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lzmirde feci bir 
o~o~obil kazası oldu 

zmır 15 (Hususi) .. 
makamı Yahya Er, -:- Soke kay. 
meliıtını teftı'• . . ) etkın kaza mua 
b' d' · • ıçın Akk" . . • 

• 
Maadin nizamnamesinin 

tadiline dair layiha 
ın ığı otomobil 30 oye gıderken 

aşağı yuvarlanmış "ketre kayalıktan 
Yaralanmış, Akkö~ ·~·makam ağır 
Ü•man Koz•n d :.1 .~•h!ye müdilrü 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Ankara 15 (Hususi) - Maadin ni

zamnamesinin tadiline dair bir liıyi
haya göre ehemmiyetli madenlerin kiı. 
şiflerine ihale edilip edilmemesinde 
hükümet muhtar olacak, muhtelif im· 
tiyazlara mevzu olan ayni cinsten ma· 
denlerin idareleri birleştiri!ebilecektir. 

a 0 mu5tür. 
- y - - -
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ükiimet Meclise iki 
İ~alyaya 

ınuthf, hir 
hüeuın 

ı 
'f lj-

1 _!~ino-;e Milano 
!aYyare fabrikaları 

,f 
l R.t{N$YlVAN 1 ~ 

~ahrib edildi 
ba

Londra 14 (J\,A __ 
rat büros · .) - liava N 

lllre fabr·~ Italyanın en ·-~zareij istih
'rotinod ı . ı olan M.ilan mu rn iki_ tay
dün ge a ~ıat tayy&re f b~a Capronı ve 

ce ıras tdiJ a rıkaJar k 
"Aiıdaki tar . en ciddi ha ına "tll 
5000 IIJE sll•tı verınekt~' lllr b•kkında 

TllE İ •wr . 
.\LpLARI ilTlFADAN 

· AŞAllAır 
Ingiliı ta n.. ••• 

fııbrik 1 YYartltri ÜS! . 
bildird~::r, alevler jçinde ~dr~nl e dönerlerktn 

~ne n~ ı er Bir ·ı 
Yarınıakt,a ran Alpltrl t · Pi otun 
dıtı zi olan Caproni f b . ekrar ••arken 
ti.ilrıı. k.Ya oldukça uıak b~ rıka&ının çıkar· 
iiıh .... ~ te idi. Bornb dır rnesafederı "'Ö· 

·nınen 2 fiOO ar unarı .., 
ll'ııılar \.'t · kilometrelik b' tayyareltri 
ttye k d Alplf'ri •flnık . . ıt UÇUf Yap-

a ar ··k ıçın ~ L• 
dır Yu !ıeJrneğe t uın nıet-
l'IAT mecbur kalm~lar-
};ASJL F : llRlRASI 
CoceyarL!iJ~ILl>I ? 

Fıat fa b . bırı Çeyrek 

ı!.ı , ·ı' 
ıl 11• 

o u M A • 
YO U G 

..... 
• 

IAWl t'O $ L A v 1 E 

t>ilot, h:~k~sı Üterinde u ıec;e arasında 
•ddıd bo •fınJ tanı lsabeı\""'ltta olan bir 
&ın çıkrn~balat •bnıttır. B~· ~ulan müte
lnfnag ol f ve bwıu ?nüt uyuk bir yanna•-- muştur. Pil •akıb iki b ük 

l'tlacar "·e Bulpr ta leblerinin İ5tikametlerini ve Rum&D)'& ile Balkıuıların umumi vaziyetini ırösterir harita 

~ın cıın.ıb otlardan bir uy 
bot •den münteha11 .. diğeri bi-
JIJ••lar ~ang,., lıornba,ı uı.ertna tam i11· 
hu ııra~d r. Bi.r lilb~ ~t.nu, ve ~·an-
d.. • fabrJL-. uyult bo L. 
li.~rnÜthit -nın ba,ka . m...,.. de 

Y ANcı~: bır Itaınıoa 
'l' "LA!l çı '.'"'! İSAllETL RAııAN 

ONncü · ER 
t.m . bır Pilot d 
bir ~~~~er kaydetnı~,t~an~ı-~!ar çıkaran 
•tarak a infilak: ve , ı,.hare gelen 
ht.rnbardı~angınJarı ıeni:ı:~ın . bombaları 
•lhkları boan layyarelerini lftır. İngilız 
h!.ıtlerdi ;'haları hedefler~ h.ernen hepai 
Lulunan r d a_YYare fabrikaI~ne ı~bet tttir· 
buırnuı ernıryolu garajına ;ın~n ıarbında 
)'(rlJarı ·ı:~ Turin'in cenub adısabet vuku 
'rayy, 'ı ısak hatları.na b'· un aki demir .. 

re erde b' . ucum d·t t•oktan n ırı hatı e ı rnJttl.r. 
ları ta ırı iki tarafına bo ~tn düiünıle.nd.ilt 
Cı\p;:' lsahoııo uçurtm".'. ~lnr •tarak r•l'· 
A "ONl F Ali ş ur. 

TOL'l'ELE!l RlRASINıN 
Pııou. INI T AlIRtn 

rin; irn.ırın hep.i lıornbard 
'•nı.n eden M.ilttnodak.i ~man tavi'w ele
irJ;1~L esaı atölye& ;; .. _ , at>roni fabrika-
~, ett.iğ· -c.o:-rınde bo 

bornbe ını lörnıü,lerdir mt.aların 

Rumen· Balgar 
·Macar 

müzakereleri 

Uç hükumetin 
murahhas heyetleri 
gelecek hafta 
doğrud a n doğruya 

temas edecekler 
dilt:nı.tit ltupları. binaları ~k~lan vanıın 
lar fab ~~ arkalarından atıl 1 _n aıra ile Biikrf'~ ı.ı (A..A.) - Stefani ajan.;uulan: 
rıalar ," anın rnüntehasın: bagır bouıba- HUk6n1et namına söz söylemeie sa1 ıihi-
ltı.. tasında b. ulunan bl 
~biyet " ır çok büyük . fil" - )"Cltar bir zat, dıin akşam Stefani Ajan.s ının 
tt ermıftır ın ilkl.ır.a 

"L. U?.c!addıd in( 1.k· muhabirine beyanatta bu l unarıık Bulgorİ!ı · 
rıq,Ya 1 a bornb 
nına d atd hangarlara 8 l"tUpları da fab tan Macaristanla )apı1an muıakerelerin 

uşrnu t ve tayya . 

Müzakere 
neticelendi 

Sovyetler 4000 
ton tiftik ve 
yapağı alacaklar 

Buna mukabil, mem· 
leketiıniz ihtiyacı için 
tıbbi ecza mubayaa 

edeceğiz 

hırı d . 'ur. Bır ba,ka re meyda- memnuni,ete '8;ıan bir şekilde dev~n etli • 
.. ""12 tayy 1 Pilot bomb 1 • 1 ki d Ş h · 'zd b 1 Uı'1'ine d. are eri dePosu a arı- ii.ni \e bu uç hüklımetin murahh u h t")e t .. yapa6ı a aca ar ır. e rımı e u unan 

Sovyet Ru.syaya memleketimizden veri 
lecek: bazı mallar için memleketimizdeki 
Sovyet ticaret mümessillerile yapılmakta 
olan görüfmeler nihayetlenmişt.ir. Ankara
dan gelen haberlere göre, Sovyetl~r de 
m('mleketimizden 4 bin ton kadar tiftik ve 

•t Uşti.ığU nun asfalt · u Sovyet ticaret mümessilleri ve eksperleri 
d 

tığı. dığer bo nu &otmüştür. Bu 1 Pıs lerinln gelecek hafta dojnıdan dotruya te -
0.ttnllf ve set...~bhalar da hangarlar f\I l'l:un masa ıe.çe<'eklerini ıö;ıleml~;tir. piyasamızda sondajlara başlamıtl3rdır. 

tından ~ iyet verd'ği u:ıerıne Sovyetler, Rumenlere satılan atandardlıe 
l.ıı.lc: Yangın çıkrnı 1 

1 infılikın arka- Bulıar .. Rumen mw.akereleri K.ı aio\a- tiftik ve yapağıdan satın alacaklardır. Bu-
~lli~tı $ ır. Vukubul 

tııı.n fab n cenubu tarkt lıı: an lnfi-, oa, Mac:ar _ Rumen müzakereleri de t ur· na mukabil Sovyetlerden tıbbi ecza miJ.-
s..ı.1ı::a ~kanın bir kö~ . _ıımında bulu- nu Severinu'd• cere)an edecektir. hayaa edilecektir. 
ltker rnbardırnRn ta 5.tnı uçurınu~tur. --:.:..:.:.:.::.::..:::...::.:.:.:..------------------------

1_, ıne &alenıJj b' yYareJeri tahrıb ha· M ı• •ı 1 A ih 1 
~i~n~~ı:;::ı~:p~nr~r~.~~v:"~t:!~= ec ıse verı en ay a ar 
,,. . tıRl'oLu •nnıııtrr. 
"-ÔPlltıLE VE 
!!aşka Rt TAlJllta 

:tile C Pılotlar da 300 
... nt D d , metre al k 

Aslıerlllı mülıelleflyetl 11e yedelı 
tadilat 

ruterı.n· a a dalcı d . ça lan uc;a 
lllla ı •iır bornbaı 1 ernıryolunu ve kop. 
ı.._ ra utr '-- ar a ve ılci ta 
,,.t.ı. tanı ~""lfhr. itaı m i.sahetıe 
ka.lrnı, varn, lle ha!'lk.ına .. ~an tnti.daf,aa terti-

subay lıanunlarında 
•n·-k "gramı, b" Ankara 15 (Hususi) - Askerlik mukelle-

rnııkabeı - ha!1f ır vaziyette i 
nılbt~a• ~lnıiştir, T;e tesirsiz bir ate~le iyeli kanununun 35 inci maddesinin C fık-
]erdır. B~ ta'Pıi l&lirnenYY,~releruniıın bin ıasının de&ııtlrilmesıne aid olmak Uzere 

d Y)'a .. ,Jer1 d hazırlanan kanun liyihasını hük.Ornei Mcc
enııe lnınek rel'niı lahıllorı ~· .onmiış- li nı. b m se vermiştir. Layiha yakında ?.iecJıı11 umu-

h..Pılollaıdan bı~~ı:riyetinde ~=l~;,~ırında mi heyetine verilecektir. Liyihaya 'ore bu 
l ... ra naz.aran ilk •vd'Lind r. fıkra fOYle tadil edilecektir: 
t••buna isabet. bohlba Kru e verdi~i ra-
teveasU et . t'e~ıt \re çıkanPU hedefin ce
rıkanın mış ır. Ikinc:t born )'angın hemen 
tur. U ... esas binalarının o ... ~a lrupu fab .. 

.. uncu bornb ~ .... aın8 d' 
rnunteha~ a irurıu bi U-tmu,
bornba ı rnerkeıine du,rnü nalar-ın •imal 

•ddıd y~~: 
1
da sür'atle ge~~~i Ot'rdunc:i.ı 

ıtldı 8 r çıkarrnı,tır R Yen tnuf,._ 
-...:.:.:.... . ava çok gü .. 

Fuardaki Alman 
.~aviyonunun 

1.nı~umessili geldi 
nti.une~nFuarındak i Al 
11'liı i olan Van l<re Jnan Paviyonunun 

' gelmiııttt M·· rne., bu ·· '• har.it ' . um•SSil b . ııun .. hrt· 
et •d•ctktir, U&ünlerdt lzmı. 

•Askeri mekt.eblerle nizamname ve taJi
matnamelerine göre devam mecbuıryeti o
lan resmi ve yuk.&ek mekteblerle liseler ve 
orta mekteblerde ve till meslek mekteble
rınd~ veya bu derecelerde olduğu ~laarif 
Vek.ileU tarafından veya mildurluklerindcn 
lasdık edılen husust ve ecnebı mekteblerde 
ve ayni vasıfta bulunduktan Maarif VekA· 
letince tasdıkh memleket hanci mektebler
ôe okumakta olduk.lan anlatılanların ertesi 
seneye terki en çok 29 yaşını bitirinclye 
~adar uz.ar. Bu yaşa kadar bııhsillerinı bi
tı~memiı ol~nlar, iki sene Wı:tüst.e aıruf gec:e 
mıy~nler, yuksek bir mektebi ikmaldPrı ton
ra dığer y' k k b' . u il' ır mektebe veya ihtıu~ şu 
~Jer_ıne ~vrılmı, müesseı;.elerin ve Üniver
aıtenın hır ,ubesini bitirdikten ,onra diğer 
•ubesine «~nler, ert.esı aeneye b·rakıl
marıp asker edilirler. 

d 
• l•bu talehf.nln derslerine muntazaman 

E:vam etmeleri rtıl •-• ,, · d '8 e ~~ Matleri hıri-
cın e memuri t. zi! , ye va e. tana~ ticaret ve 
ılraatle l•tiıalleri tecillerine mini tetkil 
•lmez. Soıı 10ldama llrQlllcla orta veya 

yüksek mekteblere kabul zamanı olmadı
ğından dolayı girmemiş olanlar o ~ene i
çinde girerek lizım gelen vesikaları ,:ön
de.rd.iklcri takdirde ertesi seneye bırakı
lırlar. 29 yaşına kadar erte5l seneye ter
kedilecek talebeler, bir Eeferberlik halinde 
lüzum ve ihtiyaca göre doğum ıırasile as
ker edilirler.• 

Yedek Subaylar 
hakkındaki layiha 

Yedek subaylar hakkındaki kanunun ü· 
çi.ıncü maddesinin tadili de hüktlmet tara· 
tından Meclise teklif edilmlttir. Bu teklife 
göre, yalnız makine mühendisleri de~il. 
bütün mühendisler, altı aylık kıt'a ı;tajla-

rını askeri fabrikalarda yapacaklardır. Ha
rita mühendisleri de Yedek ıubay okulu
na değil, doğrudan doğruya kendi meı
leklerile ali.kalı müesseselere gönderilecek-
}erdir. 

Bulgaristanın Ankara 
Elçisi Sofyada 

Solya, 14 (A.A.) - D. N. B. oiaruı bil
diriyor: Bulıaristanın Ankara elçisi Kirof, 
bir U Por vermek iiHre Sofyaya &olıııitliı'· 

Arnavudlukta 
idarei örfiye 

ilan edildi 
Londra 15 (AA.) - Belgrada gol•n ha· 

bcrlere göre Arnavudlukta idarei Orliye 
illn edilmiştir. Üç nakliye gemisi memleke
tin muhtelif taraflarına İtalyan kıtaatı ih
rac etmişlerdir. Milsellih olarak İtalyaya 
karş:ı mukavemet eden Amavud asileri mile 
tarı 10,000 kadardır. 1\fukavemetin merkezi 
İtkodranın cenubundadır. 

Afrikada harb : 

Vaziyet ciddidir ! 
Londra 14 (A.A.). - Bugün Londrada, 

SomaUdeki va1jyetin, iki gün süren hücum 
ve mukabil hücumlardan sonra ciddt telak
ki edilmek lizım geldiği fakat vahim olma
dı(ü öğrt'nilmiştir. 

Alman tayyarelerinin 
akınları çok 
müessir olmamıstır ... 

' 
Nevyork 14 (A.A.) - Röy

ter: Nevyork Times gazetesi 
yazıyor : 

Alman tayyarelerinin İn • 
~ilteredeki hücum hedefleri 
;imdiye kadar fazla müteessir 
olmamıştır. Zahiren demiryol
ları şebekeleri, elektrik san
tralları. İngilterede nisbeten ol· 
dukları gibidir. Bunlara karşı 
yapılan hücumlar Ren havza
sında, Rurda büyük emtia gar-

Fiah 3 kuruş 

Reisicumhur dün 
Ankaraya avdet· etti. 

Ankara 14 (A.A.) - Orta Anadolu~• 
yaphklAn kısa bir seyahatten aonra 
Reisicumhur İsmet İnönü bugün S:\at 
21 de husu.si tren.lerile şehrimize dön
m~lerdi.r. 

1\-lilli Şef Ankara garında Büyük l\t il
let 1'IecH~i Reisi Abdülhalik Renda, 
BaŞ'\·ekil Doktor Refik Saydam. l\lırc
fa( Fevzi Çakmak, Vekiller, Cunılıuri
yet Halk Partisi ~nel Sekfeterl, l':rırti 
umumi idare heyeti azalan, met/uslar, 
Genelkurmayla Milli Müdafaa \"ekilc
ti erk6nı, vekileüer milst"ar ve müdiri 
umumileri, Ankara Vali ve Belediye 

Edenin 
nutku 

(( İngiltere mutlaka 
harbi kazanacaktır )) 

Londra, 15 (AA.) - Dün Harbiye Na
zırı Eden, bir nutuk söylemiş ve Alman

Rei.;i, 1\-lerkez Komutanı, Emniyet mü· 
~ dürü ,.e kalabalık bi.r halle küUeW fa• 
rafından karşılanm.ı.şlardır. • •• Yozpd 14 (A.A.) - Reisicumhar fs. 
met İnönü bugÜn Çorumdan YotPdı 
teşrif buyurmuşlar ve Vali, meb'u.~lan
mız, as.keri ve sivil erkin, Belediye "·e 
Parü reislerile şehrin kenarında top ... 
)anan halk kütleleri tarafından cofkun 
teıahüratJa kar,ılanmı~tır. 

1\lilli Şef bir müddet. Vali koua(ında 
i~tirahat et:mit \le müteakıben saat üçte 
Yerköye hareket buyumıuşlardır. 

SON 

HABER' 

Bugün ıs 
Ağustostur! 

ların bir zafer elde etmekteki acizlerini ve Londra 15 (A.A.) - Bugün ağustosun 
İngllterenin günden güne artan kuvvetini 15 i

1 
Hitler'in Alman kıt'alarının mu"ıAffe .. 

tebarüz ettirrniftir. rane surette Londraya girecekleri günü 
Naıır demiştir ki: ı tespit eden tarihtir. 
c- Almanya, bütün dünyaya, harbin bu . . .. .. , 

yaz biteceğini ilin etmifÜ. Faka~ İngiltere lngı~tere bu~. m~aka~ edilmez ıu• 
biliyor ki bütün kudretini içerisine atma- rhette 0b~~-~a~ydeüne1 sahi~ oldku~ gibi 
i; ttiği hakiki muharebe henüz baş- ava_ tt.ıU1ıuyetini e e e geçırme uzer&-
ı:m::~. dir. ~ngilter~. bu~. uzun bir harbe ~evam 

Natır. nıiıU-alubcn Fra.nsaya dönen İn- edebıl~ek: ıçın hiçbır zaman olmadııı ka• 
giliı: heyeti &eferiyesinüı yeniden tensik ve da..: musellAhtır. 
ıslah edildiı}inl aöylemif ve Ulve etmJ;tır: 
•- İngiliz kuvvetlerine iltihak eden 

Fransız, Polonyalı, Çek, Norveç, Belçika 
ve Holanda kuvvetlerinden maada Kanııda~ 
lılar ve Avusturyalılar da saOarımızdadır. 
Denizaşırı ülkelerde nihayetsiz kaynaklar 
elimizdedir. Dünyanın aı;la görmediği en 
müthiş zulme karş1 mücadele ediyoruz. 
Dünya ilerileyor, fakat gerilemiyor. Ken-
dimize ve diğerlerine o kadar arzu edilen 
sulhu verebilmek için mutlaka muzaffer 
olacağız.• 

Macar heyeti yola çıkti 
Budapetle U (J\A.) - D. N. B. bildiri· 

yor: 
Hüklımcti tarafından Rumen - ııacar 

müzakerelerini idare etmeğe memur edilen 
Macar delegasyonu bu akoam vapurla 
Turnu Severin'a hareket edecektir. Yük
sek rütbede k\Jrmaylardan ve Hariciye Ne-
1.areti erk.anından mürekkeb delegasyona 
tam salihiyetli sefir Hory riya!'let edecektir. 

İngiltere it:in 
dehşet haftası! 

Bale 15 (A, A.) Baslar 
Natlonal Zeltung gazete· 
sinin Berlln muhabiri, Al· 
man matbuatının, bu hal· 
ta sonunun lnglltere için 
bir deh,et devresi olaca· 
jını •imdiden hab•r ve· 
ren mUtalealarını gaza· 
tealne blldlrml•tlr. 

!arına karş ı İngilizlerin ya:ptık· 
!arı hücumlar kadar musirrane 
ve devamlı olmamıştır. Haliha· 
zırda aylık randımanı 2000 tay. 
yare kadar olan İngiliz tayya. 
re fabrikalarınc!,a ciddi bir in-

Yunkers tayyare 
f abrikalarl tahrib 

edildi 
Londra, 15 (AA.) - Dün Almanyo ü

zerinde İngiliz tayyarecileri tarafından ya• 
pılan taarruzlar hakkında verilen mal!t.ma• 
ta göre Bedinin 90 kilometresinde kiin 
Des.san'daki Yunkers tayyare fabrikasına 
azinı hasarat ika edilmiştir. Bir pilot. mer .. 
kez binastna bir bomba isabet etilrmlı, dl• 
ğer bir pilot. fabrikanın el~ktrik santra-
lının yanıp yıkıldığını görmüftiir. Fabri• 
kanın montaj binaları da tahrib edilml•tlr. 
Lunen ve Grevenbroich cephane fabrlka .. 
lannda infili.klar ve yanrınla.r mü,ahede 
edilmiştir. 

... İngilterede daha 
sert hücumlar 
beklenmektedir 

kita old;.ığuna dair şimdiye ka
dar hiç emare yoktur. fngiliz 
hükumeti düşman tarafından 
daha ciddi ,hücumlar bekle • 
mek liizım geldiğini halka ha
ber vermekle makul bir hare. 
ket yapmaktadır. Fakat İngiliz 
halkı bu müdafaalardan daha 
kıymetli bir vasfa maliktir. Bu 
vasıf hür bir milletin soğuk 
kanlılığı, sağlam maneviyatı 
disiplinidir, 
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istin ye dok ı arı 1 ;::::::::~·~:~.~:::~:~.!:~·~·~.·~.·~:""····""·:, ı T a y y a r e m o d e 1 
IKTISAD kursu bı·ıı·yor ve havuzlar 

Münakalat Müsteşarı 
bu husustaki raporları 

dün Ankara ya götürdü 
İatinye ve Halicdeki havuzların tcvsl ve 

ı&lalu için yapılan tetkikler tamamlanın1ş 
ve proje kat'i şeklini almıştır. Bu huswıta 
hazu·lanm.ıt olan raporları Münab.l~t Ve
klleti Müsteşan Naki dün Anka!'aya gö
türmüştür. Yapılan etüdlere göre İstinye 
doklarında mühim tadil.it icra edilecek ve 
burada daha büyük vapurların tamir edile
bilmeai için tezgahlara Avrupada di~er bü
yük tezglhlarda olduğu gibi yandan girile
cektir. Burada aynı zamanda müte.addid 
ifçi evi, tamir atölyeleri yapılacaktır. Rıh
tımın lnıuı için 14zım gelen istimli.k i,Ie
Tlne ald bir pi.an hazırlanmıştır. Bu plin 
kısa bir müddet zar!ında tahakkuk ettirile· 
cektir. 

* İflRACAT - Dün muhtelif memle-
ketlere 30.000 liralık ihracat yapıl:nışlır. 

~ıacaristan ve Yugoslavyaya ham amiyant 
ve koyun derisı satılmıştır. 

* ALTıs - Allın fiatlarında hafif bir Pazar günü Zincirli
kuyuda model uçak 
müsabakası yapılacak 

tenezzül olm\J1tur. Bir altın dün 2160 ku
ruştan muamele görmüştür. * PA!\nTK SATIŞLARI - Tüccarlar, 
ır.cmleketimi:zden daha ziyade pamuk aa
lın alm,ı,k için yeni teşebbüslerde bu~un

mu,Iardır. 

BELEDiYE ve ViLAYET 
Bir ay evvel Galatasaray lisesinde açılan 

ve bir aydır faaliyette bulunan tayyare n10-* BELEDİYE KO:\'TROLLERİ - Bele- delcilik kursu öbürgün akşam üzeri müd
diye Tak:ı;:im kazinosunda tacilelerin tatbik detini biterecek ve kapanacaktır. Bu mıina
edilip edilmf:?cliği hakkında dün ani t~ftiş- ı:;<'betle, pazar günü saat onda ZincirHkuyu
ler yo.pmışhr. Aykın bir harekete tesadüf daki Talimhanede model tayyare uçurma 
edilmemiflir. n1üsabakası yapılacaktır. Kursta ders gören * l~tt:l\Iİ HALA _ Çemberlıtaş ve \'C 200 den fazla model yapmış olan mual
Mahmudpaşa civarı halkı, bu civarda umu- llmlerle beraber, bu müsabakalara halk da 
mi h3 Ja mevcud olmadığından, Belediyeye lştirak edebilecek ve herkes kendi model 
fik8yette bulunmuşlardır. uçağını uçuracaktır. Bu uçuruşlarda kaza-

. • nenlara mük.5.IaUar verilecektir. * E.)11'\0XÜ MEYDA1'"1 - Eminönü 
nıeydanında tramvay hatlannın biribirine Bu kurs mezunu muallimler, mekteblerde, 
bzğlanması dün nihayetlenmiştir. Meyd:>.n talebeye, model Uçak yapmaıuru öğretecek-
10 eylôlde seyrüsefere açılacaktır. terdir. A)'Tca, uçak modelciliği ve plinOr-

ciJü(<ün mekteblerde tedrisat programına * llALK H.HfAMLARI - Balat vt 
konma~ı için de Maarif Vekiletinden te

Kesımpa,adaki halk hamamları tamirat se

ANAD©lb.U 
HABERLERi Sadık zevce 

(Jozel Röno) dan 
----------·~---Çeviren : AHMED VEDAll * A?\'TALYA - Beden terbiyesi kanu- .. ,.. 

nuna aôre te~kkül eden genelik tehir ku- (Rokfe!ler) ve (Morgan) dan sonra sanayi kr.sına gizlenmiş bekliyor, elinde ııc' 
lübU faaliyete ba,1amıftır. Kazalarda da dünyasının en ileri gelenlerinden biri o!:ın saplı bir baston tutuyordu. ~ 
faııJiyete geçilmiıtir. fabrikator (Ceymis) şeker gibi bir adAm Böyle h.idiselerdc baston kullan.~8~ el" * BURSA - ,Ziraat Vekili tetkik1erirıe olmaıııına rağmen ne<lcnse bugün yüz katlı akıl kirıdır, diye fabrikator düşu.ııiiS~ 
devam etmiş, bilhas.o;a koza mahsulü ile apartımanının doksan bc!;inci katında hu· O öyle adi haydudlar gibi bıçak, tı 
yakından alıikadar olmuştur. Vekil, Vali lunan (Büro) sunda sinirli adımlarla ge- kullanamazdı. Biraz sonra uzaktan~ 
Jle birlikte köylere giderek Merinosçuluk 7.İniyordu. Büyük ceviz matanın üzerinde ~ımlarla yürüyen gene bir adam g , 
üz.erinde tetkiklerde bulunmaktadır. bu1lu su dolu bir (termos) duruyor ve işte oydu (Jorj) du. Fakat hayret, ) (/ * A!\KARA - İnönü plinör ve para- onun yanında (1lister Ceymis) in karısı da hiç de tanımadığı bir kadın vardl
fÜt('ülük kamplarında 31 temmuz tarihine güzel (Maji) nin altın çerçeve içinde fo- çift fabrikatoru görmeden geçti. ~ 

kadar 26.585 uçuı:ı olmuştur. Bu uı;uşların toğrafı görülüyordu. (Ceymis) acele apartımanına dandik- i" 
lG,229 u İnönünde, 10,354 Ü Etimes'ud kam- (Ceymis) kaşlarını çatarak fotoğrafa ~id- tak odalarının kapısında nefes nefdf ~ 
pında yapılmıştır. dctle bnktı. Bir kaç gündenberi acaba ni- du. İçeriyi din!edi. Karısı }uçkJrı}j * TORBALI - Yeni teşekkül etmiş o- çin karısı kendisine bu kadar uzak bu ka- (Ceymis) kapıyı açtı. Sevgili k.art$S fi 
lnn Bayanlar Yardım Kolu, Hava Kuru- dar a1S.kasız duruyordu. Sabahleyın kayın rıklar içinde adeta boğuluyordu. (Ce 
muna 756 kadın üye daha kazandırnıışla~- valde>sine tiki.yet yollu bir telefon etmişti. şefkatle kansına eğildi? ~ 
dır. TRahhüd edilen para mikta.rı,48-1.7 li- ı Kadıncağız koşa ko~ gelmiş: ı _ Ne olu orsun sevgili (Maji) di>-e 
raya çıkmıştır. - Arfedersinl7., kızıın bir buhran geçici- lendi. y * İZMIR - Yugoslavyanın Ankara se!i· yor, ,iddetli bir şey yok, onu bira-z oyala.- G k . . k b rdl· 
rl Fuarda bulunmak üzere İzmire gelc<:e- mak lilzım! Çünkü o, o kadar gene ki 1 ene adın htrıyere ceva ve """ 
ğini alfık~darlara bildirmiştir. bilhassa onun için yalnız bir seyahat tav- - .<Jorj) nişanlannuş, yakında. t * İZl\1 JR - Vil.iyetin turistik yolhı.rını ~iye ederim. • Kiriz ~bu kolay kolay geç- cekmış. 
yapan Reji Jeneral şirketi taahhüdlerlni mez kil Bir an !U!tu ve !Onra devam ettf.•* 
yerine getirmemiştir. 95 bin liralık lcrninat ihtiyar kadının bu sözleri kocanın hid- - Bütün çocukluğumda (Jorj) • 
akçesi irad kaydedilecektir. Zarar ve ziya- dı;:tini çoğflltmaktan başka bir şeye yara- hayrandım. 1vfuhakkak bir gün onu!',..f' 
nın şirkete ödetilmesi için tetkikler yapıl- mamıştı. J\fuho.kkak bir çok kadınlar gibi rısl olacağımı zannediyordum. Size t,,el1 
maktadır. Yollar münakasaya çıkarılacak- karısı da bu günlerde bir maceraya ka - dığım zaman her gene kız gibi ~ 
tır. pılmıf olacaktı. Muhakkak şehrin en lüks kendimi kaybt:!ttirn. Çünkü o kad~ * GİRESl.'N - Matbuat Umum Müdür- hadını olan (Maji) onu aldahyordu. (Mis- ve o kadar zengindiniz ki! Evlendi~i ,
lüğü Başmüşaviri Bürhan Bölge burada ter Ceymis) hiddetinden terliyordu. Ona da heri bir daha (Jorj) u göremecliJll- ~ 
•umumi vaziyetin ve bizim vaziyetimit.in he geçenlerde dünyanın en güzel incilerini mektubla~mak fırsatını bulamadın\·~ 
tetkiki- mevzulu bir konferans venni~tir. bir arada toplayan kıymetli bir gerdan!ık arzularıma rağmen onu unutamaıd 

aldığt halde nasıl oluyordu da kendisini Size karşı daima sadık bir zevce rl1 
aldaıablliyordu. o kendi kendine: kaldım, öyle değil mi? Fakat (JO utıt :ııı1111111ıııııımııım111111111111111111ttıı111111 11 11111111111ııfnıı ı ıı ı ı:;: 

- Nankör kadın! İyilikten anlamaz kıadın, evleneceğini anladığım dakikadan i c/ 
diye söyleniyordu. ba~ka bir kadının onun karısı ol~ ~ P© 11..~~irE ~ 

~ııııı11111111111111111 1 111111m1111111111111ın ıııı ııtıı111111 11 11111ı ı ı11111~ 

Almanyadan 
yapılacak ithalat 
hakkında karar 

mennide bulunulmuştur. 
Lehile kapatılmıibr. B • t "" * l:.ALOVADA EKl\IEK l\fESELESİ - 11111ıııııımııı1111111111111mııı11u11111111111111111ııuu11ıı1111111ıı11: Jr OrDaCJ ÇJragJ mer• 

E\•et (Maji), Mister Ceymis' den bm otuz h:ıyalime sığdıramadım. Istırabını si ,t 
yaş küçüktü. Fakat ne çıkar. Bir koca zen- me hB.kim oldu. Hislerimi gizleyıeaı 
gin ve kibar olduktan sonra yaş farkı ne beni affedin! . .. tf 
ifade ederdi! Budala kadın, i,lerile meşgul- Yüzü elleri arasında, başını OnW16

1
atf 

ken böyle bir kocayı bırakmak, böyle mü- ~Maji) hıçkırmağa, tepinmeğe ~3ş rôll
kemmel, zengin, kibar bir kocadan uzak- Inci gerdanlık güzel göğsünde titrlY~ 
taşmak_., ce parmtı.k.larını ıü.sleyen elmas Y ~ 

Belediye, Yalovada ekmeğin 20 kuruta sa- Mahkemelerde§ d' d d"" k '"ld" lıldığı hakkındaki haberler üzerine tahki- ~ ıven en uşere o u 
kata başlamıştır. -ıııııııı111111111111ıt111ııı111111 1 11111111111 11 1 1 111111111ııı ı ı11111111111111: 

Almanya ile yapılan yeni ticaret anlat
masına göre resmi ihtiyaclBl' haricindeki 
piyasanın vereceği sipar~er yeni bir şe

kilde yapılacaktır. Alakadarların yaptığı 

tetkikler netiCHenide tüccanmıtın dol -
rudan doğruya mal siparişile ithal.\t yap
maları halinde bu malların ithal edile -
memesi ihtimali de mevcud olduğu an -
Ja,ılmaktadır. Bu itibarla tacirler ne nıik
tar ve ne kıymette sipari' ve ithalat yap
mak istediklerini Mıntaka Ticaret mü -
dürlüklerine bildireceklerdir. Bu suretle 
siparişler toplu bir surette ithal edilecek
tir. 

Bazı maddelerin liatlarının 
düşmesi bekleniyor 

Dijer ta.raftan Almanyadan ithalatın ke
silmesi üzerine !iatları yükselen bazı mad
delerden klfi miktarda ithal.it yapılması 
imkln dahiline girmiş olduğundan !iat -
alrın etki haline gelmesi beklenmektedir. 

Eczayi tıbbiye aipari,leri 
AlmAnya ile akdedilen ticaret anlafma!l 

kontenjan listı:::erinde 700 bin liralık ec -
zayı tıbbiye ve 1 küsur milyon liralık 

kimyevi madde mevcud olduğundan _:eh
rimizdeki büyük bbbi ecza müessese!eri 
Almanyaya timdiden sipari~lerinl verınıt
lerdir. Anla~anın tasdikli sureli teati 
edildikten sonra bu ma.llar tık vasıt.a ile 
gelecek ve piyasaya çıkaC!Bktır. Bu sebeblc 
ecza Iiatlaruun düşmesi de kuvvetle muh
temeldir. 

Manifatura eşyası 
f iatları bugün 
ilan edilecek 

Yarından itibaren satıtlar 
bu fiatlara göre yapılacak 

Fiat murakabe komisyonu bugün toplana
cak, manifatura eşyasının toptan ve pera
kende aaU. flatlarile kar nispetl~rini ilan 
edecektir. İ~kli manifatura çeşidleri için 
en·elce tespit edilen kir nispetlerinde ten
zili! yapılrruştir, 

Hazırlııınmı.t olan listeler perakendeci ma
nifaturacılara ci!j:ıtılacaktJr. Yarından itiba 
ttn manifatura satışları bu listelere aöre 
yapılacak, halk, manifatura çeşidlerini, bu 
listeJerdeki nümuneler ü1erinde te.crpıt edi
len hatları tetkik ederek alacaktır. 

Dün şiddetli bir zelzele 
kaydedildi 

l..tanbul 14 (AA.) - Kandilli Rasadha
ne!l.inden: 

Dün yaz uatile 18 i 48 da]cjka 30 saniye 
ıeçe mt"rkez üriü İstanbuldan 8700 klln
metre uıakta fiddetli bir zelzele kıtydedıl

m~tlr. 

* BELEDİYE VE AT YARIŞLARI -
At yarı~larıru Belediyenin idare etmesi için 1 
tetkikler yapılmaktadır. Koşuların ilci haf· 
ta daha uzatılması muhtemeldir. 

* St:ADİYE KAZİNOSU - On ~ün 
müddetle seddine karar verilen Suadiy• 
kazinosunun sahibi karara itiraz ederek 
mahkemeye müracaat etmi~tir. Bebek bah
çesi üç gün kapatılmıştır. 

MAARiF 
* MAARİF VEKİLİ - Hasan Ali Yü

cel, dün .l\.laarif Müdürlüğüne gelerek bir 
rrıüddet VekBlet umumi müfettişlerile p:ö
rü~müş, Devlet Matbaa.sındaki tabı işlerini 

tetkik etmiştir. 

* MAARiFTE TAYİNLER - Maarif 
Müdür Muavini Muvaffak, Kayseri Maa
ril .l\.tüdiırlüğüne tayin' edilmiş, yerine Zon
guldak Milarif :l\-lüdürü Şevki tayin cdil
nıiştir. Kayseri Maarif Müdürü de Bursa 
?.foarif Müdürlüğüne tayin edilmiştir. * MAARİF MÜDL'°RÜ - Teville Kut, 
dün Büyükdereye giderek yeniden açtlR
c:ı.k ilkokul binasını tetkik etmiştir. Bü
yükderede iki dershaneli bir ilkokul daha 
açılacaktır. * TIB FAKl'LTESİNDE İlllTİHAN-
LAR - Tıb Fakültesinde ikmal imtihan
ı~rına bu günden itibaren ba,ıanacaktır. * l\JECCANİ T ALEBE - Ortaokullara 
alınacak talebenin kayıd muamelesi ayın 

17 sinde nihayetlenecektir. * lllUAYEXE EDİLEN MUALLhl VE 
TALEBE - Bu !;ene İstanbulda iki bin mu
~llim ve altmış bin talebe muayene edile· 
rek sıhhat tıfleri tanzim edilmiştir. 

DENiZ ve LiMAN * VAPl'R TARİFELERİ - E:4ya nakli 
navlunları için hazırlanan navlun muka
ve>lesi, Ankaraya gönderilmiş;tir. * DF!llİZ YARIŞLARI - Burgor ada
sında. her haftaya mahsus olmak iizere, 
deniz yarıtları ve eğlenceleri tertib edil
mi~tir. 

Rumanyaya ihrac 
edilecek tiftik ve 
yapaRllar hazır 

Romanya hükümelile aramızda mevcud 
ıanlaıma esularına göre bu ayın yirmisine 
k&dar Rumenlere teslim edilmeıd icab eden 
5000 tona yakın yapağı ve tiftik partisi ta
mamen hazırlanmış vaziyettedir. Bu mallar 
umumt maA;azalarda standardizasyon ni -
uımname,.ine göre ihzar edilmiştir. l\.talları 
nakled ... eek Rumen vapuru limanımn:a g@l
di~inden tahmil l1ine bugünlerde başlana
caktır. 

Ekmek 1 O kuruş 30 
paraya çıktı 

Bugünden itibaren, Belediye Daimi En
cümeninin kararile kabul edilen yP.nl ek
mf'k fiatının tatbikına başlanmaktadır. Bu
gün, ekmeğin kilosu 10 kuru, otuz paradan 
&.ıtılmaktadır. 

Rakının hararetini 
söndürmek isterken 
A.,..çı Beytullah dün akşam keyfe gelmi" 

rakı içmiş, gece saat bir buçukta müthi, 
blr hararet içinde uyanmış. Bir karpuzla 
hararetini teskine karar vermiş: 

- Gideyim, sergiden bir karpuz alayım! 
Demiş. Evden çıkarken karpuz kesmek 

ıçin de yanına bir ekmek bıçağı almı• ve 
Karaköy köprüsünden karşıya geçmiştir. 
Karaküyde Adnanın karpuz sergisine ıo
kulmuş, bir karpuz pazarlık ederken bir 
başka nıüşteriye sebebsiz çatmıştır. Pcılisler 
&ytullahı yakalamışlar, müddeiumumiliğe 
vermişlerdir. 

Sultanahmed sulh ceza hakimi targusu
nu yaptı: 

- Bu zakkumu ben her vakit içmezdim. 
Tevekkeli dedelerimiz keçinin yediği ot ba
şına dokunur, dememişler. Gece kabuslar 
içinde kaldım. Atüthlş bir hararetle uyan
dım. Kendimi sergiye attım. Bu buhran a
rasında hiç de tarumadığım davacıya çal
mışım. Bir daha ağzıma rakı almıyacağım. 
Beni. affetsinler, dedi. 

Hakim suçluya şöyle bir hitabda bulun
du: 

- Beytullahın manasını bilir mi~n, Al
lahın evi demektir. Pis içki ile bu evi yık
n1a! 

- Tövbe ettim. Bay hikim, bir daha ağ
zıma koymıyacağtm. 

- Seni bet lira para cezasına mahkOm 
eltim. Haydi bir daha böyle latkınlık yap· 
ma, aklını başına al. 

Lüzumsuz müdahale 
yüzünden 25 lira cezaya 

uğrayan kadın 
Üç1 dört Polonyalı gene evvelki gün Kum 

kapıda demiryolunun üstünden yürüyorlar~ 
mı,. r..ıehmed isminde bir gene kendilerine 
bağırmıt: 

- Demiryolundan ininiz, tren gelecek. 
Lokomotifin altında et.iUrsiniz. 

Türkçe bilmiyen geneler bu ihtarı dinle
memişler, Mehmed tekrar bağırmış: 

- Ceza verirsiniz, aşağıya inin! 
Polonyalılar bu şiddetli itabların manala

rını da anlamadıkları için gülüşmü.qler. O
radan Kadriye isminde bir gene kadın ge
çiyormuş, Mehmede çıkışmış: 

- Yahu sen Türk değil misin. biz Türk
ler misafirperver oluruz. Bu adamların ya
bıt.ncı ve dil bilmez oldukları anlaşı:ıyor, 
niçin onlara tatlılıkla hitab etmlyorsun? 

Mehmed cevab vermiş: 

- Ben yol bekçisiyim. Vazifemi bilirim. 
Senden nezaket dersi almağa muhlac de
lilim. 

Bu cevab Kadriyeyi kızdırmış ve Mehme
de karşı hakarete sevketmiştir. Sultanah
med sulh birinci ceza hak.imi Kadri·:e:yi 
suçlu ol<trak dinledi. Hakareti sabit gördü
ğü için kendisine 25 lira para cezası ver· 
di 

dıııhğa kavu,turdu. Sonra kapıya doğru 
yürüyerek: 

- Bu kadar uzun söze lüzum yok Ne
jatf, dedi. Udunu gelirmeie aidiyorum .. 

I~ 
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Yerimden fırladım: 

1 
- Hayır, diye hayk'. ::lım. Telleri kopuk' .. 

~ - İnanmam .. Bakacağım .. 
- Gitme! .. Beyhude gitme! .. 

1 
Arkasından koştum. Merdivenleri gürül-

ı 
tü ile çıktık ve doğru odama girdik. 

Udun telleri tamamdı. Ona bunu göııı-

- Sen her hareketimde bir kasid arar- \ decek mahiyette değildir, dedim. O kadar 
aın... gUlmem belki mana!HZ ama, bu- zavallı ve o kadar gülünçdür kil.. 
bunun ıebt-bini izah edeyim: Seni udun'.a Şükran: 

batbaşa bulmak için daima kuytu od<i!arı, - Y11nlıt düşünüyorsunuz, diye cevab 
tenha kciıfeleri aramak l.izundır .. Hiç kim- verdi. Ben udu çok severim ... 
senüı. hatta benim yanımda mızrabı eline - Teı,:azu gO.stermenizden dolayı müte· 
almaz.sın.. Bir emri vaki yapmak istedim.. ~ekkirim .. Lakin bir Kolejli nazarında u
Anhyor musun'!. Beni bu kadar gUldüren dun manasını bilirim._ 
itte budur'... - Büyük hata~ .. Size bu his~i veren bel-
ŞUknın müşfik bir sesle söze- karı,tı: )d Zülcildir.4 Fakat eminim ki, o da uddan 
- Nejad Bey, Zül.ile bakmayınız; et.er h:-ızzeder. Si1i darıltmaktan :zevk dııydu

bir- kaç teY lıltfederseniz, emin olun çok ğunu daima ağzından iş.ittiğimiz için böyle 
memnun kalacağız. enıniyetle kon•ışuyorum .. 

Didar bön bir tavırla ısrar ediyordu: - Zul.81 beni darıltmaktan, hatta kızdır-
- Şiirleriniz kadar nefis olan musikinl- m::.ktan zevk duyabilir ... Fakat bu benim 

ıl dinlemek' ... Ah, bilseniz nekadar bahti- kanaııtlPrimin değişmesi için bir sebeb de· 
yır olacağız.... ğildir .. Bu asırda ud çalan bir gence gii
Kararım o kadar kat'i idi ki, bütiin bu lündüğünü bana yalnız o öğretmedi .. 

haller bana sadece tebessüm veriy1>rdu. Zülll birdenbire ayağa kalkmı,tı. Evvali. 
- Benim naçiz musikim ıizleri tatmin e- elektriiln botonunu çevirerek salonu ay· 

termemek 18.zımdı. Fakat büyük bir aksilik 
arzuma sed çekti: Esved kalla o gün oda
mı süpürmüı ve bazı eşyamı gelişi güıel 
yerleışlirmişti. Bu meyanda bir kaç nota 
ile beraber udu da minderin üstünde bı
rakmıştı. 

Zülil he>men atılarak onu kaptı: 

- Hani teller kopuktu? dedi. 
Yanma yaklaştım, kollarını kuvvetlice 

tuttum: ' 

- Zülil, dedim. Bu şakanın burada bit· 
mı-~ini isteyorum_ 

Hayretle yüzüme bakıyordu: 

- Şaka mı? dedi. Ben o kadar ciddiyim 
ki! ... 

- O halde ben! daha ziyade ciddile,!ir
n1e! .. 

Sebeb nedir? .. 
- Ben arkada~larırun maskarası deği

lim .. 
- Daima çocuk gibi düşünürsün .. Niçin 

maskara oluy0:raun? .. 

Galatada 132 numaralı dükkanda torna
cı çırağı 16 yaşında Jirair dün dti.kk:Qnın 
ü!ltündeki odadan demir almak üzere mü
teharrik merdivene çıkmış, bir aralık mu
vazenesini kaybederek düşmüş, dim3ığİ nez
liden ölmüış;tür. Cesedi muayene eden ad
liye doktoru Enver Karan defnine ruhsat 
vermiştir. 

Kalb sektesinden öldü 
Beyoğlunda bir han odasında oturan Ra

kım, odasında_ kalb sektesinden ölmüş
tür. Cesedi muayene eden adliye doktoru 
tnver Karan debılne ruhsat vermltti.r. 

Bıçakla komşusunu 
yaraladı 

Fakat kim? Bu kadar şöhret salmış hir h;\tla üstü pırlanta işlemeli nişan j1 
adamın karısile (flört) yapmağa cür"et ede- bile göz ya,larını dindiremiyordıl• 
bilir. Daha bir kaç güne kadar, karısı hiç fında altının temin edebileceği her ~eYf 
bir •iiphe iraıı göstermediği ha.ldc nasıl şey vardı. Fakat (MaJİ) hili, arıtl5~ 
oluyordu Qa birdenbire değişmiış; bulunu- ne getirilcmiyen küçük bir çocuk 
vordu. Eı,:et kiminle? Sakın vaktile gene hıçkırıyordu. •. 
kızken (Maji) nin arkadaşlık ettiği şu sa- (Fabrikator Ceymls) kansına site~ 
rJ•ın (Jorj) olmasın? O, (Jorj) un alacağı söz söylemek için kendinde bir bale. / 
olsun; fabrikator onu takib edecek ve ona medi. Odadaki büyilk aynada saçlat',V-
haddjni bildirecek! mtf f8kaklarıru, buruşmuş şişman >' 

(Ceymis) telefonu açtı ve bir numara a- gördü. Karısına bir daha baktı -ve ~ 
radı. Vaktile çok büyük iyilikler yapmış Ondan sonra, bu günden itibaren k~ 1 
olduğu bir arkadaşını karısını takibe me- se>vemiyeceğini yakından öğren~iğJ e) 
mur etti. Üç gün sonra bir sabah (Ccyn1i.s) zevcesile ne tekilde bir hayat süt111 

şehirden çıkan geniş yolda bir ağacın ar- zım geldiğini düşünmeğe başladı. 

.Üsküdarda İcadiyede Sinema sokağında 
oturan Lıtavri ile aynı sokakta oturan Ar
tin arasında kavea çıkmış, İstavri Arilni ı 
bıçakla muhtelif yerlerinden yaralam.ışlır. 

Yaralı tedavi altına alınınış, İstavri yaka- • 
!anarak hakkında tahkikata başlanm1't.ır. 

• • 
İhracat 

=--7 

• ._/ 

işlerimize bir balııl 
Floryada denizde bir 

ceıed bulundu 
Dün akşam Floryada halk plajının biraz 

açığında denizde bir cesed görülmU., sahile 
çıkanlmıştır. Cesedin kime aid olduğu tes
pit edilememiş, yalnız, aahilde bulun.an bi.r 
iı,çi ~lbU;cai bulunmu.t, bundan, bu gencin 
:ımeleden olduğu anlaşılmıştır. Tal)kikata 
devam cdil.ınektedir. 

Ürken beygirler üç kişiyi 
yaraladı 

Heybelladada Mehmed Alinin 3171 nurna
ralı çUt atlı arabasına yük yüklenirken 
beygirler ürkmüş, arabayla beraber ve o
lanca hııJ.arile koşmağa başlam111ar, yolda 
iki kişiye çarpıp hafif berelediktea sonra 
rıhtım boyunda Behçet adında birisine de 
tarparak ehemmiyetli surette yaralamış

lardır. Bundan sonra araba bir duvara çar
ı.•arak parçalanmış:, beygirleri ancak burada 
tutup zuptetmek rTiümkün olmuttur. Yaralı 
Behçet hastaneye kaldırılmıştır. 

Karaya oturan Yunan 
vapurundaki çuvallar 

getiriliyor 
Çanakkale civarında karaya oturan Yu

nan bandıralı Kliantis vapurunun kurtarms 
i'i ilerilemiştir. Vapurda bulunan mühim 
ıniktarda çuval ve jut ipliğine piyasanın 

şjddetle ihtiyacı olduğundan bu mal!arı ak~ 
to.rma edere-k oehrim.ize getirmek lc,in bu
radan büyük bir kaç motör gönderilecek
tir. Geminin bir haftaya kadar kurtulması 
itmid edilmektedir. 

Elektrik ve Tramvay 
idarelerinin kömür 

nakliyatı 

İhracat mevsimi yaklaştığı halde, piya
sada umumiyet itibarile bir durgunluk gö
ze çarpmaktad1r. Bu durgunluk, daha zi
yade harbin icab ettirdiği sebebler )iizün
den ileri gelmektedir. Maamafih bu dur· 
l(Unluğa rağmen ihracat işleri de az d,.ğil
dir. İhracat, ekseriyet itibarile Tuna mem
lhketl~rine yapılmaktadır. Rumanya, Maca
ıi<rtan, Çeko-Slovakya, bu günlerde mal
lnrımızm en büyük alıcıları arasındadır. 
Dün de yızdığımız gibi, Türkiye - Alman
ya &rasındaki ticaret anhıışması henüz ali.
kadar dairelere bildirilmediği için, ortada 
fiili bir hareket yoktur. Yalnız Alman fııı.b
rikalarından, buradaki ihracat tacirlerine 
bir sürü sipariş gelmektedir. Fakat bir 
parti mal bile gelmemiştir. 

Neler satıyoruz ? 
Dün ve evvelki gün muhtelif memleket

lere yapılan ihracat hakkında bir fikir ver· 
mek için elde ettiğimiz malUınatı atağıya 
vazıyoruz: Finland.iyaya 22 bin liralık. tü
tün, İtalyaya kara yolile 17 bin liralık tif
tik, gene İtalyaya 7 bin liralık halı, Çeko
Slovaky:ı.ya 42 bin liralık susam ... Bundan 
baıka Macaristana 107 bin liralık yapılan 

Bir ihtilas suçlusu iki 
buçuk seneye mahkum 

oldu 
Gümrük satıış; işleri müdürlüğünde mu

hasebeci ve veznedar Mustafa Besen, me

zad kaimelerile defterlerde tahrüat yaparak 
70 lira ihtills etmekten maznun olarak ad-

)iyeye verilmiş, ikinci ağırceza mahkeme
sinde muhakemesine başlanmıştı. )tusta[a

nın muhakemesi dün neticelenmiş, ihtil5.s 

~uçu sabit görülerek iki sene altı ay hap
ıı.ine, 35 lira ağır para ceza~ı ödemesine \'e 

üç sene memuriyetten mahrumiyetine ka
rar verilmiştir. 

Beşiktaş Halkevinde kız 
talebesi için kura açıldı 

der! sevkiyabnı da ayrıca kaydetıı',J 
ZJm... l' 

Bulgaristandan ham maddelerunı::ı 1 
,ı talebler artmaktadır. Palamut, 1'-J': 
ham kendir ve saire ... Bütün bu ~ 
,imdiye kadar Bulgaristana sevke ff 
Ac.ba bu ham maddeler Bu]garisuı' 1"' 
tasil& Almanyaya mı sevkediliyor? dJf 
heli tevsik etmek pek kolay değil 

Neler alıyoruz? . '-
Evvelki gün Rumanya vapurıle, ıt fi 

yadan kimyevi maddeler gelmiştiı'; ,; 
Rumanyadan gelen bu maddeler, P1~ 
ihtiyacını temin etmekten uzaktır.~ 
vi madde kullanan fabrikalar, ~ del' 
tanda yeni kurulan kimya sanayı~ 
istifade etmektedirler. Maamafih ~ 
deki kimyevi maddeler utan fab ~ 
kimyevi madde, kimyevi gübre, bOJp 
pari•lerine verdikleri cevablarda, ıt 
körfez.inden mal teslim edeceklerinde~ 
sediyorlar, halbuki Basra körfezi, de 
luna nispetle kiloda 22 kuru• ~~;,, 
yapmaktadır. Fakat bu günkü ŞlU ':"' •'" 

tında, maliyet fiatından ziyade, ~ 
maktadır. - H. A. 

E · .... H lk ' . C ... ~ mınonu a evının u .. . 
ak,amki balosu 

ı.ı 
Eminönü Halkevi sen~lik mutsd c;ıı-

l7 ağustos 1940 tarihinde Taraby~~IJ ~ 
Fa lasta verilecektir. Balonun rnııke bl~ 
yeti bakımından bütün hazırlık1at' 
ur. İki kişi için 10, bir kişi için 1"' f 
olan biletlere büfe de dahildir. A!c~•"' ,.r 
20,30 da köprüden kalkan hususl b~ I 
davetlileri Tarabyaya götürecek ,.e ~ 
3 te tekrar köprüye getirecektir. ıt• r 
1.ın hem iyi bir gece gi?çirmek ve ııeı; 
tür müesse!'i:esine yardımda buiunrOa, f 
bu baloya 1,tirakleri temenni olunur• 
ler Halkevindcn alınır. 

Motörcülük kursları -r<" 

Dahili ve harici deniz nakliyatının tek el
den ve daha iyi bir tekilde idare edilme:!li 
icin milli vapurcular birliğine ıa.IUh~yc-t 
verildiği mallımdur. Vapurcular bit ıiği 
Devlet Demiryolları ve Demiryollarının kc
mürlerinden başka havagat.i., elektrik ve 
tramvay işletmelerinin kömürlerini de ta
~ımayı taahhüd etmiştir. Bunun içln <"ide Be~kta, Halkevi, ikmale kalan kıı orta 
bulunan 50 vapurdan iki tane5i daha bu işe I okul son !ınıf talebeleri için türkçe, ta'Jiiye, 
~a.hsis edilecektir. ve matematik ikmal kursları açmı,tır. 

Eviml7.de açılacağı ilin edilen mot0 t ı~ 
kursuna 15/8 1940 perşembe günü sBg. tif 
da başlAn:ıcaktır. Kayıdlarını yaptırl 
zamanında bulunmaları rica ol'V 

Bu udu öleceğimi bil.ı;em çalmam .• 
Demek sözümü yer edeceksin?. 
Pek tabii olarak! .. 

Ellerimden kurtulmak maksadile bir 
hrımle yaptı. Fakat çok sıkı yakaladığım 
ic;in kurtulamadı. 

- Bırak, dedi. Her ~ye rağmen bana 
itaat edeeek.,.in! .. 

- A~li diye ~ertleştim. 
- O halde udun tellerini ış;imdl kopar!. 

Bu· mazeret elde edilmit olsun!!.. 
- Pekala•. 
Kollarını bırakıp udu yakaladım. Buz 

kesilen ve asabiyPtten tirtir titreyen elle
rimle telleri tiddetle çekmeğe ve kopar· 
maia başladım. 

Hissi azalmış parmaklarımda keskin acı

lar duyuyordum. Buna rağmen çı l~ın bir 
öfkeyle parçalar, dağıtır gibi tellere asılı

yor ve koparıyordum. 
Son tel koptuğu zaman udu minderin 

üstüne fırlattım. O, bir adım geri çekilmiş 
hayretle, biraz da dehşetle beni seyredi
yordu. 

- Oldu mu? 
Der gibi yÜ7.Üne baktım. 
- Sen bir delisin! diye fısıldadı. 
Sonra yanıma sokuldu. Kollarımın yPn~ 

krindcn tutup ellerimi kaldırarak baktı. 
Parmaklarım kan içindeydi. 

- Vallahi delisini. diye tekrarladı. 

- Deli olabilirim... Fakat her cinnetin 
bir oebebi vardır. 

- Bu sebebsiz cinnet!.. Bir şakanın kar- - Sana acıyorum Nejad! .. 
tılığı!.. - Niçin?.. ·ı/ 
Dudaklarımda zehir gibi bir gülümsPyiş- - Çünkü . normal bir insan d~ 

le: Hayatın yi.ıkünti çok guç ıaşıy• 
- Bir f&kanın karşılığı, öyle mi? dtdim. Scı.na yazık olacak! .. 

Cinnete muadil bir pkayı tasavvur et- - ~undan fazla mı?.. ıl,. 

meli!.. - Ihtimal!.. Çünkü hastalığın &rt 1/ 
Tekrar gülme~e başladı. Gözlerinde re~ Böyle diyerek uzandı, sıcak dııdaJ' 

vimli, tatlı ışıklar yanıyordu. yanağıma değdirdi. 

- Nejad, beni bu derece fena bilnv;oni Sersemlemiştim. Sözlerinin man~' 
istemiyorum, dedi. Gel şu elini sara:ım... şelemek için soracak sual araştırıY0'' 

- Teşekkür ederim; mendilim bu i~i &Ö- ı kat bir şey bulamıyordum. ti 
rebllir... Kolumdan tutarak beni yürütrrıcle 

- Olmar... Biraz tentürdiyod sürmeli!. ladı: 
- I.ıtizumu yok... - İnelim... Onları yalnız bırak~,Jc~ 
Cebimden mendilimi çekip elime dola · Biçartt ucl, kopmuş tellerile pejmiif 

dun. Sonra kapıya do~ yürüyerek: hıı lde mindedn ü~tünde kaldı. . r.f.J 
- Haydi inelim... Udu arkadaşlarınıza O önde, ben arkada salona gifjçır 

prezante ediniz!- dedim. zaman iki kız da merak ve heyecaD 
Yerinden kımıldamıyor, hareketsiz ve biıi bekliyorlardı. 

sakin bana bakıyordu. Oda iyu:e loştu. Bu- Zül81 suale meydan bırakmad11n,: f 
na rağmen biribirimi:zi çok iyi görüyor- - Evet, de>di. Doğru imiş ... Gözül'll·e 
duk. düm ve inandım... .. 

- Haydi! diye tekrarladım. Sonr:ı., değişik bir sesle ilive etfl· 1 
Gene vaziyetini bozmadı. Bakışlarında, - Fakat bir kaza oldu ... Zavallııı'0 

dikkat, hayret ve daha isim veremediRim ni kapının arasına sıkıştırdım... . . .. .s f 
bir takım mRnalar artarak beni süzüyordu. Kızlar bir ağızdan bir hayret nıcv' rl 
Eürrıde olmadan yanına gittim. kardılar. Didar hemen yerinden 51Ç 

- Niçin böyle bakıyorsun? Beni ilk de- yanıma koı:ıtu: 1 çl 
fa mı görüyorsun? dedim. - Bakayım Nejad Bey! .. Vah vştı• 

- İlk defa a:örmüşce!ine bambaşka bu- mu zedelendi? ... 
luyorum, diye mırıldandı. Ellerimi arkama 

Ve daha yavaf ilAve etti: 
saklayarak: 

(Arkası .,.,., 
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Günün yazısı 
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Almanyanın 1 KADIN KÖ$ESi 1 hava ____ .;...;;..;;..;..;,;...;..;;..;;_..;..;;...;;...;:;..;;;;;...;;...;_ __ ~_ 
Balkanlarda 

Dobruca hakk d 

taarruzu Kiiçük tavsiyeler 
1 - Şöminede kömürün fa:ıla dayanma- 3 - Elblaeni:d çıkardıktan aonra bir ıs• 

sıru latiyorsanız üzerine biraz tuzlu su dö- kıya ısarak bütün bir gtce açık havada hı-Yuıulrnakta oldu ~n a Rumenlerle U· 

Bu!gariıtanın y,::;:. baberile birlikte 
talım dev . . 14 he, ırünl"'- b' 

reıı geçırt k Wl ır 
ıınıfı birden ıil" rne Üzere on beı 
~rnavudlukta O aJı altına çajiırdığı, 
hır ltalyan t avud Hoca adında 
den dol •raltarının öldür"! · 

Almanya her gün 
1000 tayyare ile 

hücum edebilir 
1 •Yı da ita) I u mesın
arı lectim •itikle • Y•n lll'ın Yunanlı

mennj •delim ı.· rb havadisi geldi. Te 
rııında bir .. ı, u ıon iki haber a-

Balkanllll' munaıebet bulunmasın Lo d 
m lık da •sırla •· • n ra 14 (A.A.) - Röyter Ajansının 
b aı lardan &onr kr •utmüt anlat· ha.vacılık muharriri yaııyor; 

&rlf nlzaını b T urulabilmif olan Ingiliz hava kuvvetleri, İngiltere üzerine 
emperyalist 'd azlı annın dediği gibı pe"°mbe günü baflayan y·-' ha\•a hu··. 
lll'zu d'l ev etlerce h ' 1 ~u .. e ı en ıtatüko • ~u afazaıı cu.m an dalgasının henüz Almanların müs-
Yük devleti . b netıcesı deüı'l bu"· taıd olduk! b' 
P 1

. • erın ur 1 d ~ ' . arı ır yıldırım harbi tiddetine 
~ ıtıkalanndın b a ar a karşılapn \'armadıgını tealim etmekt~dirler. Gündüz 

mılletlerin k d' ıkıp yılını, olan dhücumlarında bir ~k filodaki tayyare ede· 
narak ıükiuı .e~ dı varlıklarına dava 1

. 200 ü geçmezse de taarruzlar daha rrenif 
ri··ı ıçıney k .. k .,. .ıun ı adeıi old ... _a•aına ıradele mı yasta inkişaf edebilir. Bir tek günde 
rııtanın Dob ugu ıçindir ki Bulg!l &•yılan Alman tayyarelerinin mecmuu 
a 1 ruca da • Bar arın da çok . • vaıı, bızzat Bul- r>erşembe günü 300 iken tedricen artarak 
alkanlıJlll' ara ıyı bildikleri Üzere evvelki ı:ün 5oO e yilkselnı1'tir. Bununla be

~ek mukadder~lndB ergeç halledil' raber Almanya, maruz kaldığı ıaytata ve 
alıbu.~ı ve Ro~a .~ .~avanın halli ins.1111 baskınlarının istiluala.tında vukua 

az tacd ed'lrn· goru,ıneleril b getir_ diği zorluklara ra.n..en, B•";. ta~are 
1 

'' İae b e ır il:.tı,_·atlarına malik bul
6

unm
0

uaktadır~. Al"man-ne yabancı teıirin. u, Balkan İşleri ol -

~~".'•nda vuku bını!...,•masile aynı yanın, lngil~re hava hakimiyetini ele al
d·.~· hlen:ınun etti"~ u, olduğundan maden_ bu hakimiyeti kazanmağa Wşebbils 

urrnek de 1. Rı derecede d .. ·· içi~ gUnde bin tayyare kadar gönderebi!e-
vanın mu"dda.zımdır. Nitelcıın· buşudn ceğı zannedilmektedir.Şimdiye kadar İn-'liz 

· eı 1 h · ' u a 5• arıfeıinde b. e ıne tamamile h il' raüdafiler dütmana günde 60 tayyarey~ ka-
~•veti, Bul~rçok '.'nıflarm aflk:r; dar zayiat verdirerek memnuniyet verici bir 
evaınını İ•rab d revızyonculuRunun tarula vazüe gormü,lerdir. Şuraaı kaydedil 

l)ıklabilir; hususile ben emarelerden sa mektedir ki Alınan bombardıman tayyare· 
u ta bir Davud• uHdavet Arna\•ud leri için intibah edilen hedeflerin hepsi bu 

orta 0 tayyarelere refakat eden avcıların tesir sa· 
.Ya çıkarılıp b ca meseleıinin haları dahilindedir. Alman ve İngiliz av-

hanıstan, al•ka'ı u .?'ese.le ile de Yu 1 ra .. ı ıo t ld cı arı arasında cereyan eden muharebeleı 
·•• Halbuki y 1 er~ ikten •on. İng. iliz avcılarının lehine inkişaf etm;•tir. 

VUdluk . ' • unanıstan A .. ~ 
d 

... 14R'alı rna lngilterenin hava müdalaası sistemi ha! 
uııu ıibi bu har • sıra. sında ol • J it 1 b Lk en çok merkezidir, fakat harekit merkezi• 
• Y•nın A ın ı günler d t d rnavudl ... ın e, ne eıa ü!en bir bomba dü.ştüj"ü takdirde 

eflnada ve 0 uga aıker yığdığı bu ıistem inhilil etmiyecektir. Zira her av· 
~le İyi ıe~inm:ını:nlırdanberi İtalya cı filosuna her ihtimal lçin ayn ayn emir
illnu her tür)" d ararında bulundu ler verilmiş bulunmaktadır. Şirndıki taarruz 
"• daha bu u ·~~llerile İıpat etmiı dalgalarını Mısıra yapılacak bir İtalyan ta
Vtkili Cener:r~ dordüncü günü B., arrutile birlikte lı!tili te .. bbüsürıün taklb 
PerverliA:ini b' ~taksas lisanile sulh- edip etmiyeceği hakkında henüı: bir f"Y 

d
General .. hat:;lard•hda teyid etmİ!ttir. IÖylenemeı. Muhakkak olan bir şey varsa 

u· A a ır • , .. J d. o da Alman ın· gill b · « vrupanın oy e ıyor yanın · z mukavemetini 
U rnüthif anl ternellerini sarsan kırmtı.k maksadile Fransayı fethetmek için 

ht~aıniyetini, i::iınkl~zl~ı~ta araziıinin feda ettiği tayyare adedinden en az Ud 
er t" )" f a uıı 'V • nlislini fedaya aşikar olarak amade buluna• 

d ur u edakarlıkl e şerelinı 
ıfaaya haıır ol ar Pahasına mü- cakt.ır. Fransa muharebesinde kaybetUji 

raf kabnıttır ve ~~!Yunanistan, bita- tayyare adedi 2400 olarak tahmin ediliyor. 
tan k d" • u:a acakıır y • Ingiltere üzerine yapılan hücumlaro'akl 

en ını dü•ilnd..... .. • unanıs· Yıdaıı olduğund ugunden veya ka· ~~ı;:a:dı:yiatı ise •imdiden 500 e balii ol-
lıuvvetlerini v ant dl olayı değil, fakat 
vazi ı· . ' •ıı a annı 
le Ye ını ölçtükı ve coğrafi Al k ~rıı. Yapabilec ~~ ıonra Avrupaya lllan as eri 
ıı! •nın h. egı en • . Jı 
cenubu .:k'. olmazsa ·~ıt'a:~~ edeflerinin uğradıg"'ı 
hafaıa ısın de ıulh 
t" Ya. Yardımd u mu- bu··yı'ı·k h l 
1 un ıuurı(e gör .. a olduğunu bü- asar ar 
b
an bitaraf lıalmu, olduğundan do· 
u d mı~tır• B h d erece açık 'k • u eyanat 
~d!arı İçinde v~kn Arnavudluk hu· 

hadııe tneı'uli . ~a ıelrni, olan bir 
tarafından kü;.~ktının r_esmi bir aians 
tana tf d' ,u ve bıta f y . 'b. a e ılmesi d'kk ra unanıs-
~ı ~hadiseler ve ~ 1~1• layıktır. Bu 
lı •; ~ dair • Profe .~ :,nlarla yakın 

a eıı gibi - Sofy ıor "1.enof'un ma-
Y•hud Roma ada, Budapeıtede 
nttriyat ·· ve Berlind , 
fiil • •uPhe Yok k. • e yapılan 

erce Pek Yak d ı, alakalı mah-
ladır. ın 111t takib olun '-8. ma ... 
B ıı:z rene teme • • 
k a anlar ıulhun nnırnııe avdet ve 

1
• •dar kuvvetli o~dn • hozulamıyacak 
ıın. M'Jl' uınınu .. .d 

h.. ı ı tamami 1 umı ede-
urriyetlerin· .. Yet erini, iıtikla" I 

• t• ı mud f ve 

Londra, 14 (A.A.) - Daily Telegrıph 
gazetesinin alyasi muharriri yazıyor: İngi .. 
liı hava kuv-.·etlerinin oon haftalar zarfın· 
dakl taam.ızi ve teda{Ut faaliyeti yabAncı 
hükümetler üzerinde derin bir intıba hlsıl 

etmiştır Bıtara! devleilerin Londradakl 
mümessillerine Berllnd;n itimada liyık 
membalardan gelen raporlar, Almanyada ve 

Almanyanın i~gali altındaki topraklar üze
rinde askeri hedeflerin uğradığı' hasarlu 
hakkında mallı.matı ihtiva etmektedir. Bu 

hasarlar, İngiliz hücumlarının hedeflerine 
ne kadar tesirli bir surette nüfuz ettiğini 
göstermektedir. Bu taarruılardan bilhassa 
petrol tealsatı müteessir olmu,tur. Keıa 

bitaraf diplomatlar, Manş denizi üzerinde 
cereyan eden büyük muharebeler hakkın
da da müsald inbba hi.sıl. etm.lt ve bu ln
tıba}arı hükUmetJerine bildirmişlerdir. İn-

künilz. Aynı teyi harıı:ı ateşte pitirmek is· 
tedljinlz yemekleri piflrirken de yapabi· 
llrlinU. 

2 - Çorablarınwn dayanmasını temin 
için a1u almaz yıkayıp, sonra topukları ve 

uçlarını aynı renkte çorab tplifile örünilz, 
böylece çabuk hırpalanıp eaklmesine mıinl 
olu.raun\1%. 

• 

rakınız. Ütülemeğe lüzum kalmadan buru
tuklarının düzeldiğini göreceksiniz. 

4 - D~ fırçanııı kuUandık.tan tonra so
ğuk &uda çalkalayıp iyice kurutunuz ve 
açık havada bırakınız. Böylece uzun zaman 
kullanabilirsiniz.., 

5 - Havlularınız.ın aıhhl, temiz ve yeni 
kıdmcısını istiyorsanız onları fazla kirlen
meden sık ıık del;iştlriniz. 

6 - Kararan perde halk:alarınw 4u su
retle temizleyiniz: Sabunlu suya bir mik
tar ammonJaque llive ettikten sonra demir 
halkaları bu suda ıslatıruz... Sonra kurulayı
nız, lekelerin kaybolduğunu ve halkaların 
eski renklerini aldıklarını göreceksiniz... 

lngiliz tayyareleri 1 Danimarkada Alman
Milano ve Torinoya 

hücum ettiler 
İtalyada bir mahal, H (A.A.) - İtalyan 

ordulan umuml karargahının 66 numara
lı teblitl ı Somallde ve Adadleh'in tarkın
da anudane muharebeler devam ebnekte
dir. Kıt'alanmız kartılattıkları şiddetli 
mukavemete ratmen harekita devam et
mektedirler. Sabaha kartı saat birde b
viçreden gelen dütman tayyareleri, şimal 
vadisine bir akın yJparak bombalar ve ri
saleler atmıtlardır. Millno tehrinin evleri
nin üzerine otuz kadar lnfil6k ve yangın 

bombası atılmıflır. Asker! mahiyette hiçbir 
hedefe isabet vuku bulmamıotır. Hepsi 11-
vU olmak üzere U ölü ve 44 yaralı v:ırdtr. 
Torino üzerine takriben 15 bomba ablmıt 
ise de askeri tesisata ve endüstri fabrika

lerına hiçbir isabet kaydedilmemiştir. Bu
rada bir klfi ölmilfı 8 kişi yaralanmıştır. 

Ales.~ndria ve Tortona da bombardıman 
edilmiştir. Alessandria'da üçü vazife ba,ı
na kotan itfaiye efradından olmak üzere 

9 kiti ölmü-t ve bir kaç kişi yaralanmı,tır. 
Siragoıa'da Auguıto üzerine 4 bomba a
blmlf ise de imanca u.yiat ve hasar yok
tur. Bahriyenin hava bataryaları tarafın

dan torpilli bir den.iz tayyaresi düşürül
müş, bir zabit ve bir neferden ibaret olan 
mürettebah esir edilmittir. 

larla siviller 
araslnda arbede 

Londra, ıs (A.A.) - Kopenhag radyo· 
suna nazaran 3 ağustosta Fredrichahava'da 
sivillerle Alman a!'keri arasında patlak ve
ren bir arbede sebebile iki gene Danimar
kalı iki sene hapse mahkfun olmuşlardır. 

İtalyan Veliahdi 
bombardımanın 

neticesini soruyor 
Milano, 14 (A.A.) - Stefani ajansından: 

Milanoda bu1unRn Prenı de Piempon, İngi· 
liz hava akınının neticelerinden haberdar 
edilmeıı:lnJ lstemlt ve bu Nıbah refakatinde 
Vali olduğu halde hastanelerde yaralıları 

ziyaret etmi•tlr. 

İngiliz tayyareleri 
İsviçreden mi geçti? 
Bem, 14. (A.A.) - Stefani ajansından: 

Dün aktam burada geceyarısını elli g~e 
ile saat 1,20 arasında tehlike işareti veril
nüttir. Bir takım teyyarelerin geçmesi do
layısile İsviçrenin diğer mıntakalarında 
tthlike itaretinin verilmif olması da ırluh
t~m~ldir. 

ye ın milleti • a •aya azmetm" 
••rki erın ocağı o ıt 
cıın h A"rupaaına •lılaca~a~. cenubu 
la k t"'b ate,ini bura! d ır kıvıl
&Ölij; .. maz, dünyanın ;~,: bY•~ak-

\lr • ucagına 

Nasuhi BAYDAR 

~&g~~I ı-ı-_. ·-~=--:-•~-: :_: ]_~_;!iiiiiliiii':: E-~: R-~--::_:~-· ...,;ıı] 
o Coj)ralya ıs ımıerı --

!_CNEBI MATBUAT 

Franısadaki 
~fulıakenıe 

Bir ·ıı .. nıı et İçin dü 
iolgeai alt d •nıan 
hnı Yen'd ın a teşkila

ı en d·· l inık~ uze tnıek 
ansız b' · ır Şeydir 

~ I.ondra 14 (A • ) 
uuardt ~- - M k an gazetesi F anchcster 

ttn.elerden bahse ransadakl muha-
tn.aktadır· derek •unları 
il 

· yaz .. 
u ltıuJıak 

ve ı.ı . ~?1elerden maksa . 
davr U&soltnı nin Jnakul d, Hitler 
F &nınıt olduL,_ _ ve :&ulhper\'er 

ranaq,I ıuvını b 
•ırf arın bilmekte ' ld unu bir çok 
lıı.:nı~ menfaati .

0 
uA:unu, fakat 

~ ... t..Q o . en namına 
lifa! elliği lan Ingiltcrenin harbı 
kaldıtıru . ve Yahud ıük. bunları 
harb nı _llı>at tlınekr uta ınecbur 
rakları .. li Ultyeu, liiU 11,· Bu 'u~ctle 

ZCri d ere k 
mekt€! olan ..,n e kendini rn"'daarşı top
t ı -o1egfuıe . u faa et
_ı mış oluyor a mıllctin üze 
~ey 1 b. . . \lndan da rıne a-

o a ıhr mi? F.ğ ha güzel b. 
mesai arkad:ıı.ı-- ~r Bonnet b ıkr 
orta ....,l.dllnı ıtha aa ı 

Ya atılacak ol rn etmek · · ka,.., d . urıa F' ıçın 
ın~n uşmUş oldu~' .ranınz J'IQliti

tant'aı daha m d ~u :zıııeun hi . 
ey ana çıkın r ıu-

26 kAnunusani 
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ı, olur. 
mcntod· tarihlnd 
kar a, •mem~ckctinjn """e Parla-

tı olan taabh .. d •olonyav 
iun u atının bak , • 

u. beyan etmi l oldu .. 
lliaıırı kalk ş olan bir Ha .. 
llnda b ıp da bir muhake neıye 

u taabhüd . me esna .. 
harbi kabul etti •. e drıayet etrnek için 
kilini itham ed!~ e? dolayı Başve

kem.e hakk o urıa bu muha
Pet... h. ında ne d"' .... 
b· .n . ükG.meu k . U.Şunursunnz? 
ır rnlıtkül . endı kendini bö ' 

tnak vazıyete lok Y•e 
tadır. Bir millet . mu, bulun-

ıesi altında teıkil& ıçın dtiıınan ı:ol-
tnek atını ye . d 
k' ve müeu<!'aatını la~ı en düzelt-

ı _ anaız bir fe)"dir. 11 etmek im-

fikler davuını bedbinlikle mütaleaya bat· 
lamıt olan bazı memleketler üzerinde t.t
m.in edici bir tesir hasıl eylemiştir. 

Su! Su! 

$imali Af rikada 
her seferin 

anahtarı sudur ! 
Londra 14 (A.A.) - Resmi membadan 

bildiriliyor: 
Harbin ilinından az evvel Llbyada bir 

aeyahat yapmıt olan Daily Teleıraph gaıe
ll.-sinin husu,i muhabiri, Mwr hududuna 
YıA.ıJmış olan İtalyan aakerlerine su temini 
meseJeainde İtalyanların maruz kalnıalda 
oldukları mütkülll hakkında tunları yaz· 
maktadır~ 

Su mt:seleal timali Afriltada yapılacak 
bir teferin anahtarını tetkll etmektedir. 
Muasolini bu mesele üzerine bütün bir or
dunun hayatını bağlamıf bulunmaktadır. 
l\Iareş~l Graziani'nin korkulu rüyalarını da 
gene hu mesele te,kiı et.5e gerek. Eski yerli 
kuyulara yapılan samıclara, arteziyen i::u ... 
yularının .kaı.ılmalarına ve aködükler'in 
lusisine rağmen, ıu yetittlnne keyfiyetinin 
Y.iili gelmemekte olduğu zannediliyor. 4 

Mısır hududuna yakın Binga:ıinin oark 
rrııatakMında olduğu &ibi su en lüzumlu 
yerler~e en a:z bulunan bir şeydir. Yakın 
bir tarihe kadar Tobruktaki deniz üssü su ... 
1\lllu ltalyadan getirmekte idi. Libya hu• 

:~~u üıcrinden suyu Tunustan yeraltı ka-
za.syorule getirmek meselesi ise heıab 

}141rici bırnkllacak bir ittir. Zira, suyun ce
reyanını temin için pompalama istasyonlen 
inşa etmek lllzım gelir ki, bunlardan birisi-
nin ınuu: b ,_ı veya ir kıt'a boru tebekesinin 
kurulması uzun zaman için suyun keıril'Tle-

1 
aıni i~b ~.tti~ektedir. Libyada çöldek.J ye
ni Ziraı koylerın infaJlında çah'8ll veya bü-

:~~ .yolun yapılmasında kullanılan binlerce 
run su ihtiyaclarını temin lçin Lüyük 

miktarda aamıclı kamyonlar da mevcud 
bülunınaktııdir, 

o lzmlr Fuarında 
İnnirin her sene açmayı i.det ettiği ser

gt1 bu sene lkl noktadan enteresan olacak

İstanbulda ve Ankarada iki refikimiz 
coğrafya isimlerinin türlü türlü yazılma· 
SJndan ,ikiyet ediyorlar. Fakat bu •ik8yet 
eden gazetelerden birinif\ haritasında bile tır: Birisi, dünyanın 

bu çok buhranlı dev
rinde Türk sanayiinin 
ve itçiliiinin ta.bil ıey 
rinde bir degi,iklik o
lup olınadığıru göster· 
mest; dij:eri de Avru
pa.da ve Okyanuslar
dı biribirine atet püs· 
ki.ıren bayrakları me

1 

bu çetid yazılıı nümunelerini görmüştük. 
Bazı isimler, mensub olduğu dildeki gibi 

~~~~-~~ yazılmıf, ban isimler tilrkçe okunduğu gi
!2 bi ... Calais'yi böyle yazanlar da var, Kale 

deniyet yarıtında yanyana göstermesi. İz
mir Fuarına hem müttefiklmiz İngiltere iş
tirak ediyor, hem de onun düşmanları İtal
ya ve Almanya ... Bununla beraber beş gün 
sonra açılacak olan Fuardaki paviyonhı.rın
da geçen hafta, bu devletlerin henüz hiçbir 
malları yoktu. Bunun ıtebebi de ,üphes.iz 
nakil mütkülitıdır. İngiltere için İngiltere
den Fuara gönderilecek mallar, yalnız de
niz yolile nakledilebilirler. Akdeniz gar
bından şarkına geçmek kolay bir it değil
dir. Afrikanın cenubundan ve Süveyştf'n 

İunire gelmek ise aylara bakan bir iştir. 
İtalya ve Almanya karadan gönderebiliyor
lar; Tunadan istifade ederek Karadeniz 
yolunu kullanablliyorlar. Fakat bu yol da 
başka nakliyat Ue kimbilir ne kadar mah
nıuldür. Bütün bu müşküllere rağmen iki 
tarafın da, hatti tayyare ve tahtelbahir 
kullanarak İunir Fuarına yeti~ekl<'rini 
zannediyoruz. Yoksa ittirak kararını verip, 
haı.ırltğı yapıp mal göndermemek acı bir 
aczin itareti olacaktır. 

CJ Bal gibi ,ettall 
Ziraat Vekili Bursa köylerini dolaşırken 

köylülerle meşhur teft.alller hakkında gö
rü•mü.f. Onlara ne söylediğini bilmiyoruz 
ıma, bu methur teftalilerin arbk o eski 
bal gibi teftalilerle allkuı kalmamış oldu
ğunu hatırlamış ve elbet 111ebeblerini 11.raş

hrarak çareler diıfürunüftür. !'.ski bir f8r
kımı:ıın: 

Entırisl ala benziyor: 
Şeftalilii bala benziyor; 

Dediği '°!tali, eaaaen bizim bildiğimiz .. ı
tallden daha tathıı olM bile Bursa $eftı-
1Uerinln de bir umanlar bala benzediği 
nluhak.kaktır. Eler bu tedbir devam ederıe 
ahfadımız: çaı:la bademUe teftall ara.undaki 
farkı ııuç ta~iıı edece"tjı;. - ,. m 

• 

gibi yazanlar da. Hele haritalarda her çe
şidi görünüyor. Fakat ya Anadolu ajansı
na ne diyelim ki mübarek, biz.im kırk yıl
lık Kahireyi Caire diye verdiği gibi Ceıa
yire de A.lgeria dlyip geçmlfU. Böyleee bi.1-
tün ismi hasların dılimizdeki yazılışında 
tam bir anarti hüküm sürüyor. Kale şeh
rini türkçe Ca·la-is diye okumaya alı,
mı, olanlar için Kale büsbütün başka bir 
~bir isnli gibi gelecektir. Hele mekteb ço
cukları, gazete okurlarken belki pek iyi 
tanıdıkları isimlere yabancı kalacaklardır. 
Türkçe imliyı mutlaka ve derhal bir %ap
tü rapt altına alalım. Yoksa bir gün bu 
karı,tklığın içinden hiç çıkamıyacağız:. 

o va,ın yanında kuru 
Avrupa kıt'ası dünyanın en kesif nillu

suna sahih k•t'.,,.ıdır ve bundan dolayı ken
di kendisine yetmez; 
kendi kendisini besle· 
yemez. Baışka kıt'ala
rın yardımına muhtac 
dır. Fransa, açlık teh
didi ko.r,ısında timdi
den Amerikanın yar
dımını istemi,, hatti 
cenubi Amerikaya üç 
vagon da buğday ı.s· 

marlaı.ıır Fakat İngiltere bu buğdayları mU 
saderf' edeceğini söylediği için, siparifin ge• 
ri alındığını ajana haber veriyordu. İngil
terenin, kendisile harbetmediği, hatti hili 
eski doıtluğundan bahsettiği, donanm11sın· 
dan, tayyarelerinden ve ticaret gemilerıle 
efradından istifade ettiği bir memlekete 
kartı bu düışmanca hareketi ,u sebebe is
tinad ediyor: Fransaya geçecek her feY Al
manların eline dü~kür. Bu tehlike var
ken aç kalması zaten mukadder olan Fran
sızları dü,ünmek abes olur. Hit1er, erz.akı· 
nın bol olduğunu IÖylüyordu, o halde it
gall altındaki milletleri beslemelidir. Ya
ni yaoın yanında kuru da yanacak; fakat 
anJaoılan bütün Avrupa kurumak üzere
ıft-.Qt • 

Bugünkü 
GAZETELERE GORE ~ 

--Vaziyet 
TASVIRIEFKAR 

ltalyan • Yunan ihtilafı 
Ebüu.iyazade Velid bu makalesinde Yu

nan hududunda Davud Hocanın öldürül
mesi iışini mevzuu bahsederek yedi sekiz 
sene evvel Arnavudiuk - Yunanistan hu
dudunda bir hudud tespiti sırasında çıkan 
ve hudud komisyonuna riyaset eden gene
ralin ölümile neticelenen bir hi.diseyi an
latmaktadır. O zaman Korlu adasını blr İ
talyan lilosunun topa tuttuğunu, İtalyan as
kerlerinin Korfuyu ifgal ettiklerini ve ni
hayet Yunanistanın İtalyanın bütün taleb
Jerini kabul ederek adayı İtalyan işgalinden 
kurtardığını yazdıktan sonra tekrar Da
vud Hoca meselesine rücu eden muharrir 
,öyle demektedir: 
~Herhalde durup dururken Balkanların 

ıarb taraflarında da tatsız bir hava esme
ie bqlamıttır. Öyle pyrimuntaıar hadiMtt
Ja dolu bir umanda bulunuyonıı ki, her 
)eni mesele, her yeni h8dise kaı,:15ında en
dite)e dli,memek elden ıelmlyor.• · 

iKDAM 

Mıııra karfı bir ltalyan 
taorru:ıu olurıa 

Abidin Daver İt.alyanın İngiliz Somalisihe 
yaptJgı taarruzu Mısıra kartı yapmaga ha· 
zırlandığı büyük taarruzun bir başlangıcı 
tellkk.i edenler bulunduğunu IÖylemı!kte, 
Italyanın,, burada taarruı.a geçmek ıc;ın 
Fransanı.n çôkmeaini beklediğini de ilave 
ettikten 10nra tôyle demektedir: 

·Bu takdirde en mühim mesele Mısırm 
harbe iştirak edip ebniyeceiidiri Mısır nl'
dusunun z&fına rıimen, l\tısırın harbe (İr
nıesl İngfüere için mühim bir yardım tcıı
kU eder .• 

YENi SABAH 

Yunaniatan ııe ltalya 
Hii>eyin Cahid Yalçın, bug\lnku makale· 

sinde birdenbire İtalyadan Yu.naniatana 
tehdidler g•lmege bafladıiını, ya mihver 
devletlerinin Yunanistanı İtalya nüfuzuna 
ayırdıjıru, yahud da, Romanın parlak .müt
tefiki Berlinin Balkanlara dotru çok yayıl• 
mak iıüyen nüfuzunu lwkanarak kendisine 
bir pay ayırmak hevesine düştüiünü yaz
dıktan aonra fÖyle demektedir: 

• Yunanbtına bir tecavüz, lngilterenin 
)ardım1nı ve Türk.iyenin de müdahalesitıi 
intac edecetl pek qikird.ır. Bu takdirde 
Balkan yanmadasınm ıı;ulh ve ıükı111unu 
muhafaza edebilmesi imkinsu; demekür .• 

TAN 

Suriyenin infiradı 
Ömer Rıza Doğrul, Suriyeden son za

manlarda hiçbir haber gelmediğini, haıta, 
Suriyeye komşu Arab memleketleriniu de 
haber alamadıklarını, Bağdadda çıkan 
.Elyevm• ıazetesinin de bundan bahsetti
.ğini ve Suriyedeki hük-Umet mek.aınatınm 
Suriyenin Arab ilemile temaı etme.sine 
rrılni oldutunu yaıdığıru .öylemektedır. 
Muharrir, Fili&Unin de Arab &lemini aynı 
derecede metgul ettiğini, onun istikbali· 
nin da dütünilldill;ünü kaydettikten sonra: 
cHulha Arab Alemini mefgul eden baş 

meselelerin Uciai ona ancak ıstırab verebil
mekte ve bu meselelerin halli için, firndi
lik bir çare bulunamamaktadir.• demek· 
tedir. 

VAKiT 

Balkanlar nereye gidiyor ? 
Asım Ua. bugünkü makalesinde Balkan 

ufuklarının aene ka.rardığıru, bu manzara
nın harbin Balkanlara a:irayetini gösterdi
ğini., mihver devletlerinin tiındiye kadar 
Balkanlarda ıulh taraftarı olmalarının günü 
gelince ortaya çıkacak olan uıl ma.ıtsad
larını gizlemek için mUracaat ıedilmi• bir 
tedbir gibi ıöründiliünü; Rumanya ile 
Bulgari.ilan ve Macaristan arasındaki ihti
Jıillı arazi meselesi aulhan halledilecek bir 
mecraya girdiği aırada bir Davud lloca 
meselesi çıktığını söylemekte, Bulgarlstanın 
da 15 ıınıfı ısilih altına çağırdığını ve adeta 
bir seferberlik ilin ettiğini buna ili.ve ede
rek İtalyanlarla Bulgarların aynı zamanclıı. 
harekete geçmelerinin sadece bir tesadüf 
eseri oJamıyacatını beyan etmektedir. Mu
harrir, Macaristan, Bulgaristan ve Ruman
ya meaelelerinin aulhan halli ile alfudr.r 
olan mihver devletlerinin Balkanlara oid 
diğer meselelerde uzak gibi durmalarında 
bir fıraatçuluk. manzarası olduğunu söyle
mekte, Almanyarun bu hareketlere ka~ı 
tamamen habersiz olma iddialarma ihtimal 
verilemiyeceğini de illve ettikten sonra 
şöyle demektedir: 

.Balk.anlar nereye Jidi;ror? Bu ıiuale en 
dojru cevabı bulmak dl&er Balkan millet
leri gibi Türkler için de burünün en hayllt1 
meselesidir .• 

İngiltere ve İskoçyaya 
paraşütçüler indi mi ? 

3 

Politika - Askerlik 

İngiltereye yapılan 
hava hücumları 

Bu günlerde Büyük Britanya ada· 
larına yapdan hava hücumları çok 
ı~klafrnı,tır. Almanlar dalgalar ha
lınde lnKiliz sahillerine saldırmakta 
ve bu aaldırıtlara bazan 400 • 500 
tayyare i,ıirak etmektedir. Almanla• 
nn lngiltereye yaptıklan hücumlar• 
daki büyiik üatünlükleri, hareket Üı• 
!erinin lngiliz adalanna yalan olma• 
sıdır. Alman İ•gali altında bulunan 
sahalardan kalkan Alman tayyarele
ri, en çok bir buçuk saat zarfında 
lngiliz aahillerine varabilmektedirler. 
Halbuki, 45 dakikada bu mesafeyi 
katedenler de vardır. Bunun Alman· 
lara üç türlü faydaıı dokunuyor: 

1 - Bombardımana ııiden tayya
re1er, bombalarını attıktan sonra der• 
hal üslerine dönüp yeni bombalar a
larak tekrar hücuma geçebilirler. Ve 
bu ıuretle Man, üzerinde mütemadi 
bir daire halinde dönüp dururlar. 

2 - Meaale ima olduğu için in• 
gilizler Alman tayyarelerinin hücum• 
]arını gerek devriyeleri ve ııerek din• 
leyici iletler vaaıtaıile vaktü zam.a
nile haber alamazlar, bunun İçin de 
daima teyakkuz halinde bulunmak 
mecburiyetinde kalırlaı:. 

3 - Gene mesafe az olduğu 
için, bombardımanların cmaliyet fi .. 
alı• çok ucuza gelir. Çünkü tayyare• 
ler, az benzin ıarfederek itlerini gö
rürler. 

Bu üç nokta da filhakika doğru• 
dur. Fakat sathi bir görüıe iıtinad 
eder. Vaziyeti İyi kavrayabilmek için 
İngilterenin müdafaa ıiıtemini, eıaılı 
bir ıuretle bilmek lazımdır. Alman 
tayyarelerile, İngiliz tayyareleri ara• 
ıındaki hava muhlll'ebelerinin 5000 
metre irtifada cereyan ettiğini söyle• 
mek bile, lngiliz havacılığının ve İn· 
gilteredeki müdafaa ıiıtemlerinin 
Wtünlüğü ve müeııirliği hakkında hi· 
ze esaılı bir fikir vermeğe kilidir. 
Ayrıca lngilizler, her hava hücumun• 
da asgari 50 Alman tayyaresi düıü· 
rerek, Almanlara adeta abonman ol• 
mutlardır. 

Fikirlerimizi izah edelim: 
Alman tayyareleri lngiliz müdafaa 

ıistemi sayesinde 5000 metreden a· 
t•iP inememektedirler. Demek bu 
heıabca, İngiltereye ufki bir ıuretle 
yaklaımalarından doğan uıiladeleri· 
ni buradan amudi bir surette uzak· 
la,arak ifna etmektedirler. Bunun bir 
zararı da ,udur: 5000 metrede, zaten 
rüyet kaybolur. Hedef tayini ve bu 
hedefe isabet güçle,ir. Hele İngiltere 
üzerinde daimi bir sis ve bir bulut 
olduğu hesaba katılırsa!.. 

Bu takdirde atılacak bomballll', 
hedefini t•ııran, haU yere dü,en, 
h eder olmut bombalardır. Benzinden 
yapılan taıarruf, bomba ile israf edil· 
mİ4 demektir. Bomblll'dımanlarııı 

•maliyet fiatı» ucuzlamı' değil, bili.· 
ki• pahalılaımııtır. Bütün bunlara 
her gün düıürülcn 50 - 60 Alman 
tayyaresini de il&ve ederıeniz. ve 
Almanyanın günde ancak 20 tayyare 
imal edebildiğini dikkate alırsanı:ı: 
vaziyeti daha iyi kavramanız kabil· 
dir. Kaldı ki bu 50 • 60 tayyare ile 
beraber asgari 200 den lada pilot 
ve raaıd ölmektedir. Asıl büyiik ka· 
yıb budur. Çünkü bir günde yirmi 
tayyare yapılırsa da, bir günde 20 
pilot yeti,tirilemez. Pilot olmak ev
veli istidad ve kabiliyet meselesi, 
&<>nra zaman meıelesidir. Ve her pi• 
!ot da ümid edilen randımanı vere
mez. Harbde büyük rol oynayanlar, 
aı'lardır. Bu aı'lar da yüzde bir çı
kar. Eğer Almanyada aı pilotlar ol
saydı, zaten bunlar 5000 metrede 
harbetmez ve zaten günde 50 • 60 
tayyare dütmezdi 1 Sonra her ıeyden 
sarfınazar, dü,en tayyarelerin ayrıca 
maliyet fiatlannı düfürunek lazımdır. 
A•ırari bir hesabla bir tayyarenin 100 
bin Türk lira11 olduğunu hesab et
sek, Almanlann bir günde havadan 
kaybettikleri ıervet 5 milyon Türk 
lirasıdll'. Buna pilotların «maliyet fi. 
atı» dahil değildir. Tabir garib görül· 
meıin; çünkü bir pilotu yetiftirmek 
için de muayyen bir miktar para aar• 
fı lazım gelmektedir. Vakıa her mea· 
]ekte maliyet liatı hesab edilir. Fakat 
tayyarecilikte bu, çok yüksektir. Bir 
pilotun yeti,ene kadar ayrıca, ..arfet• 
tiği benzin, ve harab ettiii tayyare
ler de vardır. 

Görülüyor ki İngiltereye yapılan 
hava hücuınlan Almanlara oldukça 

Londra, lS (A.A.) - Dahili l'dnniyet pabalıya mal olmaktadır. Üstelik Al
l\ezareti, İngiltere ve İJkoçyaya paraşütçü-
ler indiğine dair hiçbir emare olmadığını manyanın abluka altında bulunduğu 
bu akfam bildirmiştir. Bu beyanat, tayya- ve kaybettiği tayyare1eri yerine koy· 
reler tarafından müteaddid paraışütçülerin mak İçin, genit mikyesta İptidai 
koyuverildiği ve dün gece ve bu sabah er- maddelere muhtac olduğu da gÖzÖ· 
kenden inıilterenin iki ve İskoçyanın bir nünde tutulmalıdır. 
mahallinde yakalandıkları hakkında dola- Ama buna mukabil İngilterenin 
tan bir haber do1ayııı;ile yapılm1'tır. de kaybı vardır. Fakat lngiltere ab-

Japon diplomatik taarruzu luka ile mahıur değildir. İngiliz tay· 

T k 15 (AA ) B
• kil K , . yare fabrikaları mütemadiyen Alman 

0 yo, .. - ""'e onoye nın l · • t hd'd· 1 d •• 
geçirmekte olduğu hafif bir rahat.sı:ıhk do- ı t~yyarc er.ınm. e l J • a tın a deR"ıl· 
layısile bu akşam Hariciye ve Harbiye Na- dn· ve Bırletık Amerıka arkaaında· 
1.ırlarile akdedeceği içtima gayrimuayyen dır. • 
bir tıırihe talik edilmittir. Mümtaz Fail< FENiK 

Domei Ajansının ilive ettiğine n.-.uıran 

la mulıı.bık kalınarak ordunun arzularına R A O Y O bu içtimada son günlerde umumi kararrilh- c ) 
tevfikan yapılacak diplomatik taarruzun '---------------
programı hanrlanacak.tı. 

ÖLÜM 
BeyoA;lu Evkaf müdürlüğii ecri misil 

memuru Necdet Elginin rcfiluısı, Evkaf U
mum müdürlüiü muamellt müdürü Avni 
Birsen ve İstanbul Maarif müdürlüğü Orta 
ted.riaat ~fi Sald Slral'in gelinleri Fatma 
Ell(in pek ıenc yqında vefat etrni'- bugün 
Edirnekapı te-hldllkteki aile kabristanına 
defnedllnıiıtir. Kederli ailesine Kbırlar dl· 

12,30 Program. 12,35 Türk musikisi, 12.50 
Ajans haberleri, 13,05 Ti.irk musikisi, 13.20/ 
14 Mütik (:Pi.). 

18.00 Program." 18.05 Miitik (:Pi.), 18,40 
Radyo Ca:z: orkestra$l, 19.10 Türk musikisi, 
19.45 Ajans haberleri, 20,00 Müzik: Fasıl 
heyeti, 20.30 Konu~a. 20,45 Müzik: Din1e
yit'i dilekleri. 21.15 Konuşma (Sıhhat saati) 
21,30 Konuşma (Rndyo gaı:ctc~i). 21.45 Mü
zik· Schumann'dan parçalRr, 22,30 Ajans 
ha.beorleri. 22,4;) MUzik: Cazband (Pi.) 23,25/ 
23,30 Yannki - ~- • .... \.ııınıı-nı._ 
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SPOR 
BALKA N OYUNLARI 

sene 
müsabakaları 

Bu Balkanlar arası atletizm 
fakat 

olenıpik • 
yapılacak; 

yapılmıyacaktır rnerasıın 

HAKİKAT 

En iyi atletlerimizden: Melih 

Raşid Riza Tiyatrosu 
HALİDE PİŞKİN beraber 

Bu Akşam 

Kadıköy Süreyya bahçesinde 

AFACAN 
Komedi 4 perde 

Heyet her Perşembe akşamı Kadıköy 
Süreyya Bahçesindedir. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için: 

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

Yabancı memleketler için: 

Altı aylık 850 kuruş 
Bir senelik 1600 

l 
lanmasını bekler ve Boks ajanına tuttu· 
ğu yolda muvaUakiyet dileriz. Cumartesi 
akşamı kÜşı~aşlır~a.k ~z~re Boks aja~ı, 
on çift bulabılecegını umıd etmektedir. 

İmtiyaz sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali KÜÇüKA 

Umum neft'İyatı idare eden Yazı 
i,ıeri Müdürü: 

Bunlar içinde Kiryako, Kani. gibi eski bok- Ceı'Dal Hakkı SELEK 
ı:;örler olduğu gibi, yeni yetişenler de var
dır. Bilhassa horoz ı;iklette dövüşecek Ab
di çok ıiantifik bir boksördür. Basıldıiı yer: Cumhu.riyet Matbaası 

Geçen seneki Balkan oyunlarında dört yüz metreyi kazanan 
Gören (Türkiye) koşunun yarısında ( X ) işaretlisi 

Geçen sene birinciteşrin ayında Atinada 
lJ uncu Balkan oyunları vesilesile toplanan 
Balkan Atletizm kongresinde on birinci 
Balkan oyunlarının 1940 senesinde Türki
ye tarafından tertibi kararla~tırılmı.ş, gcrıe 

aynı sene mart ayında yapılması lazım 
gelcliği lçjn birinci Balkan kır koşusunun 

da aynı memlekette icrasına karar veril
rnişti. 

Birind Balkan kır koşusunu idatl ve 
teknik bakımdan muvaffaltiyetle başardık
tan aonra on birinci Balkan oyunlarının 
muazzam programının altından nasıl kal· 
kılacağı ve takımımızın bu oyunlara n.:ı.sıl 
hıı.ırlanacaiı üzerinde uzun uzadıya du· 
rulacak bir mesele idi. 

Birinci Balkan kros kantrisine tekad
düm eden günlerde başlayan bu hazırlık 

faaliyeti, bu güne kadar devam etmiştir. 

Dünya vaziyetinin her gün bt:ru t:!'aha ne· 
zaket arzebnesi, Türk federasyonunun 
işlerini zarl~ıyor ve milli davalarıle 
meş;gul komtularınuzın Balkan oyunlarına 
iştirak etmek için vakit bulup bulnmıya
cakları hakkındaki istiflıamlar kolay çözü· 
!emiyordu. Nihayet alakadar federacyonla
rın ekserisi muvafakat cevabı vermitlerdir. 
Bunun üzerine vaziyet daha ziyade aydın
lanmıı bulunmaktadır. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü bu 
ıene bir Balkan oyunu tertibi hakkındaki 
müşkülitı uzun uzadıya düşünmüş ve ni· 
hay et bu ifi idari bakımdan olmasa bi le 
teknik cihetten başarmağa karar vermi~tir. 
Bu itibarla Balkan oyunlarının bazı nıe
rasimleri yapılmıyacak ve Balkan mil!etle~ 
ri arasında enternasyonal bir aUetizm kar
fl)a.,nası yapılacaktır. 

Atletizm federasyonu teknik müşavere 
heyeti üç gündenberi bu büyük orgmiz.as
) onu başarmak için faaliyete geçmi~tir. 

Teknik müşavere heyetinin toplantılarında 
ıenel direktör de haı.ır bulunmuştur. 

İstihbaratımıza göre bu müsabakaların 
yapılabilmesi için a.o;gari dört Balkan mil· 
letinin iftirak.i l.iı.ımdır ki, Rumenlerin Bal
kan oyunlarına iştirak etmek hususunda 
muvafakat cevabı verdiklerine göre bu te· 
kil bir müsabakayı da kabul edecekl,.ri '\e 
binnetice dört milletin iştirak edeceITT an
laşılmaktadır. Hazırlanan programa on bin 
metre, maraton üç bin metre, lnzalı koşu
larile Yunan diski. dekatlon ve 4X4.00 bay· 
rak yarıfl dahil değildir. 

Türk takımı 15 eylülde Fenerbahçe stad
yomunda yapılacak Türkiye birincilikle· 
rinde seçildikten sonra kampa girecek ve 
Balkanlararası atletizm müsabakalan beş 
ve altı birincit~rinde olmak üzere iki «ün
de &ene ayni ıtdadda icra edilecektir. Bu
müsabak~lar puvan esaı;ına dayanmıyacak 
ve ferdt birincilikler muteber olarak umu
mi tasnii yapılmıyacakUr. 

Atletizm teknik komltesinin faaliyetine 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

bugünlerde değerli bazı zevat da ~Urak 
edecekler ve organizasyon komitesi bu işl 

mükemmel başarmak emelile vbi bir ça• 
hşmaya koyulacaktır. 

Teknik bakımdan Balkan oyunlarından 
pek de farkı olmıyan bu müsabakaların 
programı bu ııünlerde Balkan feder11syon
Jarına bildirilecektir. Atletizm federasyonu 
başkan vekili de genel direktör Ankaraya 
avdet edince şehrimize gele«-ktir. 

Boks maçları 

Horoz sıklet boksör 

İstanbul bölgesi Boks ajanlığı tarafın· 
dan tertib edilen ilk resmt bob müsabaka
lan, cumartesi akşamı Bcyoğlunda Halk 
sinemasında yapılacakbr. Ötedenberi bü
yük bir azimle çalış.makta olan boksörleri· 
miz, al;ikasızhk yüzünden bir türlü mü
sı:baka yapamamakta idiler. 

Boks ajanlığının bir müddettenbcrl gös· 
terdiği faaliyet, bu güzel ve as.il sporu 
canlandırabilir ve bu yolda hakikaten ile
ri adımlar atılabiHrse bu işi yürütmek ve 
bir zamandanberi olduğu gibi itil vaziyet
te bıarkmamak, her spor idareciai. için bir 
borc olacaktır. 

Dünyada en çok rağbet gören sporl3r· 
dan biri olan boksun artık bizde de can-

Macera Romanı 
TEFRiKA: 13 

Bunları söylerken gözleri, tesadüfen, bi- / nın daracık yolunda LeOnsia'yı takibe ba, .. 
raz önce nefret ve istikrahla fırlatıp allığı ladt. 
mendile ilifti. Derhal koştu. Mendili yer- Al 
den aldi. varez T orres'le karfl karflya 

- Zavallı mendilcik! dedi. Senden de 3( Sinyor Alvarez Torres, bu sırada, Sola-
dilemeliyim. Seni kendi elimle yıkayıp te· no'larm evindeki geniş: verandada uzanmış 
mizlemek bana borc oldu_ ,. oturuyor, sigarasının dumanlarım savuru

Gözlerini delikanltya kaldırmıştı. Devam yordu. Uzakta iğri büğrü yoltfa ilerlıyrn 
etti: gencleri görünce öfkeyle homurdandı; sun-

- Mendilinizi ütülenmiş ve muattar bir turlu küfürler savurarak, diflerini ,gıcır -
hılde tetekkiır ve minnetlerimle beralıcl' dattı. 
iade etmeme elbette müsaade buyurursu- Leonsla ile Francis o kadar hararetle ko· 
nuı, deiil mi? nufmağa dalmışlardı ki, etraflarına döniıp 

Delikanlı, yerlere kadar eğildi: bakmıyorlardı bile ... Delikanlının hareket· 
- Gölgemin teması sizi rahatsız etmezse.. leri ve sözleri bir mesele üzerinde ısrar et
Genc kız net'e ile haykırdı: UğinJ aösteriyordu. Gene kız da durmuş, 
- Oh! Haytrl Bilaklı .• İşte tamamile göl- büyük bir dikkat ve alika ile, onu dinlc-

aenize girdim. Haydi, beraber yürüyelJm! meğe bao;lamıştı. Bu manzarayı uzaktan 
Franciı, yüzünti buruşturan küçük Hınd- ıeyreden Torres, hayret ve dehtetle yerin

llnlıı önüne bir peso attıktan aonra orma• den ilçradı. O ne? Francia, cebinden bir 
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1940 IKRAMlYELERt ı 

BANKASI 
1 aded 2000 liralık - 2000.- Ura 
s > ıpoo > - 3000.- > 
6 • 500 > - 3000.- > iş 

12 > 250 > - 3000.- > 

1940 Küçük 40 > 100 • - 4000.- > 
75 • 50 > = 3750.- > 

Cari Hesablar 210 • 25 > = 5250.- > 
Keıideler: l , ubat, l mayİı, 

\KRAMİYE PLANI 1 ~ğuıtoı, 1 ikincitetrin tann· 
l erınde yapılır. 

Devlet Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden : 

Işletme lhtıyaci için satın alınacak muhtelit tipte cl2000> aded kömür çe
valyesı kapalı zari u.sullle eks!ltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli c6275• Ura ve muvakkat teminatı c470> lira c63> kuruş

tur. ihalesi 26.'8/ 940 tarlhtne ra.slayan pazartesi günü saat on beşte Galata 
rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Istekl!lerin tekli! mektublarını b!ldlrtlen vakitten en geç 
bir saat evveline kadar Komlsyon Reisliğine tevdl etmeleri lazımdır. Şartnamesi 
her gün sozü geçen Komlsyonda görülcbııtr. (7126) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıb Fakültesinde cUroloJb doçentııııı açıktır. Namzedlerln yabancı dil 

imtihanları 2 blrlnclkanun 1940 pazartesı günü yapılacaktır. !stekll!Prln sıhhat 
rapor•· 5 fotoğraf, nüfus tezkeresi örne~ ve hüviyetini gösteren !işlerlle cFI§· 
!er Tedrl.s itler! kaleminden istenecektir.> 15 btrlnclte§rln 1940 akşamına kadar 
Rektörlüğe müracaatlert. (7272) 

İstanbul Belediyesinden : 
15:8 '940 perşembe günü sabahından itibaren ekmeııın k!losuna on kuruş 

otuz para azami !lat vazed!ldtğl !ilin olunur. 

yüzük çıkarmıştı. Leonsia, başını çevirerek, 
sol elini uzattı ve yüzüğü parmağına ıe· 

çirdi. Hiç fÜphesiz bu bir nişan yüzüğü ola
caktı. Hay mel'un şeytan hay! .. 

Hakikatte de olup biten i~. şundan .ba
retti: 

Henry'nin nişan yüzüğü yeniden gen~ 

kızın parmağına geçmlf bulunuyordu ve 
Leonsia bu yüzüğü parmağına takarken 
bir ıuç işliyor gibi gayriihtiyari başını çe· 
virmişti. 

Torre", sönmüş sigarasını uzağa fırhııttı; 
heyecanını yatıştırmak için bıyıklarını bük· 
meğe başladı ve genclere doğru ilerledi. 

Leonsia'nın scllmına mukabele bile et -
meden delikanlının suratına. haykJrdı: 

- Bir katilden haya ve namus beklen -
mez. Fakat bu kadarı da cidden pek aşırı ... 

Francis'in yüzünde acayib bir a:ülüm:;e
me dolaştı: 

- Çattık gene, dedi. Deliler üll e!'inde al 
bir zırdeli daha! Leonsia, ben bu bayı bir 
müddet önce Nevyorkta görmüştüm. Be -
nimle müştereken bir takım işlere ginşmrk 
istiyordu. Şimdi burada karşıma çıkıyor ve 
ilk sözü de beni tahkir etmek oluyor. 

Gene kız, öfkesinden köpürmüştü: 
- Sinyor Torrea! diye bağırdı. Bu bay

dan derhal af taleb etmenizi istiyorum. So· 
lano'lar evlerine gelen misafiri t.ahkir et-
mezler, • 

Torrea aevab verdi: 
- Etmeıler amma, aile efradının adi scır· 

serilerin bıçağile öldürülmesine de göz 
:>-'UJnarlar, öyle mi? Misafirperverlik namına 
bu müsaadekirlığını:ı pek fazla doğru.su!" 

Francis. gfı1erek: 

- Aldanıyorsunuz, Sinyor Torres, dedi. 
Beni Henry Morgan sanıyorsunuz. Hal-

buki ben, hakikatte, Francis Morgan'ın ta 
kendisiyim. Nevyorkta Mister Regan'ın ya· 
zıhanel'inde teşerrüf etmiştik. Haydi, "limi 
sıkınız bakayım. Aram1zda mesele kalma
sın. 

Torres işlediği hatadan dolayı şaşırıp kal· 
mıştı. Elini delikanlıya uzattı. Her iki gene
den ayrı ayrı özür diledi. 

Gene kı:z. scvincden adeta kanadlarımıştı. 
Hizmetçiler den birini çağırmak için ellerini 
çırptı. 

~liknnlıya dönerek: 
- Şimdi size odanızı gösterecekler, Bay 

Mora:anl dedi. Ben de gidip giyineyim. 
Ve Torres'e Wtab etti: 
- O zaman arzu buyunılursa Henry'den 

uzun uzadıya bahsedebiliriz, olmaz mı? 
Bu sözleri söyledikten sonra uzaklaştı; 

ve Francis, gene ve şüzel bir hizmetçi kı· 
ı.ın arkasında, odasına çıktı. 

Alvarez Torres'in ruhunu kapkara ke
der bulutları kaplamıştı. Nasıl olur? Buna 
imkBn mı var? Leonsia'nın parmağı.na yü
zük takan bu delikanlı gene kızın şimdiye 
kadar hiç tanımadığı bir yabancı idi! flav· 
u)a!'iı bunu btr türlü almıyordu. Nasıl olu
yordu da hülyalar= ıultaru dilber Le-

• 

ZAFER 
30 ağustostadır 

Milli da Fuarında İzn1ir 
Zafer 

gosu 
tarafında 

Piyango 
çekilmek üzere 

tertib 
Piyan · 

etmiştir. Türkiyenin her 
satılığa çıkarılmış olan bu 

fevkalade piyangoda mevcud 300,000 

bir 

63,345 tanesi mutlaka ikra· 
miye kazanacaktır. 

(2) Tam biletler 
biletler ( 1) liraya 

Zafer Piyangosuna 

liraya ve yarım 

satılmaktadır. 

siz de bir bilet 
alarak iştirak ediniz. Vereceğiniz para· 
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasıtalardan biri olan Hava Kuvvetle· 

sarf edilecektir. 

30 "" agustos 
Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade 
piyangonun planı 

İkramiye adedi 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

63345 

İkramiye miktarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

Yek A un • İstanbul Valiliğinden : 

İkramiye tutan 
L ira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

360.000 -
Yeniden açılacak yatılı okuluna tahsis edllmek üzere lstlmlakine k•r~ 

verllen Kartalda, Rahmanlar civarında Zobur Ayazma mevk!lnde ve Tik~''• 
Ahmed Esad varislerine ald Ebülhüda köşkü adtle anılan mülke bid•Y'~ 
takdir olunan 5000 Ura bedelin arttırılması hakkında yapılan itlraz tet rıl 
ed!lmlş ve bu yerin bedeli 5500 llraya çıkarılmıştır. Mal sahlblertnln t~~ el 
vererek istihkaklarını almaları, aksi takdirde 1295 tarlhli kararnamen!Il ~ 
tarthlt !ıkraı mahsusuna tevtıkan bedeU bankaya yatırılmak suretile ce0

1, te:cıı yaptırılacağı 13 üncü maddeye tevfikan nan olunur. ~ 

İlanen Tebliğ 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 
Taksim Sıra.serv!ler caddesi 43 NoJı hanede oturmakta iken nerede 

ğu bUlnmlyen Hüseyln Ziyaya : 
lo'' ı - Vakıf Paralar idaresinden borç aldığınız paraya mukab!I bit 0 

derecede ipotek gösterdlğtntz Koskada Çobançavuş mahallesi Havuzlu Kiil~(.ı 
sokağında 17 No.lı arsaya 17/51938 de üç yemtnlt ehllvuku! tarafından <2 

-k~d~fu~~~ -
2 - Bu hususta dairemizin 934 /6700 No.h dosyasında mevcud vazıyet rl' 

~akdtrt kıymet zaptını okumanız ve bir ltlrazınız varsa bu !l~nın neşrl I~ iP 
hinden itibaren on beş gün zarfında bildirmeniz lüzumu icra HaklmUğl~pı 
22/'7/ 940 tarihli kararına tev!lkan tarafınıza !!~nen tebliğ olunur. ~ 

--- ~ 

onsia bu Nevyorklu züppeye izdivac v8- yazdığı bir mektubla, yola çıktı. Delik:~ ı 
dediyordu? İnantlır şey miydi bu? Akıl ve göğüs geçirerek, ayrıldıktan sonra ge~ 
mantık bunu nasıl kabul edebilirdi? uzun uman onun arkasından baktı. 

Daha fazla düşünmcğe lüzum görmedi. gözlerini parmağındaki yuzuge dikli· tı:4' 
San - Antonio'da kira ile tuttuğu araba- Francis, kumsala vardığı zaman, o.ıs ı;I 
yı hazırlattı ve var kuvvcüle beygirleri dEmirlemiş bulunan gemiye işaret etti· 
kamçı.layarak yola düzüldü. sandal istedi. ~ 

Francis'e gelince oda~ından inmişti. Sin· Fakat sandal henüz suya inmemişti 1'-'ı" 
yor Torres'i arayordu. llıtiyar korsan Mor- ı bellerinde rovelverleri ve ellerinde si ,.., 
gan'ın mahud definesi h~~kın~.a uz~n u- larile yarım düzüne süvarinin dört ~ 
zadıya malO.mat edinmek ıçın guzel hır fır· kendi!!:ine doğru geldiğini gördü. Atııla ~ 
ıat bu ... Fakat, Sinyor Torres'i koydunsa ikisi önde geliyordu. Gerideki dört atl ı 
bul! dordü de melezdi. ,t. 

Yemekten sonra tatlı bir meltem esmeğc Francis öndeki atlılardan birini ta!':~·f' 
ba~ladı. Bul ve Cali adalarına rahat rahat hususunda hiç güçlük çekmedi: Bu ~ 
yelken aç ı labilirdi. Francis müjdeyi bir an rez Torres'in ta kendisi idi? ./ 
evvel ulaştırmak a.rzusile yerinde dutamı- Bütün 5ilithlar delikanlının üstüne el,, 
yor, sabırsızlanıyordu. Lconsia kendisine rilmişti. Öndeki iki kifiden tanınıadı~1 ~ 
gece misafir kalmasını ve Enriko Solano ve 11 k 1 • • ve dnm derhal ce er yu arı.• emrınl tf: 
o~ullarile tanışmasını teklif etmişti. Deli- Francle ister lsteme:ı, itaate mecbut' 
kanh bunu kabul etmedi. Bir an evvel ha· ...., 
reket etmek niyetinde olduğunu söyledi. du. Ellerini kaldırarak: &e' 

Francis'in böyle çarçabuk dönmek iste- - Baylar! dedi. Ne oluyoruz, ric8 pt1' 
yişinde başka bir sebeb ve saik de vardı. rim? Biz de anlayalım. Dam dumsıJ.ı j;.t( 
LEonsia'nm yanında mütlıiş kalb ağrılan ralardan ayrılamıyacak mıyız yoksa? tıı" 
duyuyordu. Gene kız emsalsiz güzelliği1e diğiniz nedir? Kulaklarım mı? YoJ.csJ 
gOnlünü öyle büyülemişti ki mukave:net yıklarım mı fazla geliyor?.. . 01~ 
imkBnsızdı. Bunun içindir ki, bu dakiknda Vahşi bıyıklan büsbütün dikleşJT1ı$ ,,,'O 

tW ' ... 
kan ter içinde define arayan kaba keten me:çhul adam, yani a arın reiSl 
pantalonlu gence verdiği söze sadık kal· verdi: tJI' 
mak maksadile bir an evvel buralardan _ İstediğimiz ne kulaklarınız, ne de 
uuıklaşmak icab ediyordu. yıklaruuulır. Biz.zat ıizi istiyoruz ... 

Franc:ls, cebinde Leonsia'nın nişıınlısuıa (A<kaw var> 
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