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Meb'uslar dün Yalovada 
halkla temas ettiler 
İstanbul b' 

• 
Harb hiyaneti ölümle 
tecziye edilecektir 

vaya gitrni 1 rne uslan dün de Yalo
salonunda şb~r._ Yalovada Halk Partisi 
Yelerc,,n gel~tun .. köylerden ve nahi
ternaslarda b rnurnessiller ve halkla 
ve dileklerin . utlunrnuşlar, derdlcrini 

'GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Ankara 17 (Hususi) - Askeri ceza 

kanununun 129 uncu maddesindeki 
fıkrayı tadil ve vatana ihanet e • 
denler hakkında ölüm cezası tatbiki
na matuf hükumet liiyihası Meclisin 
çarşamba günkü içtimaında müstace
liyetle müzakere edilecektir. 
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IUiiJıiın bir anaht l . . 
_ arı ve talyan tayyare lerının mütemadi bir tecavüz hedefini teşkil 

ı;;;::::-----~e~d:e:n~ın::üstahkem l\lalta limanının umumi manzarası 

1'1illi lelin 
SeJ1ahati 
Orta Anadohıd 

YUvoı.,. . • rene bir çok 
Per14an d 

1.. ııntılannın e en yer aar-
orırıek v Yaptığı lah 'b 

Yakı d • ırıuııarib b rı atı 
A. n an iıtirak •Ikın acılarına 

nado) d •tırıek .. 
t.1illi ş" fi~ ~ıaa bir aey blUere Orta 
M e rnıı • at yapan 

•ırıl.k r • •vdet b 
lada v • ~ her büyük uy.urdular. 
ıat eçbıle doirud derdıne mu-

leırıa1 d an doğru b' 
r~hatlerile e en Milli Şefimiz Yb• ıı· 
•oyle • Yurdun b' u ıe
'8YAnhn~ Uirayorak ır çok ka .. h• ve 
ırı hır VUkuf ·ı ıaten hayrete 

. Cleleler liz • ı e hildiğj b. k 
tııden b •rınde b ır ço 

Milli •zı tetlı:~ı u v .. ile ile, Y•· 
dolu t Şef, bu len Y•Pırıı,lardır. 
\·er:-. okPraldıırına hah• ta biatin Ana-

q"1 a teto: .. : 
niyet • ı- l'tıa111d. v -&.& z.enain 

•çınd • ırıuıı.ı. h • Çalıtan 1 ... • ırıahıuller" • ır em• 

Yoaan 
gemllerlne 

taarruz 
devam 
ediyor 

' 

iııı J"unan 
toPpido•u dalla 
boınbaPdıınan 

edildi 
büyük h' 11~~ köy1.,·· ... '".'. kaldırnıaii:a 
· ır ıt tmun k d Kruvazör hidisesinde soiukkanlı, 

rıle ltKr 'h'ıadla ke d' • 
111 

a ar • fakat iızim ve irade ile hareket 
R•nd ••hkların, n ı 1' Ve RÜ~le- y u n a n h u" k u" m e t 1 eden !11 E T A K S A S 
lopra~~:d nüfuı .;:..,:~~~~i propa-

keı da • Y ... Y•n h lk•ııı bu aıiz rını terketmeyi yasak et • 
n k vaaındo a ın mernle- • • ı• b h • ı·ı 
le~ra~do~. Yiikıek :~~:~i kuvvetinin ızın 1 a rıve 1 ere miştir. 

c; &orerek iffh Rllnu Yakından Yunan harb bahriyesine 

dövü":.:~k milli ın~c::ı.t."Ynıu,ıa~dır. derhal vazı"fe basına menaub gemiler erkan ve Yetin ' Çalı'*'•k b devnnde 
' •eref v · ' uzur v-e · f d d • ' l • l ların "•11nı anlam • ıatikli.lin .. emnı· c ra ın an ızın ı o an 

llııı hiç b' '' Ve lotırıı, Y~kıek tna• koşm"larını emrett"ı derhal Vazifeleri başına 
•Yni ıaırı ır ıaırıan hu kad o an halin- O k l • • • ld k 
.......... ,ı .. :ndo bu kado.r d •r •ınin ve oşm~ lı~ı. ıçın enli~ a 1 • 

llıilletinin tr· • ~undan b: ı::••ırr .. ol- Y "] . 1 ları bıldırılmektedır. 
haıletleri endıs.ıne baı 1 

• Tur~ Unan gemi erine • • 
bari)e .n.d'.n bıri ~ olan ulvı 
Ildır l"'Plını; ve Ş.f Ybadılı" iti. ı• t 1 y • t 
~=~~rl ~~=~kiT~k'"ı".1.ib:~.;ğ:i~~;; Yunan karasuları- a ya unanıs anı 
"'•1iı~~ın·n b., ••Y•d; ·~"' büyük k ı · korkutarak Balkan ı ..... d. "~: ~iırıdi aık .. i: ke e~ildiği ı nı ter etmeme erı • 
hayeı • Rordukleri Şef eııdı ora-

haıdır"•obir kudret .. ~ knlar için ni. b•ıd• •ıd• larda nu"fuz peyda 
halk derbnunJ~ kar,, k.,::v:t mem. 1 iri 1 
Y<tlerj d al hır vecd b 1' Y Relen 

&ad n •n U•okl ... r • ınde ..ı,,;. L A ) etm k d d d r' kaıı, et~•fında topla; ~ınuın; ınak. ondra 17 ( .A. - Yunan e sev asın a 1 • 
Ça- Ya nıı ırıü,ıor knır ·~· Ye her filosu cüzü tamlarına kartı hü. 

'~ar B k e • d Londra 16 (A.A.) - Daily Telegraph 
lik b j 11 

adar oıil ıc •n için cumların devam ettiği bildiri! - gazetesinin deniz muharririne göre, Yu-
hakiku Unan nıilletle UJııurlara nıa. k d naııi5tanın Helli kruvazörünün bir 1tnlyan 
~a· •l•n ••dır e· r ~er Yüzünde me te ir • 
' l!lnu 1 • ın b · ciC'nizalt1s1 tarafından batırıldığına hük -

·· r •ıı " d ır hirlü ift' lkı' aı'ans tarafından ne,redı" • Ytakıek le ıçın e rnillef . • ıra mt'tm'k mantıki olur. 
A.J- orakterini ın b ımııın hu len h b J " T' gı't Taarruzun kasden vaki olduguna· inan -
.. ... an filoıo'-- (F' •• ur ve ınuaaır a er ere gore, ınosa -

e 1 lU r mak jcab eder. Bu taarruzun Yunanistana 
... 1 .. i.hiyetii •ilızl .. b~r ink) hitaraf mek üzere yolda bulunan iki karşı bir yıldırım harbine mukaddome olup 

Pelt .. a ır kaç y 
'tiirk' Rllıel lebaril , ~ne ev- Unan destroyeri, milliyeti meç olmad•gı suale layıktır. 
tl') •Yede Curnh ~ ettll'Jn.ı,ti. l•te h 'Daily Expresa• gazetesi, İtalyan - Yu
ın "~;ffaJ.iyetinin urıyet rejiminin ul bir harb tayyaresile bir tah. nan mün.,ebetlerine tahsis ottiği başmaka-
Ya~:ndır. Şefler da~::nı hurada ara. lelbahrin hücumuna uğramıt - lesinde şöyle diyor: 
t •n teırı memlekete 1 d ~Mu~olini, mihver zihniyetine b.is olan 0 ulun • 81 ve " •n ar ır. Yunan destroyerler 
dtrdt d~gu. İçi" rrıerrılrnkun~aebetlerde siirpriz darbelerinden birile ansızın Yuna-

Y •rı hıle •rtık • •tın en ııiali bombardıman edilmi,tir. nistanla ihtilôf çıkarmayı muvafık gör -
d •. •Pıloırıayan • l molümdur, y b H il' k müştür. Bu darbe, aon zamanlarda ha""a -

t!tıl, hep • .. er bilinmec1•·.o • • unan mat uatı « e ))) ru- ten berrak görünen İtalyan - Yunan se-
•at el •ane hirden "ınk tgı ıcın vazörünu"n torpillenmesini •e- rr.asında bir şimşek gürültüsü gibi patla -
lerdeı/"1'11\ediii İçi diı i.n ve ftr-
lerı' 10

1

1.'aırı iaah-ı .n .r. Y •Pılon ;,_ refsiz ve korkakça bir hareket mıştır.• 
ı ,.. tat: t h Gazete yazısına şu suretle devam etmek-

böyle Yor. Ş.file 11 
• undan İ· olarak tavsif etmekte, fakat tedir: 

b 1 Y•kından • ınillet ara11nda 
U unduk 11••Pet kru •• ·• k b b b 1 ·Acaba İtalyanların Helli kruvazörüne 

ırı. • 
• ça İatikhale ~· &ornimiyet vazorun ay ına se e o an mın m 11 • h taarruz etmelerinin sebebi ne olabilir? İn-

h 'I' ve llıiiıte 'b 
1 

etrmiz dai- la telbahrin milliyeti Üzerinde l{ilterenin Yunanistana verdiği garantinin 
ı ır ve her leblik r'. naıarıa hak . 

tııl&r. eyı Pet-va.aıı•• ka•r·. ıöz ıövlemekten içtinab eyle ameli neticelerini denemek ve yahut da in-
- k a:li2' filo~unun dikkatini l\1ısırdan başka ta-

-----;---_ _!!N me tedir. rafa çevirmek. 

1 
...: ~OtOkA o·... Ayni suale cevab vermeğe çalışan Times 

• ıger taraftan cenubi Ame • 
zmır fuarına rikadan Afrikaya giden iki Yu· ~~ı~::~sinin diplomatik muhabiri de şöyle 

nan ticaret gemisinin de torpil· •Bunun sebebi belki de, sadece Korfu a-
1 t• 1 d ·... da!tını ve Arnavudluğa civar bölgeleri is-
_IS, ırak eden- eno·ı~i bil.dirilmektedir. tcmeden önce Yunan hükümetinl korkut-

' b y mAktan ibarettir. Helli kruvazörünün İtal-ger ır unan gemisi ita!. 
yan bahriye!li tarafından batırıldığından 

b• - yan donanmasına menaub bir zerre kadar vüphe yoktur. Şimdi başlıca 

. e_cne 1 devletler cüzütam tarafından tevkif edil- mesele İtalyanın Yunanistan hakkındaki 
_ • fena muamelelerinde ve korkutma işinde 

t..nır 16 CA.>, mıt ve Palermo'ya getirilerek noreye kadar gideceği meselesidir. 
tlaayonaı ı .) - Bu .. ne İzrni - orada taharriyata tabi tutul Şurası kaydedilmek icab eder ki, büytik 
ttılş olan uarına lştir11ki t..-ı•· t r enler- ul 

· ttılebi d a.a ıye keabet ınu~tur. h5milik yaptığı Viyanadan kov muş ve 
· 11"'....:iltere t e\rletler f\ınl d .. y Budapeşteden de tam ric'at halinde bulun-
l~lya ' r~ Yugoala ar ı.r: un h"' k* 
lrıahJ • Yunanııbın \re vya, Macarlatan an U umetİ y U • mu, olan l\1u!'solini şimdi hiç şüphesiz Bal-

Yetinde h lanayi pro • nan g "l • k ' kanlarda mümkün olan bütün nüfuzu temin ~.. ve lllust b" . Pagandası emı erıne ara aula-
ır tekilde Alınan- kaygusundadır.• . - ' - . 

• -: ' • ·: -~~' t'" 

• 

"Soın.allde 
vaziyet 

ciddidir ı ,, 
30 Ağustos! 

İngiliz kıt' alarının 

Berbera 
.. . 
uzerıne 

Zafer bayramı münasebetile 
yapılacak merasimin programı 

çekilmeğe mecbur 
olacakları söylooiyor 

Anka:a 16 (A.A.) .-:-'" 30 ağusU>s zaferi- J Meçhul asker abide~de yapılacak ~lan 
nın 18 ınci yıldonumu munasebetile, Dum- bı.t merasime, çelenltlerın konmasıru mule• 
lupınarda meçhul asker abidesinde yapıla- akıb aaat 11.30 da bqlanacak ve IUUile 
cak merasim programı tespit edilmiştir. Ordu, Cumhuriyet Halit Partim, halle, İs-
Proğramın umumi ':hatlarına nazaran tanbul ve Ankara yüksek okullan adına 

merasime, Büyük Millet Meclisiı Vekiletler, .birer nutuk söylenecek ve bunu da b~ 
mi111 teşekküller ve müesseseler mümO?ssi;.. geçid resmi takib eyliyecekti.r. 
!eri, demiryolu ıüzergihında bulunan vi- B dan b ka Zaf Bqkumaııdan• 
!ayetler, Parti, Halkevi ve Umumt Meclis lılr: un da a~.L:_ be:i:ı:e ... ıd·· .. ·· .ıi,..il 

Londra 16 (A.A.) - Lef Ajansı bildiri • 
yor: 

d · kk b h 1 mey n mu.nare ~~ onumu •-· 
•Afyına .. Kçilecek zelzmir. v~t~-~İll'le ıs' ;_ bul,eye'.;~r~ olan 30 ağustoa günü, yurdun her yerinde 

İngiliz Somalisindeki vaziyet İngiliz .. -
lihiyettar mahfillerinde endişe uyandır • 
maktadır. Bu mahfiller, madcil, hatta stra
tejik bakımlardan İtalyanların bu meml•:
kete yaphkları Ueri hareketin İtalyanlara 
ancak bir yük olınası muhtemel olmasına 
rağmen İtalyan nüfuzunun elde edeceği mu 
vaHakiyetin Roma tarafından bu husustaki 

on, onya, 1LC1-1er , ı..n ruı 

kara yüksek okullan talebe gruplarile Kü- yapılacak olan asker! meruim ve m.illl te• 
tahya, Afyon ve diğer civar villyetler köy zahürattan maada, Halk.evlerinde, Halk e• 
ve kasaba halkile aene bu civar halkından dalarında, Parti merkezlerinde ve umumi 
olup İstikl!l Harbine l,ıirak ehnİf olan mü- yerlerde toplantılar yapılarak bu büyük 
c~hidler ve askert kıtaat iftlrak eyliyecek- gün lrutlulanacak ve ıene bu münuebetle 
tir. • radyoda bir konferaru verilecektir. 

muvaffakiyetsizlikleri tel.8.fi eder, hatta a
lınan müteaddid raporların delilet ettiği 
Habeşistanda kaynayan isyan üzerinde tes
kin edici bir tesir bile yapar mahiyette ad• 
dedilmeai. variddir. 

Somalide vaziyet bu 1abah Londrada na
zik olarak telikki edilmekte ve İngiliz kuv
vetlerinin Berbera üzerine çekilecekleri ve 
oraya mahdud takviye kıtaatı gönderilcbi
leceô tahmin edilmekte idi. 

İtalyan fabrikalarına 
ve Alman şehirlerine 
tayyare hücumları ! 
Londra 16 (A.A.) - Hava Nezareti tebli

ği: 

İngiliz hava kuvvetleri bombardıman tay
yareleri dün gece İtalya üzerine hücumları ... 
nı tekrarlamışlardır. 

Torino'da Fiat tayyare motörü fabrikası 
ve Milanodaki Caproni tayyare fabrikuı 
bombardıman edilmiştir. Cenova civarında 

bir izabe fırınına da isabet vaki olm~tur. 
Gelsenkirchen, Reisholz petrol tesis.atına 

Lwi..con.; &.ci-. Q!;;,. ff Drtt'J..kr& cc. 
paoe JalN-ikaJan, Chmeri.c.h Ye Holaoda -
Almanya hududundaki antrepoları, Hanım 
ve Soest iaşe depoları ve Fransa, Holanda 
ve Almanyada muhtelif tayyare meydanla
rı kuvvetli bombardımaa tayyare filoları
mız tarafından bombardıman edilmişlerdir. 

Holandada Helderi dok havuzu gece keşif 
de\'riyesine çıkan sahil muhafaza kuvvet
lerine mensub bir tayyare tarafından bom· 
b1trdıman edilmiştir. Bu tayyare düşmanın 
bi.r deniz: tayyaresini düvürmilttür. Bu ha
rekita ~tiralt eden tayyarelerirnizden ü;ü 
mlerine dönmemitlerdi.r. 

Dikkate değer bir bilanço 

Reisicumhur 
Yerkögüne 

gittiler 
Ankara 1' (A.A.) - Reialcumhur İs· 

met İnönü, bu rece uat 23 te bu~usi 
trenJe Yerköy btikametine mütevec
cihen ,e:hrimizden aynlmıtlardır. 

Milli Şe(, carda, Vekiller, C. il. 
Partisi Gtnel Sekreteri. meb'ıutar, 
müUd ve askeri erk.in tarahndan u
iurlanmı,lardır. 

Rumen - Macar 
m·ü z ak ere 1 eri 

Turun - Severin 16 (A.A.) - D. N. B 
bildiriyor: 

lfnme!'I ... ~ar rnüt.Ak~relerinln ıçıht 
calaeaf hakkında a,.tıdalı:I karfılıklı teblii 
n~redilmiıtir: 

Bu gtin saat 12 de Macar~ - Rumen mü
zakerelerini yapmıya memur heyetler bir 
açılış celsesi akdetmek üzere toplanmıı -
lardır. 

Celse, Bibiesco müessese~i sarayının bü
yük salonunda akdedilmiftir. 
Açıht nutuklarından ve müzakerelerin 

tam muvaffakiyeUi bir neticeye varması 

hakkında temennilerden ve salihiyeUerin 
teatisinden sonra, M. Hory, Rumen heyeti 
rE"isi J.I. Valer Popa. Macar tekliflerim tev
di E"bnişlir. 

Rumen noktai nar.arı ve Rumen hük:U.
nıetinin teklifleri ayni salonda 19 ağustosta 
!ILRt 10 da akdedilecek celsede bildirilecek
tir. 

Macar heyeti saat 16 ekspresile Turnu
Severini terkederek Bükrete hareket et
miştir. • • 

Londra 16 (A.A.) - 18 haziranla 13 ağus
tos arasında, yani 57 gün z.arfı.nda, İngiliz 
tayyareJerile tayyare dafi topları İngiltere 
veya İngiliz sulan üzerinde 543 ten la7la 
düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. Alnı 

rııntakada ayni müddet zarfında 120 İngiliz 
tayyare:.i zayi olmuştur. Zayiat nispeti İn
gilterenin lehine olmak üzere dö~de kaıııı Turnu - Severin 16 (A.A.) - Rumen be
birdir. Talimli personel naz.arı itibara ah- yeti, Macar heyetinin tekliflerini Bükre-; 
nırsa, variyet İngilterenin çok daha lehine· hükllmetine bildirmek müsaadesini iste .. 
dir. Zlra Alınanyan1n 543 yetişmiş pilottan mi,f-tir. Rumen heyeti, bu gün Rumen pa
m<ıhrum kalmasına mukabil düşürülen 120 yitahlına dönecektir. Macar heyeti, bu
İngiliz pilotunun 21 tanesi kurtulmuştur. rada kalacaktır. Heyetler mesailerine pa
Bundan maada, düşürülen Alman tayyare- zartesi günü tekrar bafhyacaklardır. 
terinin kısmı aı.amı bombardıman tayyare- Rumen nazırlannın bir kabine içtimaı 
teri. bir çokları da ild kişilik avcı tayyare- ve hatta bir saltanat meclisi akdederek :P..Ja
Jeri jdL Kaybolan İngiliz tayyarelerinin ise caristanın teklifleri hakkında blr ~ar ve
hrpsi avcı tayyareleri idL ve kısmı az:amı rPCekleri tahmin edilmektedir. iki heyet 

ki liktir B. l h ••-an hava bir tebJP• neırederek bu günkü mesainı_'_n tek 'şi . ınaena ey , .n.ım • 
personeli :ıayiahnı 18.yıkile tahmin etmek neden ibaret olduğunu telhis: etmi• ve 0

-

l u3 ·· 2 5 nümüzdek:i irtimaın pazartesi günü sa • için düşürülen tayyare adedi o an ""- u • "" b ldir 
ile darbetmek icab eder Jti, 1257 kişilik bir bnhleyin saat onda akdedileceğini i -

yekUn verir. ~mı~·~!,!Ie;:r!!;di!!:r:.. -----------::--

8 aşvekil im izin büyük biraderi 
Hakkı Saydam vefat etti 

Başvekil dokwr Relik Saydamın büyük simle, Zincirlikuyudald Asrl mezarlıia na-
kil ve debıedilecektir. biraderleri Hakkı Saydam, dün geceyan- l" 

smdan sonra müptell olduğu hastalıktan Hakkı Saydamın tercümei ha 1 
kurtulamıyarak Yeniköydeki evinde vefat Merhum Hakkı Saydam 1288 senesinde 
etmiştir. Başvekll, biraderinin faUa ra- İstanbulda doğmuş, Fatih Askerl rüştiyesin
habaz olduğunun bildirilmesi üzerine ev- de okuduktan sonra MühendWlanei Berrli 
velki akşam Ankaradan eksprese boğla - Hümayuna girmiş. burıdan isUhki.m ~b~ti 
nan hususi vagonla dün Lıtanbula gelmiş, olarak ve çok iyi dereceyle neşet etmiştir· 
motörle Tophaneye geçerek. otomobille doğ- Memleketin bir çok yerlerinde hizmet go
ruca biraderinin Yeniköydeld evine git - ren Hakkı Saydam. Umumt Harbden son
miş, fakat sabaha kartı hayata gözl~_riru ra istihklm binba.fısı iken ordudan ayrıl .. 
yuman biraderini son bir defa olsun gore.. mı,tır. 
nu·miştir. Merhum, bundan sonra, İstanbul Bele -
Hakkı Saydamın cenazesi bu gün Yeni- diye encümenine aza olmuş, üçüncü intihab 

köydeki evinden kaldrnlmıştır. devresinde de İçel meb'usluj:una seçilmi$"" 
Cenaze merasiminde Reisicumhur na- tir. Son devrede, rahats1zl1ğına binaen meb 

Umumi Kitib Kemal Gc00 usluktan çek:ilmlf bulunuyordu. 
~;, Başvekil Refik Saydam, tıeh· Hakkı Saydam gerek askeri. gerekse si
rimizde bulunan Vekiller, meb'us- yast hayatında kendi.sini her uman muhi-

lar. Vali ve Belediye Reisi Doktor Liıtfi tine aevdirmiş. bütün tanıyanların muhab-
k bet ve hürmetini kazanmıftı. Vefatı memleKırdar, İstanbul Komutanı, İstanbul Hal 

Partisi reisi Fikret Sılay, ve diğer zevat kt>t için büyük bir nyadır. .... 
bulunmakta idiler. Merasimde askeri kıt- HAKİKAT - Ölümilt> derin bir teessür 
alar da yer almış, askeri bando matem ha· d Hakkı Saydamı.n vefatından do-
vnsı çalmıştır. Cenazeye, bütün Vekiller, uyan ıran tazi t 
meb'uslar, İstanbul Viliyet ve Belediyesi, layı muhterem Batvekillmlze ye ve 

d •I ı tesliyetlerimizi ıunar ve bu buhranlı . v•. diğer müesseseler, ve merhumun os. ar k d tl zif 
d il- n .. ·~k aiinlerde az.im ve u re e va esı 

tarafından da bir çok çelenkler gön er ~ •- 1 k 
batında bulunan doktor Re i Saydama uğ-

mi~ti. k .. e rad.ığı büyük acıyı memlekete ifa ettiii 
Şu anda Te,vik.lye camiine gelme uzer n büyük hiımeUerln uatile unutmasını te

yolda bulunan cenazenin namaz.ı saat o 
dörtte Tefvikiye camllnde kılınacak, uıera.. meni ederiz. 

SON 
HABER' 

.---1 

Alın.aalarm 
Londraya 
müthiş bl~ 
hücumları 

Evler, •iaulır 

'*".., '"•• 
telefatı tlü 

Londra 17 (A.A.)- Dün, AL 

manlar tarafından lnriltere Ü. 

zerine yapılan hücumlar hak

kında Hava Nezareti atideki 

tebliğde bulunuyor: 

Hava faaliyeti öileye kadar 

mahduddu. öğle üzeri bombar• 

dıman tayyarelerile avcılardan 
mürekkeb büyük bir dütman 

tetekkülü cenubu tarki sahille

rine vardı. Bunlardan büyük 

bir kısmı Londra civanna yak. 

!atamadan lngiliz avcı tayya • 

releri tarafından tardedildiler. 

Bu tayyarelerden diier bir kıs
mı Times nehrinin methali üze

rinde uçmağa ve her iki sahile 

bombalar atarak haaarata ve ö. 

lüme sebebiyet verdiler. 

Bazı tayyareler de Londra • 

nın cenubu tarkisine vasıl ola· 

bildilerse de bomba atmadılar. 
Öğleden sonra Alman hücum • 

ları cenub sahilinin muhtelif 

noktaları üzerinde genitledi. 

Wight adası üzerine atılan 
bombalar hafif haıara aebeb 

oldu. 

Daha sonra dütman bombar. 

dıman tayyarelerinden mürek• 

keb kuvvetli bir tetekkül yeni• 

den Timeı nehrinin methali Ü• 

zerinde göründü. Londranın 
cenubu garbi havalisi üzerine 

bombalar atıldı. Evler, mağa. 
zalar hasara uğradı. İnsanlar 
yaralandı ve bunlardan bazı • 

!arı öldü. 

Dün, tngilterenin cenubu tar· 

ki 'ehirler; dütmanın ,iddetli 

hava hücumlarına hedef oldu: 

Almanlar iki baraj balonunu 

tahrib ettiler. Evler ve mağaza· 
lar hasara uğradı. Bir çok te• 
birler üzerine büyük miktarda 

bombalar atıldı. Alman tayya· 

releri tahrib edildi. Bunların a• 

raaında alevler içinde yere dü· 

sen bir Me11ertmid vardı. 

Ticaret Vekili bugün geldi 
20 ağustosta İzmir Enternasyonal fuarını 

bir nutukla açacak olan Ticaret Vekili 
Na:mıl Topçoğlu bu sabah Ankaradan l"h• 
nmize gelmi,tir. 
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Köy muhtarını 

öldürdükten son-
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1 KISA HABERLER 1 

ra yakan Nevzad 
Dün muhakemesi biti
rildi ve 6 sene hapse 

mahkum oldu 

iııııııııımnııı1111ııııııııtıu11111111111111111111111111111111111n111111111T 

lktıaad 

* BARSAK İHRACATI - Merkezi Av· 
rupa ve şimal memleketlerine bar!ak ih
racatı artma~a ba,Iamıştır. Dün, İsveç ve 
İ.iviçreye mühim partiler aevkedilmitotir. 

* FİLİSTİl'iLE TİCARET - Fi\istinle 
hu~ sJ takas suretile ticari mübadelit im
kanları araştırılmaktadır. 

* ALTJS - Altın fiatlarında bir istik
raz husule ıelmi~tir. Dün piyasada hır al
tın 21.75 kuruş ü:ıerinden muamel~ gör .. 
müştür. 

* BUGDA Y - Son günlerde şehrimize 
faz.la miktarda buj;day aelmeğe başlom.Jştır. 
Zin~at Bankası mübayaata devam etmek-
tedir. 

*İKTISAD VEKİLİ - Şehrimizde bu -
lunan İktısad Vekili bu gün Sümer Bank
ta tetkik!E.rde bulunmuştur. 

~ Bir müddı:t evvel Şilenin Kervansaray 
köytlnde bir cinayet. .olmuf, Nevzad adında 
bir aenc, karısile münasebeti olan kôy muh
tarı Ahmed Cevdeti çüteyle vurup öldilr
dükte-n aonra cinayeti gizlemek için cese
di ocağa koyarak kısmen yakmı.ş, sonra da 
0 civardaki t.arlaya gömmüştü. Nevzadın * EC?\EBİ SERGİLER ViyaM ve 
ikinci ağır cez.a mahkemesinde yapılan mu- Beigrad sergilerine sönderilecek efyalar 
hakemesi dün neticelenmiştir, Mahkeme, İmıirden gelmiştir. ~'lüretteb mahallerine 
maktul Ahmed Cevdetin Nevudı odun kes- bu g\in sevkedilecektir. 
mek üzere ormana yolladıktan sonra gece * G("l\fRl'1CLERDEKİ 'f\.1A.LLAk 
Nevzadın evine girdiği, karı!ile münasebe- GUmrüklerdeki yİl.bancı mallann konti -
tind~n şüphelendiği muhtan cürmii meşhud mtntolan hakkında, Veki.let, yeni bir ka
balinde yakalamak üz.ere ormandan eve rarname hazırlamıltır. 
dOndüğü ve eve giren muhtarı bu fiddetll 
saikle öldilrdüğü neticesine varmış, bunu Maarif 
•iddetli tahrik mahiyetinde görerek Nevzadı .. 
altı ıene beş ~n hapse mahkO.m etmiştir. *ÜNİVERSİTE KAMPLARI - Uni-

Nişanhsının elmasla-1 S~~:~~:::t·:~:.~~~;;~ı-:~~a~:p~ 
al ıp kaçtı 

*~IESKES BEDELLERi - Ilk okul ö~
retmenlerinin 932 yılına aid mesken bedel
lerinin tevzii için, Vil.iyet, tetklklere ha•-

Samatyada oturan Gülizar, bir müddet 
e•rvel hurdacı Muh.ainle tanıfllllŞ, evlenmek 
üzere anlaşmıflardır. Fakat, Muh.ırin, Güli
zarın elmaslarını, şekillerini değiştirtip ye
nilerini yapbrmak bahanesile almış, bir da
ha da görünmemiştir. Aradan bir buçuk ı.e
nı kadar zaman geçtikten sonra, evvelki 
atin Gülizar Sirkecide tramvay beklerk("n 
y:ınına biriıd. gelmi,, ıöz atmıştır. Gülizar 
dikkat edince, bunun Muhsin olduğunun 
f11.rkına varm1', şapkası inik olduğu için 
kendiıinl. tanıyamıyan Muhıini derhal po
li!e teslim elmlitir. Muhsin dün cüı mü 
me,hud mahkemesine verilmif, mahkt"rr.e, 
davayı aalihiyetl haricinde görmü.f, evrakı 
asliye mahlc:emeıine !levketmi,-tir. Muhsinin 
d1vasına bugün asliye sekizinci ceza mah
kemesinde bakılm.3ğa başlanml.ftır. 

lanııştır. 

* MEKTEBLERİ.'1 KAYID VE hABU· 
Lti - Orta okul ve liselerde yeni tttlebe 
kaydına bu ayın 27 linden itibaren başla
n:ıcaktır. 

* YARDntCI ÖGRETMENLER - Yar
dımcı öğretmenlikler ancak Üniverıitede 

tahsilde bulunan genclere verilecektir. 

* MAARİF MÜDÜRLÜGÜNDE - İlk 
tedriut mü!ettişleri dün Maarif müdürü .. 
nün riya~ti 
lantıda yeni 
milştür. 

altında toplanmışlardır. Top .. 
ders yılı ihtiyacları görüşül 

* KÜTÜBHA..'iEU'.R Şehrimizdeki 
Jo:ütilbhanelerin aeceleyin de açık bulun
maları Veü.letçe kararlaştırılmıştır. 

V ilayet ve Belediye 

1 
* TAKSm KAZINOSUNDA Taksim 

kazinoıu tanfclerinde tenzılit yapılmıştır. 

Yerım kiloluk rakı 410 kuruftan 300 ku-

HAKiKAT 

• 
1 R 

-
Odun ve kömür 

fiatlarının 

tetkiki bitti 
Tespit edilecek fiattan 

fazlaya satanlar 
mahkemeye verilecek 

Belediye İktı.sad müdürlüğü odun ve kö
mür fiatları üz.erinde yaptığı tetkikleri bi
tirmil, geçen sene bu zamanki fiatlara na
zaran bu seneki fiat fazlalığının scbeblerini 
anlatan bir rapor hazırlamıştır. Raporda, 
bcnzın fiatJarının artması dolayısile motör
lü vasıtalarla nakledilen odun ve kömürün 
nakliyesindeki ve amele azlığından amele 
yevmiyelerinin artması yüzünden odun ve 
kömur nakliyatındaki fazlalık gibi ıebebler 
de :ıikrolunmuş, fakat, nispetsiz olan fiat 
yükselmelerine mi.ni olmak için alınması 
lizım gelen tedbirler de sayılmıştır. 

Odun ve kömür işinde gayritabii ve 
haddinden fazla fiat yükselmelerinin Bele
diye tedbir ve ceularile önlenmesi daha 
mü~kül olduğu anlaşılmış, bu işin, fiat mu
rakabe komisyonunda tetkik edilerek Mil
li Korunma kanunu ahkimı dairesinde bir 
karnra bağlanması daha muvafık görülmüş
tür. Konıisyonun pe11embe günkü içtimaın
d..'\ odun ve kömür mesele!i. görüşülecek, 
a1..ami kar nispeti tespit edilecek, kararlaşa
cak fiattan fazla fiatla odun ve kömür sa
tanlar Milli Korunma kanununa muhalif 
olarak ihtikir yapmak suçile mahkemeye 
verileceklerdir. 

mantarda verilen aed kararlarına itirpz et
mi,Ierdir. 

* İ."1AR İŞLERİ - Belediye İmır mü
dürlüğü Kadıkôy ve Üsküdar cihetlerine 
aid n8.zım plinları ikmal etmiştir. Planlar 
pazartesi günü Vekilete gönderilftcektir. 

* SE:lfRÜSF.FER İŞLERİ - Belediye ta
limatnamesinin seyrüsefere aid kısmı tas· 
dik için Dahiliye VekileUne gönderilmiştir. 

* MEZARLIKLAR - Belediye mezar -
lıklar komisyonu m~zarhklardan ba:ı.ı taş
ların kaldırılma.c;;ına karar vermiştir. 

* ÇÖPLER - Belediye ile çöp müte 
ahhidi arasında bir ihtilaf çıkmışbr. Mü -
teahhid soba borulan ve diğer bazı mad 
d~l('rin çöpten sayılmıyacağını iddia et 
nıe:ktedir. 

* PLAJLARDA KÖPEKLER nor-
ya plijlarında yenidEn köpekler türeml,lir. 
&oledi.ye, alikadarlara yeniden taUm" t ver• 
miftir. 

Türkiye - Almanya ticaret anlaşm:ısı 
mucibince Almanyadan ithal edilecek ye
dek alet ve fabrika malzemesinden, husust 
fabrikalara da bir buçuk milyon lirıthk 

hi~!te ayrılmı~tır. Şimdiye kadar fabrika
törler, yedek alet ve malzeme ihtiyac ıhak
kında İklısad Vekilet.i nezdinde teşebbüs
lerde bulunmuşlardı. Milli Sanayi Birli
ğinin de teşebbÜ!Ü üzerine, fabrikatörlere 
avrılan bir buçuk milyon liralık yedek a
l~t ve malzemenin teviline başlanacaktır. 
Bu iş için Sanayi Birliğinde bir komiayan 
da teşkil edilmiftir. 

Sanayi müesseselerinin yedek iletten 
ba,ka kimyevj maddelere de ihtiyacı var
dır. Kauçuk fabrikaları, kimyevi madde 
tedarikinde gördükleri müşküli.t hakkında 
İktıud Vekiletine müracaat etmişlerdir. 

Neler satıyoruz? 

İki gün evvel ihracat piyasasının durgun 
olduğunu bahsetmi,tik. Henüz bu durgun
luk geçmiş değildir. Böyle olmakla beraber 
ufak partiler halinde, Tuna ve Merkeıt 
Avrupa memlek~tlerine satı~lar yapılmak
tadır. DUn de Yunanistana yüz sandııctan 
fn1la yumurtit, 11ert buğday ihrac edilmiş
tir. Dokuma ham maddelerinden tiftik ve 
yapağıya gelince, son günlerde bu mallara 
karşı Sovyetler alıcı bulunmaktadır. Fa
kat bu mallar, Kayseri, Naz.illi fabrika -
tarının t'°sisat bedellerine karşılık olmak 
ü1ere Sovyetlere verilecektir. Çeko-Slo
\.·.:ıkyadan deri, tiftik, balmumu, fındık gi
bi mallara karşı talebler artmaktadır. Çek 
firmaları bu mallara karfılık olmak üzere, 
k&ğıd, cam ve 4işe vereceklerinden bah
Cf'lmektPdirler. Dün de bah.setUA:imiz gibi, 
tülün ihracatı hararetlidir. İsveçten, Fin-
1.llndiyadan, Çeko-Slov•kyadan talebler 
\•ardır. Fakat bu sene Çeko-Slovak}'.ı"nın, 

1:eçen y1llarda olduğu gibi 2 milyon kadar 
tütün •lacağı pek şüphelidir. 

Esham ve tahvilat 

Kambiyo, esham ve tahvilit boraaıında. 
tn ziyade Cumhuriyet Merkez Banka11ı 

tahvilleri üzerine muamele olmuştur. Bu 
yüzden Cumhuriyet Merkez Bankası tah
villeri 100 lira bir kuru•• kadar yüksel
n1i,tir. 

Ünitürk tahvillerinin fiatlarındakl dur
gunluk devam etmektedir. Esasen pi)·asa
da Ünltürk tahvili bulmak da mümkün 
d~&ildir. Paris borsası kapandığı günden
beri, Ankara borsasında da Ünitürk üzeri .. 
ne bir muamele olmıımu~tır. 

Ergani, Sıvas demiryolları tahvUleri ü 
zerine de Juırartıtli ı,ıer olmaktadır. Son 
günlerde, Ankara borsa!ında bu ıibi tah
vlllerin en büyük müş;tedsini müteahhld
ler tefkil etmekteydi. 

Borsa haricinde mue.mele gören altın 
fiatına gelince bir haftad•nberl albn ti'ltı 
21 lira üzerinde durmu,tur. Halbuki bir 
kaç hafta evvel albn 24 liraya kadar fırla
mı~tı. ~ H. A. Floryada bulunan 

cesedin hüviyeti 
an laslldı . ' ruşa indirilm.i,ur. Kahve tarifesinde de 10 Deniz ve Liman 

Ticaret Vekaletinin 
mühim bir tebliği 

Evvelki gün Floryada denb·de bir ce~cd kuruı tcnzillt yapılmııtır. 

* HALK HAMAMLARI - Tamirat için 
kapatılmış olan halk hamamları 10 ıün 
aonra açılacaktır. 

* KARAYA OTURAN VAPUR - Çı· 
nakkale civarında karaya oturan Yunan 
Kllyantls vapurunun bu gün llmıtnımıı.a 
gelmesi beklenmektedir. 

Ankara 16 (A .A .) - Ticaret Vekilctinden 
bildirilmektedir: 

bulunduğunu yazmıştık. Hüviyeti düne ka
dıır meçhul kalan bu cesedin kime aid ol
duıiu dün anlaşılmıtlır. Bu cesed, Galata
da BankAlarda Büyükhendek cadde~nde 
Ruı hanında 4 numarada oturan 336 do
iumlu İ.Rk oğlu Mul:ı Aleve aiddir. Muiz, 
evinden bir bahane ile çıkarak Floryaya 
&ilmit ve denize girmiş:, yüzme bilmediji 
için boiulmu,tur. 

* LOKANTALAR Belediye lktı•ad Müteferrik 

1 - Rumanyaya mal ihrac etmi• ol\lp 
da bedelini henüz tahsil edememiş bulunan 
lhracatçılarımızın, 

A - Gönderdikleri malın cinsini, mikta
rını, ihrac tarihini ve kıymetile alacaklarını 

B - Şimdiye kadar alacaklarını tahsil e
demeyişlerinin 1ebebini, 

Gümrüktekı pamuklu 
Japon 

ithal 
mensucatı 

ediliyor 

nıi.ıdürü, kaymakamlara yeni bir tamim 
ıôndErerek lokantaların ııkı bir ıurette 

teftişini istemiftir. Ba:ıı lokantalar aon z.a .. 

amanyo u 
_E_d_e_b_l_R_o_m_a.:-J 

TEFRiKA : ta .1 ._ _______ _ KERiME 
NA Dl R 

Ne diyebiiirlm teyze? dedim.. . 1 Arkada,ımın saadeti için, ha:ıratta ilk ya-
Bu ıoz, dud;aklarımdan yarım bır ı.syan lanı ıöylüyordum. Onu bir melek kadar te

h111linde çıkmıştı. Sonra kendimi toplıyarak miz:, lekesiz, eı:ısiz ve Zül.ilin idealine uy
Ui,·e ettim: ~un tekilde tarif ediyordum. O kadar ki, 

- O karlar münasib ve mükemmel bir tey1em bAŞka taraftan tahkikat yapm~k 
it kı, ciddtn memnun oldum. Namık, bu- fikrinden vaz:g~ti. Fakat Zülll bu karara 
Junmar bir gencdir. Zillill her haJde mes- itiraz ederek, cevabını bildirmek için pek 
\1d eder.. act-le etmiyeceğini söyledi. 

Teyzem bana yakın bit yere oturmuştu. t ticvabım bittiği z:aman terlemif, bunnl-
İ.itintak edileceğim anlaşılıyordu. mış bir halde idim. Teyzem bu halime şa-
İçimde Oyle keskin bir acı var:lı ki, ş.arak: 

\'t·recetlm cevablarda bu acıntn zehrini - Tuhaf çocuksun Nejad, diyordu. Bu 
tpzfjyemi)·ecei,ıml antıyordum. \~e bli - al.ikalı, titiz vaziyetinle, evlidının üstüne 
yordum ki, her fey çabuk bitsin, ne ola- titriyen meraklı bir anneye benziyorsun. 
caksa hemen obun•.. Bu t@'!errüat, bu Bak yüzün ne hale girdi. 
kahredici anlar uzadıkça eriyorum, ölü • Zülilin beni ıüzen bakı,tarında mer -
yorum.. hc:ımete benzer bir mana seıdim. Bu n-

Teyzem bir aual ailıi iesi açtı. Zülil de a- ıiş kendimi büsbütün bırakmam için yı
r111da aırada &Öze karuııyor ve cevablarunı t("(:ekti. Bereket versin ki, çabuk top .. 
büyük bir dikkaUe dinliyordu. landım ve saadetim, hayatım bedeli olarak 

* SICAKLAR Bir kıç gündenberl 
5ıcaklar yeniden başlamıştır. Bu ıcbeble 
fehirde bayılanlar ıörülmektedir. !lfü!!pit evrakla birlikte 17/8.'1940 tarihln

ôen en geç bir hafta içinde mıntaka1arı ti
c11ret müdürlüklerine bildirmeleri liı.ım gel 

yaptığım soytarılığı mahvetmemek ıçin bir - Gel, ıel Nejadj dedi. Ne olur ıunu 
kBhkaha savurarak kendimi salondan dı- düzelt! .. 
tarı attım. Yanına yaklaştım. Vücudüm tatlı bir 

- 6 - heyecanla titriyor, kalbime sıcak sıcak bir 
ZülAlle Namık iki gün evvel nifj.nlan ,eyler dökülüyordu. 

dılar. Bu ni,an ıecesinden etr.flıca boh Buz keı;:iten parmaklarımla, sakin olma-
.e~e<:eğim: ğa ça1ışaı·ak dalı yerine koydum. Kokusu 

ikindiden ıonra davetliler ııetmej:e ba,. 1 gl"r.zime dolmuştu. Hafif bur pudra altın 
lamı~lardı. Ben, salonla bahçe ~apısı ara- d:ı heyecandan pembeleşen yanaklarına, 
sında mekik dokuyor ve te•rıf~~ ya - bir gül yaprağt kadar ta7.e ve nemli du
pıyordum. Gelenler, yakın, uzak aı e doıt· dr.klarına, bin bir ışık ve renkle pırıl -
!arı, Zül,lin arkada,ları, Namığın do!tları dıyan gözlerine kaçamak nazarlarla bakı · 
ve akrabRları idi. y<.ırdum. 

Davetlil~r kalabalık olduğu için bitişik· Cülüm:ııılyor, yüzüme bakıyor ve !ısıHı 
teki büyük odanın ara kapısını açarak sa- halinde: 
lona ilhRk elmiftik. - Çabuk ol. Çabuk ol!. diyordu. 

ZülAl pek tık ve mü.stesna idi. İpek d<ın- Ellerimi yana indirirken omuzlarını bir· 
tellf"rle ıü~Jenmif. tirşe nişan elbisesinin dtnbire kavramamak, onu çekip gô~.o;Ü· 
uzun eteklerini bir elite yana tophyarak me bastırmamak için çok zahmet çektim. 
yülu.ek Okı;-eH iskarpinleri üstünde ora - N,!e~lme kor kadar yakıcı bir tazyik aba
dan oraya Hklyor, çil.ik endaMını inhiı1- nıyor, dudaklarım bir busesi içjn yanı .. 
}andıran hareketlerle misafirler! karşıh- yordu. 
yordu. 

Bir aralık, !!açlarının üstUne tli~tirdiği 
ince dalın kurtulmuş olduğunu görerf'k 
kendis.ine iş.nret ettim. Telişlanmıştı. He
n1en annesinin oda~ına girdi ve ayııRnın 
karşısına geçerek dalı düzeltmeğe ba-tlıdı. 

Acele ile titizleniyor, parmakları 11ıaç -
!arına takılıyor, kurtarırken ondülelerini 
boıuyordu. 

Başını çevirdi. Beni kapının önünde, a· 
yakta görünce, can aıkıntuile: 

Gönlümden geçen, beni bitiren bü .. 
tüıı bu duygulerd~n habersiz olarak tek 
rar aynaya döndü .. Sonra neş'eli bir ta 
vırla: 

- Olmuş .• Pı.fersi Nejad!. diyerek sür .. 
atle odadan çıktı . 

Orada ne kadar zaman hareketsiz kal .. 
dım bilmem!. Beni ayıltan Esved kal .. 
fanın sesi oldu. 

- Aıa!. Kuçuk bey .. Burada nı yapı
yoswı ayo? .. diyordu. 

17 Ağuıtos ıo 

CANLI TABLO 1 

- Hiç! diye silkindim. Biraz ba4ımı din
lemek istedim. 

- Böyle ayakta olur mu ay? .. Otur -
sana!, 

- Şimdi çıkacağım kalfa!. 
Esved kalfa beni mindere oturttu. Bi

\'aZ su verdi. Bir yandan da söyleniyor; 
- Çok mu yoruldun ayo? .. Nedır bu 

h~lin'.'. diyordu. 
Kimseye bir şey söylememesi için ka .. 
- Böyle ayakta olur mu ayo?.. Otur· 

dı~arıya çıktım, 

Günef çekilmi,, ortalığa pembe bir es· 
merlik çOkmüftü. Salon kuvvetli am -
pullerın ne,r<!ttiği bol aydınlık içinde 
kaynıyor, piyanodan kısaı kesik nağmeler 
yi:ıkseliyordu. 

Sofada teyzem önüme çıktı; teliışlı: 
- Nejad, dRmadı gördün mü? 
Diye sordu. 
- Biraz evvel burada idi, dedim . 
- Evet ama, caz takımı gelmedi .. Galiba 

sebebini ara,tırmağa gitti ... 
- Şinıdi. gelir .. Niçin teliş ediyorıunuı?. 
- Niçini var mı?. Yüzük takılacak ... 
Teyz<'m ayni tel8şlı adımlarla merdiven 

başına do!ru yürüdü. Bir an kararsız kal
mı!!ltım. Sonra gayri ihtiyari omuılanmı 
silkip salona airdim. 

Niş:anı, Namığın yakı n akrabalarından 
YAth hır zad takacaktı. Ömrünün yarıaın· 
dan faz.Jaıını kitablara ve edebiyata ver· 
mit olan bu zat, eserlerinin ciddiyetine 

• 

Çeviren : Ahmed Vedad ~ 
- Hayır! Bu hlkiyey! ilk del• 0 

sizden i•itiyorum. . ~ 
Bir ıükUt oldu. Sen Serve kilisesiJıfft · 

geceyarısuıdan bir çeyrek evveli vur# 
du. ır 

Tenar resmi aldı ve kaşları hayret "' 
accüble kalktı. · 

- Çok tuhaf! Biraz evvel kapıda n-;: r 
tonun ete,ini görmüştüm. Şimdi o:~ 
linde kılıcı tutan bir a!rilzade ıöru f 
Hem de ağır bir harb kılıcı! Ya siz n• 
rilyorsunuz? ~ 

- Kadını, yerinden kımıldamam1' \"f ~ 
ima kapalı duran kapıya her zaman ol 
&ibi dönmüş ;:örüyorum. v 

Tenar, yeniden tablonun fotojrafırU ıııt" 
ve filmleri hummalı bir tekilde bet• fi 
banyo ettik. Filmler, tabloyu evvelct ~ 
düğüm gibi gö:steriyordu. Koyun pdl bl' · 
görünüşü vardı ve ortada hiç kinı!8 1~ 
lunmuyordu. Erlt5i &ün bir yol artı'# 
nin refakatinde Epln çayının geçid Y' ytt' 
gitlik. Şatodan hiç: bir i:ı yoktu. YsJnı:I # 
kestane ağaclarının kapladığı bir rrı•r,, 
şatonun yerini göıt~riyor gibiydi. l(o , 

tanınabilen sarp kaya dalma orad• idi- ~ 
yük ıayretlerden sonra amele kay•l" ııl 
fıfçe yerinden oynatmağa muvaffak I 
Kaya, dibinden oyulmuş ve kazrnanıft tıı 
miri kalay bir kutuya dokunmuştu. J'U if' 
nun içinde İtalyan ma.snuatından alwıl' 
lenmi• ağır bir yüzük vardı. . ıt' 
Şimdi o tablo ile beraber hiç de#if"' 

bir halde Avranş müzesindedir. 
1 Tenar, gene izah elmeğe başladı· .;ı. 

r11flar tablo üzerinde gördüğümüz ın Y-., 
dei:i,meleri kaybetmediği için bizde hti- ~ 
gelen his, basit bir vehimden tbaretdıl, 
halde bu vehim bize nereden geliyor 

Netice şu: .. rrJd 
Şüphesiz bu resim, ölüm anının \l tf r 

sizliği içinde hili yüzüğü düşünme~ ı 
lan güzel kontese ald bulunuyordu. 1 
ziz yadig.irın kayanın altında ebedi.Ye"~ 
mtilü kalması ona çok acı gelmit olsC~ 

Dütüncelerimiz radyo dalgala~ ,,. 
maddi kuvvetl~r .ifade ede:.1~~· Bı~8 ~ 
lüm halinde hır ınsanın duşuncesı ti 1' 
mile tahteffuurdan geldiği için bs.%1 nıf ~ 
terde veya bazı eşye üzerinde to.pl3 ~ 
uzun bir zaman sonra bu gece, biıl 
tan vehimleri meydana getirir. y# 

Bunda tabiatin fevkinde bir lıôdiS" 

tu~ekanizmin ve tablatin bizi k~ 
muazzam kuvvetlerinden tecahül e 
Senelerce elektriği tanımadık. ~ 

Tele~Rti, Hrrç dalgalarının bu ııeı' 1 
leşmlf tekli :tffman içinde olduğu p dat' 
kin içinde de hakikt ve fenldir. .,,# 

ral!men, nükte ve ııakadan hoıJanıyo~ 
ttrr.fını 1aran a:erıç kadınlara "..J' 

,.yler anlatarak güldürüyor, y!nnl ':;' 
da bir delikanlı kadar çevik hareke 
taklidler yapıyordu. jl 

Beni &örünce, gözlüklerinin u.stiiJ1 rf 
dikkatle baktı. Ba,ını aalladı . Y.nırıdl 0 

ran Namı&ın eni,teıine dönerek: ., I 
- Yeni şair akrabamız bu ;:ene ınl · 

ye sordu. ~ 

Benim için pek lütUikir ve iyi ~ 
davranan direktörüm gülümsedi: V" 

- Evet üstad!.. Namığın sevgili ,r 
daşı Nejad Bey!., 

Bana i•aret etti ve: 
- Kıymetli edibimiz 

diye ili.ve etti. 
Yaver Süh• pi 

Yaşlı edibin elini hürmetle 
teıdiği yere oturdum. 

sıkarsle r' 

- Siz fBİrmifSiniz, öyle mi?, dedi. .,p' 
Bir suçum yüzüme vurulmuiCllJJP1 

nırak: 

- Aman efendim .. diye kekeledif11· , 
- Şiirlerinizi dinlemek lsterdif11·· 

ikjsini 10.tfeder mi!linlz oğlum?.. ~ 
- E&tağfurullah efendim.. Fakl-t 

nectk bir tek tiirim yok ki!.. ~ 
fi' ti .... - Tevazua ne lüz:um var? .. 

mecll~imizi teşkil eden bütün şlir 
•izi bekliyorlar.. .,ıl 
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] Avrupada 
~:::; d::~m ediyor HARB 

yazısı 

ıon haddine çıkarar.ı:a:~~.ülünün 
kCunun zerre zerre kırıl ~u. m~h
bırakmayı çok iy. b .1 an ıradesıne 
bu ırünkü harb ı ı en eıki Çinliler 
nın üstadı olrn 1 d Plropagandacıl~n • 
k •ıırarç·rı. aydı tra, ed'I . • ın ı er, ımek 
bir ıttıradll\ dı mı,I bata bozulmayan 
b . am • damı ak ır ıltıradla damla d a ıu ıtır 
ıuçlu, tu kad d amla ıu akıtır ve 
lcadder olan ar .. ~'."1•dan ıonra mu. 
devam edeb ')' o umle mücadeleye 
lanacai!ını kıırad~ . hayatının bağıı • 
d . en llıne "d d 1 ı. Fakat t .. b va e erer. 
1 . . ' ecru e il .. _ . 
'rıdı ki l k e ogrenmı, .. 

damla) çıp a kafaya düten ilk 
k ardan ıonra . • 1 • 

•verneti d k"k ıınır erın mu-
l~cek ve m:hk~dan .. ~akikaya eksi· 
çınde ıa um, olum korkusu ;. 
tıilin P:~Yı ~a unutarak, kendini Az 
cektir. Vu~~ın~ teslimde gecikmiye. 
muharebe) u onceden haber verilen 
tatbik ed·ı" ':0 bu muharebelerde 
"'ki ç· l'Jı ecegi anlatılan uıulJerle 

ınıerin'k 1. 
fark var •t ence erı arasında bir 
kUınun r~fl o ~~ korkudan ölen mah· 
tı Propaaa etı ale Propagandaya Lar· 
tidir; deh nda kullananların mahftre. 
Eden·:. tet haft .. ının ilanı ile B·y 

ql verd'·• .. 
~ R~ilec - • ışrı, müdafaadan taarru .. 
fn'•toı ru.':~ı ~aberi gibi .. On bet •· 
nrilterey h .~m Alman tayYareıinin 

lci, dehte~i b~cu~ ~lrnesi, muhakkak 
••den y" r adıaedir. Bin tayya• 
ıi de on:• kırk dördünün dütüriilme· 
olduğu ııib · kada

1
r ~•htetli bir hadise 

eıya ve 1 ı... ngıltereye ber türlü 
1 • evazırn t• . 
erıne denizd -.flYa.n gemı kafile .. 

toa"'':"•lar teWÜ. ~~ hav~~an yapılan 
•nırnark e ı olabılır; Norve~ 

1-'rana. tice., Ho~anda, Bel(ika ve bili. 
on milyon "'ıet ~lolarının lnııiltereye 
•trni, oltn on an fazla remi temin 
t hl"k •aının da .. 

İngiliz resmi tebliği 
Londra 16 ( A.A.) -
---·~~~~....;.~~....;.~~ 

Hava ve anavatan emniyet neıar~t.lerl 
!•bliii: 

Dünkü hava muharebeleri ve düşman 
hareketinin ıebebiyet verdiği zayiat hak -
kında ılmdi mufusal raporlu gelrru.tir. 

Bu raPorlara naz.aran, Croydon'da yara
lı•ardan maada bir kaç da ölü vardır. 

Gene raPorlar düşmanın 169 bombat'dı
nıan ve avcı tayyareainin imha edildiiınl 
&ostermcktedir. 
Düşman tayyarelerinin 153 Ü avcı tayya

relerı, U i tayyare dafi bataryaları ve biri 
de bir projökt.Or mevziinin mitralyOz aıe
~ile, ikisi de piyade ateşile düşürülmüştür. 

Tayyarelerimizden 34 ti kayıbdır. Fa.kat 
pilotlardan 17 ıi sağ ve aalimdir. 

Gece esnuında dilfman faaliyeti büyilk 
bir &abada fakat daha ulak mikyasta ııenlt
lenuşlir. Şark kontluklarındı ıenie b~ ara
n üı.erine atılan yanım bombalan l.ş'ar• 
dej:er hiç bir huar ve zayiat verdirmemif
lerd.ir. 

Bir merkez tehrlnde evlere bazı hasar 
~·.1.pılmıftır . Ezcumle hastaneler >1e bir stad 
yom zarar ı<>rmüşlerdir. Bir fabrlıta da 
hafif haura uiram1.ftır. YaraWar ve bir 
m..ıkıar da ölü vardır. 

lnailterenin cenubu ,arki. cenubu garbi 
\'t 4imali tarkisine ve Galles'in cenubun& 
bombalar atılınıt!lr. 

İn&ilterenin cenubu garbWnde bir f.ıb· 
dk.ada hafif hasar vardır. Bundan Oaşk& 
\.ukua gelen hasar hafiftir. Bir kaç kişi:l.in 
yaralandığı haber verilmektedir. 

Humber mıntakMında avcı tayy:'lrelerl
mlz. bir düşman bombardunan tayyareslnl 
bu sabah erkenden düşürmüşılerdir. •• Londra 16 ( A.A.) 

e ' eli olab .1 • • ~utearnzlar iein 
lllaliıinde 1 eceıı;ı ıııbi ... lngiliz So- Bahriye Nezaretinden tebliğ odilmi~lr: 
~•ndi niıp:~::;.and eden muharebeler Dun bir torpidobotumuz paratutl• M•nf 
"-8Proni ve F' ın e ehemmiyetlidir. d.enlz.ine inen bir Alınan pilotunun yardımı
h•l&ntnaları,..1;:•kt feb_rikalannın bom. r.a ko\imuştur. Yaralı bulunan Alman pilo
thetn · endı ni ti . d tunun paraşütü dolatmıf olduğundan torpi-

.. ~•Yetli oldu klan aibi~~e erın e c.lobotun adaml_arından biri Alman . ~ilotu-
Butun bu h b l ııun parqutuniJ çı.karmağa yardını ıçın 4•-

da hiaıeıin'ı g' ~ ehr erdeki propaıra.n· rüze atla. mıştır. Bahriyeli bu işle meşgul r . ınır b' . e d •~ne ve büt.. ar tnuı devam et- ve motor_ de bahriyelinin yanı başında ur-
luk at hiue . ~rı hu hi.diaelerdeki ha- mut vazıyette iken üç Alınan deniz tay .. 
lendiiine ;1~1 

de asıl harbin ıidd t· yaresi yaklaşmış ve motOrü ve suda bulu
lıildir. Harb 1. o.larak göıtermek ka· 1 ,,.n bahriyeliyi alçak.tan kurşun• ıutmu~· 
l'tk vi d ' ıınırler Ü:zeri d . 

1 
j tur. Torpidobo~Jn murettebatından uç kit! 

\lt)~•tn: anlar •atın alınarn e 1
' .ene: 

1 
yaralanmıthr. Inailiz. motörü daha faz11. 

lıp f .1ar Y•Pılarak ~k, sıyası 
1 
zayıa ta mini olmak için ıuda bulunan bah-

h. •brıkalar Yık 1 •kRemıler batın .. · r ·yeliyi alarak hareket etmif ve yaralı Al
ıreti il d 1 ara top k" 1 · k le d e evarn edi Ye un ma- man pilotunu kendi mukadderatına ter 

k e de.ha çok Yor ve bu 11uret• 1 mecburiyetinde kalmıetır. 
ce RÖ!"iinüyor. zanıan devam ede· 

Bu harb· 
oldutu ın, bir 
Iacak nu leapiı •itik Yıpratma harbi 
f• la tey Yeni v ı.• len ıonra yapı· 
. z tela, du a alar kartısında 

çıp harb .. Ymamak ve .. 1 
•alc? Rluzıninle til l\ln er ıe• 

· • taaa ' <çe «n L tan 'b aına kend' . e oıa • 
cak;. •rettir. Ve biz';;;. k.a~tırmarnak· 
k' kay!'lı,~ d ıçın •ne ola· 1

nuenin Jıi k a Yol.tur Çil k" hlü 1 r artı t • n u, 
• • 0 Rlad • OJ>raifında " ·· 
ı.tilclaJ' . ıııını ve fak _ııotu • 
"" •rnı:ıe ve h . et topragımıza, 
k uzde ~alkıtılacak ayaılyetimize lecav-
u retırn· o uraa k d" •• 

dec -. ıı Yettiii k d en ımızı 
. •ııırnizi diinya b .~ ar müdafaa e-

1 mektedir. 
- Naıuhi Baydar 

SABAH GAZETELERTm 

~R ;.:..J 
ON BEŞ MiL 

l':bu,.i , Yos Kö~ıüııı 
4.l'ldal'l lYa Zade Velid, sen . 
lihdel'l .~ rn.llyon kilo köm .. ed~ Bu1garis
bi})~ı tı. Ayet ederek ur ıthal ı::dilme
fidde: blst1trıbul halkı:ııgal kö~ntirünün 
A.~tı lr lhtiyac oiduıtu e~serıyeti i~in 
Yli:ın Yukarı •Yni ağacı ~u ıoylcrnektl!dlr. 
'rraltyay~~-le~~e- Yapılan a~ ~n ve b_i:ı:birine 
ltıtdıtuu orn.urtinün niçin au g11ır ~onıiirile 
hartı, esene &c'lran rnuh Ynl. kalıtede o1-
tllür nı ~lf',thtar olmakla bt arrır, esas iti -
dutu Utehawsı celbe-dil r_aber bir ko -

nq l'•zarak d' ~esıne taraft.lf ol-
•htr hat - ıyor kı: 

laı1ta de komur tnütehao;; 
""e dah ll\norııı ceJhindcn dah l!lt "e_lbl, lo-

a ı;ok faydalıdır.. a çok lu:cuınlu 

~ 
MEÇflL"• 

A •-....F.R ARASINDA 
'i ıım Uus b 
ııı..ınan kruv~ıör~le rnakales.inde torpillenen 
tlıklarından bah' Bulgarıstanın askeı·i ha

;;elesinin iki tneç~u~~ b~nları Balkan nıu .. 
r ve •unları aöyl u ko rak z.ikretnıekte-
•Acaba l' eme tedir: 

lıilin rnak_ """" harb gem.· . 
•ında trıuı:adı, Yunanl~t.ın~~ın~ ~blan tor .. 
Hın d afa1a 'ttit' hadı't!ler arn .. 

. "~e i 1 . ı q,b1r v lah 
ı.lır7 1. '--- n ol~rnek . . e a.mmü • 

n...._ h ıçın bir te · 
•rka ınd u tnahil,ü crube mi· 
ı,r nti "k daha ltnit rtı'k meçhul h~disenin 
S<trpan ... i~dıt? llatkan ı Yasta &izli Proje-

u ••ne· tnuad 1 · 
Muharrı ı meçhuı budu e 6lrıde ıöze 

r. Al r .• 
yı bir Ylid "'•nlar B ·· .. 1 r-ırn ı. _ ' uyuk B · Akdtrıizdek! . 1 ıaırbne ı. 

1 
rıtonya _ 

· · · IngiJ · <vga edem i 
l \ın Itııl" 1 " d. on ez er!'!e ,,.an arı._ b" 1 anmasını k ' 
ceklerini be ır ıkte h Çı armak 
... . _ Yandotn arekete 
•Şımdıkl h"ldt" İtlOnra il.lve ed· Meçe -

dan İngir ~ . ıılla;nıa ıvor: 

&nıthahar~: ~~i~;!~~ine )'Apt:~~ar~8.!e~i,tan .. 
dotru ha•lıl-·acıtk' an M11r;ıra \·e Sa~ruzı,.r 
l•k lh . arı taanu uvevşe 

5a l!ı aayılnıak ı· tun bir h . .,... aıım .,1:_ azır .. 
•AN • "'·• -·· İNGiı.TEııt HARBi 

Omer Rııa D 
=e Uzf'rfnde de~~rul, bu yazısında İngiJ 
•"n leçti•·· . •ın •don hav h • 
Alınanı ~e 4tddetlendi·"i . a. a.rbının 

ara bü"t.ik & nı ve Ingn· 1 . 
l"a:tnıak ., ıaylat . ıı erın 
rü ta .Alrnanluın . Verdırdik\e1·inl 

Alman reımi tebliği 
Berlin 16 ( A.A.) -

. . Alman orduları b&ıkwnandanlıiı lebh, I 
&I· 1 

15 a&uatoı ıünil va 15/16 ııoceai Alman 
ha\·a kuvvelleri harb aanayii müeuest:lerl, 
tayyare meydanları ve balon barajlan 
PortJand Scarborouch, Bridlinaton ve 
Middlesborough limanları t•alsaU, Hull ci· 

1 
varında Birmingham ve Bougth tayyare I 
motOrü fabrikaları ve İngilte.re.nin cenub, 
cı::nubu tarkl ve merk.eunde muhtelif tay- ı 
yare meydanlarının hangarları üz.erıne hü
cumlarına devam ederek mühim hasarlar ı 
verdırmi~lerdir. Bu milnıueh<U• tidde!li 
hava muharebeleri olmuttur. Müteaddid ln- • 
ıili~ limanları önüne mayin dökülmüştür. 
lngıli%lerin, ıarbi Almanya Ü%erinde ıece 
yapWtları hava hücumları ciddi hasar yap
ruamı,tır. 

15 ağw;tOI ıı\inÜ dÜflTWl ceman 143 tay
l are k.aybetmlftir. Bunlardan 106 11 bava 
muharebelerinde düe\irülmüt ve geriye 
kalanlar yerde veya tayyare dati batary1ı.
!.arım1%1n atetlle imha edilmlşlerdir. 

21 baraj balonu dütürülmüştür. Alman 
tavyarelerinden 32 ai \islerine dönmem.iııı
le~dir. Fakat Alman tahlisiye servisi Manşı 
denitlnde dokuz Alman ve bir İngiliz pllot 
kurtarmıflır. 

Bir Alman denizaltısı ceman U 000 ton 
hacminde iki ıillhlandLrılmıt ticaret aıemlsl 
b:ıtı.rmıştır . Bir kaç Alman mayın tarayı
cuıına hücum eden 10 Spitfires tayyaresin· 
den dördü dü,ürülmüe,tür. 

Garb yarım 
küresinin müdafaası 

Va,ington 17 (A.A.) - M. Ruzvel~ bu gün 
Amerika ile İnailtert!nin, Amerika tarafın
dan deniz ve hava üsleri alınması hakkında 
müzakf're halinde bulunduklarını beyan 
etnıt,ur. 

Gazeteciler toplantuında bu beyllnatta 
bulunurken M. Ruzvelt, bu meselenin Ame
ri~ tarafından İngiltert!ye devredilecek 
dettroy,rlerle birlc,tirilmemesini bir kaç 
dt"fa muhatablarına ihtar etmııtir. 

M. Ruz\'elt, beyanatına illveten garb ya
rım }r:üreaınin müdafaası için Amerika ile 
Kanada arasında müukereler yapılm11.kta 
olduj:unu bi1dirmittir. 

lngiliz Krahnın 
tayyarecileri tebriki 
Londra 17 (A.A.) - lngiliz Hava Noza.-.ti 

iJtihbarat bürosu Kraldan ataiıdaki me
sajı almıştır: 

Memleketimiıin müdafaası için son gün
lerde bu kadar tiddetle harbetmit olan ha
va muharebe filolarına hararetli tebrikleri
mi bildirmeniıl rica ederim. Hıergün ka • 
undıkları zaferlerin hikiye~ini gittikçe ar• 
tan bir hayranlıkla bütün vatandatla.r sibl 
bt-n de okudum. 

_Muvaffakiyetlerinin devamını ve Pon1ar 
lı;ın mfunktın olan ttı ; .. \ talihi temenni e-
derim. · 

HAKiKAT 

§ ü N · ~ · IMi" A Afrikada 
==· ===%~-...=;::,:~== -::::~'""' =:, HARB 

Tercih edilen yıldızlar ... 

Amerikada her sene en çok sükses olan 

yıldıı.ların birer listesi neşredilir. Bu sene 

guib bir reyle toplann·u, bu listede en çok 
tocuk ve erkek san'atkArların ba~ geldik

leri ıörlilmüştür. Bütün bu tercih edilenler 

kabiliyeileri için oldui;u kadar a:ınellikleri 

de belenilen artbtlerden yalnız listede al

tıncı ıelen ve tek kadın olan Bette D:ıvis 
müstesna. Çünkü bu yıldiz güıelllğile değıl 

ıan'atile me,hur ve o yüujen rey almış, 

senenin en belenilen kadın aan'atkin se

çilmiftlr. Öbür seçilenler ""'lardtl': 

Mickey Rooney, Tyrone Power, Spencer 

Tracy1 Clark Gable, Shirley Temple ve ni

hayet Bette Daviı .. 

Geçen nne lnilhab edilen, ve en çok 

aevilen yıldızlardan listede çıkanlar kim
lerdi biliyor muaunuz? Shirley Temple, 

Clark Gable, Sonja Henle, Mikey Rooney1 

Spencer Tracy ve Robert Taylor .. 

Görüyorsunuz ki geçen ıeneki &te ile bu 
listenin arasında büyük blr fark yok. Yal

nıı Robert Taylor'un yerine Tyrone Po

wer, Sonja'nın yerine de Bette Davls ı~ç

miı. 

• 

GÜMÜŞSUYU HASTANESİNDEKİ GÖNÜLLÜ 
KURSUNDAN MEZUN OLANLAR 

Gümüşsuyu hastanesinde açılan gönüllü hastabakıcılar kursuna 
devam eden 15 hemşirenin dün imtihanları yapılmış, kurs. ilk mezun
larını vermiştir. Mezunlara diplomaları bir iki güne kadar verilecektir. 
İkinci kurs Eyliılde faaliyete geçecekti. 

CJ BUyUk ba, derdi ' 
ZavaUı Yakub Kadri.. Hanei işe elini at-

11 bir ak•.ıaklı~a sebeb oluyor. Bir meslek
datın ııraladığı gi ... 

bi, o yalnu: muhar -
rirlikle geçinirken ev 

~'1.:"'!' veli yeni lisan ta· 
raf tarlarına çattı: 

·Sel&nikte yeni li --\l l san satılıyor• diye 
terkib~iz, '8-tafatsız, 

'

.._ (! ı aade lisan aleyhinde 
'//. bulunarak edebiyatta 

patavat.sız.ııaa bavıadı. Biraz sonra sade li
aanı kabul etti, fakat hıristiyan mistikliğin 
propagandasını yaparak ude lisana geç· 
ti. Derken (Nurbaba) romanını yazdı. Bu 
tefer de mensub olduğu tarikatın esrarını 
fatetmekle ithama uğradı. 

Edibliği bırakıp politika hayatına ıPnne
ai Arnavudluia sefir olmakla başlar ve 
Arnavudluk İtalyan işgaline maruz kııılır. 
Çeko-Slovakya Hfirl olur; Çeko-Slovakya 
sukut eder. En sonunda Holanda aefirJiği
ni yaparken Holanda Alman istili.sına uğ
rar. Şimdi bu kadar badireden sonra mem
leketine dönüp bira% dinlenmek il!lterken 
evvelce ya%dığı bir romıının he1Bbını. ver
n1eğe davet edilmektedir. Yaban romanında 
köylümüzü hakir göstermiş olmakla itham 
olunuyor. 

Büyük bıı,ın dereli büyük olurmuş. 

cı Elli kruvazör 
Vakit dostumu%da fÖyle bir :serlevha 

gördüm: •Elli Yunan kruvaU>rü dün tor-
pillendi•. Aman Ya- "' 

elli aded kruvazörü var mı? Yok diyebili
yoruz. Yunanbtanın düşmanı ltimdir7 Meç 
bul ... 

Havadisi okurken merak. ve heyecand~n 
göılerim• karardı ; milşkilliila kavrayabil
dim ve anladım ki torpillenen elli kru -
v&%Ör değil, •Helle. iımlndeki kruvaı:ördilr. 

vakıa bu haber de şayanı hayret ol -
nıaktan hali deAlldir. Falt,t .Melle. kruva
zörü yerine elli kruvaıör de torpillerueydi 
şüphe yok yalnız bi% değil, bütün dünya:ıın 
hayretten ağıı açık kahrdı. Zamanın bir 
çok muıibükleri içinde bu da bizim •Va· 
kit. in muzibliği ... 

o Deh.et haftası 
Ateşten, baruttan o kadar uz.aklarda 

olduğumuz halde, blı bllP •uııbır!'lızlanıyoruz: 

ve •ne olacaku olsun ; ....C ~ 
bakalım!• diyoruz. 
Ya İngili:r.lere ne der
sini%1 İki aydanberi 
ha bugün gelecek, hı 
yarın i{elecek; dly 
her gün, her sant, her 
dakika ba,larına , ya
ğscak atefi . bekleyip 
duruyorlar. Jkide bir onıann OB .geleceği 
versa göreceği de var!. kabilinden mu
kebt"leleri işitiliyor. Derken Berlinden bir 
set daha çıktı: 

_ Bu hafta sonu İngiltere için bir deh
~~ haftası olacaktır. 

İnpliz resmi tebliği 
Kahire 16 ( A.A.) -

lnslllı; hava kuvvetleri t.blilth 
Dün inıillz hava kuvvetlen tayyareleri 

Trablusıarbcla Bomba'ya kartı muvaHa
kiyeUe neticelenen bir hava hücumu yap· 
n:Lflardır. Umanda bulunan bir çok deniz 
!.Byyarelerine hasat verclirilmiftir. Bir pet
rol depoıunda çıkarılan yanım teveaaıi e
derek deni% tayyareleri rıhtımına k:ıdar si
rayet etnıif ve oraııru atetlemi,Ur. İki tay
yare yanmı,tır. Deniz tayyarelerine m&b.
rua bir petrol tankı infillk el.mlftir Di&er 
iki deniz tayyare5i limanda batmı,tır. 

Dütman tayyarelerinin hemen hepsi 
hasara uğramı.ştır. Tayyarelerintlzln hepsi 
wlimen dönmü.şlerdir. 

Şarki İtalyan Afrikasında Eritre'de 
Maccaca ve Habeşıistanda Jigjlga Be Desaie 
i.ızerine hücumlar yapılıruştır. 

Maccaca'da hangarlara ve Dessle'de tay
yare meydanına tam isabetler olmuştur. 
Jıgjlga'da binalara düten bombalar bir çok 
yangınlar çıkarmıttır. Bu yangınlann biri 
neticesinde kuvveili bir infilak. olmuş.~ur. 

Yerde dtifman tayyareleri yakılmtftır. 
Tayyarelerimiz, İngiliz Somalisinde dü~

marun harekAtını taciz etmeie devam et
nıltlerdir. Zella - Burhar ve Biyo - Fogo • 
Zeila yollarında dütmarun motörJiı nakliye 
kolları ve kıtaatı muvaffaldyetle bombardı .. 
tnan edilmiştir. 

İngiliz bavo kuvveUerlle birlikte hare· 
k6ta iştirak eden Fransız mürettebat İngf .. 
Hı Somalislnde Adaheh mıntakaları üzerin
de kıymetli ke,lfler yapmıılardır. Bir kaç: 
dütman kamyonu mJtralyöz ateti altına •· 
hnmı,tır. 

Eritre'de Muaac:ona"da dü,manın hava 
dcniı ordularına ald kııJalu bombardımnn 
tayyare filolarımız ti.rafından hticw11a uj
rarnıılar ve binalar çok buaı görmüştür. 

13 aıtuıtosta bir dü""an bombardıman 
filosu Kenyada Wajlra hücum •tmlfH de 
hedefine varamadan püakürtülmüftilr. 

Ayni elin İnıılllz Somaıı.tndo bir dü,man 
ovcı tayyarul dütilrülmüt, pilotu esir edil· 
mlıtir. 

Dütmanın bir bombardtrnan tııyyce filo
IU kuvvetli bir avcı tayyare filo'lunun 
himayesinde olarak Malta üzerlnı hilcum 
etmitH de ıı hasar olmuttur. 

İtalyan resmi tebliği 
ltalyada bir mahal 16 ( A.A.)-

İtalyan orduları umumi kararai.h.ının 68 
numaralı tebllli: 
ln,iliı Somaiilinde taarruz barckıltınuz 

hali tam bir inlıltol halindedir. Z.iia H

maıında bir dilfman tayyareai alevleı· için
de dü,ürülmilftür. 

Colbolcla ve Mauaonah tayyare meydan 
larına düşmanın yaptılı iki hücum ehem
uıJyeWı hasara tebebiyet vermiştir. Tebaa
lde.r ve yerliler aruında dört ölü ve 12 
yaralı aayılmııtır. 

Wazire kartı yapılan bava harekfıtımız
dan birinde yerde iki dütman t.\yyaresi 
tahrib edilmif, bir İngill% avcı tayyaresi 
dütürülmU,tür. Avcı tayyarelırlmi7in re· 
fak.atinde olarak bombardı111an tayyareleri
miz Halfar - Valte hava limanını bombar
dıman etmi,ler, hedeflerde yangınlar çıkar
mı,lardır. İlk olan filolarımıu .:t3J'1ı hücu· 
ma seçmek niyetini iz.har eden dü,man av
cı tayyareleri çekilmi,lerdir. Tayyareieri
mirln hepsi ilslerine dônmü,lerdlr. 

Şimali Afrikada tayyarelerimiz: Fuka -
Marıa - Mafruh demlryolunu bomN?dı -
man ebni,lerdir. 
Şimali İtalyanın bir mohalllnde dti"'1nn 

yeni bir hava hilcumu yapm1$llr. Atılan 

bombalardan bir kı.smı kırlara dilşmilf ve 
iki öl!l boı yarolı kaydedilml,tlr. 

Maddi hasar ehemmiyetai%dir. Torinodl\lci 
tayyare dafii bataryalarımız bir dU,man 
U.yyareıl tahrib ederek Cere.sole .. D!lla ci
varına düıtirmüılerdlr. 

Meksikada bir 
haydud hücumu 

Meksiko 17 (A.A.) - Meksikonun tah· 
nıinen 80 kilometre civarında bulunan San 
Tiüpe köyüne kortı 200 h•ydudun yapuğı 
hücum esnaRında 14 kiti ölmü, ve en aşağı 
elli kişi yaralanmıştır. Haydudlar evvelıi 
en mühim köylülerin evleri il%erine atıl:1rak 
bunları ai1elerUe blrllkte katletml,Ier mi.ıte
ıkıben evlerini yakmı,ıardır. Yangın evden 
~ve sirayet ede ede bütün binaları tahrib 
ederken kadın ve çocuklar hakikt bir ce
hennem içinde mahvolmakta idiler. Hay
dudlar köyil yatma etmi,lerdir. Federal 
kltaat olmamuı yüzünden caniler kıçmıt
lardır. 

Alman - Yugoslav 
müzakereleri 

Belgrad 16 (A.A.) - Y•ni Alman • Yu
go$lav müzakereleri bu günlerde Dubrov"" 
n.ik'te bathyacaktır. Bu mUukereler\n he
defi harbden evvelki borcların blr tesviye 
suretine baj:lanmaııdır. Evveli btlhls mev
zuu plan 1895 ve 1909 harb lltikraılarıdır. 

lrlandada heyecanh 
bir tevkif hadisesi 

Politika - Askerlik 

Romanyanın içinde 
bulunduğu şartlar 

Balkanlar ve Orta Avrupa meoe
le1erinin bahis mevzuu olduğu fU il• 

ralarda. Romanya, üzerinde en çok 
durulan memleketlerden biri olmut· 
tur. Çünkü Romanyanın Geo-Politik 
vaziyeti, bütün tamalan üzerine top• 
lamaktadır. Diğer taraftan Alman • 
yaya ve mihver devletlerine çok 
doıt görünen Macariıtan ve Bulga • 
riıtan, «Yeni nizam• ıözlerinin alıp 
yürüdüğü bir zamanda, vaziyetten 
istifade etmek çarelerini arayarak ea• 
ki davalarını ortaya atmıtlar, Tran· 
11ilvanya ve Dobrucayı geri İıtemİf• 
terdir. Buna aynca, Almanyanm, 
Romanyayı feda etmemek politika· 
ıını güderek ondan mütemadiyen 
istifade teminini dütündüğünii de i0 

)ive edersek, bu memleketin içinde 
bulunduğu mütkül vatiyet bütün VÜ• 
zuhile meydana çıkar. 

Romanya iıtikli.lini kabtemiye • 
cektir. Macaristan ve Bulgari.tan 
memnun edilecektir. Romanya adan· 
tılı vaziyete düemeyecek, ınihvtt 
devletlerine kartı, ekonomik vazife
ıini ifaya devam edecektir. Roman• 
ya kendiıinin bünyeıine teıir edebi· 
lecek kabiliyette olan böyle büyÜ)c 
bir buhranın içinden aıyrılmağa, hem 
dahili ve hem harici prestijini mu· 
halaza etmek için çalıfmaia mecbur 
bir vaziyete girmi,tir. Bunun, bilhaı· 
aa kuvvetli tehdidler kartmnda ne 
büyük ve ne zor bir it olduğu takdir 
edil•bilir. 

Fakat, Romanya hükumeti, timdi 
dahilde emniyeti ve birliği temin e. 
derek her türlü zorlukları sabırla 
halletmeğe azmetmi, ıı:örünmel.tedir. 
Dobruca meselesi ıçm Bulgarlarla 
yapılan müzakerelerin iyi bir hava İ• 
çinde cereyan ettiği anlatılmaktadır. 
Yakında Macarlarla Sinaya'da ko
nu,malara girieilecektir. Romanyanın 

timdi Alman tehdidi kartıamda kom• 
tularile de uzlatma ıiyaıeti takibine 
mecbur kaldığı muhakkaktır. Ro • 
manyayı bu ııkınbh vaziyete dütü· 
ren ıebeb, hiç fÜpheıiz Umumi 
Harbden ıonra, galiblere hiııeler da• 
Jıhhrken, o zamanki bükUmetin, I<>-" 
nunun neye varacağı bilinmeyen bir 
i,tiba göstermesidir. Bu ittiha Ro • 
manyaya yeni topraklar kazandınr· 
ken, ekalliyet davalarını körükliye • 
rek onu ıuihazme uğrabruttır. Çün· 
kü Romanya Umumi Harbden ıonra 
mütecanis ve müttehid nüfusa '\"e 
milli birlii{e ehemmiyet vermiyen bir 
tavır takınmıttır. Buna dahildeki 
partiler a,.aıında çıkan kavgalan, aü• 
rültüleri de ilave edersek, milli birli• 
ğin naaıl sar•ıldıiı hakkmda tam bir 
kanaat elde etmiı oluruz. Filhakika 
Rumenler ancak ıon zamanlarda 
müttehid vatan ve milli birlik eaaıı 
üzerinde durmu,Jardır. Bunun temi· 
ni bahis mevzuu edilirken, Roman .. 
yanın evvelemirde ekalliyet nıeıele· 
lerini halletmek lüzumuna kani oldu• 
ğunu tahmin edebilirz. itte bundan 
dolayıdır ki, ahali mübadeleıi meıe· 
leıi ortaya ablmıtbr. Romanyanın bu 
birliği ter.ıin için hayli fedakaı·lıkta 
bulunduğu ve daha da bulunacağı 
nıubakkaktır. Fakat bundan ıonra 
da memleketin daha mütecanis, da· 
ha müttehid bir milletle daha çok 
kuvvetlenecel(i de muhakkaktır. 

Rornanyada Kral Karo! devlet i· 
dareıini eline aldığı zamandanberi 

bir çok reformlar yapmıf, memleke. 
tine bir çok ıcüzel eserler kazandır • 
mıatır. Kral Karol'ün ekalliyet me
aelelerinin halline ne kadar büyÜ)c 
ehemmiyet verdiği, Romanyantn mü• 
dafaa ıi11temini hazırlarken, Karol 
hftthnı Dinyeıter üzerinde deiil de 
Prut nehri üzerinde tesia etmeli göz 
önünde tutmasından da anla•tlır. Bu 
suretle, Romanya, Besarabya İtinin 
günün birinde Sovyetler Birliği ile 
balledileceğini hesaba katmııtır. 

Diğer taraftan memleket dahilin· 
de bir çok umran eserleri vücude 
getirilmitlir. Ekonomik bünye, ıslah 
olunmuttur. Fakat bu ekonomik 
bünyenin kuvvetlenme11i ancak biri• 
birine itimad eden, biribirini tutan 
vAtanda,lar ıayeıinde kabildir. Kral 
Karol bunun İçin bütün partilerin or
tadan kaldınlmasına ve Romanya • 
nın mukadderabna yalnız bir tek 
partinin hakim olmaıına karar ver
mit ve bu m~ksadlacMillet parti•i» 
ni tefkil etmi,tir. Bütün partiler •İm· 
di millet parti.inin içinde yer almıf 
bulunuyor. 

Vakıa bu biraz geç kalmıt bir te
ıebbüıtür. F8kat ne zaman yapılaa 
gene kir telikki edilebilir. 

Romanya eğe!" bu gün maruz bu
lunduğu buhranı bir çok fedakarlık· 
larla atJ,.tabilmek imkanını elde ede· 
biliyoı'ıa bunu da, bu gün geç kalmıt 
olan, milli birlik te,ebbüıüne borçlu· 
dur. 

Mümtaz Faik FENiK 

Türk Hava }('11,.,,,,..,l p .. ,.,..~1u Kaza Şu

besinden: 

z ettirerek b pılot l.ayiatını te'- - . 
naza d' • u noktanı h ..,.. 
b n ıkkatl ~lbet n e ernmıyetine 

un<t.n aonra 1taı rnf'ktedır. Muharrt 
tnak rU Yanın M L _ r, 
d Yelinde oldu4:u ısıra ABttı yap .. 
."rtk, bu t.Barrul'Urı ko t.aarruıdan bahse -
hr•.ıntkte •belkl itaı alay olrnıyacağuu be
Olanya harbinin n ~ da, lnııııı.re - Al· 
tnek.tecUt, e Ctainl bekliyor!. de· 

İngiliz •"nayi müeaaeaele
rine verilen yeni bir emir 

T"4()ndra 16 (A.A.) - Le-vazım Nazın Her
bert Morrison 20,000 İngill% sanayi mü"!.1-
seo~slne bir tamim göndererek: harb için 
h.itumlu lmalltta kullanılmak üzer .. , ken· 
dllerlnin lhUyacı bulunmıyan makine ve 
her nevı allU aatmaluııu t.kllf •lmlttlr. 

rebbi... Bu ne mili re ) "'. :"\ 
hit ,ey!... Hayret "l J il (. -... 
ten donup kaldım. 

0

1 
.1. { 

Şu on bir buçuk ay ~ t&f'c l \ 

İyice anlayamadan: Bu haftanın sonu 
dehşet haftasının da sonu mu olacakj yok
sa baflangıcı mı? Eğer sonu olacaksa her 
iki tarafa da geçmi, olsun. Eğer başlan -
gıcı olacaksa fU geçirdiğimiz halt.anın on 
misli daha müthlı,, kanlı ve aıe,lisini ta
savvur ediyoruz İngiltereye her gün atı· 
lan 100 bomba yerine 1000 bombanın ne le 
göreceğini pek tahayyül edemiyoruz: aJ118 

hergün düşürülen SO tayyare yerine on 
misli 500 tayyarenin dU.mes.i bir hafta aun
ra gÖklerin sükUtunu iade edecek aibi a:e

Londra 18 (A.A.) - Gıyrlkonunl bir te
eekkül olan ıİrl3nda cumhuriy~t ordusu• 
azalarından oldulu zannedilen ı• kltı ıı
mall İrlandada heyecanlı bir takibden son
ra BeUaıt'da tevkif edilmitlerdir. Bu aiam· 
ların toplanclılı eve polis cebren girmiştir. 
YPdisl teslim olmutlarsa da geri kalanlar 
kaçmı~lar ve sokaklarda takib edilmişler

dir, İki taraftan ıillh atılmı, ve firariıer ci
var 10kakta bir evı iltica etmitlerdir. Polis 
kuvvetleri mahalleyi aarmış ve firariler 
yakalamıı!lr. 

Ebedi Türk istiklilinin ~n mlihim un ... 

surlarmdan milli havacılığımızın inkipJı. 

hurnrunda sayın halkımızın kurumumuza 

aıli au yaulmak için müracaatlerlntn her 
gün arttığını .ıören idarf' heyetimiz bu 

yurd..o;;ever, Ü5tün ruhlu ıevabn vatan va

rlfPııtni .eve aPve yapabilmelerini teminen 

halkımıun kıymetli yardımlarını Bcyoj; -
)unda İstikllıl caddesinde 61 No. da kaza. 

tubesinde kabul etmektedir, 

lık harb içinde in ' 
11nı bundan dah< 
çok: hayrete dU,üren 
hanıi h&dise, hana:i 
l\irpriz: vardır! Yu
nanı.tan harbde mi? Hayır .. Yunanistanın 

liyor bize. 
B. S. 
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Mevsimin son müsabakaları olan yarınki ko
şular meraklılar arasında heyecan uyandırıyor 

• I 1 1 1 ı 1 _ I 
Soldan saia: 
1. - Damlara döşenir. 
2. - Sarfta ismin yerini tutar. 
3. - En doğru - Bır kuş. 

ı • 

Yarıt ve l!lah encümeni tarafından ter
tib edilmekte olan at yarı.tlarının sonuncu
su yarın oğleden sonra Velie(endi koşu 
mahallinde saat 15 te yapılacaktır. Bu se
rıeki yarı,Iarın oldukça heyecanlı geçmiş 

o!maıı yarınki yarışların da, bilhasaa son 
olduj'u için zevkli olacağını tahmin ettir
mektedir. Ko,uların programını dercl!'di
yoruz: 

Yüzme müsabakaları I ~:i memleketimizde en. har devre•inde-

Heybeliada plajında bulunan ha\-uzda Bu . i~ıbarla yuzuculerımıze idma~ . yap
önümilzd~ki cumartesi günü bir yüzme mak ıçın fırsat vermek, bunun ıçın de 
miliıabakası tertibi kararlaştırılmıftır. müsahAka yapmak icab etmektedir. Pisin 

4. - Sonbahar - Pislik. 
5. - Su - Eş&z - Bir nota. 
6. - iplik - Memnu. 
7. - Elbbenln alt kısmı - Eski ve kıy

metli e.serlerin teoJıir edildiği yer. 

Birinci kotu: Mesafe 1600 metre, ikra
nuyesi 190 liradır. Üç yaşında halis kan A
rab erkek ve dişi taylara mahsustur. 

Müsabaka hususi mahiyette olacak ve li- noksanlığından, senede ancak üç, dört ay 
sans aranmıyacaktır. Bu hususta tanınmış çalışmak imk8nını bulan yüzücülerimiz 
yüzme kulüblerimite müracaat edilerek bu müsabakanın te~tibinden memnuniyetle 
iştirakleri, İsta.nbul susproları ajanlığının bcı.hı>etmektedirler, lıtanbul tampiyona!;ına 
da murakabesi ta.leh edilecektir. li~an!I meselesinden dolayı, tam kadro ile 

8. - Muhtelif uzuvlarda derinin kalın
laşmasile haısıl olur. 

9. - Havadan inmek için kullanılan vası-
ta. 

Yukandan. a_,a(ıya: 

İştirak: edecekler: 55 kilo ile Sevim, 50 
kilo ile Işık, 48 kilo ile Ferhan. 

Yüzme teŞ"vik müsabakalArt, bölge birin- iştirak edememiş olAn Galatasaray J(ibi 
cilikleri ve Türkiye şampiyonasının neti- kulüblerimizin de bu yarışlarda hak.iki 
cclenmit bulunmasına rağmen deniz mev- kuvvetleri göt'ülecektir. 

1. - Bilgi>izlik:. 
2. - Kınuldamıyan. 

3. - İzzet ve ikram etmek - Kötü. 
4. - Huzur - Beyaz ve .oğuk bir şey. 

ikinci koşu: Mesafe 1800 metre, ikra
miyesi 470 liradır. Üç yaoında yerli yarım 
kan İngiliz erkek ve dişi taylara mahsus. 

İ.ttirak: edecekler; 59 kilo ile Şehnaz ve 
S8 kilo ile Mehlika, Tasvir, Neriman. 

Bu akşamki boks müsabakaları 
5. - Emmekten efnrihazır - Ağızla ça

lınan bir çalgı - Şart edatı. 
8. - Gayet güz.el kokulu bir madde -

Su kenarlarında çıkar. 

Ü$iinCÜ ko~: Mesafesi 3000 metre. ikra
m.iyesi 500 liradır. Dört ve daha yuk.:.rı 
yaştaki halis kan Arab atlarına mahsus 
olup dört yaşındakiler 56, bet ve daha 
yukarı yaft.akiler 58 kilo ta~ıyabilccekler
dir. 

Bu güzel spor ajanlığın gayre
tile tekrar canlanacak gibidir 

7. - Uzak - Bir çok hayvanların bir ara
daki hali. 

8. - Bir meyva. 
9. - Siıkıinun aksi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ı • fGI A RIA[B E T • 
2 M • Ş EIR I T • ı B 
3 O Çl• IDI A L • ISA 
4 S IA K • M E MIU R 
5 AN I T • iT AIB I 
6 V AiT AIN l• IHIAIK 
7 A Kl• ILIAILl•IY A 
8 T •ÇALA K l• ID 
9 • K E N E VI 11 ~• 

İştirak edeceltler: 58 kilo ile Yüksel, 
Karakuı. Vural, 50 kilo ile Tomurcuk, 54 
kilo ile Örnek. 

DOrdüncü k()'!fu: Mesafesi 1200 metre, ik
ramiyesi 1400 liradır. İki y11şında yerli 
halis kan İngiliz taylarına mahsustur. 

İftirak edecekler: 58 buçuk kilo ile 
Rummahatun, 56 kilo ile Subutay, 52 kilo 
ile Umacı, 50 buçuk kilo ile Ayfer. 

Be!lllincl kofU: Mesafesi 2400 metre, ik
ramiyesi 500 liradır. Üç ve daha. yukarı 
y~ıta hallı kan İngiliz. atlarına mahsu.ıı:tur. 
tfç yaşındakiler 53, dört yaş:ındakılcr 58, 
bet yaşındakiler 60 kilo taşıyacaklardır. 

İftirak edeckler: 60 kilo ile Dandi, 60 
kilo ile Kornisarj, 58,5 kilo ile Parista, 52,5 
kilo ile Romans, 52 kilo ile Yatagan, 50,5 
kilo ile Mis, 50 kilo ile Thais. 

İkili bahis betinci, çifte balili üç ve dOr
düncü kotularda, üçlü bahis de 3, 4 ve 
befinci k0tulardadır. 

Tenis maçı 
Geçen hafta Dağcılık Kulübü kartlann

da yapıJmıt olan İstanbul - Ankara tenis 
kartıla'"'asının İstanbul lehine nelicelen
dığini bildirmittik. 
Yarın Tarabya kartlarında bu müaaba

karun revaJ\fl yapılacak fakat pro~am bi
raz ihzar edilmit tekilde olacaktır. 

Yenj aıfır -.iklet bok-.örümüz 
Adli Kalkavani 

İstanbul boks ajanlığının tertib etligi 
ilk boks müsabakaları bu aqam Beyoğ
lunda Halk sineması salonlarında yapıla
cAktır. Memleketimizde bir zamanlar epey 
tutunmuş; olan boks sporunun ihyası için 
eski boksörlerin yardım.ile büyük bir faa
liyet göstermekte olan boks ajanının bu 
akşamki müsabakalarda bize siantifik ve 
kuvvetli geneler seyrettireceği tahmln e
dilmektedir. 
Bunların içinde ağır siklette Adil Kal

kavan kuvveti ve ağırlığı, horoz siklette de 
Abdi tekniği ile naı.arı dikkati celbetmck
tedirler. 

Boks hakemleri meselesi de şimdiden 
ha1ledilmiş ve bu ifde ehliyeti bulunanla
ra müracaat edilerek kendilerine birer 
hüviyet varakası verilmiştir. Diğer bir 
çok sporlarımızda lisansiye hakem bulun
nuıd.Jğı halde faaliyete yeni başlayan 

boksta bu iş bir ıaptü rapta bağlanmış 
olmakla takdir edilmelidir, 

Boksun memleketimizde en çok tutun
duğu vakitler bile organizasyonlar phsi 
te~ebbüslerle yapılmakta binnetice her za
man eksiklik bulunmakta idi. 

Sporun her şubesinde olduğu gibi boks 
da da ıslahatı devletin yapacağı anlatıl· 

maktadır. 

Bu akf&mki müsabakalar bu husw:ta 
bir fikir verecektir. 

( RADYO 

----.--------------=---------=--...., İstanbul Vilayeti Emniyet mildilrlilğün -

C E • t ~ v il oları ) den: Emekli ordu mensublarından eski İçel 

13.30 Program - 13.35 Müzik: (Pi.) -
13.50 Ajans haberleri - 14.05 Müzik: PIBk
lar • 14 20 Müzik: (Pi.) • 15 - 15.30 Mü
zik: (Pi.) - 18 Program - 18.05 Müzik: 
(Pl.) - 18.40 Radyo caz orke.stra.!lı - 19.15 
Türk mu.sik.isi - 19.45 Ajans haberleri -
20 Müzik: Fasıl heyeti - 20.30 Konu,ma 
(Günün meseleleri) ... 20.50 Müzik: Müşte
rek ve solo '°rkıiar - 21.15 Müzik (Pi.) -
Zl.30 Konuşma (Radyo Gazetesi) - 21.45 
Radyo salon orkestrası - 22.30 Ajana haber
leri ... 22.50 Radyo salon orkestra.\l. (Yalnız 
uzun dalga post.asile) 22.SO KonUflll8. (Ecne
bi dillerde - yaln12. kısa dalga postasile) -
23.10 Müzik: Cazband (Pi.) - 23.25-23.30 
Yaruıki program v~ k.aparuş. 

mDJye 80uJgf ıneb'usu Hakkı Saydam dün vefat etmiı-
-=======_.;:=._------'==------'==-----" tir. Cenazesi bugün 17/8/940 öğle namazını 

o/o 8,5 fal• zlı• ve sekı• z müteakıb Teşvikiye camünden kaldırılarak sene Asri mezarlığa defnedilecektir. 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
HALİDE PİŞKİN beraber 

Bu Aktam 
Büyükdere Aile Bahçesinde 

ONLAR FJlMiŞ MURADINA 
Vodvil 3 perde 

taksitli emlak satışı 

8 EM T I 
Kadıköyünde Ibrah!mata mahalle-
8lnde Kü!tüncüoğlu yeni E<adpaşa 
sokağında eski 15 mü. yenl 6 1 No.lı 

• Muhammen 
Cinsi kıyınet1 

Ik1 katta altı odalı iki so- 900 
talı ve kuyuyu hav1 maa-
bahçe ve tarla bir ahşab 

evin tamamı Cmesahal sat-
hlyesl 2225 metre murab-

• baıdır>. 
Anadoluhlsannda Göksu mahallesin- Ikl buçuk katta beş odalı 350 
de Nlşantaıı'caddeslnde eskl 7 Mü. maabahçe ahşab bir evln 
yenl No. taJ 53, 53 No.lı tamamı. 

ı - Arttırma 28'8/940 tarihine düşen pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek lçln muhammen kıyınetln % 15 1 ntı;betlnde pey 
akçesi yatırmak lbımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin, geri kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi takmtte ödenir. Taksltler % 8,5 faize t!bldlr. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birine! derecede ipo
tekli kalır. 

5 - Binaların fotol!ra!ları Sandık dahillnd.,k! satış salonunda teşhir olun-
maktadır. Fazla tatsillt almak için ••!ona müracaat edU!r. (7267) -

o/o 5 sene faizli ve sekiz 

taksitli emlak satışı 
Emllkln semti 

Beyotlunda Hüseylnağa mahallesin
de Topçekenler sokağında eski 52, 27 
yeni 31 No.lı 

Oalatada Sultanbeyazıd mahallesin
de Kılıçal! cadde<inde eskl 136, 136 
Mü. 135 Mü. yeni 24. 26. 168. 168 No.lı 
Beşlktaıta Cihannüma maha!les!nde 
eski Bostancıbaşı Muhtar yeni Bos
tancıbaşı sokağında eskl 17 yeni 2, 
3 NoJı 

Clruı1 

Muhammen 
kıyınetl 

8500 Beş buçuk katta on s"klz 
odalı dört sotah terko.s ve 
elektrik tesisatını havi 
kA.rgir bir evin tamamı 
!mesaha! sathlyesl 167,50 
metre murabbaıdır.) 
Fırın ve dükkAn1arı müş

temil odaların tamamı. 

Uç buçuk katta on odalı 
lkl sofalı. lkl salonu ter
kos ve elektrik tesisatını 
havı karglr bir evin ta-
mamı. 

2100 

6000 

2500 

İstanbul ikinci iflis memurluğundan: 
Ga!atada NiŞAstacıyan hanında Fasih Ga

lib hakkındaki ifli.sın kaldırılmasına İstan
bul 4 üncü ticaret mahkemesince 15. 8, 940 
tarihinde karar verildiği ilin olunur. 

İtalya ve 

Heyet her cumartesi akşamı Büyük.dere 
Aile Bahçesinde 

Merkezi---
Avrupadan ,ımendlfer ile 

Her Nevi Nakliyat 
TafslUH için: K. A. MULLER ve Şkl. 

MINERVA HAN - GALATA Telefon: 40090 - P. K. 1090 

Hatay Vilayetinden: 
1 - Vilayet yollarının muhte!l! kilometrelerinde 250,000 M2 blr kat asfalt 

kaplama ve gene 15000 M2 blokaJ!ı şose inşaatı, gene iki kat asfalt kap
lama ve Antakya, Iskcnderun, Kırıkhan şehirleri dahlllnde 40610 M2 şo.se 

lnşaatlle üç kat asfalt kaplama 141 pazarlık usullle münakasaya konul-
muştur. ' 

2 - Eksiltme 20 ağustos 940 salı günü saat 11 de Antakya Nafıa Müdür
HıAü odasında müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 

3 - isteyenler tennl ve hususi tartnamelerle evrakı ketflyeyl 468 kuruş bedel 
mukablllnde Nafıa Müdürlüğünden alablllrler. 

4 - Bu işin keşli bedeli doksan üç bln altı yüz kırk bir lira seksen bir 
kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat beş bln dokuz yüz otuz iki lira dokuz kuruıtur. 
6 - Tal!blcrln ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer inşaatı başardık

larına dalr evrakı müsblteierlle birlikte Vll!yete müracaat ederek ala
cakları ehllyet veslkasını ve teminat mektub veya makbuzların ı ve Tica
ret Odası vesikalarını Komisyona ibraz edeceklerdir. (6836) 

(Devlet Demiryolları işletmesi Umum MUdUrlügUnden :) 

Havaleli eşya tarifesi, mamul ve gayrlmamul tütün, tömbeki, her nevi si
garalar. tazyik edllmlş ve edilmemiş pamuk ve kıl, kurutulmuş tüylü deri ve 
post, çoven, yün, yapağı ve tl!tlk nakliyatına ak! olmak üure yeniden tanzim 
edUm1ştlr. Yenl tarife 1/91940 tarlhlnden itibaren tatbik edtlecektlr. Ucretıerde 
şayanı kayıd bir !ark yoktur. Fazla ta!s!!M !çln istasyonlara müracaat edll
mclldlr. c4702• (7450) 

---- -

ZAFER 
30 Ağustostadır 

r 

Milli Piyango da İzn1ir Fuarında 
çekilmek üzere bir Zafer Piyan • 
gosu 
tarafında 

tertib etmiştir. Tiirkiyenin her 
satılığa çıkarılmış olan bu 

fevkalade piyangoda mevcud 300,000 
biletten 63,345 tanesi mutlaka ilcra· 
miye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) 
biletler ( 1) liraya 

liraya ve yarıI11 

satılmaktadır. 

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

• • sarf edilP.rPktir . rımıze 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus fevkallde 

piyangonun pllnı 
İkramiye adedi İkramiye miktarı İkramiye tutarı 

Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3000 10 30.000 

30000 3 90.000 
30000 2 60.000 

Öanf<i, ---.... Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması 
kolay müessir bir müstahzardır. 

gayet , 

Barsak. Solucanlarına 
kar,ı gayet tesirlidir. Barsak sol ucanlarını n büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb ol acağı tehlikeler göı önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdır. 1 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen'fbu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
fi·l'r-' \·~~ · ..... ,.,,.. -•••"'H rl toı -C•• R•- ,!t ı:e u•·,w-

İstanbul Defterdar~ığından: 

Semti 

Rumell !ener! 
Eminönü 

Büyükdere 
Usküdar 

Çakmakçılarda 

Mahallesi 

Rumeli feneri 
Ahı çelebi 

Mandıra ba~ları 

Sokağı No. Nev'i 

Iskele caddesi 86-88 
Iklncl kan tar 3 
ocdı 

Arsa 
Dükkan 

Tarla 

Muham- J' 
menMuV'S. 
satış kat~ 
bedeli ııı111• 
Lira :Llf3 

72 6 

1125 s5 

Pazarbaııı Taşçı Mah
mudbey 

7 Evin se
nelik icarı 

65 
120 

5 
9 

Olrldll Nail hanı 15 No.da 1 Ka.sa 120 

Yukarıda yazılı emvalin satış ve icarı açık arttırma ile müzayedeye konıı1: 
muştur. lhale 2 91940 perşembe günü saat on dörtte Mllii Emlak Müdill'ı~. 
ğiinde müteşekkil Komisyonda ayrı ayrı yapılacaktır. Gayrimenkul satış ııe 
dellerl detatendlr. Iklncl tertlb mübadil tas!lye veslkaslle ödenebU!r. 'l' e.!tıı' 
lerln yukarıda yazılı teminatla muayyen gün ve saatte Komisyona ınur•; 
caatlerl. (7428 

P. T. T. Umum Niidürliivünden : 
1 - Idare lhtıyacı için 500,000 metre çltt nakllll lA.stlkl! bronz tel k•P,.ıı 

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel c90,000•, mu\llıkkat teminat c6,750> lira olup •~; 

slltmesl 20 19. 940 cuma günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum Müdür!~ 
binasındaki Satınalma Komisyonunda yapı1acaktır 

• • 3 - Istekllier muvakakt teminat makbuz veya banka teminat mektubl 
kanuni vesaiki ve tekllfl muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar JJleı' 
kür Komisyona vereceklerdir. 

1 4 - Şartnameler Aokarada Evkaf Apt. P. T. T. Levazım, Istanbulda ve.Jd, 
hanında P. T. T Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden 450 kuruş JJ1~ 1 ;tı:abU!nde verilecektir. c4368> (702 Usküdarda Altuntzade mahallt>slnde 

Bağlarbaşı Küçükçamlıca sokdın~
eskl 13, 13 Mü. yenl 57, 57 NoJı 

Iki buçuk katta sekiz o
dalı Jkl sofalı maabağ 
blr köşkün tamamı (me-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___., 

•ahal sathlyesl 5017 ·metre 
murabbaıdır.l 

1 - Arttırma 26/8/940 tarihine düşen pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin "o 15 ı n!sbetınde pey 
akçesi yatırmak lhımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte blrl pesin. gerl kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler 3 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa blrlncl derecede 
ipotekli kalır. 

5 - Binaların !oto~ratları Sandık dahilindeki Satış salonunda teşhir olun-
maktadır. Fazla tafsl!At almak içln salona müracaat edilir. !7165) 

c Istanbul Belediyesi ilAnları ) 
Kadıkoy Belediyesinden: Başı boş olarak gezdiği görülen bir kuzu bulun

muştur . Sahlb zuhur etmediği takdirde bir hatta sonra satılacağı l!ln olunur. 
(7459) 

,---~--------~ 
ABONE ŞARTLAR! 

Türkiye için: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Aiti aylık 
Senelik 

Yabancı memleketler için: 

90 
250 
475 
900 

Altı aylık 800 
Bir "'enelik 1600 

• 
• 

Imtiyaz sahibi ve başmuharriri: 
N ecip Ali KUÇOKA 

Umum neşriyab idare eden Yau 
İşleri Müdürü : 

Ce.,,,al Hakkı SELEK 

İstanbul Defterdarlığından: 

Semti 

Fener 
Samatya 
Kemer burgu 
Is tan bul 
Tophanede 
Hallet en eri 
Emlnönll 

• 
lstanbul 

Mahallesi 

Abdlsubaşı 

Hacı Hüseyin ab 
Karaağaç 

D!klmevl altında 

Yemlf 

Sokağı 

Tahtaınınare 

Mual!lın feyz! 

Orta 

Paşa rokatı 

Bulunduğu mahal 

25 No.lı dükkan 
9. No.lı kısmen münhedlm 
286 No.lı münhedlm hane 
Emnly"t Müdürlüğünde 
435 No.lı dükUn 
Kayıkiskelesl 
2 No.lı dükkdn 
Malmüdürlüğü dairesinde 
Iktısad Müdürlük 

Muhammen 1 

Nev'i 
satış Teıııill$ 
bedell 
Llra K. Lir• l'· 

sabit camekan 75 oo 6 oo 
Hane enkazı 200 oo ıs oO 
• • 7183 ao0 

317 00 24 oo 
'taşçılık alatı 

sandal enkazı 
Muhtel!! eşya 

> > 
> • 

8000 aoO 
7 00 o 55 

2200 2 00 
23 20 2 oO 
41 10 4 oo 

\.. dalreslnde 
------------- Yukarıda yazılı efya ve enkazın müzayedesi on ııün uzatılmıştır. Müzayede 29/81940 perşembe günü saat 14 ti 
Baııldıi1 yer: Cumhuriyet i'latbıası ı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil Ko nılsyonda ayrı ayrı yapılacaktır. Satış bedeli nakten ~l 

ııetlndlr. Ta:tblerln yukarıda yazılı teminatla komisyona müracaatıerı. , J74'1 · 
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