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1 
izmirin Kurtuluş bayramı 

9 I-JYLÜL - 1940 

ınenşei tetkik ' 4'; 1 ı ·~ Anadolanan bajrından kopan kabraman 
&dilecek . n r~ . r Ttlrk ordusu, bir balta içinde, 18 sene 81Eaııi Kraıe ait hisse _ ~ t 111 • eneı ltagfln lzmir rıbtımlarına alaşmışta 119

tıeri bloka edıı yor Bugün izmirde büyük 
~0nıanyanın merasını yapılıyor bu··yu··k 

Tnrlhl bir resim: 18 srno en·cı T ürk SÜ\1ltllerl lzmire girerlerken BugUn güzel 1zmlrln kurtuıuııunun el . , 18 inci yıld6nUmUdUr. ç, ıkıerı· ,·r,ga TUrlt ordusu, Anadolunun ba~rın· 
dıı.n, Bn§kumandanmm llk hede! ola· 

edilecek Bay I" a g~ 1m1 =:~~~~~l~l~~;~i~:r~~~:\::J:~ 
, . &;t]rtr~ 9 ( • lS ~ evvel bugün Kordonboyunıı da· ~ırı:ıa' A. A.) - Stefanı yanllll§ ve lzmlrln taılhl Kadi!c knlc· 

~ n. al 15 mayıs 1910 danbcrl hasret ı-aı· llılUıirn raı Anloncsku. birçok Nası ı k u rt a rd ı m dJtBıa!anuklı hlTürlllckkoıı;::ıu~~· zarerile lir. t u ted1 birler ittihaz etmiş· .,, 

't 8oıı n lltdan bir tanesi bilhas· Tüç'~~ •• v~truıe onınuı: :;cı;ıuıu_:.n;;b~~~~: ~ltt on sene zarfında Başve. ~ • .,,-
ııcıa,._.tnaıırhk, müstec;arlık ve . d F serte 11 i m ez: ve parçalanamaz: bUtUnlUğUnU el· k._~.~ u Y azan : isken er . hana ıabat etınlşu. 
:"lllltttn lllunıi kati!'!iği ma- R o M A N hmlrllier uzun ıztırap senelerinden ~ ~ da bulunmuş olan zcva; M •ı L L Al JIOnra kavU§tuklan bu mesut gtınu, ~e tbı!~~funda bulunan emval her sene olduğu gibi bugUn de corr liııe lh·· ın ve ser\'etin i•ontro· Çok •akında BABEB'de bqbyor kun t czahUrnt ve btlyilk nUmayl§ICr-tliğ:cb~llik bulunmaktadır. J le kulluyacaklardır. 
tıııııı b ır 1.edl::ir de nomanya yeni romanımızdan bir kaç satır: . • ızm!ıin kurtuıu~ milli davanın blr 

~l'fııtdankasınnı son beş sene " ••• Sakarya beni çağın yor Ay~e ! S~~er~e~ hem ICDlboıu oıduğundan bugün ıznıırmc· ~~in, s~ki ecnebi dövi:ıi istima. bekliyor. Aksaçlı anacığım benı bugun ıçın do· ~n yaba~:~m~~;m· bUtUn yur-
""% . ./ lO SCne içinde tesliha- .., d ""Aziz ı;;~rlllere bu gUnU blltlln kal· 8

1lret~ ~edilmiş mcbaliğin ne gur u. •
1 

b. ·· yolumuz 
'Ytt Ullantimış olduğunun, Haydi gözünün ya§ını 81 ve ...'r gun L d 
~ .,.,h•r ••tarctir. tahsisatı köye düşerse bizi şen ıe ıinh ugurla !. ·,, - on r a llıdaı..1 ınin ton bcr: sene za.ı- - - - -.-. r 

"~uı.••rı, •ııreunin kontrolü· ~ ..... ~--- bombardımanı 
S@~~:ı~n~~:~ı~k;::r~kiz Fra nsada Mı· 11"1 ,Şef mu··ıh·ı, ~ h.ı ; 1nd:ı. rıiyet edilmi~ olan 
d Qllıİı}·~Va!arın tcdkıki için bir M d l de 
d l.'I llla.ıt teşkil etmiştir. Bun • Q n e Dün Fi oryaya avdet O 1 d U 

blnılzle tcbrık ederiz. 
ız.,ıtRD:!: nu SAlUllKI nmnA~t;u 

b .m l r !) ( Husu"ı) - lzm!rln kurlu 
111§ bayramı şenlikleri bu sabah b:ışl:ı 
dı. Sokaklarda hinlcrcc halk kaynaııı· 
yor. Şehir b:ıştanb:ışa bayrnklıırla süs 
Jcnmİ.§tir. Her t:ır:ırtn bUyUk milli 

( Dcrnmı 4 üncüde) 

KURUŞ 

iLAN 1ŞLEHI: Tel. 20335 

Mısıra 
yeniden 
asker 
gönderildi 
Birçok harp 
malzemesi ve 

tank da ihraç edildi 

~ g· 'at, bu da.vatan ~·eni- k / Dl 
~·;:e.n .geçirmek , .. bu ı;ibı m ev u Ve Hariciye VeklU 400 ö 1 ü. 1400 ıııııer lı ışırak etmiş olan ha· tül 1 
~'tı t~~kında icap eden ce· CeneHr, D (A· A·) - D. N· B. kabDI 8 er Va ra 1 Var 
tsıc1~1P etmektir. bildiriyor: . . . .• BI ı.. angmlar 

1(1> &r Vt.oıden r"smen bıldırıldıgine Dün l;avaron3 yatıyle Mıı.rmarada• rçoa V 

Moskova Graf Spe 
Ilı.. .b 1"'·' • \ A il' F'. HAM -v • dil J 

' j. -.ı,..., Q -010~ 1-;nıı.ot göre. noyno, Daladyfl vı:ı Gam len. kl gezınt11cıindcn Floryaya nen çıktJ, bazı vfJrlerde ""-~ 9 (ı\ den başka şı'mdi.' ··e kndnr M.eke- Reisicumhur ismet tn6nU ak§ama kıı.· J r---.. • A·) - Stefani a· • ı 
~eraı nes'de emniyette bulunan eskı da. dar deniz köşkUndc istirahat ctmJı er- b8S8r blytlk 

..\nto biliye nazrn 'Mandcl de tevkif e - dlr. Hariciye vcklll ŞDkrU Saraçoğlu 
nesku, bir knrar • llıfi111 Şef tarafından k:ıbul olunmuı· Londra, 8 (A·A·) - Resmen bil. < l>twıun ı 4 l\., .. lJrle) dilmiştir· dirildiğine göre. dünkU hn\·a hll· 

8 tur. cumunda 400 ölU ve 1300 ili 1400 • b ~ • ağır yaralı olduğıı t:ıhmin edil-

Z nanın eşıncı ingiliz m~!~odaı.memnır•t••zareı. 
J ~ k • terinden, c1Un al<şam Londra Uze. ICQt d a:g""a tayyarelerinın rindO düşmnnın yaptığı vo bUtlln ın an so :::: ~~~. ~~:":u~'::;~;\:~= 

k mukabelesi da şimdi alınan mütemmim mahi-d •• lZ 1 mata nazaran, bombardnnnn ge-U şen Almanyada asker nişi emir; ve sor. safh:ılımnda gell· 
DA- 1 ldd ti e ei gUzcl yapılmı~l.Jr. Hasar ağırsa 8 "il 89'/ AJ Jıastall1D811Dd8 ildi bede ler Ş 8 8 y da cereyan eden muhr.ırcbt'yc nis. 

O• D ·•aklyetle betıc ciddi değildir. arh · - mDYaaa Düşmıın, kuvvetlerinin bllyük obş kızı , _polis.ten kaç1rmak ıçın ltoLomnA~2!'~~~~~n~I~·!~ ~).:,rn~~~lri~n~~fn:ahi)r:::l~~ 
1 k ... ... baass:ı. nehir kenarında temcrkUz ar sahıplerı ~orku u suz .. =::.~~~::; ıan·areı .. ımIT. fona :.:'!~.~.~~~\~.~~;~·.- .~:'.'.'. 

b ,, ~ larasaya çıkarmışlar! ::!c~~;~~~:ı~::d~:~~:da~: ~~ç~~b~~!~~~t:~:!~~~~~~: 
ita ~~Oğl'Un,.:ıft, .. r· llmanlarmdakl seyrllac!cre karşı mu· naksız knlmışlarsa dn tehlike mm ~ ·"h3at.s '"G.Ki lı,ernina barın- kalanmamak için barın us un- ayyen hücumlar ;}ınpmışlardır. Kalede. takasından uzaklaştırılmalarına ve h~a 19 ~artistlik eden Zafer de".ıd daracaya ~ıktığı fakat ka· bombale.rı,bavuzla Umanın mctball ara kendilerine sığmak vo yiyecek te· 
hı~ ""'Ç ~ l'aflatında bir ktzm ranlıkta nasıl olduğu anlaş~a· amdıı. P3tlamı§IB.rdır. Bulonyada yan· darik etmek Uzcrc acele tedbirler 

I' l>oüa k e evveı yapılan ant mıyan bir şekilde beş kat yUk.. gmlar çıkanımıcı ve Lube havuzuna aiınmıııtır. Bu mıntakadn. amme 0

ntz.oıu sırasında. ya. (Devamı 4 iinrlide) (Dc,·am ı 4 üncüde) (Oe\·amı 4 üncüde) 

• 

büyük elçimiz Mürettebatından 
Ay sonunda Moskovaya 15 za bif ka Çf l 

dönecek 
Sefaret baş kAtlbl 

yarın gidiyor 
Geçen ay mezunlyeUnl geçirmek 

üzere bllyllk elçimiz Ali Haydar Ak· 
tay llc lılrlikte _şrhrlmlzc gelen Mos· 
ko\'ll. scrıırcllmlzlıı b:ışklı.Ubl Muanı· 

mer Hnmllınln yarın So!yıı ve Vıı.rna 
yoluyla tekrar Moskovııyn döneceği 
haber vcrllmt'lttc r 

llüyUk elçi Ali Hnydar Aktnyın ise 
bu ay sonunda ııosko\'t'lya döneceği 

anl&§ılmaktndır. 

/ngilizler diyor ki: 

ita lya n 
donanması 

o rta da 
yok! 
Donanmamız 

anlarla 
muharebeden 

mahrum kalıyor 

Londı·a 9 ( A. A.) - Tin1cs 
gn.zctesi başmaknlcsindc diyJr 
ki: • 

Başvckılin Akdt!ıuzd~kı balın 
harekat hnkkıııda yaptığı tel. 
milı ve bilii.hara bahriye r.C'z.:ı.
reti tarafından n sr<>d.lcn tclı

Iiğ, Akdcnizde vr kimin ~areket 
serbestisinc sahip oldu!!llnu a· 
çıkça ı;östeımcktcdir. Bır hafta 
müddetle lngilız Iilvlc.ı ı rnrki, 
gari>i \'e merkezi Akdenizc ce. 
velan etmiş ve tek ltalyan gemi
sine rastlamamı~lardır. Düşrnan 
harp gemileriyle muharebe et· 

(De, amı 4 ilncüde) 

Buenos • Aires, 9 (A.A.) - Cira.t 
Şpe knıvazörtl crkAnıhnrblycsine men 
sup 15 zabit, mevkut bulunduklan 
:Martin Garcla o.dasmdan ka~lar
dır. Bunların Almanynya d!!nmek llzc· 
re bir Japon vapuruna blnml§ olduk· 
!arı znnnedilmcktedir. 

Bulgarlstanda 
umaml 

al HAD edilecek 
Sofya, 9 (A· A·) - o. N. B· bil

diriyor: 
Adliye nazın umumi af yapıla· 

cağını beyan etmiftir. 

lngiliz büyük elçisi 
bugün izmirde 

bulunacak 
Arıkara, 8 ( A.A.) - Haber al

dığımıza göre Iı:tgilten".! büyük el
çisi Sir Knatchvıi Huge en \ c re
fikası. refakatlerinde sefaret tic.a
ret atasesi olduğu halde lımir Fıı. 
ternas)~onal f uanm ziyaret etmek 
üzere yarın sabah hu~m:i bir tnr
yarc ile !zrnirc gidect>klerdir . 

ingi'liz 
iagyaı elet ı 

Adisababa - C"buti 

Den1iryolunu 
muvattakıyetıe 
boınbaroıman 

ettiler 
(Yazısı 3 ncüde) 
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30 Yazan : J<.adiccan- J<cıl,b, 
- Ellerimi de çöz; baksana, yü· 

rüycmiyorum !-
- Olmaz!·· 
- Olmazs:ı. ben de gidemem; ne 

yaparsanız yapm ! 
- Fakat·-
- K~mn diye mi korkuyor· 

sun? 
- Kaçmaz nusm? 
- General Gluk bana fenalık 

yap:naz, çllnkU beni sever. Ah. 
met Hanın ne yalancı ve madra.. 
bıız bir ııdam olduğunu da bilir; 
elbet cezasını görecektir. 

- Ya kaçarsan? 
~Hiç olmazsa bir kolumu çöz; 

neredeyse 'Maksuhi'yc varacağız. 

Zaten oradan üç ldşi yrın yana 
geçemeyiz. Sol kolumu dilediğin 
asker tutsun. Benim için daha 
iyi ... Uçurumdru: :yuvarlantrııam bı
rakmaz! ... 

Çavuş dli~Unüyordu: Hııcr Mu. 
radın bir elini çözmekle onun sa· 
dece kolaylıkla yürümesine yardım 
etmiş olacak; böylece kendileri de 
biran önce bu mUthlş dağlarda yo

lu Hnı:ırmaktan, kurtlara ziyafet 
olmakt:ın, yahut donup kalmaktan 
diri diri karlara gömlUmekten kur. 
tulacaklardı. Bu adam ne kadar 
çevik ve açıkgöz olursa olsun kaç. 
masma lnıkan yoktu. ÇUnkU sol 
taraftaki dimdik kayalara hfr may
mun bile tırmanamazdı; .sağdaki 
derin \•e derinliği görllnmeycn u. 
çurum ise kurtulua yolu değil an
caJ: mezar olabilirdi. Onde ve ar
kada giden yirmişer askeri aşmak 
jçin de. en az, kanatlanmalt limn. 
dı. 

Çavuş, Hacı Muradın aağ kolu. 
nun çözillmcsfnl emretti; eimcll A
var delikanlısı kendisini çok ha· 
fif, çok rahat buluyordu· Tepeleri. 
uçurumları, tek tUk ve fsta18.kt.ft· 
Ierle süslü nğnçlan iyice tetkllc e. 
eliyor; nerede bulunduğunu .ltestlr. 
meğe çal.ışıyordu. İ§te Ma.buhJye 
ge~lerdi ; Hamza.tın k6yU olan 
Huzal buradan uzak değilcll; orada 
kendisinin de epeyce yalandan .bir 
akrabası vardı k1 Artaul Meer ( *) 
derlerdi; fiU uçurumların diplerin
de, §U yamaçlarda sik sik QObanlar 
dola.§ırlnrdı. 

Eğer burnlan gecerlersc Rus as. 
kerlerinin TimurhanfU?'aya gL 

den yolu kendiliklerinden bulınala· 
n mOmkUndil· O nman Hacı Mu. 
radm tekrar ikl ellnl ve gözterlııl 
bağlayacaklardı. Artık kaçmak de· 
ğll, general Gluk'un kargısma bir 

• köpek gihi çıkmaktan kurtulmak 
için ölmek ümJdi bile kalnuyacakt. 

Timurlla.nşuraya gitmemeliydi ve 
ne yapılacaksa eimdi yapılmalıydı-

Uğultuıar, ıslıklar içinde gittikçe 
dcrinl~en beyaz karanlıklara bak
tı ;oradıı rll.Zklr ve kar birlbirlni 
kovalıyor; blrlblrlnirı etrafında, 

sağdan, soldaru yukand&Jl qağı· 
dan korkunç bir h.rzla dönllp duııı· 
yordu. 
Hacı Murat birdenbire sağa fır. 

tadı; lılkin ancak uçurumun kena. 
rmd:ı, !i.deta asılı kaldı; • urganru 

ucunu tutan asker onu bırakmıyor, 
hatta bile{;ine sarılıyordu; bunun
la beraber Hacı Muradın kaçmak 
istediğini de anlamamı.su; sanıyor
du ki ayağı knydı \'0 nasılsa d~

tü; o kadar ki şimdi onun: 
- Az daha uçuruma yuvarlanı· 

yordum; ölilp gidecektim· Beni 
kurtardın. TeşekkUr ederim. 
Diyeceğini umuyordu. 
Bunun içfn de ntkadaıslarrndan 

imdat lsUjncmişti· 
Fnkat nldandığmm anlamaya. 

vakit kalmadan. Hacı Murat, ipi 
gevııetmis olan zavallı askeri kuv. 
vctıe çekti; aynı zamanda kencll. 
sini de uçuruma attı. 

1ki liç aslı: er : 
- Aman. tulun! 
Diyerek kenara ko§lular; yer 

yer karlar ve btl%lar a.ltmdan fır
la.yan kayalar aramıda iki karal
tmm, biriblrine çarparak yuvar
landıklanru, gittikçe ağaran boz 
bir ~lukta kaybolduklarını gör
dliler. Onlara yardım etmek şöyle 
dul'Sun, bu rörünüşten o kadar 
Urktliler ki uçurumun kenarından 
geriye fırladılar; soldaki kayalık.. 
lara yap13tılar ve bir kaç dakika 
öylece kaldtla.r. 
Şimdi teIAı srraaı ça\'U!J& gelmi§. 

ti; uçunımdan baktığı zaman orada 
kar frrtmasmdan başka biç bir ıey 
göremedi; merakla ba§larmı uza. 
tanlar da baııka netice olamadılar. 
Çavuı gocuğuna daha .ıııkı sa

rmdı ve bir kUfilr savurdu· 

Askerler biribirlerine soruyor • 
lardı: 

- Kaçtı mı? 

- Yoksa bu bir kaa mıdır? 
Bazılan kaçtığını 11öy1Uyarlardı; 

sonra ili ve ediyorlardı: 
- Daha dofruau. Hacı Murat Tl· 

mıuiıanşuraya bir katır gibi ye. 
dekte gitmektense kendi kendini 
öldllrd il! •. 

- Evet... Sağ kalmasına imkan 
yoktur. Şu anda ölmemişse bile 
can çek1ştifine tiUphe yoktur. Ne 
kol kalmıştır, ne de baş ve bacak .. 

- Bir kaza olma.'lı ihtimali de 
uzak değildir. 

- Hacı Murat yanlJ3 yere bas. 
maz. Şu var ki ... 

Bqka b!rl söze ka.rI§tı ve onu 
sımsıkı tutmakta olan a*erin ruk· 
katsizllic yUzUnden dUşme!ll Uzerlne 
Hacı Muradı da birlikte sürUkle
mil olabileceğin! söyledi· 

Şa§'km §akın bunları dinleyen 
çavuş kendisini topladı: 

- Yeter .. Allah belismı versin. 
Geberdi işte ... Biz de kurtulduk, o 
da". 

Askerler sustular; biıibirlerine 

be.klll:ır. Adeta: 
- Şimdi ne yapacağız? 
Diye soruyorlardı. 

Çavuş ta bunu düşünüyordu: 
ileri gitseler yolu bilmiyorlardı; 

halbuki geldikleri yolun izleri hc
nü~ bllsbUtUn kaybolmamıştı; kay. 
bolsa da artik iki tarafı iyice tanı. 
m.ış bulunuyorlardı· 

(Devamı var) 

.L~~ .H A B g R - Ak,am Po~tuı 9 ha:Luı... ~ . 

.__~--------- i mahsulü çok, 1 

1 ürkiyede 30 bin 1 nefis . J 

· ·Hii6.er ·· 
4' •.. 

Kok kömürü 
fiyatları Milli bankalaflll 

Muhtelif semtlere göre 
kati olarak teabit edildi 

sağır ve dilsiz var y::r.:::::ı:. 
1 Dilsiz ve sağırlar dünkü kongrelerinde ye~i ni- Çok parlak Dl' 

Şehrin mubtcll! scmUcrlne güre 
kokkömllr1lnUn satış fiyatı katl ola· 
ralt teab!t edilmiştir. Buna göre, Ku 
nıçc§me ve Kndık!Sydck! ana depolar
la Kunıç~me '\'C Gazhanedeki bayi· 
Icrdc 21 liraya, Beyoğlu semtinde ye· 
rine kndar teallm f&rllle 22,50 llraya 
ve İstanbul, Anadolu yakası ve Adal&· 
ra eve teslim 2280 kurup satılacak· 
tır. 

~ 

zamnamelerini müzakere ettiler. ft sahibi olmı· neUce a1111dl l 
yanlar fstanbulda bir yere t~plan~cak, araların- ~ 'l'llttı' 

da evlenmeleri temın edılecek · Akhisar. s (A·A->'_ -:=-......,. 1ı11· 
Şehrimizdeki dilsizler senelik 

kongrelerini dili\ Eminönü Hal· 
kcvinde yapnu~ardır. Kongreyi 
cemiyet reisi Mehmet Tamtürk 
işaretlerle ''erdiği nutukla aç· 

General Zeki Erokay · mış, müteakiben idare heyetinin 
aynen ibkası kabul edilmi~tir. 

yede bulunan 30 bin sağrr ve dil· 
sizlerden muayyen bir iş sahibi 
olmayanların, tstanbulda topla· 
narak büyUk bir pa.nsf yonda 
yerleştirilmesi ve dilsiz kadm. 
!arla erkeklerin biribirlerile o
kuma yazına bilmeyenler için 
bir dilsizler mektebi .açılarak 
gece tedrisatr yapılması, cemi· 
yete varidat temini için hükiimet 
vo belediyenin de müzahereti· 
nin teminidir.,, 

mnlısuın tamam.Jyle ~ re· 
lunmaktadrr. Bu seneki ~ ıoJI~ 
koltesl miktar itibariyle 4, rl)'ıe 4e 
kilodur. Ve kalite ~ a' 
fevknlil.de nefistir· K ah ~ 
bin ailenin geçim ve ref c1JlıJ .P
sı olan tiltUn zeriyatmm ~ 
yado ıslahr, sa~ ~leriııfıl ~=· 
ve müsta.lısiller araJ5mdaat tttt'' delnecllldl 

Üç gün e\'Vel vefat eden gcne
rnl Zeki Erokay'm cenazesi diln 
Gülbane hastanesinden askeri me. 
ras.lm.le kaldrtıJ.nı~, Bcyont caml 
inde namazı kılındıktan gonra E
dlrnekapı mezarlığına götürillerek 
ııehltllğe defnedilmiştir. Cenazede 
generaller, subaylar ve merhumun 
dostları bulunmuştur. 

POLiSTE: 

Adam yaralıyan otobüs 
biletçisi 

Beyazrtta Marmara caddesinde 
oturan Zlya. dUn Sarıyerde 3007 
numaralı otobilsUn biletçi.si Dursun 
Ali ile bilet almnk m~ele8lnden 
kavga etrnJştfr. Neticede biletçi 
mUşteri)1 bilet kutusu ile yarala.. 
mr!Jtır. Yaralı hastaneye kaldırıl • 
mıştrr. Suçlu biletçi de ~·akalan· 

mıştrr· 

BU: GARSO!lr ARKADAŞl?ll'l 
ŞİŞE LİE YARAJ....\DI 

Tepebaşmda. Belediye bahçesin· 
de garsonluk yapan Mustafa ile 
Ramiz kavga. etmişler, ve Musta· 
fa eline geçirdiği bir §.i§e ile Ra... 
mizi başından yaralamıştır. Suçlu 
ynknlanmıştJr. 

~.\RIYERDE OO'OHOBİL 
KAZA Si 

Tarabyııda ·otfıron •·o Statıdard 
-gaz lnımpanyasınd4 ç&ltşan 17 ya
şında Façula adında bir kız dün 
Sarıyerde geiinlrken 1187 nwna· 
rah hususi otomobilin çarpmasına 
maruz kalmıştır. tJci aY.ağmdan 
yaralanan Façula Beyoğlu Çocuk 
hastanesine kaldınlmı~trr. 

TAŞLA BAŞI~iDA.V 

YABALANDI 
Çengelköyde TatJmhane meyda· 

nmda 26 numaralı evde oturan 
Hüseyin, ayni yerde oturan Cema· 
lettinin attığı bir ta.2la başından 
yaralanmı!}tJr. Su~Iu Cemalettin 
yakalanmıştır· 

BiR KIZ SAC)IA TV.FEGILE 
YARAJ..A..~DI 

Göztepede Çemen.zar sokağında 
oturan Nimet admda bir genç kız, 
diln sokakta arkadqlarile oynar. 
ken, Mustafa adında bir arkada§! 
elindeki küçük çocuk tüfeğini pat. 
l&trnl§. çıkan saçmalar Nimete i· 
sabet eltırişür. 

NJmet bileğinden yarnlanmıg, 
tedavi a.ltma alınnuşbr. Mustafa 
yakalanmTŞlır· 

SAKALAR ARASil\"DA 
Dün Beşiktaşta sakalar araamda 

blr kavga olm~. bir saka, dnynk 
yiyerek gözilndcn yaralanmıştır. 

Ka\•ga su alan müşterileri pay
laııamamalc yüzünden çıkmış ve 
saka Mustafa saka Süleymana kav
ga esnasmda bir yumruk savura· 
rak sağ gözünU yaralamıştır. 

Saka tedavi altmo. ahnm~. Mus. 
tafa yalcalanmıı;ıtrr. 

DÖŞEME TAHTALARI 
TUTUŞTU 

Bundan sonra yeni nizamna. 
menin hazırlanmasına geçilmiş
tir. Bugün tasdik için vilayete 
verilen yeni nizamnamenin esas· 
lan ~unlardır: 

''Cemiyetin ismi "Sağır, dil· 
siz ve körlere yardım ve tesa
nüt cemiyeti,, dir. Halen Türki-

·Ebe Naciye 
Kocasından botandıktan 
sonra doktor M· Ali ile 
tanıttığını iddia ediyor 

Dr. M. Aliyi öldürdüğünden do 
Jayr Ankara ağır ceza mahkeme. 
since 6 sene 4 ay hapse rnahkO.m 
edilen Ebe Na<iye'nin nakzen mu
hakemesine evvelki gün devam e
dilmiştir. 

Bu c e 1 s e d e istinabe 
yolu ile alman şahit ifadeleri o. 
kunmuş, Mehmet Ali ile tanıştığı 
sırada suçlunun evli olup olmadı. 
ğınm anlaşılması için celpolunan 
raporlar tetkik edilmiştir. 

Şahitlerin ifadeleri hakkında bir 
sözü olup olmadığı sorulan suçlu 
Naciye l\lehrnet Aliyi tanıdığı za. 
man kocasından bo~nmış bulun
duğunl.\a J.§.\JıtO ta.rihi~.J~ 
tanbulcfal'l do~ca K1tis1e gittiğini, 

..Konyaya :Jlğramadığmı ve buna 
göre zabıtta işaret edildiği veçhile 
orada Şipahi çarşısı denilen yerde 
silfilı temin edemiyeceğini söylemiş 
ve sözlerini tevsik makamında 
Haydarpaşadan alıÜış olduğu tren 
biletini mahkemeye venniştir. Suç. 
lu Adana memleket hastahanesin
de hemşire Remziyenin ifadesini 
de kabul etmemiştir. 
Duruşma Naciyeye ait boşanma 

kaydının getirilmesi ve müddei 
wnumtnin mütaleasmı serdetmesı 
için 30 EylQ.l 1940 Paz3rtcsi günü 
saat 14 e bırakılmıştır. 

Adliye veMlnakalAt 
Vekilleri 

Bir mUddettenberl §ehr.i.rxüzde 
bulunan Milnakal!t Vekili Ali Çe· 
tinkaya ile Adliye Vekili FetJıi Ok
yar dlln akşamld trenle Ankaraya 
gi1Jn4lerdir. 

Dün cezalandırılan 
şoförler ve esnaf 

DUn, btlr otoblla blletı:tsl bilet kes· 
medlğ!riden,•tkl otobU. ıoför ve b!let
çW fazla yolcu aldcklarmdıı.n. 18 §O!ör 
belediye zabıtası tallrnatnameslnc ay· 
kın muhtelit suçlardan, bq eeyyar 
unııf caddeleri Jşgal ettiklerinde!l 
yJlltat:ınarak cezalandırılml§lardcr. 

Çarşamba biçki ve dikit 
yurdu bir sergi açtı 

Dilsizlerin. daha kolay konu. 
~bilmesi için kabul edilmiş olan 
işaretlerin de arttırılması ka
ra.rlaşmıştır. 

Manlsanın kurtaıa, 
bayramı 

Bir de üzüm sergisi 
açıldı 

Manisa, 8 (A· A·) - Manisa lıu 
gün kurtulu~unun "18 inci yıldönU
milnil tezahüratla kutlamıştır. Kur 
tulu!1 gününde olduğu gibi bir sil· 
varl mllfrezesinln nehre girmesini 
mUteaklp kurtulu.' yolunda §ehit 
dilşenlerln mezarları başına gidil. 
ıniş ve burada heyecanlı hitabeler 
irat olunmuııtur. Bo.yrama Salihll 
halkevi de bandosu ile i§tlrnk ey-
lcmiştfr. . 

Bugün ayııi zamanda. Manisa
nm Uz!lm bayramı olması milnasc. 
beti ile halkevi bahçesinde YllB ve 
kuru üzlim milstahslllerinln iştirak 
eylerukleri bir Uztlm sergisi açıl • 
mıştrr. Ve teşhir edilen üzilmler
den derece alanlarm mUstahsille • 
rlne mUkAfatlar Wrrımııur. 

iktısat Vekili 
Konya ErelUslnde 

Konya, 8 ( A. A.) - lktr 
sat Vekili Hüsnü Çalar l'e.. 

faJcatlerinde Sümerbank umum 
mUdUrU olduğu halde dün Ereğ
liye gelmiş, istasyonda. kayma. 
kam, belediye reisi, Parti reisi, 
memurlar ve kalab:ılrk bir halk 
kitlesi tarafından karşılanmış • 
tır. 1.ktisat Vekili bez fabrikns.r 
nr ge?.Crek tetkikat yapt?ktan 
sonra belediyeyi ve Partiyi zi
yaret eylemiş ve bu arada aıa.. 
kadarlardan Ereğlinin iktisadi 
vaziyeti -etrafında izahat almış, 
halkın dileklerini dinlemiştir. 

Abideler yeniden tescil 
ediliyor 

lı!aarl! vekAleU il.bidelerin fyl muha· 
fazlumı temin ıctn bazı tetkikler yap 
tırmaktadı:r. lr1Uteh:uwslar blltUn tı.· 

bideleri ayrı ayn tetk!It ederelt işgal 
ctUkleri sahaları, irtffalarmı teııblt e· 
deccklerdlr. Böylece bir slcU hazırla· 
nacaktır. 

Yolcuyu döven biletçi 

temini maksadile ''Akhi8 1.1) •°' 
cUler birliği,, adıyla bir b~e bır!l 
rulma.sına karar veriJJnl3 ıeıet' ~ 
ğin lef!ekkülUne alt muanıe eriııııl': 
mal edilerek vekAiete giSıtd b(lt" 
tır. Akhisar tiltUncllle~s)J ; 
zeriyat ve istihsaIAtmm tih(ısf t' 
yade ıslah ve t,anz1minl i 9 ~ 
den bu verlmli çahşınal•rl1a ~ da. Ziraat Bankası ile bun tııJD::. 
krecll kooperatiflerinin .ve tııtil#: 
bir te§ek'kül olan A~~e >"p 
cUler bankaamm mUsıaıı--~ d' 
makta olduklnrr geniş Y~~ 
işaret eylemek lıizxmdrr· ~8" ff 
bu yıl içinde Ziraat B ~ ~ 
krem kooperatifleri bir bu 6()0 ,,ı
yon ve tUtüncUleı- banka$! ardıt" gri 
liralık blr kredi açmıt~ 
miktarlara lş Banka.&I dJ n&· 
temin edilen zaruri ınJJct-1' ~,11· 
ve edildiği takdirde. nıillf tifl~ 
nmızın ve kredi koopera~ 
tiltUncülere yaptıkları Jı t c!J11' 
şümul ve ehemmiyctl bir~ ol"' 
tebarüz eder. Böylece te 1ı.rt,-ı 
nan ve yektlnu ikl nılt~o:edit' ~ 
geçen bir kredi hncınt Jçiil ;.,.ıs· 
Akhisar mUstahslllerl tU~ stııf 'il' 
sulUnü artırmak ve kall ~~; 
Jah edebilmek vasıta ,.e irıı bıl JIP' 

nı elde edebildikleri ıl~ Jrtıı' 
Akhtsa.rm refah seviye! olJll°'. 
genişlemesine de mucssir 
tur. 

Yardımcı hastabaJoeS 
hem§İreler kurılatl 

Oaküdar &kerllk ıulJUID~· 
l - Okur yuarlığm& dl.lt\19 ~ 

ın bulwuuı!arla lise, orta "~ 
mezunlarmdan .20 ua. '° ~ ; · 
fslll.m vo gayri la1lm ba~ 41!' 
aus askert hutıuıelerde ~ 
açılacıı.k olan yardımcı ~ jl' 
hcin§lrclcr kumuıa ~Ural< e fl'rf 
Uyenlerin kayıtlan ya~eıeıi
accıe §Ubcmlze mUracaat e ~ 

2 - ı~ eyltll 040 gUD11J1dı' ~ 
olan !§bu kursa dıı.hll oıınal' ıs·;.f40 
1.allm ve gayri 1.sl1m ııay&Jllat' ıu"''!' 
a.k§amma kadar beheıııehal JtJ>'dettlf 
müracaat ederek kencınerWi 
meleri nan olunur. .... ~: 
Kadıküy yerli uııcrlJJt : >~· 
l - H.:ıstaneıerde açııa rrl ~ 

cı heıqirolor kursuna ga) ec,__;;. 
yanlar dahi fst.1.nık edebil ...... P". 

2 - 15·9·9,0 gQnUnde -~ ~ 
sa devam 1'ıteğinde bUlunaJl ,u~-· 
rm H ·9·940 günUne lal~ ıJ,IO tP 
mtıracaatı& kaydolu.nına1atl 
nur. 

Tlrk JDlll •t1ev 
bıJl'b 

Damgalama ınecfirdi 
dün meriyete ~ 

Biletçiler lstanbullu 
olmalı 

H ASAN K~yı bizim baıJ. 
ruıılıarrirlmlzdir. Yakıt rc

fiklmiıdo do "GilnJcrln pesinden" 
slitununu yu.ar· Bir fıkrumcla gü· 
zeı bir ifadeyle: '·Beledlye ~öpiin 
tarifini blfinllyso IUtfcn bir de 
tnı.nmıyla.rda (İstlab baddl) deni· 
len şeyin tarifine hlmmet ef.ae...,, 
dedlktcn sonra Erenköy • Fencr
b:ıhçe :ırasında fşllyen bir tram''Y 
tıklım tıklım doluyken biletçlnln 
bir istasyonda bckllycn be:1 altı 
kişiye: 

Jaştırarak içeri girdikl~rinl na,·e 
ediyor \'e soruyor: 

''28 kl,ı ayakta dıırablllr,. yazı
smm manası nedlr'f 

Bu sual çok ıM>rulmn' \'O ce\ııp 
almamamı~trr. Onun yazıyla yapıl· 
nn~ bir karikatür olduğunu söyll· 
yc;..ıer de mevcuttur ki bana bak 
\'Cmıemek kabil değildir· 

Beykozda Alibey IK>kağnıda 11 
numarıılı evde oturan Ahmedin 11 
ya.şmdakl kw diln ıu ıs!tmak için 
sobayı yııkmak isterken döşeme 
tahtasmm tutuşmasına sebep ol • 
muştur. Etraftan yetişen komşular 
yangın bUyU.ıneden söndUrmUaler • 
·rur. 

Çar§anıba. blçkl ve diklJ yurdunu 
bu yıl bitirenler dUn Çar6Rmbnd.'lki 15 
ıqclllkolcyl Nnasmdıı. bfr s~rgl as:DU1· 
Iıırdır. Sergide mezunıann birçok gü· 
zel eserleri bulunmaktadır. 

.----o---

fmam ve müezzinlerin 
maa§lan artacak 

Evkat idaresi, imam, mUezzln vo 
kayyumlarm rnaqlarıua zam yapma· 
ğa karar verml~ ve bir proje huırla· 
mn.ğa ba§lam~tır 

İbrahim isminde bir tramvay bilet· 
çlsl yolculardan Mustafa adında bir 
adamı cr.ı.l:ırmda çlkan bir mllna.k~a 
sonunda dövmU§tür. Sultana.hmet i· 
klncl sulh ceza mahkcmeal suçlu b!· 
letçıyı 3 gün hapse ve 25 Jlra p3ra 
ceza.mıa mahktım etınl§Ur . 

Tela ihtikan 
yapılıyormu! 

!ıtanbul terzileri, terzl levazımatı· 
mn pahalılaıma.smdaıı §!kdyet etmek· 
tedirler. Cemiyete mnracııat ederek 
bllhuaa A.dl teWarm bile ıco kunııa 
yllk8eldlğlnl s!Syleınl§ler ve bu yolda 
tcıebbllalerde bulunulmnsmı iste~· 

lcrdir. 

Türkiycde imal ol~\18 ed~ 
yirmi be.5ten fazla yün ~ul ;. 
biltlmum kumaşlara. ~ ~ı"'1t" 
gayri mamul derilere.~ Jıew' ~ 
muk iplik!erine Tilrk.ın31a~ 
lerile fabrika veya ı ~,ıdeıı 
simlerinin konuiınaSI d_~ 
icra vekilleri heyeti ıc::::: ı~ 
itibaren meriyet ~~~ fa '-. 
tedir. Bu tarihten iti~..ted' ~' 
ve imal~thanelcr, ~ ..!aJı 
terilen §ekilde mallau..- ~ · ~ 
kelimelerile rırmaıarını _./"' 

- Haydi glrehllirseniz glrinb ! 
Dediğini söylUyor ve yolcuların 

da btı milsaade üzerine arabaya 
tırmandıklnmn, lçerdeldlerln pas. 
hrmalannı ~ıkarır bir §eldldo sı.. 

Tramnylardald halkı bir an 1-
!;ln eğleudlnncyl düşünen beledi • 
ye, resim rerlne yazıyla yapılan 
bu sanatkirane karikattiril asmış· 
fır. 

Bcledl)·c, istlap haddinin tarifi· 
nl yapscak yerde. bizce, blletçlle
rln htanbulun ;rerlisl olmalarına 
dikkat etmelidir· 
Şayet bn blle~I İstanbulin olmuı 

olsaydı: 

- Haydi girebilirseniz giriniz! 
Demezdi. ÇUnkU o blllrdl ki İs· 

tanbnllunun bu işte melekesi lV. 
dır; girebilir- Hatti altı değil H 
altı kl,t buluruıaydı dahJ. 

mecburdurlar. 



~-~ 
Transılyanyanın ingiliz Cenubi Dobruca 

~· 

Pirincin kaba·~ 
işgali hadisesiz tayyareleri anlaşmasının 

devamediyor · Adiaababa - c ibuti şartları neşredildi 

GlBl 

Budapeet.e, 8 (A· A·) - Macar Demiryolunu Bulgariıtan 450 milyar 
bqkumandanhğtnm netrettiği bir l 
r 03mi tebliğ, TnuısHvanyanın i.' - , f f k · ti ey tazminat verecek 
galinin tesbit edilen progrıı.ın mu· muva a ıye 8 Sofun, 8 (.A . .A.) _ Bulgar 
cibince diln devam etm.i§ olduğu· :ı-

nu ve bugün de devam edeceğini bombardıman ajansı bildiriyor: 
bildirmektedir· Kraiov& anlaşmuma. tevfi -

MACAR BAŞVEKİLİ ALINAN ettı" ler kan Romanya. 1912 hudutları O,.· ARAZİDE dahilinde Q)nubl Dobnıcanm 
ıversite talebe Budapeştc, 8 ( A.A.) - D.N.B. tamamını terketmektedir. 

G b · / ' .... Başvekil Kont Tel eki bu sabah Kthlre, 8 (A· A·) - Relmen Anlaşnanm oeraiti şunlardır: 
ır ıgi 
~ , Grosswardein'e gelerek askeri bildirildiğine göre, İngiliz hava 1 - Anl&§IDa. tasdik edilir e· 

~tııı Yeu ERDE memnnnl : ve sivil makamlarla temularda kuvvetlerine mensup bombardmıan dilmez Bulgar askeri komisyon· 
~,::. Üllhe:ıteokuduğumu:ıa göre bulunm~tur. Başvekil Macarüı· tayyareleri. dün, Cibuti - Addis - lan Romen komiayonlariyle iş. 
~llllııa.sı 1 ı Talebe Birliğinin tana yeni ilhak edilen mmtaka· Abeba demiryoluna muvaffakıyetli birliği yaparak mahallin.de yeni 
~ ~eıı ~ Uç scnoocnbcrl de.. !arda seyahatına. devam edecek- hücumlar yapmışlardır· Addla • A- hududu srhh atla tayin edecek· 
~rıu~ Ztrlıkıa.r, Vnh'erslte beba'nın 13:5 kilometre ıarkmda 
\·N-~e "'·' llanaı cditınq. Bir tir. ı GİDEN Avaş köprilşü üzerine dört tam isa· lerdir, 
h'~'etı..no ~eme alma.ralc !!a.a.rll 1'1ACAR STANA bet kaydedilmiştir. 2 - Sivil makamlar mümes-
:..""'lllda t0nderunıı b1 llk d ALMM-ı~R İngiliz Somallsinde Hargellıa'ya ıilleri 15 eylUlde Dobrucaya gi· 
Ilı&.._ •ı;ıı .. ~. -~ §, r o Bıtdape-~te, 8 (A. A.) - Ma. d d k d 1 te •t • b. ~llıti ~~ B haberi Y a hücum edilmiıı ve burada tel- ere ev e aı ve umumı ı. 
~~-. ...... Yctıe ka ı 0 

car ajansı bildiriyor: siz fştaayonu ile Avrupahlarm sa.. n alan i-1 edeoeklerdir. ~'il cenıı '1"31 ıyoruz. --
~~11ıı. geçeceı[et rnekn.nizmasmm Alman krtaatmm Ma.ca.r.istaır kin bulun('\uğu mahalleye bomba - 3 - 20 eylQl u.bahı saat 9 
lift te t<!rbı olan bu gen~~rln, dan geçtikleri ve bu kıtaatm lar atılmı;,tır. da B ulgar kıta.atı hududu geçe-
4~ d13ıııdald Yelcrt kadar Cnh'er· Romanya hakkında hususi ni- Erilrede Hamıll adasında uke· rek 10 gün .zarfmda Cenubi 
ılıı-.e ~11re t.a hayatıan da bu he· yctleri bulunduğuna dair yaban. ıi binalara hasar ika. edllmiftir. Dobrucayı i§g'al edeceklerdir. 
lb.~11 gen ~rn edflınlıf olmalı· cı Paz..ctelerde intiuı"" eden ve İngiliz tayyarelerinin hepal, bu .ıı .& - 1 •--.:a:k· . t 
... ~·--- ç..... n " ır- hareketlerinden ü•lenn' e --•:-en • :ıı: - .tu.U&Şmanm ~ ını a· 
~11' "'11 s•"· erde Üzerlerine radyolarcla verilen haberlere i8" " ııauuı k' ed il zarfında. Ce b" ~,"il~- uuyaı \'lUJf l rl dön.mUııtilr. ıp en ç ay nu ı 
'lltM:-~e) )' e e tam \'O tinat eden en inanılmıyacak §8." ~· ki n- S' a){ PQ.;.,;l ~1 aPabUecek tekilde fer- Aden'e hücum eden iki dlltman .uvbıruca.da .nvuıen ve ~ ım 
tlıg~Ltopıulı~tL~·e ttmayilllerdcn yialar hakkında. ı-esmi mahfiller bombardıman tayyaresi, avcılan - Dobnıcada.ki Bulgar ahalinin 
~"illi l"ct· uayatma alı~km n Besarabyadan tahliye ediecek mız tarafından ha.eara uğrablm.ıı- Mecbw1 mübadelesi yapılacak· 
iM • b11 ~3UrUınclldlr. Kanaati. 90,000 Almanın Almanyaya tır. tır. ,. 
~~~ ~l ~caıc fyt kumlmuJo nakilleriyle alakadar olarak Ma- Berbera.da yere inen bir Savoia 5 - lki memleketin sair mm. 
~ ~ ~euu te~~Ullerl ma.. car hü.kU.metinin miisaa.desiyle 79 · tayyaresi bomba ile ta.brlp e. taka.larmda.ki ahalinin mübade-
etı.,;ll gaYe edilebiUr. lyi idare Alman iş bürosu memurlannm dilmiştir. ı-ı-:- b " rf d ı· 
l"<llş ı...ı 'e hed f 5 EyHH ak•amı, dii•man pik... ~ ır .ene 7..8. m a. yapı 
"'ı....: "il ~leL- e ini fyi tesbft Macaristanda seyahat etmekte " ...,.. " m "h t' _ _, ı -1·t ) ;--ıı.ıı 1- ·U\l bi Uğl bombardnnan tayyareleri. .Ma.ltaya am 1 ıya.cı. 0 acuı. Ir. 
'1 ı. ••. ~){ııa r genç tale- olduklarını bildirmişlerdir. 6 Bul d l t• 450 ·ı d ı.ı-;:'llllJ Ps:ı inıs ... tll hücum etmi•leııdlr. Telefat "l•ok - - . ~ar . eve ı mı yar 
::lllt Yetıeıı-ı-· ,,a ' 8 sos· Bundan başka. Macar hükO. tur. " " leva muadilı bır meblA~ ley ola. do1ı,ı · llıııı ·uu ne iyi takviye c· !!.• 

~ ~~ do~ rok iri misallerini meti nazi partisi teşkilatına rak Romen hükfunetine \'ermeği 
~~~ıııra kendi t)nlvcrsi· mensup bazı üniforma giymiş PORr • SUDAN LİMANI t taahhüt eder. Bu para binaların, 

lııilt..... ~lllı o do buluruz. memurlara da. bazı Tuna. liman· BOMBALANDI i emlAkin ve hususi alacaklann kıy-
tn:~·~ .h.._.~:e hatta ki larmd b nı· re ·1 •t nak Kabl 8 met farkı olarak tediye edilecek ve ı.~ -""1ur o zamaJJ a u m CJ ere aı · re, (A· A·) - Remnt teb· It mah' ette b"T ·dd· 1 ~~ "°~Unun blıwn Zeynep liyat, iaşe vesaire işlerini tan. liğ: ma ıy u un 1 ıa an 
dıi~· \~ ta.ı..:~. ransmm ecnebi zim etmek müsaadesini venniJ"· Diln gece, d~ tayyareleri ka7rşılıyaRcaktır. d 1 ı· . 1• ~"ı &tJ•~U altında bal Port - Sudan üurinde uçm,,•lardır. - omen ev e ı, ııuna ı ve 
ı.~ l' -cıat ,,.._ nn· tir. H _,, cenubi Dobruca Bulgarlarına vu.. 
~t~ tlit t>A .... -aresinln l"e Da· Bunun haricinde kalan h aber· aur azdrr. Bir ki§i ölmllttllr. .. ' 
-q llıen,;~n n. __ tU mıı Digv er cepheleroe kayda degwer kubul_acak musa9_eı-elerden .. dola)ı 
1ııı:.r- . ~ uuuıe e • lcrin henı:ti hayal mahsulüdür. t t - •--:hh ed .~eaıce1 etlınıı emperyalist- ,,,..., bir §ey yoktur. a.muna verınegı '-aA ut er. 
'~lltı ~01dıdlğt zaman aldığı Muhtelit komisyo~·Jar, lüzumu $ "~ ~Ustevınere. ~nlımn Maöam ve hizmet kadar talt komisyonların yardımı 
,.._ ~ t~Ctfıı t•brı ''atan ,.e :in.. otomobilleri ile anlatmadan doğabilecek bütün 
"I! h~~ e ~ı olan mlica. 1 meseleleri halletmekle mükellef o-
'lıı~"'"'llt eb..rt:ıı !aPmaJı.u. hcrhal· Nakil vasıtaları kanununun hü. ı lacaklarchr. S, 411 ~şlerd}. 1921 sene· kümlerine nazaran satın alınacak • Bucnos • Alres s (A.A.) _ AAun· 

~d~ ~ y:aı ''e hempala.rma olan makam ve hizmet Otomobilleri clon'dan gelen lXr habere göre, Para· eı•r damacana 
~ ~."k1J>,, onJan kürsillo- nin nvi ve tipleri dördü geçnıiye guay relalcumhuru ceneral Eatlpr 
"it hıst~lt~ efındı]e o za· cektir. Bu maksatla Maliye veka· rlbla, bir tayyare kazuı ncUcelUıde 

P 1RJ~ç. lıillrı;iniı· Aıo~ alı kn· 
'lmler jçln gıiJn.nm esn.sı

dn-· Onlanfa. ]ılrlnç r•.-mc-ğin )'f'ıinl 
tutar. Blı.lm do 1ıirinç pllih rııa. 
tok!.'& rağbet ı;östcm1cmlz rrkTmı· 
:mı kökü Asnds olm.asını!andır· 
J."&kat blılm )·ooiğimiz pilav sade 
yağla pİ:JCr· A!lyada yac;ıyan kn. 
\im1r"1en ba-ııları. nıcscliL Jaııon. 
lar ,.o (.'lnJller pirinci s:ulc 
suda h~lıyamk avuç a\ uç ya.· 
hut ha.,ıanmı~ ııirinç kabınm 
tl<ttune yüzü koyun yatıp 

kütUk bir değnekle pirinç tanele
rini ağızlarma yolhyar&k yerler· 
Onların böylo pirinç ycdllderlni 
görmek haylice giilllnc bir f(>ydir· 

Bu kınimlrr eski zamanlarda pi· 
rin!,'lcrfnfn kabuklarını ~ıknrmaılan 
yerlf'rcll· Sonra. AYnıpa medeniye
ti onla.nı. kadar ,·ıınnea gene pirinç 
:remelcten n:ı~~edller. fakat ki. 
ba.rlA-.tılar; pirinç kabuklu olunca. 
C!lmcr olduğundan onun kabukla. 
nnr temizleterek beyaz pirinç ye· 
mflğe başladılar· Pirinç kabuğun· 
dan !.'•~ıp knr gibi beyaz olunca 
len.eti de arttı. E"kl Asyalılar ım· 
buklu pirince le:u.et vermek J~ln 
pirin~ ha~lanmış balık kurusu ya
hut kuş yumurtası kattıklan hnl. 
de yarı medeni obnlın beyaz pL 
rlnci kafi derecede lezzetli bulunc:ı. 
ariık ona ha,'ka bir ~y kııtmaktan 
da l"llzı:~tJJcr· 

Ancak' cetlerinin adetlerini dcğis· 
tirmcleri on1ar tı;in - billıa.ssa. bu 
ı,te en ileri gldcrrlL pirincin en be· 
yazlıınnı yemeyi büyük klb:ırhk 
saya.n - Japonlar için • büyük bir 
felilcet.e sebep oldu· Kabuklan ay. 
rrlmı, pirine 3iyen halle ara.ıımda 
Beriberi diye de.h~tll bir hastalık 
meydana çıl<tı: Hastalığın en hafif 
~kllnc tutulanlar bllo ayakta do • 
rama7. bir hale ~eliyorlardı. Ayak
larmm altındaki toprak teldUyor· 
muş gibi gelir, dizleri bilkUfür, 
bacaklan titrerdi·- Daha Deri dere
cclerino tutulanlar ~lı;erler, mcf
lôç kahrlar. ff&lerl kısılır YC da. 
ha türlü türlü, beJMll de pek acı 
alimetle.rdcn sonra glderlrnli· 

200 bin 
Çin ask eri 
Hind içini 

hududunda 

füı hastnlık, hcJ az ııirinı; yiyen 
mcmlt"'netlerdc, bllh:ıssa JaponJ'D,da 
uzun uzun srnele.rcc sl.irdii· Halk 
Beriberi s:ıl~nmclaıı kmhJ or, bns. 
talığın dm-nsı bulunamıyordu· 

Japonyalı hcldmlcr • cedlcrinin 
iicletlcrlnl hatTrlamı~ ol:tcaklnr -
beyaz ıılrinco biraz et lokma.<ıı ili· 
Ye etmekle bu h:ıstıılıj;,'1n öı:ıiinii 
biraz almıslar, fakat onu bil bUtun 
söndlircmeınişlcrdl-· Sonra lld İn· 
gtliz hekimi - tabii Asyndaki müs. 
iemlckelcrde - mahpusfarcbn b:n:ı -
lanna sad<'.ec beyaz Jıirinı;. b:ızıb· 
rma. clıı sa.de esmer, yahut plrlncln 
kepeğilc kanşık beyaz yedirerek 
h:ıstalığm sebebi ııl.rincio knbulda. 
rmı yememek olduğunu mt1ydana. 
çrkartlılar··· Daha sonra llolland:tlı 
bir hekim tmııklnr iJ:ıcrlnde de 
tecrübe l ap:ırak mcscleJi bUsbü· 
tün halletti· 

Pirinç knbu~'llDtın hikayesi dnJıa. 
büyük Ye daha geni"' bir kec;fc ele 
sebeb olcln· Pirincin kabu,'tlncln. ka
lan \'C ek lkllği deh~!'tli bir lıM· 
talık nrcn scyin n \itnmlni oldu· 
''11 anlaşıldı· .. 

Pirinç esn..<ren \itamin YC maden 
f'ilıetinden pek do zen~ln bir gıda. 
clrği.ldir· Kabuğu ayrılma.dan tclt • 
mil pfrinçt.o ancak ~·ilzde ] 00 Bl 
'itarnlnl Yardır· Pirine knlıuğundan 
aynldıkça bu nispet yüzdo 5, yüz· 
de 25 öl~Uye Jwlıır iner· liizlm gl· 
bi mllitta.ıı ünce et Ye sebze l iyen· 
ler için bunun ehemmiyeti yok • 
1ur, pirinç biisblitun bcynz olsa da 
etle 8Cbzeler yff:ruııln ~.siJdi{:;-iııi 
tamamlar· Fakat s:ı.de pirintlc ~e. 
çlncnler, pirincln kabuğunu ayıkla· 
ymca Bl \itamhıinclen mahrum 
kalarak beriberi lıastalıi:"m::. tutu
lnrlar· 

Pila\'chn klska. türlü türlü yc
mpkler ye.seniz do pllii.v ls:ln pirin. 
cin csmerinJ, kabuklan ayıklıınmn. 
mış olanını tercih etmelisiniz· B l 
dtamini baska yf'.meklcrlc temin 
edilse de pirinçteki 'ltnmintlen nl· 
~n mahrnm lro.Jmalı? Sinirlerin 
sağlığını temin eden o 'itam.indir· 

G· .o\. 

Ruzvelt 
tenkitlere 

cevap veriyor 
50 destroyer meselesi 
gizli tutulmuş değildir 

~~~ıı:t gentllğf ne asil lcti müsteşar muavininin reisliğin. ölmU,tUr. terkos suyunun 
~~ it stı. de alakadar vekalet mümessillerin. • Helalnkl, s (.A.A.) - Rellfcum· Thoung"ıiinı;, s (A· A·) - n. N. Vaşington, 8 (A.A.) - Aıneri-
' 1lttl "Jcaidl taht \e tacını den mürekkep bir komisyon bu hur Kalllo'nun vefatı haberi, dUn ak· Balla meaba ıavn B· bildiriyor: kan destroyerlerinin mübadelesi 
d~ bit ~ı?biJ~le rnem.Ieket n tipleri tayin ve tesbit etmek üzere §am henüz resmen teyit edilmemi§ ~ - hakkında hakikati söylemediğini 
~ ~ te~dij~ &a.fnıa.kta en u. çalı~alanna başlamıştır. bulunuyordu. olabllmeıı için Thounlcing askeri malıfellerinde iddia edenler tarafından maruz 
,~ ~~ llcrıe düııınlyooek ka. • Bel&Tad, ~ (A.A.) _ D.N.B. bll· 

1 
öğrenildiğine göre. Çin merkez kaldığı tenkitlere karşr Ruzvelt be. 

la.,e ~I lnlis gihntı Olan l'ah· diriyor: Yugoılavyad& Alman ırkı kuruş ka" tı• ' ordusunun en mükemmel fırkaları yanatta bulunarak bahsi geçen 
~ ~lllı. l'tı: •• tevlUcrin sUugil· etmf~lenli· Ba -misaller, daha da ~etı ve Alman kUltUr blrli#i rela! Jan· • bir nıüddettcnberi Hindiçinl budu· mübadelenin muhtelif gazeteciler 
H~l[;ı ~l'L J\a.ıırotııun Jlc31k· matılabillr· Za.ma.nmda bliytlk bir koya, ba•vekll Tsetkovl,.ln teklifi ü· toplantısında haber verildiğini bil-
'11 le ıııı_ ' lh'llı ı rl 1 t ·ı rl h 1 lan b b ... .:u •• 1 " " Son zamanlarda kul'§un mUhUrsUz dun da tah~lt edilmiş bulunmakta· 
d tı11 ~~>"isle c e. Y e ertJp 1 c am e o u auac er sa- zerine. Yug01lav ta,. •allp n'·anı ve direrek demistir ki: 
~ lllıı..... r \·e sc, ....ııı •-i de- insi-"' o•- - k doihn ....... •-- " ~ damaca.na Te tenekeler içinde maden dır. General Partsclıung da halilıa- , ~ t 'le "" tı e• ı.z.w • ...... ,,_. ...,.. ..~~,.......- me.sai arkadqlarma da muhtelit nl· - Bütün resmi vesikalar neşre ~~il teza.hıertııo ...__ptı~ d O ki talebe birlikleri in wıan ıatılma1t çoğaldığı bildirilmek zrrda orada bulunmaktadır. Bura _ 

"t.ı~ u "... et• c:ı.rı. ır· zıunan n •anlar verllmi•Ur . ı dilince, tenkı·tıerin mı·adrıldan ev. 
'il e 1 urJer Dartilfli b i l rd k b"-'" " t ·r1 im "' .. tedir . B lhasaa UakUdar "e Kadıköy v 

bf_ ~et nuo u 'c e ~o u,,- ~· o a~. dBkl Çin km•vctıeri en a~agı 200 ve! vapıJdıkları go"ru"lecektı·r. Han·-
~-14 eden i kıl" t n itibar'- b +.-.kkül .... _ • Stokbolm, 8 (A.A.) - D.N.B. tarafında olan bu gibi valtalar Uzerlnr ,; 

~,;:."! ltıü•· n apçı ur- 0 .. a '""il" \'e ·-- bi k' · t h · edilmektedir cı·ve nezaretı"nın· bu \"CSikalan 011 ~ r.... ~ "l!nınıcı hl tte -•· t i h hald ki bildiriyor: Hariciye nezareUnln bir allkadıı.rlar tedbirler almı!'l&rdır. n ışı a mın · ,; 
h • ""llllı ne be •v r sure nllLC er er c 0 zaman genç· sene sonra nccretmek kararında ol-

t,. "ltıı.u. lig hlr't'r mlsa. llğln ln"..a.li.~ı §UW11 llzerinde kU\- tebliğine nar.aran, Moakovada dlin lı· sucular cemiyeti rela!, membalar- TEHZiP duğunu zan~iynrum. Toplar ve 
ı:~ .. ~ •-ı · ,·etle n1·u· ....,., lr ol•bilmis_ler d-ek· veçle Sovyetıer ara.unda bir ticaret dakl meınurlann kırkar "araya mU· .-°"'' •l.y • ~ iklaı """ ... ~.. •· . . destroyerlerin esas silahlarından 
"'l .. §11" t S8.\ "em"- da tir Şimdiki taı-a.,. blrll:;.ı d.. .... mUbadclc anlurııası, bir tedive anlu hlir dağıttıklarını ve bunlarnı •lan ııu I k g (A ... ) ç u~·e ~l(e l ve .. ;: UA • ""... e.ı v ,...,· ....,. " ~ ... C ı ung ·ıng, · ~... - ın. as.· • maada hi,.. bir techizat anlamıava 

11_ 1 sa.ir "'cnebı" clr mln · ·c .... _""" müs-•t , .o "imdi 0- ID8.'Jt ve bir mali Ml~ma lm7.a edil · culsrın tcrkoıı Bll'-"U'-1a dolu damııca ~ • J ~ ae14- " u • • ..... ....... "' "' • - J " kerlerinin hududu grçerek Hindı· dahil degvildir.,, 
1 IJtı .,. gı ntilcadelcsll<' nfünilzde duran m<-mlek4't mesele. mtştir. İsveç, Sovyctıere vagon teker natara bile koymalanna mani bulun 
Cıi ..... cn~ıı-.. . "İni kuvv~tlerile "arpt"lıkları hak· Ruzvelt, Amerika. • K ..... ~~a. ı ... : ııç,·""tll bu g, büyük millet lerl karşısında ayni kabiliyeti göıi· leklerl, birlnci nevlclen çelik, bllyah madığını söylem!§, daha ıııkt bir kon· "' " "' ~ 

''il ~·oıcıa ıı &ahada l(UL:lan tcrebillrııc ne mutlu ı... tekerlek Ye.sair AleUer veffi:ek, sovyet trol yapıl111ad:kça tst.ıınbulun hileli kında Visiden verilen haberlerin müdafaa konseyinin müsait bir 
t Oldıı erıcrneğe haldka· ler de yağlı :maıı.uııer, hububat, kUrk ııu içmekten kurlulamıyacatmı blldlr· tamamen asıl.sız olduğu bildiril· tan.da müzakerelerine dcva..-n 

ldarou ne fyl ispat Suat Derviş maıı.ganrz \'eııaire ihraç edecektir. mtşUr. ıncktcdir. ettiğini ilave etmiştir. 

~-ı~~~-.~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
\o(! 'Gl Ot ~llrüdüJ' et Reıe Otn.obiU er. Şoför Huriye hanım deli divaneye u h •k A 

~ tılere b n kapısını açtı dönrnü~tü. Ağlamaktan seei kı- z un l ay e 
rı~~ 11.ldı. ~alct.r. A!. Birden sılmış, gözleri şişmişti. Bu hal· 

• 

~dı' fakat 1c!ek kim. olursa lerinde ibilc, kan koca kabahati B b k 
~~)a ~et iıtı ın imamın kr biribirlerioo atıyorlar, boş yere a a ve ız 1 ~ Ço 'tte. ~a.Q:m kızı .. Hatice. kavga edip ağır ağır laflar 

~~~ ıy~ı~~~g~ ~~rı~:;·~u:~~:'m kır~~;!~~~: 
· Olduğu C!SeYdı, mümkün Ölümde ağlatıcı, sızlatıcı, fakat 

lt ~ati na. hilkmedemez. sonunda teskin edici bir şey var. 
\> ltı,;; <le <>tıu. • dır. Ümitsizlik te baza.n bir te
~ ~ ıtlt bh- ba tannlıış olacak· scllidir. Fakat bunlarınki öylesi 
\> ~. oıı.~ ~gınJık geçirdi değildi. Halil efendi kaç dc.f a, 
~~~ ll <>tonıobiI01~an çeke· kızı için, keşki ölseydi de ölüsü· 
1-A .. ~ ?'d.i. İ{aı~ bınmektcn nü kendi elimle göm.seydim, diye 
~ b ~tlar . da yürüye· acı temennilerde bulundu. 
~i, ~kabir ~~da~et, o sı. Bütün bu sözler, bütün b u te. 

~ ~ li· arx taJc \J.şten gelme- menniler, hakikatte bo§ şeyler 
~~1~~et ~:edecekti. di. Bir ba:ba evladı için her §eyi 
~ ' ~ eııbl kahv edf, içmedi, kabul edebilir, fakat ölümü, ~-

..ı. ~idi .ede, nwıaııe· la! ... üstelik H alil efendi, kızr 
gine Y&'"·~· du- :ı.. "" b . d "'"" ... nı, ııet' 'IJa anm.kınden fazla, a· 

k., • • • ha başka, daha marazi b ir hisle "1.ı '<ltj Cetı, 
• <>?ı lll e\"d seviyordu. Ne olursa olsun, on· 
~ a~Clt g\in: ka~bolduğu· dan ilelebet aynlmağa gönlü 

ha a bit- l ' lfaht efendi bir türlü razı olamıyordu. Nefsi. 
b: :'&'ltı dü~~a koyma. le uzun uzadıya mücadeleden 

t b·ı gı <folh' -.up kendisini BOnra, nihayet kızını arayıp bul· 
e ııo" er nı.W,t 
'"~~r·ni k esna, bir mağa karar verdi. Bir sabah er-

apanıam.ı§tı. kenden Aziz.i §Oför Hidayetin 

.5. Yazan : BB•iB BiTKi KURT 

evine gönderdi ve Hidayet 
"efendinin" yarım ı.aat kadar 
"bendchancyi'' teşrif etmesini 
rica etti. 

Hidayet sabaha kar§ı evine 
döndüğü jçin, henüz uykudan 
kalkmamı~tr. Karısı, uyandığı 
zaman hemen göndereceğini 
söyledi. 

Halil efendi, Hidayet için, ma: 
demki görmüş, nerede olduğunu 
da elbette bilir, diye düşüni.lyor. 
du. En doğru malumatı gene 
kendisinden ahnm, hele bir gel· 
sin, görüşelim. 

Halil efendiye bir asır kadar 
uzun gelen bir saatlik bekleme· 
den sonra, Hidayet geldi, imam 

efendinin hürmetle elini öptü, 
§öyle edepli edepli bir kÖf,!eye 
oturdu: 

- Hoca efor.di hazretleri, ele· 
di. Bendenizi emretmi~siniz, bu. 
yurun bir arzunuz mu var? 

Halil efendi: . 
- Estafunı.Jlalı evladım, e6ta· 

fucullah ... dedi. Bir ricada bu· 
lunacağmı, büyük bir ricada ... 

Ve sonra sözlerine, gizli bir 
dinliyen \'armış gibi, alçak bir 
sesle devam etti: 

- Bizim Hatice bir ka.ç gün· 
denberi ortada yok, dedi. Bil. 
mcrn ki n~reye gitti. Bir kazaya 
uğramasından korkuyordum, 
keşki öylesi olsaydı. Fakat sen· 

den naklen Osman Ağanın rc
f ık ası bizim refika valdenize bir 
şeyler söylemiş; gfıya sen Ha· 
ticeyi Bcyoğlunda, uygunsuz bir 
yerde gönuüşsün. Bunu senden 
daha eV\'el sormağa cesaret e. 
demedim. Belki doğru çıkar di· 
ye çok azap çektim oğlum, na
sıl, sahiden gördün mü, doğru 
mu bu söylenenler? .. 
Ağlar gibi cl,olu gözlerle Hida· 

yetin gözlerine bakıyor, ~ofö. 
rün: 

- Yok. y:ı.lan, böyle şeylerin 
aslı q.starı yok, demesi için adc-. 
tiı. yalvanyordu. 

Fakat Hidayet, Allahın bil<li· 
ğini kuldan neye .saklamnlı, di· 
ye düşünerek, cevap verdi: 

- Evet, doğru .. O~u pek yn_ 
kından görmeseydim belki ya· 
nılabilir<lirn. lşitti:klerinizin hep· 
si doğru .. 
İmam Halil efendi, eli alnın. 

da, gfa·.lcri kapalı, şiddetli bir 
sancı çckiyormu~ gibi, yüzü 
mütckallis, Hidayeti dinliyor, 
yahut artık hiç bir şey istemi· 
yordu. Biraz sükiıtt.an sonra, 
Hidayet, yapmacık bir hayret 

içinde, sözlerine devam etti: 
- Fakat anlıyamadım, dedi, 

kahveci Osman bunu nereden 
haber almış!. Tuhaf şey doğru· 
su .. Ben bunu yalnız refika en. 
riyenize söylemiştim, aca.ba bir 
yerde a.ğzmdan mı kaçrrdı dersi· 
niz, kim bilir. Böyle şey elale· 
me söylenir mi hiç.. Hele b ir 
eve döneyim de, ona ben göste. 
.. ' rınm ... 
Halil efendi, uykudan uyanır 

gibi, göz kapaklarını ağır ağır 
kıpırdattı: 

- Evet, bunu hiç kimse iı::it· 
memeliydi, dedi, her neyse, Al · 
lah kimsenin başına getirmesin, 
çok güç şey ... 

Sözün arkasını kcsmcder., 1;u. 
nu s<.iyliyeyim de kurtulayım 
dfr gibi, aceleyle: 

- Ben Haticeyi arayıp bul· 
mağa karar verdim, diye iliı.l'c 
etti, sen ne dersin ibuno. oğul? .. 
Fıkrim doğru mu? .. Efendim? .. 

Hidayet, intika.rn srras•nı el-
geçiren bir eski düşmnnm en 
zalim darbcl"rini indirirken du· 
yabilcceği hain ZC\."k içindeydi : 

(Devamı var) 
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VAK 1 T Gazetesi 
PEK YAKINDA 

Amerika: dönüşünde 01.~anoslarda esra
rengiz bir şekilde boğulan meşhur pchlivanla
nmızdan: 

Londra bombardı- İtalyan donanması 
manı n1üthiş oldu ORTADA YOK! 

Koca Yusut'un 
Hakiki hatırala,.rın1 ne§re başbyacaktır. 
Bu meraklı hatıraları k1~9111ctli muhatrir 

IEKENDERFAHREDDIN: bilhassa \!,.,kıt ga-
zetesi iein hazırlamıstır. 

~ ~ 

Koca 
Tefrikasında elli sene ewcl btanbulda 'J"oca \'ututun na ıı 

tanındığım bütün pelUi .. -anlara naşıl meydan okuduğunu, me;hur 
6Ümlet düiÜnlerinde kimleri yendiiini ve nihay('l Amerikaya na·ıı 
gittiğini ve Ncvyorkta dünya güreş şampiyonlanmn cırtım !1~ ıl 
yere getirdiğini büyük bir merakla ve herecan!a takip ed«eksmıı 

Budan ba~a 

(Ba..' tarafı 1 ncl<le) 
hizmetlerine ımahıus teetsat üze
rine de bombalar dUşmilş ve bazı 
servislerin işlemesi ciddi surette 
kesilml§tir. Londm limanma alt 
doklara da bir çok bombalar atıl. 
m~ ye Tı:.;:~sln eenubu.ıyı isabet 
edtn dokl:ırda büyUk bır yangın 
r.1kr.ıı0Jtır· Diğer mn.ha~lcrdo bir 
kfHi anrtepo hasnra utıramış ve 
mUteaddit mavnalar yıınroıııttr. 

VAKiT gazetesi 

Lo:ıdranm sair kısrmlnrına tcv. 
cih edilen hilcumlar bu kadar j;e· 
ni1 olmamı .. sa <13 bir çok bomba
lar dilmnü t.ilr· l..llndı anın crnu· 
bunda ihl ml'ktep bina~• ciddi hn
ıtarıı. ltframt.,ttr· Lonöranın mrr -
k~inde. ac yRngmlnr çıKmıa ve 
mııh'nlif mn.hallclcrdc m~ltrnle:: 
tı.ıhrip c:'QUmiııtir· Bu mrntn.k~lnru~ 
h"psinıio ıwı;if Jwrnnll'a ı-rnrvıslcrt 
s.üratll \'r mUc-sslr bir fn111iyf't ~as. 
tcnr.'!Jlcrdir· Bu mcyancl:ı ~angın 
tı>hlikcsinc mnruz m:ıhı:.llcrdcn yilz 
Jr.r~e 11ivll ahali tahli)'f'. domfryo· 
lı1 manakalutmm yC'nicien i:lotil
mı:-~ine. ~·ardım t<lilmiı \"e her no 
kad:ır anıı c"ddeler cl'3~li SUI"{'tlO 

~iitecsair o:imamu;s.ı. eh snkolclar· 
' cia inkıtaıı. u:!nıyan rryrUsofcrin 

Morls dö Kobra'um aJk '\C kadttı oıılrika.brilc llalu en süz"J eı.•·ri l 'm.ır b:ı. lmu~~t temin t-~ilmla.tir· 
olan Di'~&ı:!'!a ai:rır Vl',:ifclrr t:ılımil c

DEVLET KU u 
adlı m~hur roınmmı da biı'kaç güpe l.ın.dar fA-f rll.I\~ n 

a--n rnngınların l!öncllirtllmesino 
homhnrdımnn allmcln da devam c. 
ch1mi tir· 
tng,lt~rde J.oocira mıııt•kut

nm haricinde ~·alntJ ·~., {ı Tt\l'1l\S 
ba,lıyncal; hr· potrol lOSİ!l\_hıda r:~~ bil!ı"iik blr '•••••••••••o;:+• *'!i'+ '"*o~·• ,,,.,.... ..... vvwvvv .,...,.. • '••l , ra.ngın çok ha!!:oır verdinnJııtlr. Uu 

Beşinci kattan Bulgar 
sokağa duşan kız Başvekilini1l 

<&a.., taralı l r.cid,c) 
(-ekllkte'hi bu )"Cl'dcn sokağa dü
t..erek 'iicudu hurdahaş olmuş 
bir hald~ Beyoğlu hastahanesi· 
ne ka.ldnıldrğım ywnl§Wc. 

Zafer dün ha.staha.n.edo ölmilı=r 
:.ir. Za.bıt& vaka. hakkında tah. 
iknt yapma:kta.dır. 

Zaferin vaka. fl.'kşanu sarh03 
lduğu halde ru.hsatsız artist 
ııeurdıklarmdan c o z a y a. 

rı.rpılmnmak jçin bar sahipleri 
t ırafmdan danıçaya, tıkarılğığı 
üylenmcktcdir. Aynca bu dara
ada. kafi korkuluk olmadığı ve 
a.rh~ bir halde buriJ,ya çt:m· 
•akların dalına. d~~ek tehlike· 
i.ndc oldukları da anla.şılmt~ır. 

43u noktalardan bar sahipleri 
hakkmdn. tahkikat yapılm,alrt:a
dır. Zaferin. ntk~ları ve di
ğer ba.r roUstahdemlorinin ifa· 
dosi alınmıştır. Adilye doktoru 
cesedin gömulmcsine izin veı"" 
miştir. 

mmsesi olmayan Zaferin cc. 
n.araıi bugün arhadaşla.n, ol
mazsa hnstahanc tarafından 
ka.ldmlaca.h-tır. 

9 EylOI 
ızmirin kurtuluş 

bayramı 
(liM tarafı l ncide) 

a:nnlero mo.h:ı:ıa n1.:;;e ve heyecan göı::c 
~arp1yor. 

Şchltllklo ınoraal.m yaPllIJ.·or. MU· 
tcaklbcn ordunun lımJrcı tomsUl ;iri· 
~l ptcrllectk, nll halka bir nutuk 
irat edocekUr. Öğleden ao:ıra bUyUk 
:ıa!cr alayı seyredilecek, •ece Gc !ener 
&l:ıyı yapılacaktır. 

tlıllldar. tramvay. 
ıarı umumi heyeti 

toplaııliı 

Ücl.Udar tramvayları bl~r • 
lar ~ı.ımt heyeti bu sııbah top
lanmıştır. 

nııt/,u 
Sojya 8 ( A.A.) - Bulgar Ajansı 

bildirıror: 
Ba~vckil p."'Ofesör Filov rad}'<lda 

bir nutuk ooyliyerck dün saat ıs.ao 
da Craiovada Buigar • Ronıen an· 
1a,;masınm imz(\ eclildığini hH<lir. 
miı; ve bu muahede ile ıki devletin 
mütcl:ab:ı bir anla)ış ~ihniyet ve 
iyi l:om~utuk münasebetlerim yen~
dcn tc~is hususun<laki hi\rarctlı 
arzulari ·l~ cenubi Dobrncanm 
1912 Jıudltla.ıir!c BulStari~tana ia· 
desi ~-c~itinde mutab:k k:ıldık!an. 
nı be;ran etmistir. 

Sözüne devam eden ba~vckil 
dr~)tir ki: 

Bu suretle B'.llgnrisUın iı::in ağır 
ol:ın bir 11artın iptali ile Nöy: 1 mu· 
ahedcsini,,n ~inc\fleri lnrı~~ bulu. 
nuyor. Hilkfımct. tarııfıı çlan ı;imdi
ye kndar ı;cb:ı.t 'c mcla:ıctlc takip 
edilen vo se\'gili yi.ılcıwk şC:ınıfa 
kral Borlııtcı.n ilham ala.n oiyv.trti • 
miz, Bulg3r miUct1nin imrulı, bir. 
Uğl ve sabrı il:ı ko!aylaçtxı:ı~:!mk 
~imdide1' meyv:ı vcrmektetlir. 

Basveki\ bilAhl\ra Dobroca. m,e -
sclcstndE'.ld mUsı;ı,it hal surcUnln 
Bulgnrbtanın dcrln Inİı1lI1elt.nrlığı· 
nı kazıınmı' \'e A '"nıpnnm cenubu 
şarkts!nde sulhun takviyesine yar. 
dmı ctıniı, ola.n Alman ,.c İtalyan 
bll\'llk ı;cflerhıin dostane dclıi.lcti 
vo· kıy~ct.U müz.a~crcti sa} e~lr.de 
husul bulduğuna ivarct odt>relı: dc
~İT ki: 

Bu tavajlj!lut \'e müzah,ret bUtün 
cihanm tas\•ibi ve sC'mpa.tisi ile 
ka:rşıla.nr.,ı~tır· ÇlinkU B1,1lgiJ.r Ç,a.· 
vası hııkiklltcn haklı bir dev~ idi. 

Sulh fliynsetine eamiınt olarak 
bağlı ve J;ıUtUn koll\fil:larlylc iyi 
müruuı~botlcr idame etme~ Rrzu _ 
suncb olan Bulgıır n:ı.Ulct ve hil
lt\ımC'ti Dobruc~ menlcsloln kan 
dö~ülro".Xl-:m, yool kurban verilme· 
den, ızttrap VC fcliü;ct.siz l!Ulh.:ı.n 
halli irin m\lmkUn olan her şeyi 
yanmı!ilardır· 

Dobn:cıı. mesel pini halll"dcn Bul 
g:ır Ye nomen anl~mn.ıııınm ez -
cümle bu hususiretinin bo.iytlk bir 
kryme i ''ardır· Bu sureotlc iki karı:ı 
şu arasl!ldn ncl:ı,let \"O antı:t<'\·i bağ· 
lar yeniden tesis edilmiş b~lun • 
makt.ndır· 

Ye~!lt6yde bir tr.en 
kazası 

pü::uınl.-ır :-;\r.:v.i_Q•(> kl)~r ynmlıın· 
hırrn hrpşi."1dcn 1,ü~•k olmuşlar ve 
f"z'ıı ~wı tıı scbebly~t vcnnil'llcr
dir· 'Çıl:an yangınların bir tcğu lıt· 
1i dc-rl'"Cde<iir. 

H~ÜHl~!.l~!\· T \ YY f.U~T.J.R 
Lon,~ra. a (.\'.•ı ,) - 1n~Uz lı3. 

,.1.\ \1r:areU tcbl;sı: 
En M'l al\lııuı m11orlar:'\ p'\r.n

ra11. chl111<U hava muharrQclcrlnde 
l"y~·arc dııli toplıı.nm11: tarnf\ndnn 
ı ı di\mn:ın tay~·arcsi d'l.ha imha e· 
dilmırtir· Bu surctic tnyy:\rc dafi 
b:ıtar\"lllanmn; \'C avrı tryya~IC'. 
riı:oiz • tnpıfuıdan düşiirUl~n dü!f -
ll"ıın t~vy;ırclerinin adedi 00 u bul· 
mu..:tı.ır· 

Bunhrdan 21 l tayyare dafi ha. 
ln» hırnmı attt :rle dl1.şü::li1:tnU:t -
tür· 

l'ı\NGINJ..._"-lt 
!HEVZtlIJ:;ŞTtRU. t 

r.o:vlr.ı. 8 (A· .) - l!öyteri:ı 
h:ı,:n~ık :mu\111.b~i blldlri~·9r: 

Gu9d .. ı, ~drn ~rlnc, dUQ ge
ce ve bu ı:ı.b:ıh yapılr-n en uzun 
iı·n~ ~U~ull'Jan es1'•!'"!Tlda V\\kua 
gc!en ~ııngnılllrm me-nille tirilmJş 
oldutu.nu t.e.rit Qylomi,tir· 1Ukstk 
bir l:mnnın dammda~ T..oııdraıuo 
p ınnr:ı'llik ınanzarntı, nı,~gınlarm 
hnlen önl"nmi~ lmlıınduğunu gös. 
ter~: t r. 'J;'a.rmb m~ıt.-ıhl Mika
m~füıion. havnva dııraan ıUtunlaı"I 
i·ükı;çlnıektc irli. fa.knt hiç bir a.. 
lev I"'llphe'ie C'1llmrml,tir-

J\lman bnvn ltuvvctlerinin en 
t•P•vctU rnuhıı.rebe hUcttmt,ı. on ıa· 
at siirm\lıl ve nnc:.ı.k bru:ı mevzi! 
nol:tclıırı • tahrip ctmi,tır· Hilcu
mun r.!!korl chemmtyctl, umumi lıa· 
S?;rat ve tel fal rnf!tt3rı. henüz bil. 
dirilmcmi~tir. 
G~ .. ,., biieunılnr. C! !mi ııurette 

bhibki nrk~mdnn gd,.n mlinfeıit 
bo!Tlbardmıan tav:•ar kri tarafın
dan de•·aın olunmu,LU"• 

Dün geco hs~ı bornbardunan 
mmmkalarmda trenle y:ı:ra' ynvaş 
yapt?~ dört s~n.tlik seyahatte e.. 
din!'!i".tim lntibaa göre. Almanların 
C'!~!lı hcdeflnL ilk hUcurnlar ~A· 
o:ı""ı~ıJa vukua getirilen yang:ınl:ı
rı i J:ı.mc ntmC'k ve. ın\!mk,ünse ~!l· 
nı .. ır-tM"k ı.·c yeni hl'dl'.flc>r aydın. 
''3'1' ır<•ı za'!"lıın hUr.umlan ~cnhi
Ltnırlt trcı1til cdi)ordu· 

Yü~selmoırJ~ o'an s.ıc~-hk 
ve l:'lltn du=nan bulutlan 
t(" ,,b'vJ .. , isabetli bombardıman 
ko'av dP;-il•ii· Borcb.,ı clıır.ırn toyya· 
rc'c>rl roı~ ;:Ukımk biı:' lrtlf~cR sey
~ l lnr ve gnlmr)(t.P. ofan hRber· 
!erin de trıyit ctti~ı üzere aııkcri 
chcm.miyctt.c h.ic blr hitu:.:nı. h;:ı.s:.ı.r 
ranarnamı;rlardır· ı 

Londru ıtra~·csl. lt:ı!ırarnanca 
"!'.l!"tııır.tır· hfaivculn rııbuk l"!e ko 
vulm;ısı sayesinde. endüstri 1.ıin:ı _ 
lar:n.da vo. ikn;~nctgiı.hl~rdaki yan· 
;mlar. m~v~iilcştlrllmi') gibidir. 

O\YRl A.'il\l!iRt HEDl~'t'l.l·:R 
:no:m;ıum.nI.\N l.'DiJ.J\:OR 

( Baıt t.&rafı l nclıl<>) 
mek fırsatından mahrum kalan 
ve Akdenizdc hareket halinde 
bulunan 1nsiliz filoları 1taıy\n 
tayyarelerine ağır zayiat ver 
dirmislerdir. 
Bombardıman t:ı.yyarClerimiz, 

Sanlenya ve Rodos gibi biribi. 
rinden uza.k mesafede bulunan 
llaı,·an tayyare meydan ve Us
Jcrine hU~ etmişlerdir. Avcı 
tayynrckrimizin harekatı da 
bundan az mU\ılffa.kıyetli olmua 
değildir. Onlar <la İatlyanl:ı.ra 
yardıma gelen Yunkers 87 ti
pinde pike uçuş yapan be,'J tny
y:ı.re dii~irmü~lerdir. Diğer dör. 
dünü de Sicilyay:t kadar kov~. 
lanırşl:ır<lır. 1ngiliz gl'rnılcri~ 
hiçbir hasar olmadığı gibi hiç;· 
bir nefere de hir çey olmamı;r 
tır. 

aldıkları n1cydandadu'- Vuku bu -
lan ba.sıınn yüzde dok~ant gayri
Mkc1; h rdr.ncrcicdir· .Anll\Ştlamt • 
yan sebeplerden ve her tUrlU man. 
tığa. muhnlir ot'lrak Almıın bom -
bal'lmun kadın ,.e c:oeuklııra lrarıµ 
hmıusi bir ab\kalart olduğunu he· 
pimiz müşahede C'Lt.ik·., 

AL31\Nt .. \rA GOnt~ 
ncrlin, 8 (A· A·) - D· N- B· 

bfldiriyor: 
DUn Ciğled"l\ aonriJ.. lp,giliz hil

kfımet Jlll'.'rke~ine karşt yaıu\c"Ul .\lü. 
yUk hücumda, bütiin Alma.n tay. 
yare tipler\ hi!,~kctcı gcç~ı:ıtir. 
an\ı;k31 bomtıadttl,lan tayyareleri. 
Junkl'rı; tay,rl\rekn ve Me~r
ı:chmitt'ler, adaya ölllm saçmIŞ!a.r
dır. Her boMbnrdımnn tayyaresi, 
iki bin kilo in!UAk mııddocıi götür· 
mlictür. Hücum <'~M.:'ı(]r. IA>ndrn 
üzerine btrkac milxQn kilo demir 
yaS'ınt~!ır· 1nglfü hava barajı, ce
nuptan drlinmiştir· J,ondm otr:ı. 
fmdaki mUdn{na ~rrQbcırini yatmak 
güç olınu.ıl\:r· ln_flilV,lcr, h\lık\\m.et 
mer!,te::ılrrlnl ıın~dn~c mlldaraa cL 
mcldcdir· 

İngiliz lmp:ıratorluğ11nun m"rkc
.. buaulcı 11etJrllen 11\lı&--.ın 
~r, btze blr ~tar telefata 
qınl olmıı~ı\lr· l.l~lrs,t bu~li:ı e.iern· 
llliyeUi olan cihet, .Alman ha.vn 
kuvvellcp9in Londrl\ya gUpr;Un • 
d!b; tnnrrtız rlm~ olmÇl:ndır. Bcr
l"ndt>kl rı:;!\Pri rnil~ahi!IC'r. hunun, 
Hitlrr tarn!ınd:ı.~ bildirilen mu~n. 
belebilmlıl1I t~kil ettiğinde mlitte. 
fiklfr!cr-

1.0:\'UR \ l"A "'H ·ı ('01\ 
ll,(J':\'tlKM( ı.> 

C('rlfn, 8 (.\. A.) - D.· N· U· bil· 
diriyQr: 

Fransn ra.hiUefinclt>n öğ~nuw· 
ğine gUre, Lon<.kı\ bUJ,iilı ye.ngını 
ya1'1.µ H41!P3 s:ıM'torin~on qeğll, 
biltün S,cn mansab? ve boyunca 
~rburit" kadş.r gö~l~U19lür· 

AU!Al'i mı:s:uı T ·m.U:;L"'\"E 
GÜIU"; 

lkrlin. 8 (A· A·} - Alman Ol"' 

d.ıl2rı ba k1.1mım~n1ııh tchllti: 
6 Eynılü 7 Eylüle bağh,·an ge. 

ce, askori bakmıclan bususi ohem.. 
miyı>ti haiz Londr&daki hedeflere 
karıp hrwa kuvvntıcrim"z tarat'\n -
d4ın bGl'J.ıyan hücuma ağır bomba· 
lar kullanan bli,yük htıYa kuvvet· 
le.rlm.h to.ro!ttxlan 7·S gcce-ıU do de. 
vam ooümiı fü. Bu hlkumlar, Al
man topraklarında mc~Jı:un mahal
lelere ve g!llyrfa.9kerl hedeflere 
kar.>ı !ng-ilfa!ı:r tnrafınd.ln başlanan 
ve son h'!.ft:ı.lfrda arttırılnn hil
currılara mukııb"lolıllmlsildir· Al • 
m:ın mnrcş:'lli. Fra'\sanın şlınalinde 

bizzat hnrekatı idare ctqıeıktedir· 
Şimdiye kaclnr. Ta•:rQi-" sahillerinde 
liman ""' sanıwl mrl'\•at·cs\rul muh. 
telif knlibrcı:lo bir mil.yon klloı:ram 
dan fazla bomb.:ı atılmışt1r. Rıh -
trmlara. tiraret ~cmilcrinl'· doklıı.. 
rn. har.ıgnrlaııı.. S\l ve gaı molö
ıii fabriknlanna. tenmn<'lcre, in -
ş~ıJ.t atfSI ·ekrinne. dewi.ryolu tesi· 
satına isabctlor vaki olmuş ve 
b~lar l'n vahim infilaklar neUce. 
sinde kıs.rocn iqıha edilmiRl~rdir. 
Doklar civarı >·:ı.nm,aktadır. 

Muharebe trı.yyarelcrimizc \,on -
dra i.stikamctlnc,le yol açnı,ak için 
avcı tay~·arclerimi;ı; m!l<lıü~ tcrtL 
batma ka~ı enerjik hücumlar 
yanmışlardır. 

Belodlyc ve c,·kaf arasında 80n 
anla,."lnla Uzcrino lra.tnv:ıylarm be. 
lodiyeye devri için umumt heyetin 
tasfiye karnrı vermesi beklenmek
tedir· lçtiına öğlo vakU, devam et
mekteydi. 

DUn gece yaruımdan ı:oı:ıra Ye· 
eilkliyJo tir tren kıua.sı olmuş!ur-
70 numaralı mn.reançliz Ycşill;öy 
makasmda manevra :rnpark~n bir 
furı:;o:ı yoldan çıkın~ \'C bir mU<l. 
det sonra yerine konulıı1uı.tur-

:?\·c,·yo:k. 8 (A.A.) - Londra Thamoshavendo?d bUyllk r-etrol 

Kırklareli Kavaklı Aıke ri 
nundan: 

Satına ima komisyo· 

mınt.Ua.01 tno.rine diln gece yapı- depolanna \'e doklara karşı b,834a 
\3.l) hüçum hakkm,da yazdığı ma • hUcumlar. t~wcUı edilınirstir. Chat
kalcdo lnterııat!onal Ncwa Ser. bam infil~kh maddeler fabrikaları 
vicc0i::ı Londr.ı. tııubl{.blri, A,l.mıuı - ve Hankin,sc ta_yyare meydanı 
loınn lıi'< bir r;çye riayet etlJ)eksl- merked de bombtırdnnan edilm,lş· 
zln bo:nbar<lımı\n cttiklerb:ıin &r _ tir· 

K&va.khdaki blrllkler hayvanatı için ll.9·940 çarıaıntıa ı;UnU s.at 15 te pa· 
&arlıkla cvaaı ve ıe.raıtı dahlllndc (200.000) kUo yulıı.t ve (!:-00.000) 1'Jlo kuru 
ot atm almacal(tır. l.steklilerin belli gün vo ıaatto kıınunı vosll:alnrı ve kaU 
ttmıuuanı. blrllkto Ka\'aklıd.akl aakoı1 aatmnlma kom1.syoııwı:ı. ;clmelcri. 

(5426) 

tık muhakkak olarak a3ikltr bu - Muharebe tayyarelerimlz aynca, 
lundujunu yaz.makta ve sözlerine Li\'e:-p~l. Mançcnter. Binnbıgham 

l 
5u 11ur0Ue devam etmektodlr: Kardif, Brist.ot, Southampton. 

''.Alııµ.n tayyarecilerinin Londra Port~moutb. Portl&nd ve diğer on 
Uzerind~ bulunçluklarına ka.oi olun· mahalde liman ve saııayl hedefle· 

ca. bombalarını atinnları için emir rine hUcum ctmitlcrdir· 

Romanya 
hadıseleri 

( Br.t tarafı 1 nctde) 
nnme netretmi,ur. Bu karamam0 
alıkfı.mı mucibince doğıııdan doğ
ruya veya dolayısile kral ikinci 
Karola ait olıı.n biltUn aksiyonlar
la nama veya hamiline muharrer 
olup rnU~arüıtlleyhin m.&lr olan bü. 
tUn esham ve obllgasyonlar kbnbı 
elinde olursa olsun bloke olacak
lar ve oyle kalıtcaklardır. BDtun 
bu eshamın bugUnden itibaren b9§ 
gün zarfmda BUkreş mahkom~e 
tc,·di edilmesi icap eder-
Diğer bir kararname, aksiyonla.. 

rındnn bir kısmı eski krala ait o
le.n müe:ıseseleıin hangileri oldu -
ğlınu gösterme!ctedlr· 

RmIAN\'ANJN tiM1TlıERt 
~IUSOUN1Dt~ • 

r.oroa, O (A· A·) - Stefani: 
General ,\ntonestrn. Dw;c'yc a· 

r::ıfrJa_ki tnl;;rafı göndttmıl~tir: 
''Ekselans. 
ncımen milll'ti ycnidC'n ~rurla 

\'c sor~tçe Latin t1ima.'!mt yilk. 
sçltirken Jtnıran milletine vo bU
yUk duc:e'sine kaJlı begfod.iği iman 
ve ümitler-in ifadesini ei.ze yollu. 
yonım· 

Du<;e de şu covab1 vcrmi~tir: 
Sa.ro.J.mı ımli.ıtı_tll\rtnızclan dolayı 

minnet.tarnn· Yenid~n kurma ese
rinize rpuvaffıı](ıyctk!r. RQmcn rnU
leUnl' do 15ulh ve rcfa,'1 tç-mcnııi o· 
dC'rck siz.i ııelamlanm· 

DO\'t)K J;J ... ÇfJ.(KJ.ER 
K \I.Dtım.ACAK 

l.onı~t'l\. !) (A· A·) - Bükrt"§. 
ten bilcliriliyor: 

l!oman)·anm ocnebt mcmlckel
lcrdald büyük e.lçlllklerl kaldınla.. 
cnk ve orta elçilik haline ı~tirilo
cektir· 

J~1 KR L4'V T&.EI\İNF. 
TAARUUZ 

Bii.krc:ı. 8 (A. ~.) - D.N . .J. 
bildiriyor: 

Tcme.şvar'dan lıalw.r verildi· 
ğine göre, bir kaç Yi.\~ lejyoner, 
s&bı.lc Kral Knrol'u hududa gö
türmokte olan husıW trene la.. 
arruz tc~bbüsünde bulunmıvr 
lardır. Saat 17 yo doğru tren 
g&ra. giı'erke,n hattm iki tara· 
fında yer alan lejyonerler tU
fcnk ve rovclveı:lerle trene a
teş açm1şlaroır. Derhal sUratini 
arLl.1ran trende bulunan muha.· 
fızlar silıih ve mitralyöz ateııiy
lc mukabele etmi~lerdir. Vagon
ların birçok camları kmlmrvtır. 
Trende yaralı olup olmadığı he.. 
ntiz bilinmcm~ktedir. rrren kaç· 
tıklan sonra lejyonerlerden bir 
kısmı mtlnf erid bir I~omoti!e 
binerek hwı.~ trenin ~eıı 
gitmişler b.ir klS-WI da otomobil 
kiralıyarak tı'cni hudut istasyo· 
nu olan Hatz:fc:d'c kadar kova-
1amı(71ardır. Lejyonerler bu.raya. 
geldikleri 7.aman tr.?n Romen 
huducl isl!J.syonunda durmıy"" 
rnk Yuı;osla\' hudud garın3t vur 
~ buiumıyordu. 

KR.u, ıs,·tçRtmJ<j 
l~"l!Jra, 9 (,\. A.) - ~a.btk kral 

Karo! diln Lugano (bvi~rede) ya 
vasıl olmuı;. göl kenan:ıda bir 0-

tclo inm.i.~tir· A)ni trenden inen. 
bir k:ıdmın Madam Lupcsku oldu· 
ğu s:ını!m~tadır. 

••• 
Karol ts,iı;rcıle bir a"! k&labilccek 

Bü~;c~. 8 ( A.A.) - Stcfani A· 
jansından: Eski kralı götürrnek'te 
olan hususi tren. dün ~l~n son. 
rn Yugoslav hududunu g~çmi,tir. 
Tren. bugün l talyan arazi!iine Ya. 
sıl olduktan wnra derl\al lsvi~reye 
cjoğtu yoluna devam ed~ck ve Qğ
leden sonra lsviçreye varacaktır. 
Eski l\ral~ kati ikamct~:lb.l henüz 
te oit edilmiş değildir. Çünkü ts
viçrc hül-Umeti. sabık hükümdara 
anc:ık bir aylık ikamet mezuniyeti 
vcrmi~tir. 

Es!d kralın ilk merhalesi, I.uga. 
no gölü üzerind~ kain bir otel ola. 
caktır. Kendisine Madam Lupesko 
ile es~:i kral hanedanı nazın Ma
re~l Urdareanu.. diğer )?ir takım 
zabitlerle şah~i maiyeti ve hi:mıet· 
çil~ri ki ceman 30 kadar insan re. 
fakat etm~ktedir. 

Y t'.ııJ kral ~in lyln 
BUkreı. 8 (~·A·) - SteJanl a

janım<lan: General Antoneaku, bi· 
rincl ın,eıin ta.hta Qtkmumı teait 
için bUtilo Romen killael&riude ru. 
hani blr l_yin icra edJlmealni ~
re~tlr· Biitiln memurla11 ve bU· 
tlin RoJncn milleti, bu lyinde ha. 
~ır bulunmak mecburiyetindedir· 
Saat 11 de •okakta bulunacak o
lan bütilıı vatan~ar derhal diz 
çökecekl1!rdlr. 

Antone.aku, aynı zamanda halka 
hitap eden bir- nıeaj ne~ 
kendilerini ~yanrn i!tik1™!· 
ne itimat etme&• davet eyl~ _ 
tir· 

ingiliz 
tayyarelerin~ 
mukabelesı 

(Ha§ tarafı ı """1' 
tam. iliabct olmuıtur. ~ ~ 
nmda. mavııalara da 1..ııt ıaaJ6t 
muıtur. DUnkerkde toplu _ .... ,.--. 
nan mavnalara da hUcUJll 

Sahili a;an diğer 1ı0rıı 
Jarımız Ea.scncle KruP t• 
lCmdende Zvcıruckend•~ 
fa.brlkalarma ,,.e Glse!l -lif. 

tulatma. lıl1cwn etınifl~ 
haym, Ehran~ ve Hanııod• ~ 
yolu depolarına atılan ııo9I 
filAklar ve yangınlar ta:,, "'.A 
Forct. Nolre'da bUlun&JI p 
depolarına. yeniden hUcuııı ut· ._J 

• büyük yan~mlar ı:ıkarılntlŞ r~' 
Kale civarmd..'\ topçu ve ,dil~ f 
mevzUert bombardmlnn ~-' 
Colmar tayya.re meydıı.nı:n• ııo"~ 
pılan hücum e3118SI!lcıa 'f""'/. 
ho..nga.rla.ra isabet edcrclt ~ 'i 
olan hau,ar kapılan.ııda.ıı eıett 
lcr ~rcla bulunıın u)')-şr ı 
vcrml§tlr. ~,,P_~ 

Almanyadıı. G!tzerlJcll• d' q1"' 
Krc!cld, Bruxclle!, ~ti~ 1 
vllle (1) Hol&ncladıı soes~, 
Eindhhoven tayyaro rn• ıJ"",r61'1 
aynca bombardunBD edlllll ~~ 
gcnı, hııreklla iştirak edt~rııor
rlmlzln hepei U3!crlnC d 

{l) - Anadolu aJ~~~ 
ıartı tcrcUinc eclcn aıutercr ~.;.: 
quevlllı kellmealnl blr ıeb1 ~ 'I, 
ııe<le.rel~ tUrkç& :metı.nd• zf~ "I 
mu ve bugUnkU bUtUn I~ 4'ı; 
ıın batuını lel.Ta.rJ&llUI LJJ>' f" ( 
JQm old~ Uzere bU ktl , • .,ııf"/. 
dl\ bir ıehrin adı değildi'• ,_ _.; 
bir, bıı.aı ıehJrlor., ınaPaJcııl' 
)'r-.nmzca. bUmiyon ok~ 
cın bu nokta11 ta.Jrill ~ 

ALMANLAR Jt\,'JW.-\ -~ 
sısn:ın."-ı TAJ''"l~ 

n~,. 
nertıa, a (.\.A·> - ~ 

yor: 1 bet ;fi 
1.r;ı•il1~ tayya~lerl. ıct ıiJıdf 

oldufu slbl AlmaD,YIL uıe -~ 
lardır. J;ıl~ 

J31ı1nci gnıp Ci:J)UbU J-1 ~ 
atatıŞiılı 

tinde, daha u k IJ• 
~ da ıark iatikalllCtıalJ1· ~ 
l3crl.lao <1.o:ru .,yrctınl2 ,.,. ~ 

nur .QJ.Qltakaı®d• h•";l~,ıJI"' 
yalarmm .mevsUerln~·~ /. 
lan ılateminde l"aP~ ~~ ~ 
Alm&lı ccce avcı ~ r 
deW taalcyetl ıebtbf11e-p-~ 
yareler1, herba.ldc be~ ~ 
,Sddetll blr mlldata& ı'P"'" ~ .. 

muıl:ırdır. lkincl -~.!:. ~',j 
yarelort, ha.sar :>'8P-" • ~ 
pht.Iyadıua geri dÖllııı•Y ~ 
ınJ§Ur. G~ ~./' 
.ı\LM.AN IU'.:S.'11 Tt:BıJ ~ ~ 

~1 61'" 1 
Berlln, 8 (A.A·) -tcbllflD ~rtf 

başkumanda:ılığ!IUD ~ ~,I_ 
Di\,'jm:ı.n tayyarcıcri g y•6~ 

manya Uzcrlılo aıunıa;, 11d~pr~'I 
Bir ıJal,n ccnubU gar ııerlS' f 
teveccUl.l edefek ıste.Y•' il'~ 
l&r atnı~sa d& Jılç~ıeıU', f1 
lardır. Jclulıll.{C'be ıta d' t'f".1 
t~kll dfler b.lr ~10 gıtftl~ ;r. 
kl gtbt Berllıl nzcr!n; ttto;"~" 
bUa ılnılpe de ratP ~, 1'__ 
mU~aa bar~dl.JI 11Ql~~ıo61'· I 
meje , .• bombala,.ı,Ji';,.-' 
vel atm&Ja meebUl' ~ 
ıua lhın'Qlda bir ıct 
mu, tur. 



Yazan: Celı Londoa 
Aynı l'&Ziyette, gözlerini kapa.. 

tarak baş dönmeainl bl.ru yenme. 
ğe çalıeırken yanı bqmda kcndl
slne hitap edildfğlııi !§itti: 

- Yatm bakayım; kalkına ol
maz- Derhal yatmalısınız! 

Ses vizih ve Amlrane idi· Aynı 
zamanda, yumll§alt fakat metin bir 
el kendiainl arkaya, ya.sbğma doğ· 
ııı itiyor; diğer bir el de hafifçe 
ya.tabilsin diye vUcuduna destek 
olu~,,rcıu. 

Genç kız eözUne devam etti: 
- İ§te yirmi dlirt aat oluyor 

ki pek fena ha.stala.ndmız. İ§lerL 

n1zl ben idare ettim· Kat!yen endi. 
ee etmeyiniz. Çiftlik eaat gibi iş
liyor. her eey yolunda· Ben alzc no 
zaman kalk dersem o zaman kal
kaımmz. Daha evvel sakm ha- Si
ze zannederim kinin llzun ! İ§te on 
tane. 

''Şeldon" ttaatlı bir tavırla. genç 
kızın kendisine uzattığı ldnlnleri 
nldt· 

Meçhul genç lm gillerek dedi 
ki: 

- Tamam! anlqılıyor ki hu. 
tahğmızd.a hiç huysuz!uk etml~·e. 
cekainlz. 

Şeldon söze bqladı: 

- Korkuyonım. ki··· 
Meçhul genç kız efddetle kareı

ısmdakinin sözUnU kesti: 
- Size lU yasak! Yani mUt.a

lea yllrUtmenhe lUzum yok· Kor
kuyorsunuz; demet... Fakat, ma.. 
dem ki ben me işlerin yolunda 
gittiğini 8lSylUyorum, o halde ne. 
den korkuyomunuz? 

- Maamafjh çiftlikH• 
- Bir hastanm çiftlik iflerilo ne 

nlış · veri§l var. HllA çiftlikle uğ-
raşa.cağmıza. biraz da benimle mee
gul olarak kim olduğumu öğren
seniz daha a.kıllıca hareket ct.mış 
olursunuz. Bııkm hele, kazazede 
bir kadın adanıza dllGUyor da içL 
nJzde zerre kadar merak uyanını.. 
yor· 

Alla.hm beJA.tıı çi!Uiği kafa.nızdan 
biraz çıkarın ve benden denizde 
başmuı. gelen kannm hlklyesinl 
sonm· GörU;-orsunuz ki hlklyeml 
anlatmak arzusuyla yanıyorum! 

"Seldon" gültimsemekten kendi
ni menedemedi· 

Çoktanberl böyle bir ecye ea.bit 
olmam~ı- K~ı:smda s<Sz söyle
yen genç kızm simumdaki canlı 
ve oynak ifadeye, inatçı ve zeki 
gözlerine ve dudaklannm kenarın
daki minimini lA.Uf buruşuklara 

bakarken içi hayret ve takdirle do. 
lup taşıyordu. Kendi kendine: ''A. 
caba bu meçhul genç kız kaç ya
§mda? ., diye dU~dll· 

YUksek sesle genç kııa. dedi ki: 
- Evet, pek nlıl, Jıikliyenlzi an

latınız o halde.. Fakat genç kız 
başını dimdik tuttu ve cevap ver· 
dl: 

- Çok geç! ~ i§ten gı.-çtl. Taş 

çatlasa anla.tm.am· Elbette. yal· 
vart:mada.n hlkiyenıl dinleyecek 
blrisini bulurum· 

Sonra da. önce, bazı JUzumlu ecy. 
lcri sorup öğrenmek istiyorum· Ben 
buraya gelir gelmez zencilcrinlzt 
i3 ba§tna çağıran ça.n çahyordu· 
Fnknt ne uun:uı paydos yaparlar? 
Hlı:metçllcrnlı: ve burada bulunan· 

lıınn hepsi o kadar karışık ve ka· 
ba bir dille konuşuyorlar ki imkA· 
nı yok bir kelime ıınlıunıyorum· 

- Saat on birde. Saat birde tek 
rar işe ba§larlar, altıya kadar· 

- Klfi ! TeşokkUr ederim. Bir 
de şunu soraymı: Yemek dolabı· 

nm anahtıınnı nereye koyarsınız? 
Sizde behemehal konserve bulu • 
nur. Hem ben hem adamlarun mUt
hlş açız. Karnımız zil çalıyor. 

"Şeldon" hn;TcUe bağırdı: 
- Konservelerimi z::mcllerinlı:e 

yedireceksiniz ho.! Hayır, hayır, 

yilz kere hayır! Gidip benimldlerle 
bir arada yatsınlar! 

Genç kızın gözlerinde yeniden 
kı\'ılcunlar belirdi, ve çehresine 
8.mirane bir ifade geldi· 

(Devamı var) 

9.9.1940 Pazartesi 
7.ao: Program ve memleket ııaat 

ayan, 7.31f: ldllz1k: Hatlt proçam 
(Pl.) 8.00: Ajaruı, 8.10: Ev kadım, 

8.20/8.30: MU%1k: PltUdarla hafif pro_ 
gramm devamı. 12.30: Program ve 
memleket aaat ayarı, 12,35: .MUzlk, 
Şarkılo.r, 12.50: Ajanı haberleri, 13.0~ 
Mtl.z1k: Şarkılar, 13.20/H.OO MUzlk: 
Kanıık program '(Pl.) 18.00: Pro. 
gram ve memleket ııaat ayan, 18...~: 
Mtl.zlk: Sulllvan'm (Mikado) operıı. 

ımıdan (Pl.) 18.(0: MUzlk: Radyo caz 
orkestrası, 19.10: ldllz1k: Faaı1 heyetı. 
19.(5: Memleket aaa.t ayan ve Ajans. 
20.00: MUzlk, Şarkılar, 20.80: KODUf
ma. 20.(5: MUzlk: Dinleyici 1.steklerL 
21.10: Mllz1k: üç, 1k1 ve blr plyano 
Ue caz parçalan, 21.30: Radyo gaze· 
tem, %1,45: Mtltlk: Radyo orkestram. 
22.30: Memleket aaat ayan, Ajaı:ı.ıı. 

22.(5: MUzfk: Dan.s m11%J#f (l'l.) 
23.25/23.30: Yarmkl program. 

Si nema ve tiyatrolar 
Raşit Rıza Ti.,.oau 
9 EylQI P&-9eal günll akp.mı 

Beşiktq H.3.§imbey aile bahçesinde 
"AFACA...~,, Vodvil <4) Perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bu&1ln 11 de: 1 - Nulmn Gemlat. 

TUrkçe aözlU, 2 - Arzu ile Kamber: 
TUrkı;o SözlQ, a - Deh§et gtce.sl: 
Şandu, 

r- ' Meclis-i Meb'usAn 
1293=1877 
Hakkı Tarık Us ~ Tcl~fon: 80547 • 

Kız llşişli Terakki Lisesi ERKEK ilk Devrenin müza
kereleri: 

tOO ~ eahlfaldı bh ldtab. 
ANA • 1LK • LiSE yabancı dillere bilhassa itina edilir. 

Her kitabcıda bulunur 
Tedrl.s n tcrblycsindekl clddlyct Devlet imtllıanlan neticelerlle sabittir. 

1 - Talebe kaydı her "111 saat 9-18 e kadar Halli :mtat Pa.}a konağında ynpılll'· 

2 - Arzu edenlere mektebin mufassal tnllmatnamcsl posta ile göndrrlllr· r ................ , 3 - Kayıt için velilerin blızat mektebe gelmelesl gerektir-

Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
Tak.Blm, TaUmbane Palaa No. t 
Pazarda.il ma.ada berg11D eaat ııs 

ten ııonra. Telefon f0127 .................. 

.ıl;;;;;;;;iiiiiiiYiiiiAiiiiOiTiiiiliöiLiöiI__._, ___ ~l§:ınta~ı Rumeli ve Çmar caddelcr1nde•••l1 GUNDUZLU 

, - YATILI • YATISIZ • KIZ - ERKEK ----•-.. 

HAVRiVE LiSESi ıuu:ıw::::::ii:imc=::am==:111 

1 Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

Saraçhanebaşmda Horhor Caddesinde Telefon: 20350 

IBeyoğlu • Parmakkapı, imam 
llıokak No: 2. Tel: 41553 
UMuayene ve her türlü göz 
iameliyab fıkara için parasız.. 

ANA - iLK ·ORTA - LiSE 
Eski ve yeni tal&bcnlıı kayıdları her gUn .İıaat 10.17 ye kadar yapılır. 

a:=aa.u ı =it"'" ı m .. 

Yabancı dillere llk mııtlat dan itibaren bıışlruur. Son smıtta fcn ııube.!1 de varaır. 
1 Talebe mektebin busust otobUa ve otomoblll ile evlerine nakledilir . .............................. ~ ........................ -

----•LeyllveNellarl ___ _ 

SANKTGEORG 

ALMAN OKULLARI 
Kız \'e erkclt kısımları ayrıdır. l1k Ortu, Llao '"C Ticaret lllJUflan 

le almanca bllmlyen talebe tçln Uızarl aınıfları vardtt. Kayıt lçhı ber~Un 

ıııbahtnn üğleye kadar mUracaat edlllr. Okul JO eylaJde ~ta baflı· 

ı yacaktır. tatanbul ·Galata, Kart ~ııuauok&k, No. 2-10 

ıstanbul aered iyesi 
ııanıarı . -- -

Tahmin llk 
bedeli teminatı 
7012.48 52Cl.94 MazoUa mntehııttlk belediye vesaıttntn yıllık ihtiyacı 

1ı;ln almo.cak 66.469 litre motorin, 
70:56.10 529.20 Belediye hududu dahWnde yeniden teşkil edilen 8lhh1 / 

b::ı.lmn merkezleri !cin nlınııcak i4 k:ı.lem llAç ve ınhlıf 
malzeme. 

Tahnıln bedelleri ile ilk teminat mlktarıan yukarda yuıh tnevad satın 
alınmak üzere ayrı nyn kapalı zart uaulllo eksiltmeye konulmuştur. şarlna· 
meler zabıt ve muamelllt mUdUrıugu Jrn.lemlnclo ı;örUlccektır. İhale 19·9·940 
perşembe günU saat 15 tc <lnlınl enctımende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi; 
nl\t makbuz veya mektupları ve 940 yılına alt ucarct odası vea!kalarlle 24.90 
numaralı kanunun tarl!atı CC\Tealnde hnzırlıyacaklan tckll! mektuplarını 1· 
h&le gUnU aaat l( de kadar daimt encümene vermeleri lAz:ımdır. 1(8162) 

••• 
Tahmin llk 
bedeli teminatı 

6904.lO 517.81 Belediyeye alt mot8r1U ,-esaıtın tamirinde kullanılmak 
Uzere alınacak muhtelif demir eşya saire; 

5977.60 448.32 ltfaiye ,.~lU için aiınacak muhtcllf malzeme. 
Tahnı!n bedelleri ile ilk tcmliıat miktarları yukarda yazılı mubtelJ1 leva· 

zmı s:ı.tın alınmak Uzere nyn nyrr kapalı zarf usullle ekBUtmeyc konulmuı· 

tur. Şartnameler zatrt YC muıımclAt mndUrlUğtl knlc.minde görtılecekttr, lha· 
le J2-9·940 perıembo gtlnU saat l5 te daimi encUmende yapılacaktır. Taliple· 
rin lllt teminat maltbuz veya meltluplan '"" 940 yılma alt ticaret odaııı vem· 
ltalarile :!490 numaralt kıınunun to.rHatı ~vrcaindc hazrrlıyacaklan tekut 
mektuplarını ihııle günU saat H <le knd:\r daimi ('OCUmcne \·ermelcrL !Clzım· 
dır. (iU26) 

POKER Tra§ Bıçakları 
Dünyanın en iyi frtı§ 

· ~ıçaklarıdır 

'J'rns bıı;ıa'dları geldi· Her yerde 
Iıulunur, m11rltn!'ima clll\knt edlnb. 

Deposu: lak Dekalo ve ŞGr. 
lstanbal Tabtakale No. · 51 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
ldaro lbUyacı için (00 adet llstlk levhanın nbmı açık ekalltmeye konaı 

muotur. Ekliltme 18-9·940 çqamba gtlnU saat 15.30 da B. Po:ıtane blnaa 
klU'§lSlllda Vnlde hanmm ikinci katmda idaremiz umumi depo muhıı81pUııt oda 
amda toplanacak mUdUrlUk alım ııabm komisyonunda yapılacaktır. 

Beheri mulıammen bedeli 217 kuruş, hepsinin 865 lira, muvakkat temi 
nat 6~ llrıı ıo kuruııtur. Taliplerin olbabtnld numune ve DD-rtnamesinl gör 
mek ve muvakkat tenıinatlnrmı yatırmak Uzcrc çaltı;mn gl!nlemdı mezkQr 
mUdllrlUk ldarl kalem levazım kısmına eksiltme gUn v~ ı;:w.tlnde de 940 aenos 
tı;in muteber ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzlle birlikte 
komisyona mllrneaatlnn. (i99f), 
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1 \'e Alis bü:~'Ücudu gcvte' 
oıiş gibi kendini btrakıyor. 

·Zafere kadat·· 
~ Spor, macera. aşk rort1 

LiG karşılaşmaları için hazırlık maçında 

, Siyah - Beyazlılar 
Ankaranın Maskespor takımını 

Dün 4 - 3 mağlOp ettiler 
Ankara.mn Maskcspor takımı 

dün ~ref stadında Beşiktaş ta· 
krmı ile husu.Ei bir karşılaşma 
yaptı. 50 dakikalık b!r hake:n 
arama yüzünden 16.30 da ilan 
edilen maç ancak 17 ,20 de baş
l:ınabildi. Hakem EUlend'in ida_ 
resinde takımlar sahada n~ağı· 
daki kadrolarla yer aldılar: 
r.FJŞIKTAŞ: 
lsıııail - Yavuz, Enver· Mem

duh, Halil, Hüseyin • Sabahat. 
tin (Şaki.r), I!akkr, Orhan, 
( lbrahim), Şeref, Tarı7•. 

il! ASKESPOR: 
Ilıfzı. • Necdet, 1bra1ıim · lb. 

l'alıim, Reşat, Mıısa • Mustafa, 
A1ımct, Ce'li.l, Adem, ômcr. 

Oyuna. Beşiktaşlıların süratli 
bir akmiyle başlandr. Rilzg3.rı 
da leyhlerine alan Beşiktaşlılar 
'Ma.skespor kalesi için biribiri 
arkasına tehlikeler yaratıyor. 
!ar, fakat netice alamıyorlardı. 

DördUncü dakikada Maske· 
sporlıların bir akmmr görüyo
ruz. Be§iktaş kalesi sıkışıy .. r. 
Bu arada Be§iktaş sağ müdafii 
Yavuzun topu ters çelmesi ne· 
ticesinde takımı aleyhine bir 
gol oluyor. Maıkesporblar 1 • O 
galip vaziyete geçiyorlar. 

Bu gol BefJiktaşlıları yıldır 
madı. Mütemadiyen hilcumda
lar. Fakat Hakkı ile Şeref Mas· 
·esporlular tarafından iyi mar. 
ke edildiklerinden gol çıkarama· 
dılar ve birinci devre ibu §ek.il
de Beşiktaşm 1 . O mağlfıbiyeti· 
le neticelendi. 

IKINCIDEVRE: 
Bu devreye çıkıldığı zaman 

Beşiktaş takımında. bazı değl-
1:\liklcr yapıldığı göze çarpr 

yora"u. Birinci devre la.katlana. 
nk çıkan merkez muhacim Or" 
ıanm yerine lbrahim girmiş, 
sağ açığa da Şa.kir getirilmişti. 

Dervc bidayetinde oyun mü· 
teva.zin cereyan ediyor. Fa.kat 
Beşikta§Iılarm muhakkak gale· 
beyi leyhlerine çevirmek iste. 
dikleri görUlüyor. Nitekim dör
düncil dakikada lbrahim Beşik
taşm beraberlik sayısını çıkar 
makta güçlük çekmedi. Bu gol 
Beşiktaşlıları büsbütün hareke. 
tc getirdi ve Maskespor kalesi· 
ni sıkı bir çenber altma aldılar. 
14 Uncü dakikada. da Şeref yine 
silratli bir Beşiktaş akm.mda. 
!brahimden aldığı bir pasla gü
zel bir §Utle ta.kon.mm ikinci sa· 

yısını · da kaydetti. Bu golden 
sonra Beşiktn.ş.lılnr biraz gev· 
ş~r gibi oldular. Biraz sonra yi
ne ~iktıı.ş kalesinin önündeki 
bir karıı;ıklıkta kendi kendileri" 
ne bir gol daha yaptılar, Ma.s
ke.~porlular ikinci sayılarını da 
bu ı;ıekilde kazanmış oldular. 
Oyun berabere vaziyete girince 
Beşikta'}lılar yir.c ht?.l o.ndıla:r 

22 inci dakikada İbrahim sağ" 
dan aldığı bir pası sıkı bir vole 
şiltle Maskespor ağlarına taka
rak takımına üçüncü sayıyı da. 
kazandırdı. 32 nci dakikada An· 
karalılar ka.zındıkları bir fri
kikten beraberlik sayılannı ka: 
zandılar. Bu golden sonra iki 
taraf ta birer gol yapmak U7.cre 
gayretle çalışıyorlar. Artık her 
keste maçın 3 • 3 berabere neti· 1 

celencceği kanaati uyandı. Fa· 
kat son dakikada Hakkı hiç ü· 
mit edilemedik bir fiekilde Be. 
§ikta.şın dördüncü galibiyet go· 

Galatasaraylıların 
antrenman maçı 

Galatasaraylılar dün futbol mev· 
simine hazırlık olmak Uzere Feri· 
köy snhasmda Feriköy A ve B 
futbol takonlarlyle birer egzersiz 
yapmışlardır· 

Beyoğluşpor: 2 
Kurtuluş : 1 

Dün aabah Şeref stadında. Be· 
yoğlu.apor - Kurtuluş futbol ta. 
kımlan arasında bir hususi mil· 
sabaka yapılmış ve neticede ha· 
kim bir oyundan sonra Beyoğlu_ 
sporlular mu.a.ba.kayı 2 · 1 ka-
zanmışlardır. --oö-- -
Galataapor: 3 - Şişli : 1 

Yino aynı stad da Galataspor 
• Şişli ta.lamları da hususi bir 
müsabaka yapmışlar ve mUsa • 
baka hiç Umit edilmiyen bir 
gekilde 3 - 1 Galatasporlularm 
galibiyetile neticelenmiştir. 

Beykoz Vefa 3-3 
· berabere kaldılar 
DUn Beykoz çayırında Beykoz -

Vefa m:ıc;ı 3·3 beraberlikle bitml§· 
tfr. 

Kadıköy stadında da Fener· 
bah~liler kendi aralannda. ant. 
renman müsa.bakalan yapmış

lardır. 

lünü attı ,.e müsabaka 4 • 3 
Siyah _ Beyazlılar lehine neti" 
celendi. 

ı\'ASIL OYNADILAR: 
Maskesporlular çok enerjik 

ve nefesli oyuncular. Fakat 
futbol bilgileri yok denecek de· 
recede az. BUtUn meziyetleri 
yılmadan, yorulmadan çalı~ak, 
fakat bu enerjiye teknik te ilave 
sile ancak müessir neticeler ala. 
bilirler. Takımda en göze çar 
pan oyuncuları kalecileri ve 
merkez muavinleri. 
Beşik taşa gelince: Hakkı, Şe· 

ref, Hüseyin (ikinci devrede 
İbrahim) müstesna hepsi genç 
elemanlardan teşckkUI etmiş bir 
kadro. Mevsim başlangıcı olma. 
sına rağmen nefesleri fena de· 
ğil. Merkez muavin oynıyan 
genç ilersi i~in çok ümit verici 
bir eleman. Heyetiumumiye iti" 
barile \"asat bir oyun oynadı· 

lar . 

Ankara Halkevı 
vuzme müs~ bakası , 
Aıf.ınra, 3 ( lluıou i) - BugUn 

Karadeniz havuzunda Halkcvi yilz_ 
me mUsabakaları yapılmıştır. Mev
simin bu son musaba.kası çok gU
zel ve muntnzam f}ekilde cereyan 
etmiştir· Ankarada yilzme mc\-sJ· 
minin geçmiş olmasına rağ'mcn 
müsabaka pek çok ltnlabalık bir 
seyirci tarafından takip edilmiştir. 

Müsabakalarda derece alan yü· 
zUclilere HalkeYI tarafından birer 
madalya ve birinciliği kazanan 
Harp okulu takımına da halkevi 
kupaaJ Yqilmifti,~\ 

Bağlarbaşındaki 
maçlar 

Diln OskUdar Bağlarb:ışı saha 
amda Üsküdar · Samatya Halkev
lerl birjnci futbol takımlan birer 
müsabaka yapmışlardır. B takrm
lannda Üsküdarlılar 7 .1. A takım· 
la.rmda da yine Üsküdarlılar 7·0 
galip geım·~ıerdir· 

• ,.... ... ,· ;,,,[ ... . ~-: •• .ıı ..... : t 

F utbolcü portreleri 
10 uncu yazı 

Alieddin 
Yarm ıpcr 

ıa1ıamızda okuya 

birincilikleri Türkiye serbest güreş 
Enellll glll im•• eaterauyonaı raarmda ba1ıat11 

Müsabakalara 7 mıntaka güreşçileri iştirak etti 
İzmir, 8 <A·A·) - Türkiye ser. 

best gUreıılerl blrlncilDderl mllsa· 
b&kıuıma dlln 1zmlr enternasyonal 
fuarındaki aı,:ık hava tiyatrosunda 
Ankara, Bıilıkesir, İstanbul, İçel. 
Kocaeli. Çorum ve İzmir bölgeleri 
gUreşçilerlnin i~Uraklyle başlan. 
lll.l§tJr. Bu milsabakalarda vali, 
parti .mUfettlşl şehrimizde bulunan 
mebuslar da hazır bulunmuşlardır· 
S:ı.at 17 de gUreş federasyonu re
isi gUreşçllcrl halka takdim ettik. 
ten sonra serbest gUreş hakkında 
izahat vermiş ve bundan sonra 
müsabakalar başlamıııtır-

Dllılkü neticeler şunlardır : 

56 kiloda Ni\'nzi <Kocaeli) . ls. 
mail (Ankara) ya ~ayı hesabiyle 
g:ılıp. Ahmrt <BalıkPsir) Şefik 
l~andem:r (İzmir) e eayı hes:ı.blyle 
galip. 

Cit kiloda. I:alil (lata:ıbul) Re· 
kir <l:ı:mlr) <' Bayı hesabiyle. Nu. 
re t tin (1'o"\:ır>li) Ragıp (Çorum) a 
sayı hesabiyle galip. 

Ci6 kllo1a Yahya <içe]) Abdul· 
lah (Balıkesir) e hükmen. Yaşar 
(Anknra) :JPhm"'t (Koca"'i) ve 9 
dak!kn:la ıuş'ı· 1.--: ~t (tstan.bul) 
Mahmut (h:nılr) c sayı hPsnbile 
gal•p. 

72 kil<>ch Cel i l (Ankara) Ziya 
C lzmir) c iki dakika 50 sanivede 
tuşla. İbrahim (Balıkesir) Faik 
clst3nbul) a 6 d:ıkikn 57 saniyede 
tuşla galip. 

79 kiloda İsmail (lııtanbul) lb. 
r ı.h'm <Balıkesir) e 7 dakikada 
tuşla, Muhlis Tayfur (İzmir), En.. 

ver Yener {Kocaeli) ye 8 dakika 
50 a.nlyede tuşla galip· 

81 kiloda Mehmet Ali (Çorum) 
Ahmet (Kocaeli) yo 4 dakika 58 
sanJyede tuşla, Ahmet Mersinli 
(İçel) Musa {tzmır) e 7 dakika 35 
saniyede, Büyük Mustafa ( 1etan· 
bul) Mehmet (Balıkesir) e 35 Pa-

nlyede tuşla galip· 
Ağır sıklette Ahmet ( İstanbul) 

Hasan Hüseyin (Çorum) a 6 daki· 
ka 35 saniyede tu§]a. Mehmet Gll
leş (İzmir) Şerif (Balıkesir) c 8 
dakikada tuşla galip· 

Müsabakalara bugün de devam 
cdilı"c"ktir. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - ldaremlz lbtlyacı ic;ın 12 onsluk kanavlı;eden mamuı ı00.000 a. 
del 100 Kğ. !ık tuz çuvalı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Il - Pazarlık 12.ıx.1010 pcr~enıbe gUnU aaat ı~ le latanbulda 
Kaba.taşta le\·tmm ve mUb:ıyaat şubesindeki alım komısyonunda yapıla. 

caktır. 

UI - Tnllpleı1n tayln eııunan gün ve saatte l<!klH eıJeccklcrl nUmu. 
ne ve !latl:ırı Uzerlndeıı yUzdc 7.5 gilvenme paraıarıyıe birlikte mezkilr 
komisyona mUracaııUnrr llAn olunur. «81661 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

:Muhammen bedeli (5088) ll rıı (80) kuruş olnn 4165 K;-. muhtelit cins 
\'C cb'allıı Elektrod (23.9.940) p:ımrtesf güntl ıı:uıt (15) oıı bcitc Haydarpa· 
şada Gar blnnsı dahlllndckl koml.s;on t:ıra!md:ın kapalı zart uaulilc satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek l.stlyenlerln (381 ı lira (6G) kuru~lult muvakkat teminat. 
kanunun tayin ettiği veafüalarla tckllflcrlnl muhtevi z&rllannı aynı gtln saat 
(H) on dörde kndar komlsyon rclsliğlnc vermeleri ıa.zımdır. 

Bu işe alt şarlnamcler komisyondan par1131z otnrak dagıtılmaktaılır. 
'U40) 

Kemalin yU2:tinc ılık bir nefes 
geliyor. 

:Kabarmış göğsü birden çökü· 
\:er en Alis'in son nefesidir bu ..• 

Kemal kendine hakim olamı. 
yor .. Gözyaşlarile lllanmış ya .. 

nağını Alis'in yanafrna yasla.• 
yor: f 1 

- Zavallı Alis! .. Allah taksi· 
ratrnı affetsin ... 

Yavaş yavaş Alis'in altında. 
kalmış kolunu !;ekiyor. 
Dışarıda, koridorda acele a. 

yak sesleri duyuluyor . Tabanca 
sesini duyanlar olacak herhal
de ... 

Kamaraların kapılarına \'U

ruluyor. Cevap isteniyor. 
Bu sırada Kemalin de kapı-

sı vuruldu. 
Birisi Iı'r:ı.nsızca soruyor: 
- Kimse yok mu içer ide .. 
- Açsanıza kapıyı ... Tabanca. 

sesini duydunuz mu? 
- Tabanca bu odada atıldı ! •• 
O zaman dışarıdaki ses daha. 

heyecanlı bir eekilde koridorda.· 
kileri ba.~ma. çağınyor. Yukarı 

güvertede de koşuşmalar sık· 

!aştı. 

Kemalin kapısını dışarıdan 

sırtlamağa ba§ladılar. 

Biltün bu gürilltü içinde Ad· 
nanın sesini duyuyoruz: 

- Kemal! .. Neler oluyor Ke -
mal... Açsana kapıyı ... 

Birden, Kemalin gözüne yerde 
san bir .şey ilişiyor. 

Gu kamara kapısının a nahta. 
:rıdır. Fakat içeride i§i ne? .. 
Alisi öldüren adam kapıyı dışa· 
rıdan kilitlememiş miydi? 

Hemen alıyor anahtarı.. Ve 
kapıyı açıyor. 

Kapı açılır açılolaz. içeri® 
naıı l bir manzara ile karşılaşa

caklannı kestirememiş olanlar 
hayretle duralıyorlar. 

İçeri ilk defa Kemalın mene· 
cerler i Adnan ve Esat giriyor. 
lar. 

AJısı yatağın üzerınde kalbin· 
den sızan kanlarla görür.ce hay
retle Kemalin yUzUne b:ıkıyor · 
lar .. 

Bu tııradaiçcrı giren bir aaam 
yanındakilere derhal emirler ve: 
riyor. Kapının önündekiler da· 
ğıltıyor. 

Kamaranın kapısı kapatılı

yor. 

l çeri giren uzun boylu, lacı· 

vert elbiseli, altın çerçeveli göz. 
lük lü adam geminin polisidir. 

Cebinden çıkardığı ipekli bir 
mendille evveli yerdeki taba:r 
cayı alıp hiç bakmak zahmetine 
bile katlanmadan masanın Ü7.C

rine bırakıyor. 

&>ora Alis'in yanm a giderek 
nabzını t utuyor. 
Ağzından bir kelime dökülü· 

yor adamın ... 
- Ölmüş! .. 
Sonra Kemale dönüyor: 
- Kamaranm içindeki sizdi. 

nJz değil mi? 

Yazan. ~;'Cll fUGRUL OGEl 

- Evet ... 
Polis Kemalin menecerlcrine 

dönerek: 
- Sız kimsiniz, diye soruyor. 
Adnan cevap veriyor: 
MenccC!rleriyiz. 
-Siz l ütfen dışarı çıkıp ~izi 

yalnız. bırakınız. 

Esat atılıyor: 
- Kalmamız lazım . ÇilnkU 

Kemal Fransızca bilmez. 
- lngılizcc de bilmez mi? 
- Şoyle böyle .. 
- Kafi .. lngilizce: konuşuruz. 
:\lcrıccerleri kamarayı terke · 

derlerken, beyaz saçlı, kıs:ı. 

bc>ylu, 60 lık bir ihtiyar kama· 
ranın içine girmek istiyor. 
Kapıdaki bir adam buna mani 

oluyor: 
- İçeri kimseyi bırakmayın 

dediler, doktor bey ... 
Doktor acele acele: 
- Yaralı vannış, nasıl gir· 

mem. 

- Yaralı değil, ölii ... 
- Olsun.. Yine girmCTft la· 

zım .. P..apor vereceğim. 
Doktor, menecerlcr dışarı çı · 

karken kamaraya girjyor. 
Polisle selamlaştıktan sonra 

doğru yatağa ilerliyor. 
Kamaranın kapısı kapatıldı. 

Kamarada şimdi dört kişi var: 
Bir ölü ve Kemal, polis. dok

tor. 
Doktor.Alisin b!UJucunda mu· 

ayencden sonra raporunu yazar_ 

•1 l ...... fk> .,..erUerniştl·.. · 
~ • f 

• daıcı ~ 
ken 11olis agZill ~ı\'-ş ' · soro~ 
yakarak Kcrualı 
yor: 

- lsminiz? 
-1\:emal .. 
- Meslek? aJ~ .. 
- Üniversite t nıı? 
- Kaç yıı.şınds.Sı ' 
- Yirmi iki .. . ,0rsllııtıl 
- Nereye gidi) 
_ Nevyorlca.. .,, . J 
- Ne mal>saUB ·...,111pıf" 

D .. ya boks r 
- un.. ~ 

na ·iştirak ıc;ın .. c,redeıı 
- Maktulil n 

sunuz?.. _.,,dııtı· ~K 
- Vapurda ta-Jdll? P 
- Vaka n..'lsıl o 

dUrdUnüz? .. ediJ11• ~! 
- Ben öidilJ111 ~ı 
- Siz öldilflll 
-Evet.. ..~ 

! 1 \TS~~f'I 
- Nasıl olur· ıcııJil t)~ 

dığı:ıız bir kad10 uYo:·.tlİ. Si 
ölü olarak . bul;:11 !t~11111ı:f 
kamaranız ıçer ıııtı t»". 

ra katil vasıta.Si Öıdil~.1 ıJl kamaranızda .. · ·p ~ t 
. g:ıJ'' .....,l(f ' 

iddia etmenız jlif· l,,,.. eıı · 
- Garip oJsb ~ .,eıı 

tün t.aharriyatına. ~~1 

takta gördüğiln~ 
dUrmüş değilin~:ıdur0n~ 

- Peki kiDl ~ dilg;ısı 1'' 
- Kimin &ldil~ııı ~ 

dim. Katil ka?ll. 50Jll"rl,ttl• 
açarak ateş ett!• iıle fi e(Jİ· ~ 
yı kamaranın ıc; J<il!:ı11ııt' r-· 
kapıyı dışarıdaJl ( Vt'~ 

M ayonun ela bu d erece sağlam! o_ur mu Clersi niz? .• 


