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Tasan 
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nehirler 
m~cra arina çekildi 
Edırne (Hususi) s·· ınurlardan d .. t - urekli yağ. 

Selen Ard ~r metreden fazla yük
nehirler' ~· unca, Meriç ve Ergene 

mm suları t b'' çekilıniştir Al a 11 mecralarına 
Ve hayVa · m~n tedbirlerle insan 
t • nca zavıat v ·1m . ugyanın bü •"k erı emışse de 

~ u zararları olmuştur. 

- SAYI:52 

İtalNa 
\re Su,.;~e 
l
"lalyanla s · Üzer rın urıyeyi iıgal etmek 

Yer. e olduğunu ajanılar haber 
lliıiııı ~0!· V akııô ( Mare Noıtrum = 
le., ita) eınt) rem.zile bulisa edi
İsin A.:.ı,:n . ~olitikaıının tahakkuku 
da bir nızın tarkmda ve cenubun 
l>ı-,1 1i çok eııulı noktaların tutul : 
&.,.it ın':'dır. Lakin lıalyanların bu , .. 
ltıeleı; •• lad ve arzularına Yarabil
~İtdeki '}ın,. ~er teYden önce Akde- ı 
•tıııeı...; ;:,ı•lı.ı kuvvetlerini bertaraf 1 
lı.ıe .. lıta ettiği malUındur ş 
ı_ ıoresd Li • u 

•ak a ı: • u an ve byadan yapı· 
•dilııı dı erı hareketlerle Mısır inal 
d.,.;,;.:n ve 1ngiliz donanmuı Ak· 
d,., lııt1ı kaçırılmadan evvel Suriye

""•••inıı~ed!?'ek bizim kanaatimizce 
1 iZ ır 
taı18 •1 • 

Ilı" 1 e Fra b,, utarek . • ıua arumda yapılan 
b. lunup enbın ııızli hükümleri mevcud 
<>ı· · ulunmad ğ b'lm' <ıtıı lıildi • . ı ını ı ıyorux. 

' 

Aydında ilk pamuk 
mahsulü idrak edildi 

GÜNLİİK AKSAM GAZE'iİ 

!zmir (Hususi) - İlk pamuk mah· 
sulü Aydında Mehmed tarafından id· 
rak edilmiş, kilosu 25 kuruştan sa
tılmıştır. Mehmede, Aydın Ticaret 
Od.ası tarafından bir pulluk hediye e
dilmiştir. Bu sene pamuk mahsulü ı 
bol ve iyidir. İDAR.!r.c~: İSTA_NBUL _TüRKOCAGI CADDESL TELEFC154 
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SALI 10 EYLÜL 1940 
Fiab 3 kuruş 

ah\Uye Vekilinin beyanatı 
Vekil, ekmek buhranı 
ailelerine yardım işini 

oe asker 
izah etti 

Dahiliye Vekili Faik önrak dün Bur· \tunlar~ oöylemittlr: .. , . , 
sadan ıehriınize gelmif, dün aqam :"'n.· :- latanbulda mahalle mumeasl!liği ~!: 
raya hareketinden evvel ıarda kendlıılle ııo- killb hakkında tetkikle~• bulunmak rüşen bir mubarririmiı.e tunları söylemiş- re iki milfettif ıonderdlın. Bu mufetb.fler 
tir: muhtarlığın kaldırılmıwndan aonra ıeeaaua 
·- lstanbulda Dahllly• Velti.letinl alika· eden vaziyeti tetkik etmektedirler. Daha mı 

dar eden bütün me1tlelere temu ettim. Bu iyi olaıuştur, yoka daha mı fena; bunu a• 
erada bilhassa 

800 
günlerde zuhur eden ek· raştırmaktadırlar .. Bu tetkikat neticesin~e 

mek meaelesile esaslı ıekilde megul ol· daha güze! bir '°kil bulunursa hemen tatbik 
num. Bu tetkikatın neticesinde "1 neticeye o!unaıcak.tır. Mü!etti.fler tetkiklerini benuz 
vardım: bitirmcmillerdir. 

Son günlerde !.tanbulda ekmek ııarfiyab Aıoker oilelerin• yapılacak yardım bak • 
artm.ştır. Fakat bu artıf btr buhran doğu· kında vilayeUere yeni bir tamim ııöndo • 
racak ..,kilde değildir. Hldise biraz müba· rilmittlr. Bu tamim• göre ıebir bir küldür. 
liğa edilmitı halk da enditeY• dü1ünce Bir tehirde uker• gitmif olanların ailesine 
buhran doğmuştur.• yalnu: bulun dutu mahalle halkı detıl ıeh

V eldi, taba! men!aaUe hareke\ eden bazı rin bütün sakinler! yarcüm edeceklerdir. ı.
kimselerin bu buhrana sebeb olduiu !dıli· umbul vi!Ayeti bu tamim üuırin• lcab eden 
aları hakkındaki suale de: teşkili.tı yapmak üıere faaliyete ıeçmiş.tir. 
·- Bu husUJla belediye ve zabıta icab Evveli ibtiyac mi.klan tespit edilecek, sonra 

eden tahkikatı ehemmiyeUo yapmaktad\?,• herkes kudreti ve :ı:enginliii nispetinde bu 
demiştir. yard=a iotirak ettirilecektir.• 

Faik Öztrak aon zamanlarda matbuatta Dahiliye Vekil! İunlr seyahati hakkında 
gOrülen Bunadaki ekmek me&eleal hakkın- da ,unları söylemi,ıtir: 
da da: ·- izmiri çok iyi ıördüm. Kültürpark ve 

c- Buna.da bir ekmek buhranı yoktur. eara! çok mükemel birer eserdir. iımirde. 
Bu veresiye alış:veriş:in bir 1eı.ahüründen herkes ifile, gücile me•sul olarak çalışmak• 

:"'•k Alıntımıze röre, Fraıuı.ıların 
,_• Y•pm anya ve rerekıe Jtalya 
""ıııda •ı , olduklan mütareke tarl· 
>.kdine ıalıb devletlerin mütareke 

lop'aklak:dar i~ial elmiı oldukları 
"lıla., r an hır adım ileri almıya
'-'lllıate ııar".!'atle tespit edilmiJti. Bu 
-•lar rarmen lıalyanlarla Fran • 

~•!uı::"?da Suriyenin lta!yanlar 
~ .. •nl 1fialine dair, aynca rizli ~- • •ıma va • • ~,.,..,,..-:-~...;;;;:;:.:,;;;::.:;.::,.;u::ğr::.,:a:;y:::a!.n bir şehrin i""lıa ka r 11e, o zaman meseleyı - arzettiii harab ve 

~11..,1, telôkki etmek lazımdır. Amerika Ziraat H h b" d !;~1;,;~2;~~:~~1:'.':n ;~:7.:1~: Nazırına göre: ava ar 1 Ci di bir --:--~~-~-------
ibarettir.• demi• ve beyanatına devamla tadır.• 

"' llt •ılihtan lecrid edilın ] · A f h " k 11 a.:ıııA .,~ 1.--.;..-----------. •iı-• .,~"'~leri, muhakkak ve derha~ ~~: vrupa gıdasız sa aya gırme uzere Alı • .,~. 1 1 t .. ıı~'~·I edileceiine delilet et. SON HABER 
t~~t~,~ğ~l~~:,. ;:~~:ekt~:~::ti:.~ kalırsa bundan Alman hava tabya- Dün DahiliYe ve . -

göre : 

Harb uzun 

sürecek! 

' 

~·~~ .. p~:U:n~::.~~:!a ~i':~ Al ' 1 sında deği,iklik ·~ Ha . . ILk"ll L on d raya yapllan ~"I·~./"''' bir tedbir de olabilir manya mes u ı ı,ı rıcıye w 1 e-
'lit ı ve kurnaz !tal !itik • ngilizler eıki pla~nlarına ~ h" d 47 Al ~1he_r bakundan ~:,ro etm:;: ~~~~. l~t~.Jn B;;~:~: b~ı:;: devam ediyorlar · ı rı"nı" kabul ett"ıler ucum a man 

1
.,

1 

~ d S • r-ı1 t~ , n r• 9 (AA.) - Reuter'ın· cüplo-·· " d•• •• '' ld" 
Londra 10 (A.A.) - Mqh~ İtalyan ıa• 

zetecisi V. Gayda Giomale dltalla gv.ele• 
sinde ne,rettiii btr makalede töyle demek• 

-~ etındedir. imparatorluk a • nattıı ezcümle ""vle demi""r: Lo d İ,ı:.•••ı ... m \my•n;n v•·~· •• : .ı: d ~-rtK·~· Avrupa'1 dam•""'·" ..... ln•d tik muhabiri bildiriyor; ·- tınaresı U$UFU u ~ "'~ai. ~•yas kabul etnıiyecek bazı • • • bUTaila&> ...,.,n "" ıi.;,'tik 'lJn,yımrı:: • •ı ıeU • . t.<kabW edectk mikt...-dad"· Ej!;or bazı mem hova harbi, kritik bir aafhaya varmak Ü~- yatın<la mtirahat buyurmakta olan l{e- ı.. l 

tecür: 
.Harb ~l/:n aürecek ve btr çok ıorluklar 

.~... • ~ürtkil bllyfilt RrY•t 'fi ak• 
Jflnna sahih olan %11\gin inpltere, hnpara .. 
torlutunu kurtarmak yolunda, kuvvetli bir 
mukavemet göstermek kabiliyetindt:dlr.• 

dU~"tlırı erıd haudir. Çünkü Suriye leketl•r orzaks,• kalacak olurlarsa, bu, redir. Durmad•n yük!elmekte olduğu, fa- ı.icumhurumuz, diin Horiciye Vekili dün ı;.e ~n-:.::.ı:;n:'::':c:m ~~:b: 
l llıiı b' ıa ece manda11na tevdi e• nıevcud gıda maddelerinin alakad•r mem· kat en yüksek nokl8'ın• henü• varmam>f Şükrü Saracoglu ve Mudanyadan .. h- simde bulunmutlarchr. 
''da a~ ır memlekettir. Son zaman • leketler ırHın,la haklı bir '"kilde tevzi e· bulunduğu söylenebilir. , riınize gelen Dahiliye Vekili Faik Öz- 350 hücum ve avc> l<ıyyaresinden mü· Iİlıird; Ş~ iııtiklili bile temin edilmiı dilmem.,inden Heri geleeek!ir. Bundan da Alman başkumandanlığının tebliği, cu· trağı kabul buyurmuşlardır. Vekiller rekkeb ehemmiyetli gruplar oahili geç· 

S

""'°"u" '_tııdi lıalyanın kendince la• ancak Alman makamları mes'ul tutulabi· martesi günü Londra üzerine yapılan gece uzun müddet Yatta kalmışlar, akşama mişler, cenubu şarkideki İngili• tayyare lng"ı l"ı zler Fransa 
Qr' •ltığj • · k im d lır.• hiıcumlarının, İngiliz hava kuvvetlerinin doğru Milli Şefe veda edip yattan ay· meydanlarile Londradald endüstriyel he-IJıe)'i h yenı nızam uru a an, Al rılm>şlar, otomobille fehre dönmüş- d fi d li · 

t,d, 0.,1 '-itlen itıa• etmeleri ıu ,.. Amerı"kan-ın ı·ngı"lte- manya üzerine taarruzlarına bir muka- lerdir. e ere! o ru teveccüh etmiş1erdir. lngiliz ar, h' bele bilmisil t.<şkil ettiğini 
6
öyleyor. İn· tayyare eri, bunlan, vazifelerini yerine ge· h • ı ı o • 

d ıı.. .. 1\ • ıç de iıine relmez. giliz hava kuvveUeri, bu gibi mukabele bil· M.11.. ş tu:meğe vakit bırakmadan tardetmitlerdir. sa 1 er 1 n 1 top d~~ .... ~ b.ır parça daha inkiıaf e- ıni.U hareketlerine başvurmakta. fakat, 1 ı ef yakında Jngiliz avcı tayyareleri Junkers tayyare-

ltılectk.., rn_ılliyeti izzeti nefsine İn· reye p"ı lot vereceg'" ı· 1 ikinci derecede faaliyetlere girişmekten. ise, terinden mürekkeb bir grupa aaldınruf, ~·ıte., 
1 

ıı1ııın bir darbe 

0

1an bu h•· evv•lc• tetkik oıunmu• plan mucibince ba- , Ankara ya dönüyor ~~tır·.n be,ini dü,ürerelt dia•rleriııi ka· atesı" ne tuttular 
1 

llııııe,,· ta.lyanın ciddi ıureıte çe- rcketin çok daha iyi olduğu kanaatinde bu- 1 , .. ~ ._ti ı otu,. b •• ı • lunmaktadır. ı) Ankara (Husuııi) - Bir müddetten- En şiddetli çarpıfm• Londra yolu üuı- • ~ tri ilt n u ıünkü hayati men· s o y e n 1 y o r beri İstanbulda. bulunan Reisicumhur rind!! olmu,tur. Bu çarpışma aırasında, pi- Londra 10 (A.A.) - İnaffiz hava kuv• 

~trö •• b hzasındandır. Ha"" Mııır Umumiyet itibarile denebilir ki, Londra- İsm İ .. . 
"" •• ılp l •~ ya taarruzlar, Alman .... hedefi üzerinde el nonunün bugünlerde Ankaraya loUan tamamen Kanadali olan bir filo, 10 veUerinin evvelki gece Hamburga yaptılt-
I "tl'\ı lıi 

1 

a~ aıkeri harekata Nevyork 9 (AA.) - Nevyork Times ga· bir tahavvül ifade etmektedir. Bahlı mev- avdet buyuracaklan öğrenilmiştir. Alman tayyaresini dilfürmeğe muvafiak ol· !arı hücum üç saat devam etmi,tlr. 
a••te1.,;' tekıl vermek için ltalyan zetesinin Vaşington muhabir~ gaıete•in• ruu olan, İngiliz aveıların~ ııablllerden uza- ""-=~- -~ muştur. Hücum esnuında dütürülen A!- İngilizler, uzun menzilli toplarla, Alman• ~dığını ' Mısırda lıalyanın rözii ol• fU haberi verm~tir: ğa dahile girmeğe mecbur etmek •• Alman 1 man tayyarelerinin sayısı •7 dir. Buna mu• larm Douvres phillerine açbklan topçu 

.. "' A.nRlov"s Yalnız tarihi Mısır mille· Diplomatik mahJillcrde dolaşan f8yialara bombarcüman tayyarelerinin İngiltere üze· stanbuldakı" meb'us kabil ı3 İngiliz ı..yyareııl kaybedilmiştir. ateşine kartı çok flddeUe mukabele et-.,ııı.I_ .... L gôre, vaktile Almanların ve İtalyanların b- · d · h k" k be 1 Bunlardan üçünün pilotları kurt.anlmışbr. miolerdir. 

t:~ .. iıt"d"-ı""'. o.n istilasından kurlar• nn e genış are at yapma ta ser st o a· . "RU , "' e panyada General Franko yanında çalıfmıf bilmesi için İngiliz avcı hava kuvveUcrıni o•• •• •• • Infilik eden bombaların netrettiği ıtık· 
lU "ıt kiilt"' .~uıı, ve Mısırda ihtiyar oldukları gibi, Amerika Birletik Devletleri· tahribe çaltlmaktır. Fakat Almanlar, bu- k" 11 d" k numuzdekı haf ta lar Fransız uhillerinl ardınlatmakta idi 
d 'ii ikam uru Yerine 1enc Litin kiil· nln keneli hava kuvvetlerine menwb bazı rada, Polonya. Holanda ve Fransada kar- ve ve 1 er un a sam • İnfilik!an," şiddetinden Inglltere sahille_. ukı..,111 ~ etmek arzuıunda bulun· subaylann bir müddet İngiliz hava kuvvet· fıl~tıkları mukavemetten çok daha büyük f rındeki bınalar ııarsılmışur. 

1
la

1 

ey,., ediyorlar. !erinde ç•llfllbilmelert için müsaade ver - bir mukavemetle k.,..1a...,aktacürlar. Al- A k · ·ı larda Berl"ını·n bom- Akden"ızde batırılan 
lab Yanlar kb rne•i muhtemel bulunmaktadır. mantarın _g•yreUer~ hali İngilterenin isti- n araya gıttı er 
"1ı "1İlliyet' a • batında hiçbir A· Nevyork Tiınes gazete.!, şu ciheti tebarüz !iS> üzerinde teksif edilml' bulunmaktadır. tild~tek ol::r~erıbtarafından inanıl· ettirmektedir ki böyle bir karar, Amerika· Harbin ilk on ayı ı:ar!ında, Almon bom· Birkaç gündenberi '°hrimizde ' bulunan bardımanına sı"ddetle it 1 "I 

0 

d•J,·ı faa.lt u eyanat ile 111rkta War için ınodem harbde kiyınetli bir an· hardıınan tayyareleri, hemen hemen ya· a yan gemı erı 
1 

Yete r -'-l t l ın· -'li 
1 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ile Sıhhat 
',:

1 

ay'-rd <eçec."" eri öniimiiz· renrnan yapma arın>, •• •erin ise, im· nında avcı ı..yyareleri bulunmadan geli - • • ] .., a eh 
1 

k h k U vo? İçtimai Muavenet Vekili Hulü.sı Al3taf 1 .... o Ilı\ A b emmıyet1eri rayn" ka- parator u ava uvve eri programının yorlıırdı. Bunun eksine olarak yeni taarruz- devam ed" ı ecek Londra 10 (AA.) - Aminıllıiın diln gece 
intişar eden bir tebliğine göre, İngiliz de
niz.altıları Akdeniı.de üç mühimmat gemisi 
batırmışlorcür. Oııiris İngiliz denizaltwn.ıı 
batırdığı mühimmat gemisi 3000 tonluktur. 
Rorqual İngiliz denizaltısı da, bir deıstroye• 
rin himayesi altında bulunan i1d İtalyan 
mühimmat gemisini babrmağa muvaffak 
olmu~tur. İngiliz fiJosu bu suretle Llbyada
ki İtalyan ordusunun la~ vazlyeUnl tok 
mi.işkül bir variyete ıokmaktadır. 

"'ltı "ra 1 ini .ın · dün a!Qam .aat on dokuzda Ankaro eks-
- r- k • tr l Am iJtan presıne g anan hususi vagonla Ankaraya 

d •. 

•ltııek nıill_et.lerini .... rnk tat .. ıemere er verme e ıntiı.a.ren yüksek larda~ avcı kuvvetleri, adedce bombardı- . ba"l 
nııd I l•Yeaını tır1itm'' t"' Ak as erı an enman 1 er tayyarec.ıleri· man tayyareleri kuvvetine muadil bulun-llıeı; e ngili h" • ~- Uf ur. • oin hizmetinden istifade etmelerini mucib tur hareket etmişlerdir. Pendikte bulunan Ma-~· le heniiz dz i.kımıyeti biitiin hat· olacaktır. muş · Uye Veklli Fuad Ağralı da Pendikten bu 

1.·:. lıclki ka ~ha Yatarken ltalyanla· Eğer bava mücadelesi, Almanlarm kendi trene binmifür. 
•I ı,· ça,. olar-•- • b'I Gazetenin Vafington muhabiri, ayrıca fU lehine olarak tellkki edeeeklerl bir tarzda 

le k ır mikt "" getıre ı ecek• tafııillu da vermektedir: devam edene, istilaya teıebbüs eyllyccek· Dün akfllm Ankaraya giden yolcular faz· 
•I a]k1ltııal ar aıkerle Suriyeyi İti•· Diplomatik mahfiller, bitaraflık kanWtu • !erdir. Fakat bu meselede, İngifü tklim!le l• olduğu, lstanbulda bulunan bütün meb· 
• ..8taktır .,, ·~ heıabaıt bir hareket nun böyle bir plinı pek muhtemel olarak yanşa çıkmıt bulunuyorlar. Almaniarın İn- uslar da yarınki Meclis !çtimaında bulun· 
.. "'th 'I • 

1 
enı b • • 1 menedeceğini kabul eylemektedir. ·r•akat n1ak üzere An.karaya hareket ettikleıi. için 

h... , 1 tt.t•İrıi d . ır ııga e mukavemet giltere üzerine C(inderebilecekleri btJmbar· ?"•&ı.; k •ıma bilen Arablann buna rağmen f11Yialar musmen devam et• d>man tayyareler! kuvveti bunlara refakat soat on dokuzda hareket eden Ankara eks· ~l'ci k•Iın •rımnda kollan b •

1 

mektedir. T>pk> bundan dört ay evvel A· edecek büyük avcı kuvveilerile tahdid edil- preı;i bütün yolcuları almağa klfi gelme· 
lJh ıya--Ll ag ı se- merikan torpido muhriblerinin İngiltereye . b l aktad mı,, ... t 19,30 da ikinci bir tren tah· 

devredilecejlnden bahsedilmeğe ba•la-cügı~ rik edP-l•tir. Bu trene ba•lanan hususi hır' '-1,"ıtıracakl """ annı, on lan hayli m•• u urun ır. ' it •nnı gö " ·• d • '" Cumartesi hüciımları esnasında, Alınan "'""' • )• alya.nl z onun e tutar- uıman da fllylalar musırrane devam eyle· \'agonla da Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
"-n. ı,.. h••eaknn henu"'t vakti' welmı'· ml•ti. bombardıman tayyareleri, gündüzleri 4 bin d" bah M d d hrt i l • ., ~ _ 

6 

v v. unsa u anya an .. mzegeen 

1 
biç d• ete le.-bbüı edecekle- Diğer ı..raftan öğrenildiğine göre, 200 sa· !le 7 bin be• yüz metre aras>nda, geceleri Dahiliye Vekili Faik Öztrak Ankaraya ha· 

ll· . v Utnmayorux. atlik antrenman uçuşu olan bir çok hususi İ•e çok yüksekten uçmakta idiler. Bom • reket etmitlerdir. 
l lıırrı f"- . bardıman, umumiyetle hedef gözetmedon 
""la l &l(rınıizce bö 1 b• Amerikan tayyarecileri fimdiden K\lllad.ada yapılmışa benziyordu. Bununla berober, 

Vekilleri Haydarpaşa garında \Tali ve Be
lediye Rebi Doktor LO.tfi Kırdar, Müddei· 
umumi Hikmet Onat, Emniyet ıtidürü 
P.'1uz.affer Akalın, Üniversite Rektörü Cemil 
Bilsel, Maarif erkanı, mekteb müdür ve 
muallimleri, gazeteciler, dostları \•e kala
balık bir halk kiltleai teşyi etmiştir. 

...... 0 •ce.kt Y e ır hareket rönül1ü vaı.ılmı•lardır. •ıı.,.tle..k ır H ta v Almlln kuvvetleri. münakale hatların'.!ı v:ır-
• rafi) • 1 •._ etmek İçin ise f ·1· Al -- - mak te--bbüsü emareleri göstermic.lir. Ha-

o ma,. la .. rndır. ngı ız - man topçu ~ ' ...........__ N va, aon günlerde Almanlara müsalJ gitmiş· Q ecip Ali KOÇ OKA düellosu tir. Bir çok hücumlara rağmen, İngiliz av· 

ener!ll de f).aulle'u"n te~~drga ~at~~:·iatl. ~~.:~a~u:;t :ı!! ~;:.t~~:~!ıı:::::k~::;;l~~-b;.~: ;~;~ 
q .. \1 bir alarmdan aonra .Tehlike geçnılştir• ifa- larır. bir çoğu, düşmana bir gün do.ha. 

reli verilmiştir. d:ırbe indirmek fırsatını elde etmek i;in, 

toyenı' b"ır nutku Douvres boğawun iki tarafındııki uzun dlz
1
'irnlelerr,inden vaı:geçmeği tercih ~ylemckte-

mtnzllll toplar, bu sabah erkenden endah· 
ta bafl•m•flarcür. _ __ 

n, """• 
11

. A.A.) •Rf'uter~ _ Bu ak u op ar, gece bombardımanlarına ı& Fransa, Alman İşgali 
altındaki memleketlerde 

sefir bulundurmıyacak 
Vlchy 9 (A.A.) - Havu bildiriyor: 

"dndraıoı B t l 
h· 1Yom l k . şam aaat fasıla vermı,Ierdi. Douvres mıntakas.ını 

l't,I dıtab ede h~u •a. emesı hakkında ciha_ saraan büyük çaptaki ij... obii• endalıtile 
e Ga il n ur FTan~ıı.ların tefi Gen ... to ~ ...., 

1 
·- Fra u e demiştir ki: • pçu düellosuna başlayanlar Almanlar ol-

ttl i 1'ıanın k t f =~tur.FDerhal İngiliz. projektörlerinin ı--
tdt C:iı\ bir .. as er e18.ketinin me~'ul... la arı, rnnsız. aahillerlne yerlettirilmit o· 
tıl.ıJ') ctokur. Bu K_1;ın ~altiki bir dava cere>an n naı.i bata ı 
"'•k "'•laıınT'nkil hakimlerin o gün maz- fesini gören Al~: ~ ti~esabını rası~ vazi-

"'· lçin birçoakbulunacaklarmı tahmin et- krini bulmak. ." e tayyarelerinın yer-
<"\: ıebebl G lçın semayı aydınlatm.ış!ır. 

•ıı~:~~ davasının b eri vardır.. rokenland adası Ameri-
"'t •d •raıı •vveı· ~Zlr anı, "'kl!nln ve- aya doO..u k 
lı.kk •n hatib, fe1·'~ en çürüttüğüne ila- Kopenhaı 10 (A~l ayıyor 
dı~ı.n~~ Fransız =k~tın ~akik! mes'ulleri u.·tesl, jeoloji bürosu· ~. Aft?nbladet •a· 
~ &öylerntşlir. aelim.lnin aldanma... n~-tretmi•lir· tefinın bır makaleıini 

C.tı nerat d • 'le e Gaulle b Bu makalede yapılan mü-~'"ed 1 d\ı)'\l Vaıııta\arının h ~ meı'ullerln mü- G 1 , 9&'' e ere na-
t\U]u Uyu,turdukla epsıni biUrmeden or- zaran roen andın senede 32 metre .. •tiıtı l1ô rını ve Fr.,... otle Birleıik .. Amerikaya doğru kaym";{~ "° •t.miftir. yı teslim olduğunun ıorülmilf olduğu beyan edil-

mıktedir, 

Alman hükümeti, filen Alınan i~gali al· 
tında bulundukları için kendi memleket· 
leri üzerinde otorite sahibi olmıyan hükıl
mt>tler nezdinde diplomatik mümess.H:er 
bulundurulmaması hakkında Fransız hükıl
metinin nazarı dikkatini celbetmit ve Fran· 
ınz hüktlmetinden bu mi.imessilliklere ni
hayet vermesini taleb etmiştir. 

Mesele, iki hükQ.met arasında tetkik ed\1-
dikten 1enra gösterilen sebeblerin muhik 
olduklanru ve mütarekeden doğan vaziyet
ler dolayıslle bu diplomatik misyonların hı:.li 
hazırda normal bir faaliyet gösteremiye· 
cek.leri kanaatine varan Franm: hükümeti 
Alman talebini kabule karar venıılttir, 

Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili Nazmi 
Topçoğlu da bu akşamki ekspresle Anka
raya hareket edecektir. 

Meclis ve Parti Grupu 
yarın toplanıyor 

Ankara 10 (Hususi) - Millet Mecü<;inin 
yarınki toplantısında bulunmak üzere !tlec.
lis Reisi ve bir kısım meb'uslar A.nkaraya 

s:;elmişlerdir. 

Yann aabah saat on birde Cumhuriyet 
Halle Partisi Büyük Millet Meclisi Grupu 
bir toplantı yapacak, Hariciye Vekili Şük· 
rü Saracoğlu Parti Grupunda siyasl mese
leler hakkında izahat verecektir. 

1 
Büyük Millet Meclisloin yarın yapaca~ı 

t.'.>plantıdan sonra bir veya bir buçuk ay· 
1ık bir tatil devresine girece&i söylenmek-

tedir, 

Londra 10 (A.A.) - İngiliz radyosu ..,;. 
keri bu aabah '4)yle demiştir: 

Almanyaya taarruza devam eden İngiliz 
hava kuvvetlerinden bahseden Alman mat
Luatı .İngilizle.r hili bıkmad1ları. demek
tedir. Hayır! İngilizler bili bıkmadılar. İn· 
gilizler

1 
Alman harb makinesi iolemiyecek 

bir bale geUnciye kadar, Alman askeri he
deflerine hücuma drvıun edeceklerdir. İn
gilterenin avcı tayyaresi ihtiyacı çok bü
yüktür. Çörçil İngilterenin bu harbde henüz 
bütün kuvvetini kullanmadığını söylemiı ~ 
tir. Almanlar Londranın f8rkını bombardı
man etmek tehdidinde bulunuyorlar, 

Bu tehdidin liiç bir ehemmiyeti yoktur. 
Bu hücum, İngiliz İmparalorluAunun ma~· 
10.biyetini lntac edemez. 

Almanya Londra i.,;isinl barlwz bıraka· 
blJir, Bu tahribler .. ,kın hücwnların ne
ticesidir. Harb, böyle hücumlar]• kazanıla· 
maz.. 

Kızllordunun 
manevraları 

Londra 10 (AA.) - Dün, Leningrad m.ın· 
takasında Kızılordunun manevraları b::şla

mı1tır. 

Milli Müdafaa Komiseri 'Mareşal Timo• 
chenko bu manevralarda hııır bulunmu1· 

tur. Alman hava kuvvetleri Londrayı, Varşo· 
va ve Rotterdam'ı oldutu kadar kolaylıkla 
bombardıman edeme•ler. Cumartesi günü Alman ticaret gemilerine 
dtioürUlen 103 Alman tayyaresi bunun bir 
delllldir. yapılan hücum 

Spiker sözlerini töyle bitirmifilr: Londra 10 ( A.A.) - Hava Nezareti istih· 
- Geçen cumartesi Berlln, şimdiye ka... barat servisi bildiriyor: 

darki bombardırn.~ların en tiddetfuine 
maruz. kalmıştır. Onümüzdeld haftalar ve 
a)ill.arda, Alman hük\llnet merkeıinin bom
barcümaru çok daha fldd•tli bir mahiyet 
alacaktır. 

Londrada iaıe vaziyeti 
Londra 10 (AA.) - Londra doklarında 

zuhur eden yangın erzak stoklarına sireyet 

etmemittir. 
İaşe Nazın Lord Woolton yaptığı bir be-

yanatta ~yle demiştir: 
•- Bi., bu bombarcümanlan daha evvel 

c!erp1' etmLt ve ona söre tedbirler alm1$ 
bulunuyorduk. Gıda maddeleri stoklarını 
memleketin muhtelif yerlerine dağı.tmı.f bu
lunuyoruz. Bu suretle halkın iaşesi hıçbir 
engele maruz bulunmamaktadır. • 

İngiliz bava kuvveUer~ evvelki geee. /,!· 
man ı,gall altında bulunan Fran.sl% ve Bel ... 
çtka limanlarındaki dil>man ticaret ~emi· 
lerlni •lddefil bir ıek!lde bombarcüman et• 
miıslerdir. Hücum bütün ıece devam et • 
nıiştir. 

Ostende'a yapılan hücum saat 21 den ev
vel batla.mı, ve saat dörde kadar sürmüş-
tür. . 

Leopold havuzunun yanına diifen bom• 
baların lnftllk etti(ll müşahede olunmuş
tur. Burada zuhur eden yangınların 12 
kilometre geni,Uğinde bir sahaya sirayet 
ettiti zannolunmaktadır. 

Dün sabah fecir zamanında, Calals dok• 
ları ,iddetle bombardıman edilmiştir. 
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HAKiKAT 1 O Eyliil 1940 -

E Hi R '-PİYASA-' HDkAye Bir aşk rüyası 
(Etyen An.teriyö) den 

ÇEViREN: AHMED VEDAI> bit 
Kömür meseleıinin içyüzü 

Belediye İktı•d Müdürlütü, mangal kö
mürü ve odun meselesHe meşgul olurken, 
ortaya ekmek meselesi çıktı. Bu arada o ... 

Kahve fi atı 1 O ,. ...... l.lsi""llA ...... e ..... E ...... R ..... L .... ~ • et Vek·ıı·ın·ın ~:~~~~:s~e!~~~~çi:~:~~·b~·~:~ 
_Yeni Değirmen sokağı 9 numara burası batka notalar var, lütfen bana onlardall ,ıe 

ka" tanesini alır maınu:, diye tatlı bir te değil mi?. ~ 

. l;Tıcar İatanbulda kömür neden pahalıdır? Kö-

Bu eeç vakit gelen arayıcıyı ihtiyar hiı- rica etti. k. ıçin 
metçi kapı aralığından teşrin ayının ıalak Delikanlı, bu ricayı yerine getirme~ 
alqamı içinde ıôrmeğe çalışıyordu. kalktı, piyanlonun y~nınla dö~~~~1' ,yıık" 

- LUtfen; Madam Broden'i görmek is- gene kız ~z ongun uıer ne u-...... ..rl .. 
- :ı'iadmazel kapıda bir asker Madamı lannın ve dizlerinin üı.erine bir oal 0 k 

ıı1111111111ıııt1111111ıı111uııı11111111 u 1 1 Jk ""'"'""'"""'"""·-----------------! milr itinden hanKi eller istifade ediyor? 

ruş ucuz atı dı at;~~~~.ı;:ıugünl.~~e "seL--bsı·zTuyuuen dünkü tetkikleri ~1~:e;:;~(~~~~i::.;:m~:~::::: tiyorum da! miiftü. o• 
gOrmek 1Jtiyor, diye ihtiyar hizmetçi ka- - Biraz yorgunl~lın hlss~~~o~~ll .. 
dın yukarıya seslendi. olur .c>yle yanıma ın us un Jo~ 

Asker sağnak halinde yağan yağmurun runuz da bana bir şeyler anla~ bit" 
altında bekliyordu. Nihayet kapı açıldı ,.e rıuşmağa o kadar ihtiyacım var ki, cliye 
uker, bir köıesinde mükemmel bir ,ez- melek tebessüm.ile söylendi. 

G • .. uc nüfuzuna üıbl bir ittir. Bu sermayedarlar 
Umrüklerde bekleyen :~:•ta u:;:~:::~t mildürlU!ilnce Mnelerdenberl Trakya, Şile kömürcillerine -·- • } k alır !aitlerle para verirler. Sonra alacak-kahve -memlekete * PAMUK REKOLn;sj - Bu Vekil ithalat Bir i • farına mukabil ucuz kömür alırlar. 

pamuk rekoltemizin 300 bin balya ol İtin ıarib tarafı, kömür tacirleri, kömü-
İthaJ ediliyor anlOfılmı,tır. . )erinde Glin Konner ril köylülerden okka he ... bına alırlar. Bu su * Al.TIN FIATI - Dün altın yirınl reUo okkası 3 kuruta hatıl iki kuruıa a-

ra doksan kuruştan muamele görmüt jJe gÖrÜ•tÜ iman kömür, kilo hesabile, buradaki depo Bir müddettenberi İstanbul z· ... _ .• 

tona üzerine uunm.ıf ve dizleri talla Gene ad..'lm ona kendisinden, aevcliği ttY'' 
ortülmüo bir ıenc kızın bulunduğu genit terden, tahsil hayatından, yapmış oldlll'l 
salona alındı. Gene kız kit.ah okumak.la ıeyahatlerden, istikbalden bahsetti. nedi1 
meıauldü. Gene:: kız adeta onu belki on se d.ifl" 

Gf'nc aıker onu aellmladı ve bir kiğıd tanıyormuş gibi dikkat ve samimiyetle ıı· 
ı1 ·- . ..... .. ,~ \;f' 

er~ln aumrtiklerinde beklemekte oları 2.''i Deniz ve Liman y ıa.hiblerin• " kuru,. kadar sablır. Acaba, 

bin çuval Brezilya kahvesinin maliyet f!at
lAn Ticaret Vekileünce tespit edilmft. 't 
hallerine müsaade olunmu"tur ""ahv ' • -V k·ı ., . n ('.Ere 

e • etçe 129,130 ve 130.5 lruru, fiat k _ 
muştur. on 

Dün alcpm fiat murakabe kom~~~onu da, 
kahve.ye, toptancılar için 135, ~rııkeondtcJ
ler içm 145, kuru kahveciler için de JSO 
k~ruf •tıt fiab koyınuftur. Su hale ıöre 
du~e k~dar piyaudı 190 kuruta satılan kah 
ven.ı.n fı•tı on kuruş .inmif bulunm,.ktadır. 

* İSKENDERUN • 'icaret Vekili Nazmi TopçoAlu dUn aa-
Janutt 0 .. kşa SEFERLERi - Baş~ıtan öj'ley• kadar Jthıllt ve ihracat bir
vapu ır, r un 

8 ;;ı ilk olarak DumJuplnlfrlnd• metıul olmuttur. Vekil, burada, 

M 
ru •1ımarumız an hareket •tm.ittir. iliz mubayaat tirkeU milmeulll Lord 

oarı Konner'l de kabul ederek uzun müd· 
ıöriltmüttür. Bu ıörütmenin, tran.~lt 

~ ~·KALLİYET OKULLAR! - Ş•hrl·lannda ve Port-Saidde bulunan mü
mkızll~ 1 ecnebi Ve ekalliyet lise ve ortamlktArd1t çuvahn ithali üzerinde oldu
o ·u arı 16 b" · it · 
30 e illide ırı.nc e,rınde, ilk okµtları da 1latılmaktad1r. Bu çuvalların bir lnmu 

Y tedruata başlayacaklardır. rlır idareıine verileceli için. İnhl-* MAARİF SANATORYOM. PREVAN- • umum müdürlerinden Hümım do 
'l'OUYOMU - Yalnız talebe ve öfret.men.. riıf'"• emınnda hacr bulunmuttur. 
lere mahsus olan Maarif Sanatoryom - Pre- l, bundan aonra, dün Ankaradan 
vıntoryomunun, Millt Müdafaa Vekilli.ii ftı:e ıelen Standardiusyon müdürü 
ıır~vantoryomunda olduiu -1bJ, öfretmen- F Sünteri kabul ebnlf, bu Hne lhrac 
lf'nn ~sta ailelerine de açık bulundurul- ~'lı: yapalı ve tiftllin ıtandard Upleri 
rnuı ıçın baı.ı öiretrnenler tar•fından ya- ur. kendisinden iz.ahat almı,tır. 

i.tranca köylerindeld kömür btih!'lal eden 
kömilrcü1er ölçüler kanununun tatbik edil
dltlnden haberdar deiU midir? Bunu bil.· 
mlyoruı, fakat bu hlcliselerden anlıyoruz 
ki, lı:SmUr İfi, yalnız İıtanbul Belediye hu
dudları dahilinde halledilebilen bir mevzu 
df'ğlldlr. Bu itin bir banka marifetile tet
ldllt altına alınması llDmdır. Bu, yapıl -
madıtı takdirde, her sene eylUI geldili za
man, kömür meselesile uğrafm•I• mec • 
bur kalacıiız. 

Sahte kontrolörler 
Fi•t murakabe komi.tyonu dün akt:tmkf 

toplantısında kahve fiatlarını tt"!Olpit ~ttlk
ten sonra l!lon günlerde piyAqda tUreyen 
ııhte kontrolörler me!e'Je...,inl de görüşmü,
tUr. Piya!'lada son RÜnlerde ba7.ı kim!tt!'ler:ln 
bazı eımafa gidip kontrolör olduklarını ve 
h~klar.ında ihtikir takibatı yapaeaklıırını 
9byleyıp tehdJd ederek rüşvet fliitedık•orJ 
•nlıfılmıf ve böyle birkaç vak'a trsplt e

Pılan tekli! üzerine MmarU Vekilliiin~ l;n, St.ndardiz•ıyon müdilril Fıruk 
tetldklere başlınmı,t.ır. Süı1 riyasetinde mütehauıılardan mil-* KÖlı' MEKTEBLERI - Cumhuriyet rek\ıır komisyon toplanacak, ti!U\c ve 
h.:ıyramında Istanbulda 22 köy meJctebmin Y•Ptıracat tiplerini te.!pit edecektir. 
açılı, töreni yapılacaktır. _, ________ ...,.,...,.. .......... ., 

dilml,tlr. * YARDIMCI Ö<'.:RETMENLER _ Bu o d 
1 K I I yıl da 4t.anbul orta tedrisat mu··e··· .. lerl- S't ar tramvay arı om syon. esna a, kontrolör oldultınu U O ._..., 

ı6yleyerek k"ndilerine müracaat eden kim- n_e 8!; ğretmen tayin edilmJyecek, ted-
ıelerden hüviyet varakuı istemelerini nan ~tt· ~ardımcı Öğretmenlerden lsUfad• B 
edecektir. edılecektır. ed" t 1 
i'"" 11 ıı111111111ıı1111111111111ıuııuuıuııııııuııııııııımıııuınıuı1: vi!L~~":_B~'hr~!A'!..r.İFaarlfl\rVD~d~' MUA- ıyeye sa 1 ıyor 
i M a IJ=iı il< eme <dl e ~ "'!nH.ğine tayin edilen Zongu~::ı.: urM:;ıİ tlıkü, • Kadıköy ve havallll halk 
!uu11111ıııoııı1111111111111111 11 11 11111111111111111111111111111111111111111f muduru Şevkl Erbon ile miifettif İzzet trımva}t hJJ.Hdırları umumi heyeti 

l la"nı a' sk mektubları Y•; ,;:::;m;1:;;;~~~~ ... r.sıd MU- ::::~~~:n~y!~v:a:1;;:tır.di~~:k 
' A \ 1NI - Kayseri Maarif müdürJütüne ta- Belediyelaatılma.sı için tetkikler yapmak 

il 
yln ~Uen Maarif müdürlüj'ü et.ki muavJnJ Ü7ere blreyet teıkll edilmesi kararlııtt-

yo ay 1 • Muvafık U k d.. L- rılmıfbr. t heyete, Beledi- Henb 1,teri an a m e e n 1 n tir. yanı un .. nrimlzden oyrılmıı- ' -

1 
müdürü ~hta.r Acar, Yazı İtleri mildürU 
Necatı ÇHI Hukuk işlen mildürll Huan 

deli olduğu anlaslldı '::t::::: llALKEvi YENİ BİNA- F:~d :::~::~~ besablannı tatkik ve 
t SJ 29 birin dePolardald ,8 1rema miktarını tespit ed•-Rencberlik eden Ömer oı"lu o··mer Cihan ' - .. · citttnn.·. de mvuimle a,.ıJa... lı: b 

• k • "" ' u ttaırcylarm inkifll çarelerini •-s:cçen aene bah~tki moJozlan a•.mak u··,.,.· ca ve o gun Kral Od.ip piyeal temsil olu-
.- .ktı rqbrıca.k ve\Jıa bir zamanda bir rapor 

Maçkada çağınldığı bir evln sahibi ve .,en- _n_•c_a __ r_. _____ .,...,.. ____ ,,..__ hazırlayarak tnumt heyete verecektir. 
&in bir kadın alan Zeki.ve .. ·• a"•ok ı 

kadına muıemadiyen i!An; aşk 've ~e~~~~ Para gömen ıabıkahlar Sirkeci ııeydanı açılıyor 
ıne~tublan yollamai:a b'lflamı" Zekiı enin 
fJ~ye~ uze.rine as.üye ceza mi;thkemeaine d·MJ:f. ~hami v~ Hasan adında üç •hı.kalı 
verıJ~ suçu sabi~. olmuş, üç ay ha~e un op anede bir arsada 2000 liraya yakın 
mahkum edilmişti. Omer, tevkillıanede de albn ve a\tmUş para, pırlanta, bdın ve er
ıab.at du.rmam.ı.t. uc.a..u .._ • ..... • Kü. Y~zük1ert. altın kol düimelerl ve ulr• 
ve ı.hdld mektubla.n a:ündcrm*'J:• ~vatn muhtetl! yerlerdeiı · çaımtnn- •.ul'B'ymlntı 
etmi,, yeniden adliyeye verilmiştir. Suit.nn- haklarında takibata batılanmıştır, 
ahmed birinci .sulh ceza mahkemesinde ya- D d uk d• 
pılan ıorgusu esnasında akil vaziyeti şüp- eniz e bir çoc ceıe ı 
heli görülen Ömer Tıbbı Adliye sevke- bulundu 

Arnavudköyilnde Akıntıbumunda dün 
b'.r buçuk yaflarmda bir çocuk cesedi bu· 
iunmuttur. Bu çocutun kime aid olduJu ve 

Sirkeci meydaıının •çılınaıı ve caddenin 
ıenJtletiJmeal içiı. &oir Kemal eczaneıinin 
kar,ısındaki adada. bulunan birkaç dük.kin 
ve bina yıkılmak üzere yapılan istimlllı: 
m~Htr.t~ ~~'ifl .. fı\•t.lr.ııı,ı.ııııı11-
caktır. Bjnalar yıkılıp cadde genl,Ietildik. ... 
ten sonra seyril!leferirı kolaylaftınlması Jç~ 
buradılti tramvay hat ve makaslarmda de
iiılkUkler yıpılıcaktıt. Bura11 için l!zım 
selen rayların tiıküdar tramvaylan flrke ... 
tinden temJni hususunda tetkikat yapılma ... 
1Jnı, VaU, allkadarlara emretmi,tir. 

dılmlf, on beş cün kadar müşahede altına 
alınmıı, hakkında verilen müşahede raporu 
dı.in mahkemede olcunmuı,t.ur. Rapora göre, 
Ömerin .tahayyüU hezeyaru aşk!. ye n1üp
tell olduğu ve cezai ehliyeti bulunmadığı 
anlaşılmaktadır, Raporda, serbest bırakıl
dığı takdirde ha•talığınuı l•hlikell teamül
ler g&termell de melhuz oldutu bildiri) -

!·.~;:d:~ dü,tüju V•Y• .ı.ııdığı .... ı.ını- Kadıköy imar planı 

mekt.edir. 

Bu rapor okunduktan sonra, mahkeme, 
Ömerin tedavi ve hıfzedilmek üzere Bakır
köy Emrau akliye hastanesine ıönderilnıe
a.ine karar verm~tlr. 

Çikolata ihtikarı 
yapanlar 

Bazı ııeınUerde tütüncü, aktar V• bakkal
ların 5 kuru,luk çikolataları 6, :ıs kurutluk 
çikolat.aları da otuz kuruştan aatttkl•rı gô
ı ülmü,, buna hiç bir sebeb olmaciıiı iç:n 
lhtikir mahiyetinde olduiu anlafıldıtından 
bu ne\iden bir kaç düllincı hukkınd~ ta
kibata geçilmiştir. 

İcra kanunundaki tadila
tın tatbikına başlandı 

İcra kanununda ·yapılan tadillta aid ka
nun bu(ilnden itibaren ıneriyet mevkiiM 
IPrmlftir. Yeni kanunla yaptlan tadiiitla 
lc::ra kanununa alacaklı lehine ban büküm· 
ler ilive olunmuf, icra hikimlerinin nlihi
yetleri ıenltletilmiştir. Şimdiye k:&..da.r sulh 
ve ticaret mahkemelerinde balolan bK~ı dn
valara da icra hikimleri bnkacaiı için İs
tanbul krıdroruna bir icra hikimi daha 
uave edilmiştir. 

~.uyuda bir çocuk cesedi Vekaletçe tasdik edildi 
U.sküdarda Yalı sokağında oturan Cema• .. .. 

Jeddinln 1 ya.fındıki kııı Üsküdar ortamtk- .Uskudar .. ve Kadılcöyünü.n iman için, te-
tebi. bah~5indeki kuyudan ölü olaıak (ika- bırcillk mutehassısı Prost tarafındın hazır
nlmıftır. Kuyuya ne suntle dilflülil arat• Janan nl:nm plln Dahiliye Veldı1eü tara.fın. 
tınlmaktadır. dan lasdık edil.mit ve Belediyeye yo11an ... 

Kalbden ölmüt 
Bir kaç siln evvel Beşlkta,ı.ı Aurotlar 

önünde Ü7erine fenalık ıelerek dUtUP bayı• 
Jan ve hastaneye kaldırdan arabacı Sü
leyman dün Beyollu hastarıeaJnde ö1mü,, 
ndliye doktoru tarafından muay~nıı~nde 

kalb hruatalığından öldüğü, anıa,ılmıt ve 
defnine ruhsat wrilmiatir. 

Eyüblü Halid tevkif edildi 
~enlerde Büyükdere yolunda bir oto

mobilde sarh°' ettiii bir kadının bin lirasi
Jc bazı mlicevherlerini soyan meşhur kadın 
3VCısı Eyüblü Halid adliyeye veri!mi~, ıor
RU hi.kimliği tarafından sorıusu yapıldılc
tm ~nra tevkif edilmiftir. 

~......................................... 

Apartıman aranıyor 

Maçka, Nişantaşta dört, bet odalı, kalori
lerli, sıcak suyu ve ner.areti havi bir apartı. 
man arıyorum. 44672 ye telefonla müracaat. 

mıttır. Yalnız. Koordinuyon heyeti lı:araL"t• 
na göre inoaala müteallik: olan kısunlar 
•imdiUk yapılamıyacağı için, pllna göre 
ıçılacak meydan ve genifletilecek cadde ve 
ıokaklar güzergahındaki bina ve aradnin 
iatimliki muamelelerine ba'1anacalc ve pey· 
derpey devam edilecektir. 

Yeni yol 
yakında 

İatanbulda yapılması zaruri yol U..Utı 
için Vil!yetçe Koordinuyon heyetinden 
müsaade lstenrn1'ti. Heyet bu müaodeyl vv 
nU.tir. Bu yollann •lr:attUinin ihal..ı yapıl
m,. olduiundan derhal lnaa laaliye~M p
c;ilettlrtir. Sırase.Jviler yolu asfalt olacak, 
yokuflu yerler parke yıptlacaktır. 

tisküdar, Ayasofya ve Şehz.adebafı me7-
dınlan için de faaliyete geçilecektir. Bun. 
la.rın plAnlın hanrlanmı,tır. Bu meydanlar 
asfalt olacak, abidelerin önlerini kapayan 

•ngelltr de ortadan kaldırılacaktır. 

amanyo u. ,_, ____ _ 
mahldhn olmalı pyret etmeli delil ml 
idim! .• 

Gayretim arm.e ve batta inada dayandı. 
ltrenme duygulınm lıtihfala, i.oühu>a 
döndü. Toyluktan, cehilden aıyrıldım ve 
makul, tabii bir insan oldum. 

l~a.kat Zülill pne ilk ilk dU..ünüyordum. 
Ona aid yvunın körletmif olduğunu. var
dıjım ıayeler ispat edemezdi. Zir•, bir ka; 
zaruri kaflılafmada ta.ze nöbetlerin ben, 
yokladığını ıörmüş: ve k.tndlınl onun mu
hhinden uzak tutmak mecburiyetini kabule 
ra11 olmu.4tum, 

t:.debl Roman 
TEFRiKA: 39 

(!\ejaclı.n annesiıuı ithaf •!Öji notlana 
mı badi) 
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• . .Ben alb yıl bajruna taş bastım anne!. 
Ömrümü ıatırap 'ıe acı ile yoğu.rdumj saç
larımı yolarak. ağarttım .. 

Bu uzun ve karanlık yıllarda def~erime 
bir satır ~ika.yet karalamadım. Çünkü k.en
dımi tedaviye çalışıyor; •unutmak. için 
11\""Bflyordum. 

KERİME 
N ADlR 

tiddetta beyecon duyurmuyordu. Kahlı.aha-
1.arda, onun sesinin ahengini, eözlerde, onun 
gOz.lerinln ~n&ini araştırmağa muvıfiak 
olmak ta idim. · 
İradem kuvvetleniyor, hi.'llerim inkioaf 

ediyor; hayatın da ·Zülih den ibaret ol
madığına inan.maya başlıyordum. 
Geniş bir muhitin mütenevvi zevklerini 

denemeğe koyuldum. Arkad., •• dootlarlı 
oyalanıyor; değifilıcliı1;in tetkik: ve tecea.U
süne sürükleniyordum_ 

Ah! Vardıjlm netieeler ne acı idi!! .. 

ZüliH büsbütün unutmak ihtimali ba
zen muhayyilemi yorardı. Bunu lıtediiim 
halde, neden tahakkukundan iirkerdinı btl
mf'm?. Dünyada bana, en temiz, en .1sll 
duyguları a~ı1ayan bu. afktı. Belkl ond•n 
büsbütün mahrumiyete razı olamıyordum. 

Şirketten ayrıl.nut, tamamile aersttl dc
iiL.e bile, bir it adamı olmaktan uzak ya
tarnağa baılamıştım.. Avlre ve dalgındın,. 
Kazancım o kadar aıdı ki, htrnen hamen 
gene teyzemin ekmejini yiyordı.qn. 

Emltik liatları artıyor 

Harbden aonra emlilıc. ve arazi fiatıarı 
yükselmlıtl. Ticaretin darlaotılı bir ıırad•, 
bir çok aermıyedarlır paralarını emlike 
yatırmaktadırlar. EmlS.k. fiaUarının hangi 
aemtte, ne nispette arttığı hıkkmda eli -
mizde kat'! bir malQmıt yoktur. Yalnız 
Anadolu ıahillerinde, bilhassa Kart.il, Bos
tancı, KUçükyelı, Cevizlik btikameUndeki 
ırıa fiatları yürde yüz nispetinde artnuf
t.ır Çamlıca ve civarındaki arsaların kıy
m~ti d• yilzd• 10 - 80 derecel'lind• yük
aelmlttir· Em!Jk flıUan BcAaziçindeki ar
salara bUyilk: bir tesir yapmamııtır. - H. A. 

Loııdra 1 Storlin 
Novyork 100 Dolar 
Paril 100 Frc. 

AçW. Kap:ılllf 
5,2375 

132,20 

Milano 100 ı.ır.ı 
Cenevn 100 İsviçr• Frc. 30,303 
Amaterdam 100 Florin 
Berlin 100 Rayitmark 
Briilcal 100 Belp 
Atına 100 Drahmi 
Sofya 100 Leva 

0,9975 
1,8225 

Praı 100 Çek Kronu 
Madrld 100 Peçota 13,8925 
v artova 100 Zlott 
Budapeıte 100 Peııı6 26.52 
Bülu°' 100 Ley 0,6225 
Belgrİıd 100 Dlnaz 3,115 
Yokohama 100 Yen 31,1225 
Stokholm 100 İsveç Kronu 30,99 
M.oUrova 1,00 Ruble -

ESHAM VE TAHVİLAT 
Türk Ticaret Banltuı nama 1,-

20,U 
19199 
33,20 

102.50 

Sıvaı - Erzurum 1 
5 

Anadolu Dtmiryo1u Müm. P. 
Merkez Bankası p@şln 
Türk Borcu ı peoin 

2 
Erıanl 

18,75 
20.09 
19.46 

Bir dügme taciri iki ıene 
ıürğüne mahkiim edildi 
Marpuc;çularda 57 numaralı dükk:Anda 

düğme ticareti yapan ApMtol, mevcud düj
meleri sakladığı haber alınarak dilkU.,ın-
d:ı arama yapılmış, bir miktar düğme bu
lunmu,, bu sırada Apostolun çırağı Tttrni.s
tokl bir fatura hanrlayıp bunlan terzi 
Mehmed Klımile 

0

ıalılmtf gibi tÖltun'i,U. 
Mahkemede dinlenen Klnıil, Aı>ostola dili
me siparif etmediAini ve kendisine gönde
rilen bu düğmeleri almadığını töylemlf, bu 
suretle Apostolun meveud malını ukladılı 
tııhakkuk etmiftir. ~liye dördüncü eeıa 
nıahkemesinde bu muhakeme dün netice
lenmlt, Apostolun iki aene müddetle Kır
oe}ın ıürülmeıııine, 500 lira para CH.a.Sl 

ödemesine ve düğmelerin musaderui.ne 
karar verilmiıtir. Çıralı Te.rniatoltl ela iıç 
lira para ceus-ına mahk:O.m edilmift:ir. 

İngiliz ıefiri tayyare ile 
lzmire gitti 

lzmir 9 (A.A.) - İngiltere Anlcaro bü
yük elçisi Sir Xn..tc.hbul Hugue..en ve re
fikası, yanında ticaret ataşesi oldutu, halde 
t-u .. bah saat 11 l yirmi. a-çe tayyare ile 
i?mire ıelmı, ve Hfır Bucada yazlık in&illz 
konsoloshanesine misafir edilmitlerrJir 

Nitekim, altı yıl sonr• bu hakikati •pn.
çık ıördilm: Zülll -her fOY• rağmen- meı
ud dellildl!_ 
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0n beş gündenberi yalıdayı:ı. Havalar 

çok sert &idiyor!. Sabahleyin odamı ~va
landırmak i~in araladığım pencereden bir 
kamçı ıiddetile yüzüme soğuk çarpb RUz
a:iır kuru ve keskin!.. Yağı, olmama.sı.na 
ra&men, kırlar erimediii için karşıki sırtlar 
bembeyıı görünüyor .. 

Öyle dalgındım ki, odamın kapısı hızla 
açılınca birdenbire ürktüm. İçeri giren E
roldil. 

Beyaz fanila esvabının içinde yumutak, 
fa~at canlı bir çocuk!.!. 

Kop.rak geldi, kollarıma ab1dı~ 
- Dıyıcıtızni çok erken mi kalktınf .. 

Beni annem ,imdi giyindirdi; sana yolladı .. 
Erol annesine ne kadar benziyordu! .. Onu 

eeyretmek:ten, parlak siyah &özlerine uzun 
uzun bakmaktan garib bir zevk duyuyor
dwn .• 

Gene dizlerime oturdu, konll4Jll•i• bo4 -
!adı: 

- Dayıcıtım; sen neye blıbam &ibi er
kenden iflne gibneyonun? .. 

uzattı. ! liyordu. Saatler geçiyor, onlar hllA: il• 
_ Muvakkat bir ikamet mektubu! Hoş fuyorlardı. O sırada saat geceyans 

ıeldinlz Mösyö. Annem henüz eve dönme- çünü çaldı. Gene adam: uk. ,ııi 
dl Fakat Mari size bir oda hazırlayacak. - Nasıl oldu da bu vakU buJd ol· 
B~nu bıızat ktndim yapamadığım için beni sonu ıelmez sözlerimle rahabız e~; 
a..Uedjniı., biraz rahatsızım da. mayayım, diye ko:kuy?rum Ma 

b. saat sonra ben gıtmeliyim 1 
Gene asker odasına çıkb ve adeta kendi- ır :. . tertnl 

tini evinde zannetti. Bu oda 0 kadar rahat, Sustular; &itmek, daha hcnu.z btrbif'cı ~ 
0 kadar hof bir köşeydi ki; çanta.sını ve tanı):amadan ayrılmak.. Bu çok ı 
pelerinini çıkardı. Elbiselerini düzeltü, ta- twydi. . c ~ 
randı. O aralık aşa~ı salondan tatlı bir - Yann tekrar konuturuı., diye een 
piyano ıesi ıeliyordu. Bu ahenk Şopen'in ümidle söy.lendi". 11~ Noktürnü idi. Koridordan geçti, merdiven- - Çok, ısterdım. Fakat maalesef 
Itri aürültü'lüıce indi. Salonun kapısından kar•ı .~t amız ~areket edecek. eli~ 
bıktı. Orada piyanonun önünde gene kızın - . Oyley~ hıç olma~ odanı~ ."1 
ince profili, parlak sözleri ve tuolar üze: de bır saatlık de olsa isürahat e~~,dl 
i d k lebekler ıibi uçuJan parmakları ıo - Burada da rahatım, burada :fil' 
r.~ .. e ed Parça bitti Gene adam salona en çok sevdiğim varlıkların içindeyirfl~ ..... ,ıf 
ruıuyor u. · 1 ... da zd yrılm•"· 
girdi. Tam 0 aralık gene kız dönmüt ona reketime ~- r yan~n~ an a 

balcı d için bana musaade edınız. 1 "''' 
yor u. ı k Id 1 hl bir '°Y •ÖY • - Beni affediniz. Belki ıiıl rahatsız et• Böy ece a ı ar, ve ç . ~ıu· 

d ıı .. zle i .,.özlerinde rublarile kon tim. Fakat musikiyi çok severim, ne olur en ° r ırıı 
biraz daha çalını-ı. lar. ,11· 

Gene kız notaları tatlı bir tebessilmle Nihayet gene adam odasına çıktı, e1Y Jl'I' 

kırı,tırmaja baoladı ve ıenc adama döne• Tını aldı. O aralık gene J:cız ka~ıy~. da~,til
rt-k· mıt duruyordu. Elektriği sondüı'f!l . )f 

_: Şöyle yanıma koltuğa oturunuz, balcı- Salonu yalnız fecrin yarım ışıklan ,ör 
nız ,uracıkt& ıigaralar var, arzu ederse- böyle aydınlatıyordu. . ~· 
niz b urunuz. Gene adam bu a:üzel kızın yuemın 

uy kf klar ll ellerini avuçlarına aldı. 11• 
Gene kııın y~min redn 1 ı pa~~-li lı - Size bir oey, bir oeyler söyteınd 

yeniden tu1lar üzerinde o aştı. 4.SUMI r ~ 
nin yanında bulunması onun çaldiğı par- terdi~ de .. - d' kı .. .. .. ]<esi> 
çaya yeni bir elev kuvveti veriyordu. Gene Bı~· . a~, -~y~ ~e~~ ~ soz;u··yl~ 
adam bu ııüzel kııa dalgın bakıyor ve onu . rdı.rım_ıdinz~ lzgozd~rıını eker··" so-ı~ı
dinlemekten derin bir zevke kapılıyordu. ''m ı , il . . .' on~eme . ~zere _.. b Öl 

K il< k "" yanına geldi. bana ısrn.ınızı de ıoylemeyuuı, melctll ~iı 
a tı, gene ı........ h be 1 hl d"' ·· e.ıfitv"" 

M .. k el ıa""anı hayret derecede yazmayınız, em n ç utunrrı 
- u emrn , ~ .. . ı· 1 H · b k d ··k ı ı orsunuz diye soylendi. azım. epsı u a ar. p1'' mu emme ça ıy , . G d k · k K 1<J 

M ·ki b lım'" ya.rwdır bu i:Cn11 ene a am so aga çı tı. apının -_,.,. 
- USJ aya ... a • " • J d k 50'". 

. de yalnızlığımı ancak bu ar- dığını gene kı:ı ıyıce an a ı tan _.ndl 
ve sessız ev kı k 1 k d • kl rlnl d nl .... Jcsa>'· kada m bana unutturuyor, diye aenc :ı otu e0 ne e per e n - ... ıı • 
· ini '1 k k cevab verdi. sakladı~ı yerden çıkardı ve çocuklu.8:.•· 
ıç çe ere L 1 ıı k"tür .. :ırı •1-
Dı rıdın sağnağın gürültüleri celiyordu. danberi Naat o an zava ı o u da p-

G '* d oc klugu· nun ılık atmo:ıı:fe.rini )arını bu koltuk değnekleri arasıJ\ b'' 
ene a am ç u · .. ı kad ·tu ve 

bu samimt yuvada bulduğu için yorgun- rukleyere~ karyo.~sına ar ::Uacı.k. o~ 
lujunu unutuyordu. Saatler geçiyordu. :ratında bır aşk rhuyası lolaraktekrar ior«' 

t; bu geceki temJz aUra arını 
encB~~:Uz arkanızdaki kütübhanede bilmek için gözlerini kapadı. 

izmirin kurtuluşunun .. on sekizinci 
yıldönümü dün ·M· kutlandı · · 

Süvarilerimiz, aynen 18 sene evvel oiduğıJ 
gibi, dün de üç koldan şehre girere~ 

Saathane meydanında birleştiler 
İT.mir 9 (A.A.) - Akdenlzi hedef gii!ta

r~n 1'.."'bedi Şef Atatürkün emirlerini bir yıl
dırım sür'atile yerine getiren kahraman or
dumuzun teci süvarileri 18 yıl evvel, bu 
gün, İzmire girmişler, yurdumuzun bu gii
'Zel parçasını ve asil milletimiı:in hayat ve 
labklllini kurtarmı,lardı. 

İzmir bu gün bu kurtuluşunun 18 inci 
yılını kutlayor. Bütün tehir bqtan başa 
donatılmış, bayraklarla sUslenmitt.ir. Bu 
tJilnU tebcil için kualırdan, komıu vill
yetlerden ıelenlerin sayısı 60 bini geçm\o
ür, llfüafir kabul edecek hiçbir bot yer 
kalmamıştır. 

Bu günün 1f8refine öğleden evvel ve 90n
ra olmak üzere iki merasinı yapılmıştır. 
Ö~ledcn önce saat 8 de resml da.irele.rle 

Parti ve husust kunımlardan davetli olan
lar C. K Parti.si merkezinde toplanmışlar 
ve oradan Halkapınardaki tthidliğe gidile
rek aziz .. hidlerimiziıı abideleri başında 
İrmirliJer adına avukat Ekrem Oran tara
fından bir hitabede bulunulmu., ve buna 
ıpehjdlikte yer alan atlı müfreze komutanı 
veciz bir söylevle cevab vermişUr. 

Nutuklardan sonra adtert bando İstiklll 
mnr~ını çalmıo ve matlı müteakıb bir as
keri mü.freze havaya üç el silah atmak su
ntUe &aylJ. borcunu ifa etm~tir. 

Bundan aonra süvarilerimiz Uç koldan 

rak: 
- İhtiyanm!! .. Fakat neye yarar?. dedim. 
- Sen ne tuhafsın dayı!.!. Annem bile 

senin sözlerini anlamıyor_ 
- Bunu nereden biliyorsun?. 
- Kendisi söyltdi-
- Ne dedi?. 

............ 
Erol sualime cevab vermeden boyun b.

&ınu yakaladı: 

- A!. Bu ne &fi.ıel dayı!.!. Annem mi 
aldı bunu sana? .. 
Sırden sinlrlendinı. Sertçe: 
- Hayır!.. dedim. 
Sonra ellerini avuçlarıma alarak devam 

ettim: 
- Bunu bana annenJn aldığını kim söy

ledi? .. 
- Ben gördüm dayıcığım!. O gün anneın

le beraber ac~aiı• ııitmiıtilı: .. Bana da .arı 
atı aldı! .. 

- Erol!!!! .. 
- DayıCJğtm.. Sttn de hemen öfk:elent-

t
tehre ıtrmı,ler ve hükO:met önündeki -;ıı 
hane meydanında birletmiflerdir. s.at Jı'~ 
on geçe KedilekaleWlden ablan topl• ",rd' 
ve nakil vasıtaları bir dakika oldukları 1 rV1' 
durarak aziı şehidlerimizin hatırası 1 tl'1' 
mıt ve bu aırada atlı müfreze koflltl tı~' 
taralından evveli kışlaya ve sonra d• ~ 
kOmet konağına sancak marfı çalıJJJl' ,ol'' 
beyrak çekibni,tlr. Bayrak çekilc!iJ<tel' lı" 
n C. H. P. reisi Atıf İran taratınd"" i>I' 
aünü tes'id eden ve alkıflarla karoıtaıı•n .ı· 
nutuk ıöylenmi, ve böylece ö,tleden e~ 
ki törene son verilmiftir. .,ı 

Törene iştirak eden askeri kıt'alat bıı;, 
müteakıb Atatürk caddesini taJcibefl cUd•f 
huriye! alanında Atatürk heykelin• ~,r 
eitınislerdır. Saat u buçukta c. g. 'I'~ 
ti<inin İzmir Vilayet ve kaza idare b• <' 
lerile Halkevinden birer mümessİ~
Ka11ıyaka Halkevi meıuublan ve ~O 
yaka orta ve ilk okulları son sınıJl f' 
iıtirakile Atatiirkün validesinin ıc""' <' 
lı:ada Soğııkkuyudaki mezarına ci~.~ 
çelenkler konulmuf ve Velide ~, 
tarafındın bu günün hatıra.smı tebcil 
bir nutuk söylenmi~lir. ""fL4' 

Büti.in İzmir halltı. içten bir sevine tÇl' 
bu büyük bayramı kullarken co~ .,,.,, 
vılıüratı. Mili!, Şefe ve orduya ks"1 ,r 
suz minnet ve bailılıJı:: hislerini iJbll' 
lemektadir. 

du? .. 
- Hayır. ıca,ıan çatı!ı:tı_ 
- Yal!.. dııl' 
- Dayıcığım.. Sen açların beyaJ ol 

için rnJ böyle konuşuyorsun? .. 
- ~as.ıI yavrum?_ I' 
- itte böyle dayıcığım .. Hep dsrıl"' 

lıWn.. Gülmeyonun.. 0,,J" 
- Evet Erol!.!. Saçlarım beyaJ ol 

için ... 
- Ama anneannem hep gülUyor.. d• 
- Onun saçlanru ba,ka oey ağa.rtJıllf 

ondan ... 
- Nedir o .. y?. 
- Yaşlanmak,_ ıı•"' 
- Sen ya,lı değil misin dayıcığun? ·· 

böyle diyordun?.. 
1 

. 

- Hem yaıh, hem gencim o~IUJ";;;, !>11 
Erol gene bir müddet dü.fündu. SO 

.. y hahrlamıı gibi: . geP ıl' 
- S.n ne tuhafsın dayı, dedi· 

yüzüme bakıyorsun!. 
- S.nl çok aeviyorwn da onde1>1' J>tf>' yonun .. Annem de böyle söylüyor ... 

- Ne diyor ınnen? .. 
- Hiç dayıcığım.!. 
Çocuğu tartaklar gibi santım: 

- Bent babam da çok seviyor--
ben annemi herkesten fazla seviyorııt'1 .. 

- Neden? .. 

Gecelerim kibuslu1 giindüzlerim boğucu 
idi. Bazen gôğsumim iistünde dünyanın 
ıtJrhğını taşıyorum. sanırdım. Nefesim da ... 
rahr, ciğerlerim yanar; içimde o azgın ya
n inil inil kanardı. 
Hatıraların tazy>kından benllilmi kurta

ramudım. Mevsimler ayn &J:fl yarama •· 
tafl.1"; ıunet. ay ve yıldır1ır kendi payla
rına dü.ı,en ezay1 ihmal etmezlerdi~ 

En itimad edilen dostlar bile imanı ır
k'tl\JndRn vuruyor, alçakca"tna aldatıyorau. 
Menfaat, gayelerin başlıcası; nefis., hE'r feY
den üstün tutulan kıymetti. Cötterif ve 
yaldızdan ibaret olan her hoşa Biden ne.ıne, 
ya~ama esasına ziynet oluyordu. 

Şöhretim arttı; yawanm ellerd• ve dil
lerde ıezm•Ae ba,ı.di. Bütiln bu feyler be
nl memnun etml,yor değildi. Likln bed -
bahllıı!ı:ıma ve ne,'esizliğime nıerhem ola
mıyordu. 
Namıktan ııoııiı fasılalarla bir kaç mektup 

aldım. Bu mektuplar, bidayette ve.retli. 
.söıl•ri tuttutunı dair kuvvetli ttmlnattan 
lboretU. 

Ruhumdan dudak.Jaruna hrlayan isyanı 
bir çoeuk kal'l'Smdi bile uptedemedim: 

- Benim itim yok: 1rl yavrum!?. 

- Doğru söyle Erol!!.. Annen benım için 
sana ne söylüyor?. 

- Bilmem ki!.. ,sırı' 
Yüzümü yumuşak saçlarının ';. ~o' 

90ktum. Genıi.me; hafif, ılık bir b3fı 
.tu.su, annesinin kokusu doluyord.U. dediır' 

- Anneni ne kadar çok seversen .. · 

Jlk iki seneyi tam bir hastalıkla ıe -
çirdiın.. Sonra kendimi t.oplamaja. kımıl
danıp yapma hak1arınu kullanmaj;a baf
ladım. 

Gözüme Wton aiyah açlar bana oalı:i 

İQteniyordum. Hakikt bir dost, dotruluJ:u 
ve hakkı tanıyan bir varlık bu1amıyord'1m. 
&efim, isyana dayanıyor; ben niçin btı 
i.::it:.sna olayım? diye dü~nüyordum. Ma
~e!mki hayat bir niye, insanlar tadece men
faat d1i4künü mahluklardı; onlardan bari 
olup ciinlilmu ~ aeçirme;ı.. fani blalen 

Arkadıtmun idealine b.VUfMUt olması. 
evlilik hayatında aradı&ını bularak fena 
itiyadlarını bıralcmıı bulunması bana im
kinsız ııorünüyordu. Hiç bir teminatı ela 
cönlümil mutmain olml}oonlu. 

- Neden dayı?_ S.n büyük dellil ml•in7. 
- Büyüğüm!. Fakat ney• ya.rar?-
Çocııl< bir müddet hiç bir .. y anlaya

madan yüxüme baktı. Sonra birden ;JU ıu

ali sordu: 
- Sen ihtiyar mum dayı?. Saçlann ne

d•n beyaz•_ 
Güldün>. T_,lak 7anaklanm o\qaya -

Küçük omuzlarını kaldırdı. Biraz dalgın 
durdu. Sonra birdenbire: 

- Şey .• dedij ben anneme sordum da .. 
- Ne sordun bakıyım?~ 
- Dayımı çok seviyorum anneciğim .. 

.Ama hiç söz:lerini anlamıyorum .. Ned~? 
dedim. O da: .-Dayının aözlerinl ben de 
anlamamı.. dedi .. 

- Annen bunu :töylerk:erı aülüyor muy-

ve sözün arkasını çevirdim: ttJ."" 
- Okadar büyük ada_m olur~ ,ıı\"1 

- DayıcıiJ.m.. Sen de anneni ço 
miydin? .. 

- Elbette!. 
(Arkl" ~) 
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. -lagiliz resmi tebliği 
Kahire 9 (A.A.) 

Oniki adanın 
bombardımanı 

•ldufu erıle Y•lnızbatma harbetmekte 
llııı nu farzedebilen bir kiti kal. 
itti nıkıdır? Amerika Birletik Devlet-

' endi "d f •Yırabüd•.. mu a aa vuıtalanndan 
l'İııi in . ıaı deniz ve bava kuvvetle-

Diın mutad ke,U uçuşlıırı esnasında İn
&iliz hava kuvvetleri bombardıman tayya-

~~=:t :~-E~~~~!;~e~":.a~~~~ ATLETLERİMİZ NE 01.YORLAR?. 
T&.yyarelerimizden beti fis.lerine dönme-

İngiliz umumi karargahı tebliği: 
Mısırda Matruh d .. tekr . • un ar düşman tay-

yarelerı tarafından bombard dil . tir H ıman e mı.ş-
. asar ve .zayiat azdır. 
Kenya~a ~ir devriye müfrezemiz Habe

'15.~ gırmı_f ve Goraya kadar ilerleyerek 
mühim yerli bir kıt'aya hücum et .· tir 

İngiliz Baıvekili Çörçil'in Avam 
Kamarası~da verdiği haber tahakkuk 
etmek tedır. Çör çil «yakında Orta 
Şarkta mühim hıidiıeler cereyan ede
cek !» demifti. Bundan bir müddet 
evvel. de lngilterenin y akınJ&rk kuv. 
v~ll.erı .8atl<~mandanı General Wave) 
gızlı bır vazıfe ile gittiği Londrad 
avdet ettikten sonra gazetecilere ay~ 
~ealde beyanatta bulunmuıtu. Filha· 
kika lngilizler, buralarda büyük kara 
harblerine giriımit değildirler. Fakat 
Akdenizin kontrolünü bizzat ellerine 
alarak, ltalyan donanmasından yaka· 
layabildiklerini hırpalamakta, yaka • 
layamadıklannı da takib etmektedir
ler. ltalyan gemileri, timdiye kadar 
yalnız kıç taretlerindeki toplan ku]. 
lanarak ciddi bir muharebe vermek
ten kaçırırnıtlardır • 

&ılterenin · • "ıretü ernrıne tahsıa etmek 
İçinde~~ on':"' yanıbatında ve harbin 
lıe h • Bır ay evvel <Amerika har
ttıi aı_ı_rlanıyor» derken cıiyaıet leh· 
A.ııı,:•aa~e etse iddia olunabilir ki 
Uııde b a mihver devletlerile harb ha· 
ııı. a k ulunan milletler yanında .yal• 
llıtltı s/r vermiyerek- muharebe et• 

Yotd:ı, lr• "'.~tal~aını ileri ı~ebili. 
bu tıı .. • Bugun bızzat Amenkalılar 
•çıJ, utaleanın bir hakikat olduğunu 
bir ~ söylüyorlar. New• Y ork Po•t 

mil]erdir. Sıvaı ve Malatyada yapılan k 1 k 'l t k müsabaka! · far grupu cc mı 1 takımın hazırlığı dünden iüharen 
~.ün ıt'a sahJ.llerinde çok fena bava te- anna iştirak eden İstanbu! at _ Fcnerbahçe · ti d ba 1 . 

raıtıne. r&ğmen mühim··· . bombardıman tay- Jetleri bu müsabakalardan çok memnun b. 'k 1 edil pıs. n .e ş amışlır. Pist heniız 
fil 1 d tekilde bahsetm kt di 1 · . . .. .. ır 1 ma memı, ıse de atletlerin çalıoa-

yare o arımız ti.şman limanlan ve düş- m · ı·· F 'k .. e e r er. Kafileyı goturen bilmesine elveri,U bir şekle girmi•tir 
marı lşph altında bul li lıır onı or aı Onem intibalarını ve Atı tl ·· .. .. . • · unan man üzerin- lan itleri .. 1 1 yapı - e er dort gunluk hır idman devresin 
de faaliyette bulunmutlar, Hamburg Em- fOY • an atmaktadır: de . -d , •- Atleti f . n 10nra cumartesı ve pazar günleri ya-

en ve Boulogne'da toplu halde bulunan tiği ,ark gru: .~:~asyob~u.n~liktel r:•h
5 

et- pıhu::ak Türkiye birinciliğine İftirak ede
mavnalara ve ticaret gemilerine hücum et- ve Malatyad ıld mı ınncı . . erı ıvas cekler, burada milli takım kadrosu seçile-
mi~lerdir. Petrol depalarlle cepane depola- a Y•P ı. Sıvaı musa.bakaları· cektir Milli talwnın ldmanl h ·· · na Kayseri E T b · arı er gun ya-
rına genıt mikyasta haaar verdirilmit. muh- ı ' rzurum. ra zon, Samsun ptlacaktır. 
telif yangınlar çıkarılınııtır. Tayyareleri- ve Sıvas atletlerile teknJk bilgilerinden is- F 
rnizden sekizi üslerine dönmorni,lerdlr. tifade edilmek üzere, İstanbuldan 18 milli enerbahçe lzmire 

D
. . mış . 

usmana zayıat verdirilmiştir. 

Bura düşman tayyareleri tarafından bom-

ıbardıman edilmiftir. Hasar ve zayiat yok
ur. 
Sfıdan ve Filistinde it'ara değer yeni bir 

hs.reket yoktur. 

Kahire 9 ( A.A.) 

Patar resmi tebliği: 

,,azı d • •t.; ."~ a, Amerikanın harbe kal'Jı 

L d 
9 

(A A ) ve gene atlet _iştirak etmiştir. Bu müsa • gitmiyor mu? 
on ra . . bakalar, genclık kulüblerinin işe bailama Türkiye grup birinci · De ir I T" 

İngiliz Amirıllık Daireli teblP' ediyor.· tarıhi olan 30 ağustos bayramına tesadüf ki . !U m spor a ur-
a ettiğinden ehemmi tl k ı~- '·- . ye f8.1llpıyonluğu için karşılaşmak üzere, 

.~ün, düşman tayyareleri, Port-Sudan'a 
hucum etmitlerdir. Pek az hasar ve bir ölü 
Vardır. 

Diğer cephelerde kayda değer bir şey ol. 
mamıttır. Yetnıı ıöyle izah ediyor: 

d~lınanya ile ıulb halinde olma• 
b•l hakkındaki aarih hakikati ka· 
biııc •lıneliyiz. Belki eıki moda mucİ· 
~;t harb halinde değiliz. Fakat ha· 
tıı.ıı ~ harb halindeyiz. Fikirlerle ve 
.\ı.,. &r • karıılıklı mücadele ediyoruı
~i ~~a hunlan bize kartı çoklan
ıilij,~tırnale hatladığı için biz de aynı 
'İ}, •rı kullanıyoruz.» Ordu ve bab
d,11 i•zeteıi, elli muhribin verildiğin
hiı;ii~e hunu daha kudretli ııemilerle 
~ib tayYare kuvvetlerinin verilmeıi 
~ile ;dec~ğinden b~aederken cBir· 
>a b lı~erıkanın genıı adımlarla dün· 

Deniz kuvvetlerine mensub tayyareleri - Muhteuİ bö·ı I ye e arfl••.umış ....... -. lzmire gideceğini bildirmit olduğumuz mıl-
ıniz yenJdcn Norveç sahilleri üzerinde ha- ge ere mensub sporcular 1i k~ b' · ·Rı F b . Parti binasınd t 1 d k 

0 
ume ırıncı.:ı.J ener ahçenın bu seya- • 

' ., ın • t' ak k tol'lıı. e 1f ır etme le olduğunu 
ııı.ı,1 'Y•nler .kör olmak gerektir» de-

1"'-ib Arnerikan efkln umumiyesinin 
~·· etınekte bulunduğu bir emri " ....... . ....,. tespıt etmİ§ oluyor. 

•l~~erikada bu kadar vuzuhla ifade 
deı, :' bu kanaat timdiye kadar ne• 
~ .. ?,layı meydana vurulmuyordu? 
d;ı,, ııç sebebe atfetmek mümkün-

ıu.!ı; Amerikan devlet adamlannm 
lı.lıt~ıı harbe müdahale zaruretine 

•nıalan. 
~ . 

ltııı ":: Amerikan barb mekanizma· 
~"ç~~Utasir ıurette harekete gelecek 

• kurmalen· 
3 ' 

l\ t
11
;. Franıa muharebeainden ıon· 

'•ti ~ıliz adalarının kendilerini ıre· 
ı,;;;,.~b! müdafaa edip edemiyecek· 
ııı.ı,~Yıce anlamak için vakit kazan• 

lıı~1 • umumiye ve harb mekaniz· 
ı: ... 'd "'· 1 • ~ı hazırlıklar kemale gelmif• 
'>ti ~tılız müdafaa tedbirlerinin kud· 
811tı; • nihayet anlaıılmıttır. Nitekim, 
U, t :~ Nazın Albay Knox tayyare 
en,,' 11f• gittiği Honolülü' de ııazete· 

• bunu ıu ıuretle bildirmittir: 

ıiı,;;' İnıiltera büyük gemileri aaye· 
Qİıı lrıırtulmuıtur. Bugün İngiltere• 
~i a:"~fferiyeti talibinin yüzde elli
bııJci '!:'' olduğu kanaatindeyim. Hal· 
ııı,ld ır ay evvel bu fikirde buluna-

ırn., 

il 
llov~;~ albsında Amerika Birleıik 
r •ıı; 'l. otil.e A vuatralya, Kanada ve 
•;.11 d •landa arasında imzalanmıt 
""'••ij 0 •t1uk muahedesini garb nıaıf 
•ıı.,.:.:, Uıa!qarktaki lnııiliz menfa· 
"1rett Arnerika tarafından kat'i 
•ldu .• Dıüdafaaaına karar verilmiı 
~_,,,~" t•ldinde tehir edebiliriz. Kon· 
filoı,"'1 Y &rnell lngiliz ve Amerikan 
Pu, ıı~~n birleıtirilmeıini ve Singa· 
l)'Vl ~uıtahkem mevkiinin Birletik 
ııı.kt·~~re bırakılmasını tavaiye et• 
<\ııı, 'u. ır • Anlaıılıyor ki lnııiltere ile 
-~ : a nıüıterek menfaatlerini na
~ .. oklel~tde ve ne ıuretle müdafaa 
~1.;;1 .. ~~ huauıunda mükmmel bir 
~~ ııın1 U Yapmlflardır. Bu bi.diıeyi 

• il :ı:_ 
d~ iuu: • Amerikan ittifaln» ad· 
diı·ııı· k Ve bundan oonra harbin gİ· 
L •. 1 Dı" ..,. liir .~talea ederken yeni unıuru 
dilcka lu muvaffakiyet imki.n larile 
lıııh ~· almak lazım geleceğine inan· 

11 •r ıiddetle yanılacaklardır. 
.....__ Naaubi BAY D AR 

~-SAH GAZE.Tt:LERI 
~ 

1 
1.t.lıırt11.c BJ\REKETİ ARİFESİNDE 

ıı. Zekeri Se tel . 'horı Y• r , lngUtereye bir ay• 
L~ CU Yapılmakta olan hava hucumlan• 
i.11%.lllarteaı ııünündenber! şlddeUendijpnl, 
~fitıı, ri•.'ayetine ıore aon afhuı.na. Or
Jttllıt, tn!;rlin matbuat ve radyosuna bakı
"tı., .. tere istillwun bu ay tamamlana
'Q İddi*öylüyor, karşılıklı Alman ve İngi
~ alarmı hulasa ve mütalea ettikten 

•'- da diyar ki: 
"'Clr ~· ıı adalan.na A1man bava kuvvetleri 

ı...ı..';'t"" yapılan lıas'uıılar ÜÇ ıUndenberi 
lotı de şidde :eıuniştir. Bu büruıular, 
lt, >t.~a.rruzun bqlanııcı addedild.iiine cöR 
I~ fllanya, harbi bu •Y içinde hitirmt-k 
.\ı.,.. IOn Pyretinl .. rtcdccek, İngiltere do 
l\tı ıı. laarrur. pl:inını suya d~tirmek için 

....._ 'nuka,v,.met kudretini kullanac:akhr .• 

rekitta bu1wnutlardır. a op an ı tan sonra rdu haU d · ı •· · lık evi hah esin .. . n en vazgeçı ece6ı rıvayeti orta ta 
Skwa _ve SwordfUclı tipindeki tayyarele- konuldu ç ve ~e!! ~s~e ·ı m~a;uru; ç~_lenk kuvvetle dolaşmaktadır. Fenerliler, tesadü

rizni~ dıitmanın iki ~ gem.isini görmi.iş, Genel d' 1 
.. 
8 

.. a • ı e en er ıyes:i fen Ankaradan geçmekte olen bir futbolcil
birisinin üzerine tam bir iabet kaydedil- dildikte ırektöru tarafından atletler teftış: leri vasıtasile kendilerine ,üahen yapılan bu 
miş ve bunun battığı görülmü,tür, Diğer e .. .. n sonra Vali güzel bir hitabe ile tıebllgatın, resmi bir ,ek.ilde yapılmasını 
bir aemi ciddl hu.ara uğramı,tır. B:.ınun butun genclere ~uvafiekiyeller diledi_. beklemişlerse de bu ııüne kadar bu tekilde 
r;:top ederek yana yattığı müşahede edilmiş.. Bundan sonra atleüzm federasyonu l'<!ısı bir tş'arda bulunulmamıştı 

ltalyaa resmi tebliği ı il' 1 • 0 1' n er, deniz ve hava kuvvetle-
rde aon defa on iki ada üzerine hü
cum etrniılerdir. Amirallık dairesinin 

ltalyada bir mahal 9 ( A.A.) 

lir. .l\Iürettebat gemiyi terketmiştir. Sayı.. Adnan tarafın~an, yapılacak m~sabakalar Fenerbahçe esasen TürkJ~
0

e birinciliğinin 
lan gemiler görülebilen yealne ı..-ü%ütamlar hak~ında ~knik. malümat verildi ve mU- bu ıekilde ve bu vak.it tayinini yersiz bul
olmuştur. Bütün tayyarelerimiz ilalerine tea~.ben guzel hır geçid resmi yapıldL makt.a, eğer muhakkak maçın oynanması 
diınmüflerdir. Mus.aba.kalarda taımJf, birinciye beş ve !Azımsa bunun İzrnirde yapılmuı lüzumu

beşlnclye de bir puvan verilmek sureUlc 'hun bulunmadığı fikrini ileri ıürmek -
yapılmı,tır. Neticede birinciliği Samsun :15 tedir 

94 numaralı İtalyan tebliği: - neır~~tiği. te~liğe göre, buradaki ltal· 
H~va kuvveilerimlz, gündüz Hayfaya, ge- yan ualerı cıddi surette hasara uğra

ce Wtenderiyeye yeniden hücum etmiştir. hlmııtır. Hele.Leroı adasında bir çok 
Tayyarelerim.izin sürprizle müdafaa terti- h lar b 
batının harekete geçmesine \•akit kalmadan angar ' ır çok benzin depoları 
geldikleri Haylada bir petrol tasfiye fahri- yakılmııtır, ltalyanlar buna ancak bir 
kasına bombalar atılarak. bu tesisatta geniş kaç hava hüc~~iJe mukabele etmif • 
y~ngınlar çıkarı1m14tır, Iskenderiyede, ge- le.r, fakat fngılızlere ciddi bir hasar 
mıler ve üs te~isatı bombardıman edilmi$tir. yapamam11lardır. lngili.zlerin bu ha • Londra 9 ( A.A.) 

İngiliz Hava Nezaretinin tebliği: sayı ile almış, Erzurum 32 sayı ile ikinci · · 
İngiliz hava kuvvetlerine memup büyük 

bir bombardıman tayyare filosu, dün gece 
üç saat Hamburı üzerine mütekisif bir hü
cum yapmı' ve birbiri ardına atır bombalar 
ve yüzlerce Yanım bombalan atmıştır. 

Sıva• 29 sayı ile üçüncü, Kayseri 2l say; Ônümüzdeki jki gün içinde bu mesele 
ile dördüncü, Trabzon 20 IBY1 ile beşinci kat'.i bir karara bağlanmaı.sa Fenerbaiıçenin 
olmu,ıardır. pe~mbe günü İzm.ire hareket etmiyeceji 

i"'tanbul atletleri diğerlerinden üstün ol· söylenmektedir. 

Tayyarelerimiz bundan başka, İskenderi- rekihna geçenlerde İtalyanların Bar• 
ye Mena-Afatruh demiryol~u da bom bar- to. lomco-Colleioni Zlrhlııını batıran 
dıman etmitlerdir. 

Bütün tayyarelerimiz üslerine dönmüş Sı~n.ey aaffı harb gemiıi de iftirak et .. 
!erdir. • mııtır. Bu meyanda Radoı da bom• 

Londra 9 ( A.A.) 
Resmi teblil 
İlk. alınan haberlere nazaran düşmanın 

bu akşam yap~ hava hücumunda 26 Al· 
man tayyaresi düıürülmilftür. 

Hava ve Dahili Enıniyet Neıareileri teb

duklarıru bor müsabakada göstermiş ol • Jimnastik 
malarme rağmen puantaja ithal edilme - Galatasaray jimnastikcileri ile Robut 
mitlerdir. E&asen onlar diğerlerine nünıu- Kolej jimnutikcilerl anımda bir müsabaka 
ne olmak için iştirak etmişlerdi. Birinci ge· tertibi kararla.ştırılmışlır. 
len bölgeye federasyonun vazettiği güzel Önümüzdt>ki hafta zarfında yapılacak 
bir kupa hediye edllmlştir. olan bu müsabakadan sonra, Yedek Subay 

Sıva.s müsabakaları biter bitmez, her böl- okulu jimnastikcileri de bu iki takım ile 
ge kendi tehrine avdet ederken İstanbul birlikte bir müsabaka yapacaklardır. 
atletleri de Malatyaye geçtiler. Oradaki G } 

Londra 9 ( A.A.) müoabakalar cidden güzel oldu. 31 ağu,ı • a ataıarayın yüzme 
tosta öğleye doğru Malatyıcya varan Beden §ampiyonaaı 

Uti: 

Dün ıece Londra üzerine ;yapılan hü -
cumlar neticesJnde hasıl olan hu.arat hak
kındaki raporlar henüz tamam değlldir Fa
kat timdi bazı rakamlar verilebilir . 
Hüc~lar tiddetli olmuf ve bütün gece 

aaatlerınde devam ebnifti.r, Bombardıma~ 
Londra. mınlabıs.ı üzerinde geniş bir mahi
yet almıt ve ekseriyet itibarile hedef rö
zeltilmeksjzin yapılmıştır. Hasa.rat ağır ol
nıuştur. Bunların arasında, Uç hastane ve 
iki müze gibi. pyriaskert mahiyette müte
acidid hedefler de vardır. 

Yarah ve ölü miktan hakkında henüz 
tahminlerde bulunulamu. Maama.fih mev
eutf Mbf.r1~ nııtfArıırın lvıı milrl.rn~ ~ , ............ 
te11l rQnkU miktarı ceçec--tı t>eklenmeme11:: 
tedir. !Cuınartni Cfinkü hücumlar için ve
rHen rakamlart evvelce bildirilenden daha 
azdır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 9 ( A.A.) 

Alman ordulan bqkunıandiınlığının teb
liği: 

Muharebe tayyareleri gruplan, fena ha.
vaya rağmen 8 eylUl günü ve 8.19 eylUl ge
cesi de, Londraya kal'fl mukabelei bilınlsil 
hücumlarına devam etmiılerdir. Tayyare
lerden alınan fotoj"raflar, timdiye kadar ya
pılan hücumların büyült tesirlerini teyid 
eylemektedir. 

Gece hücumları esnasında, hücum grup. 
tarı, halen devam eden yangınlar dolayısile 
uzaktan hedeflerini taruyabllmi.Jlerdır. Tay· 
mU nehrinin iki aahilinde liman ve dok te. 
ılsatı, petrol depolan, gaz, elektrik ve hid
rolik fabrikalan ve IAte depoları. her çapta 
bomba ile bombalanm1$br. 

Lincoln civannda bir çok tayyare mey -
danlarına da hücum edilmiştir. 

Firth of Forth'da 8000 tonilatoluk bir fi
lepin bombalarla ciddi h.a"Bra ulratılmasına 
muvaffakiyet hasıl olm~tur. 

İngiliz tayyareleri dün &ece Haınburg'un 
halkla meskôn mahallelerine hücum etmiş. 
terdir. Bir çok evler hasara uğramış ve bir 
çok sivil yaralanmıttır. Bununla beraber, 
umumi hasar ıudır. 

Dün dütmanm umumt kaybı, 22 tayya
rfdir. Bunlardan ikiai., hava dafi batarya
lan taraftndan, diğerleri de hava muhare
beleri eı;.nuında dü1ürülmü,tür. 4 Alman 
tayyaresi kayıbdır. 

Amerika 201 harb 
gemisi inşa ettiriyor 
Vllflngton t (A.A.) - 3.8&1.o53.312 dola

ra ınal olacak 201 harb ııem.ialnin ııiparif 
edildiğini bugün Bahriye Nezareti tebliğ et
miştir. Bu ıiparı. Amerika bahriye tarihin
de en büyük ıipariftlr. 

201 geminin yedisi nrhlı, sekizi tay
:1are a:emi.si. Z7 al kruvazör, 115 i dbtroyer, 
43 ü denizaltı, biri de atölye a:emisi ohu:ak
ı.r. 

Amerika ordusu 2 
milyona çıkarılıyor 

Hydepark 9 (A.A.) - Yeni bir filo ile iki 
milyon kiflli.k. bir ordu teçhizi için 5 milyar 
2.11.486.000 dolıırlık krediye müteallik kı· 
nun projoai buııün Ruzvelt tarafından im· 
uğrArnıttJr .. 

Terbiyesi Genel direktörünü istasyonda bir 
ihtiram kıt'uı selAmladı. Bundan sonra 
General ve atletler otomobillerle kendili!:ri
ne tahsis edilen mahallere gittiler. 

l\lalatya müsabakalanna. Adana, Mersin, 
Diyarbakır iftirak ettiler. 
ElAzığ bölgesi bilinmiyen bir sebebden 

dolayı davet edildiği halde Malatyan gel
me-miştl. Müsabaka başlamadan evvel at
letler hep birlikte Milli ŞdimJzln peden • 
nin mezarını ziyaret ettiler. 

Galatasaray kulübünün dahilf yüzme 
f8mpiyonası cumarte.si ve pazar günleri 
Büyükderedeki Beyazpark havzunda yapı
lacaktır, 

Türkiyenin en iyi yüzücülerinden bir ço
ğuna malik bulunan Gelatasarayuı bu 
fAmpiyonaaı mevsimin son yüzme ;yan,lan 
olacağı gibi, mü.sabakalarda değerli per
formanslara da phid olunaca~t tahmin e
dilmektedir. 

Men.sucat fabrikası aahumda haz.ırJanan Atletizm federaıı;yonundan: 
güzel bir ko,u pistinde yapılan mü.s.abaka
lılr, her bakımdan güzel olmu1tur. Fab -
rika direktörünün biuat çalışarak göster
- Bu u ~U..bakalera da ba,fl~madan evvel 
aUetler Vali ve Beden Terbiye&l Geuel 
direltlOril tarafından teftlı edildiler. 

Sıvasta seyirci adedinin 3000 l bulduğunu 
sevincle görmüşken buradaki seyirci ade· 
dinin tam 4178 kişiyi bulduğunu öğrendik. 

Malatyadak:i dereceler Sıvastaldlerden 

daha iyi oldu. 
Bu müsabakalarda Malatyadan, muka ... 

~•metçi Vobab, Adanadan yüksek aUayıcı 
Vihid büyük birer lstidad olduklarını is· 
pat ettiler. Merıinden ittiıa.k. eden Vakur 
da 6,'1 atlıyarak uzun atlama birioci..J 
oldu.. 
Sıvuta olduiu gibi birinci gelen bölgeye 

federasyon tarafından bir kupa hediye e-
dilmiştir. . 

Birinciliii Adana bölgesi 4ô sayı Ue al· 
mlf. Mersin 44 aayı ile ikinci, Diyarbakır 32 
sayı ile üçüncü, Malatya 29 aayı ile dör -
düncü olmuılardır. 

Netice itibarile bu ikl atletizm bayramı· 
nın.. bu değerli ıporun memlekette aşılan
ması bakımındaın bil yük faydası olmu,tur. 

1 1 inci Balkan oyunları 
hazırlığı 

11 inci Balkan oyunlarına iştirak ede· 

Aşağıda isimleri yazılı sayın hakem •r
kadatların 14 eyl\ıl cumarteıi ve 15 ey
!Cıl pazar ııünlerl Fener otadmda yapılacak 
gün -.at 14 te ıladda bulunmalm rica ve 
teblil olunur. 

t.Tnvan Tayfurollu, Adil Giray, Füru.Dın 
Tekil, Semih Türkdo~an, Şinasi Şahlngi
ray, Salihaddin Tetik, Davud, Ali Besim, 
P.agıb, Suad, Ç. Baf8ran, Cezmi Şahingi
ray, A. Nadolsky, Mr. Rogen, Tevfik, Ba
yan Mübeccel, Hilmi Alemdar, Mufahham 
Yazıcı, Ali Rıza Sözeralp

1 
Cemil Uzunoi:lUı 

Sadık Ceylin1 Ya.sumis, Duan Belor, Fethi 
Dinçer, Receb Ogan, İrfan Şahinba,, Ha
llik Hekimoğlu, Mulahham Elm•n, ~luaa 
Kizım. 

İtalyanların Maltaya 
yeni bir hücumu 

Malta 9 (A.A.) - Resmen haber veril· 
difine gtıre büyük bir düfman hava te
~kkülü dün Malta üzerin bir akın yap
mıştır. Binalarda bazı hasarat ika eden 
bombalar atılmıttır. Pamuk hurdalorı bu
lunan bir mağazada küçük bir yangın çık
mış ve sür'atle önüne g~ilmlıtir. Birkaç 
ikametglh tahrib edilmiıtir. Beı hafi! ya
rah kaydedilmiştir. Bir dü.şman Layyaresi 
düşürülrnü.ştür. Bir ikincisinin de düştüğü 
zannedilmektedir. 

Şarki Afrikada, tayyarolerimiz Sudanda bardırnan edilmittir. 
~ma'yı ve Port-Sudan istuyon~ ile ben- Biliyor1Unuz ki 12 ada, Anadolu-
zın depalannı bombardıman ebnişlerdir. nun garbı cenubi sahillerinde uzan .. 
Düşman tayyareleri, Mogadiscio'yu Mu- maktadır. ltalya buruını 1912 de ;~ 

savva'yı ve Berbera'yı bombardıma'n et. ,.--
mişlerdir. Telefat yoktur. Huar çok azdır. gal etmİ§ ve ıonra Lozan muahedeaile 

almıftır. 
Moggio tayyare meydanına hücuma te-

şebbüs etmiş olan bir tayyare avcılanmu: Hepsi 2.531 kilometre murabbaı sa 
ta~afından düşürülmüttür. Bu tayyarenin hada ~lan bu adalarda 133 bine ya .. 
murettebatındlıın üç kişi ölmüş ve dördün- kın nufuı vardır. Anadolunun imti• 
cüsü müşahid teğmen esir edilmi'.'tir. dadı mahiyetinde olan bu adaların 

ehemmiyeti ekonomik olmaktan çok 

AJman ıtratejiktir. Onun için ltalyanlar bura: 

l 
larını mütemadiyen tahkim etmifler 
bele Leraı adumı 1937 denberi ad..'. h Ü c u m u ta müstahk9111 bir kale haline koy• 

Londraya 

hava 
muılardır. Buralarda büyük han ü .. 

devam d 
• leri, mühim.mat ve benzin depolan e ıyor vücude getirilmiıtir. ltalyanın gayeai, 

bu adalan her hangi bir harb halinde 
bir hareket ü .. ü olarak kullanmak : 
ıır._Fakat_ timdi görülüyor ki 12 ada. 

Londra 9 (J\.A.) - Röyter: Bu gece Loıı· 
drada verilen alarm, sabah saat 4.35 te ni
hayete ermiştir. 9 saat 35 dakika süren bu 
nlarm, harbin bldayetindenberi Londı·anın 
gördüjü en uzun a.larmdır. 
gdre.-"l>u gece.ııu u.arruz, aun gecekmnen 
daha tiddetU olmuttur. Hücum, 1:1.at1ct' geç 
tikçe daha 7Jyade ıtiddetleniyor ve bomba
lar ekseriyetle çok yakın fasılalarla düı;tü

yordu. Alarmın bidayetinden aekiz saat son 
ra dahi bombaların infilıikları iş.itiliyordu. 

Muhtelif noktalarda yangınlar çıkmışlır. 
itfaiye, büyük faaliyet sarfetmift,ir. Yar
dımcı itfaiyenin bir faaliyetini gören bir 
n1ü,.ıud1 bunlar sanki hayatlarında yalnız 
bu işi yapmıt gibi çalışıyorlardı, demiştir. 
Buyilk bir Londra gaz.etesinin blıw.ınL"l 
içine blr bomba dütmü,, fakat kimseye bir 
teY olmamıştır. • • Londra 9 (A.A.) - Şehir, bu sabah şim· 
diye kadar alıfılmalTUf, görülmemiş hlr 
nl&Ilzara arıediyordu. 

Her yap insanlar, biltün geceyi geçlrml~ 
olduklan sığınakları terkediyorlar ve el -
vardaki binalarda vukua gelmi, olen basa
ratı görm~e gidiyorlardı. 

Birçok Londralılar, Londranın merkezin .. 
de kalmıtlar ve varoılardaki evlerine bide
memi'1.erdir. 
Londranın merkezindeki blr hastaneye bir 

bomba isabet etmiştir. 5 kadına .kayıb• na
zarile bakılmaktadır. 

l~!te~enın Akdenizde tesis ettiği 
hakımıyet dolayısile anavatandan ta• 
.. 3." • ...__ -·. -- -- - -·· --

deki içinde, dıtındaki dııında olarak 
kalmaktadır. 

Eğer Çörçil'in oon nutkunda kas • 
dettiği «Orta Şark• tabirinin ıümul 
daireoine bu 12 ada da giriyoua, ha· 
kikaten harekat baılamıt demektir. 
Diğer taraftan, lngiliz kuvvetleri Sar• 
dunya, Sicilya ve Malta açıklarında 
da genİ§ hareketlere geçmiıler, fakat 
bütün arzularına rağmen lta!yanların 
mühim cüzütamlarile temaaa geçeme
miılerdir. Buralarda da bir çok bom• 
bardımanfar yapılmııtır. lta!yanler 
ancak, tayyare kuvvetlerile mukabe
leyt: ııeçmiflene de bunun da biç bir 
tesiri olmamııtır. 

Görülüyor ki, ltalyanlenn cMare 
Noıtrum• yani «Bizim deniz I• de. 
dikleri yer, onlann denizi değildir. 

cBizim denin tabiri, ancak plitonilı: 
bir meylin ifadeıi olarak kalmakta· 
dır. Nitekim ne zaman bir deniz mu• 
hllrebesi fıraatı çıkaa, orada lıalyan 
donanmasını görmek imki.nıızlaı .. 
maktadır. Çünkü ltalyan gemileri, 
dütınandan kolaylıkla açılabilmek 
için çok seri olarak yapılmıtlardır. 

lngilizler, Oranda F ranıız gemile • 
rine kartı hareki.ta geçtikleri sırada 
da ayni bi.dise olmuı, lngiliz filosu, 
lıalyan filoıunun muhtemel bir mü • 
dahaleai için nahak yere tedbirler 
almıttır. Çünkü bu çarpıtmalar eana• 
ıında lıalyan bahriyesi, Mare Noı• 
trum'da sığındıklan limanlardan dıta· 
n çıkamamıılardır. 

SÜMER SiNEMASI 
hu akşam yeni kış mevsimini 

Bu vaziyet kartııında İnsanın bu 
kadar zararsız bir halde bırakılan İ· 
talyan filoıuna kartı böyle ciddi led· 
birler alma11nı bile hayretle kartıla• 
yacağı geliyor. Fakat unutmamak li.· 
zımdır ki, gerek Siciit'a, gerek Sar • 
dunya ve gerek 12 ada yol uğr&Sı 
olan stratejik yerlerdir. Buralardan 
ani savletlerle yapılabilecek hücum· 
lar, ticaret ıemilerinin yollarını ke-
ıebilirler. Halbuki lngilizler, İtalyan 
donanmasının kuvvelinô yokladıktan 
sonra Akdenizde ricareti kısmen gene 
idame etmek imkinlarını aramıılar 
ve bulm ... lardır. Şimdi gayeleri te • 
mizlikıir. Bazı taraflardaki çıkıntılar 
temizlenmelidir ki, Akdeniz daha 
berrak, daha düz olsun. Bu aayede 
ltalyanlann Mısır Üzerine yapmak 
istedikleri taarruz imkinlan da kıs • 
men ortadan kalkabilir. Ve olaa olsa 
bu, yalnız Libya hududile Vfttnlacak 
kara barekİlbna inhiaar edebilir. 

Şu muhakkaktır ki, timdiye kadar 
Akdenizdeki bütün harekat, ltalyan 
donanmasının kudretini yalnız deniz 
filolan kataloklanndaki kuru rakam· 
lar halinde bırnkmı•tır. 

A l' eni ııetirttiği en güzel filmler arumda inlibab ettiği ve 

LBER r PRcJEAN • Dl r A PARLO • JULE$ BERRY 

MONTE-KARL0~;.~
0

MECHUL KADINI 
ltunıar ve 

Güzel Fransız Cilmile açıyor. 
lüks lhtlraslle kaz!nonun ihtişamı 

dönen meş'um bir kadın ...... 
arasında bQ.fı 

Mümtaz Faik FEN 1 K 

Yunaniıtanda mahsul fena. 
Atina 9 (A.A.) - Alınan telgrafa naza

ran bu ıı;ene hububat rekoltesi geçen sene• 
kinden yüzde otuz daha aflğı olacaktır. 

Sclinik mıntakasile garbt MAkedonyada 
tütün rekoltesinin geçen senekinden yüzde '° dalııı dwı olacağı lahınin eclilmekledlr. 

~ • - • f ~ 



H:A:KtK:A:T 
10 Eyl61 1940 

( ) 
JlllllllllllllUllll!l!llll!lllllllllllllllllUllllllllllll!lllllltllllllllltlll; Hatay Nafıa Müdürlüğünden: 

1Devlet Denizyolları İsletme ' ~ ~ADVO ~ 
1 _ cenub hududunda Ayndllfede c5>, Akçakoyunluda •2>, Karka:mışta 

c3>, çobanbeyde c2>, Mürşltpınarda c3> k1 cem'an cl5> aded portatif gumrük 
emur evleri inşaatı kapalı zarf u.suUle eksiltmeye konulmuştur. 

~11ıııı11111111111m1111111111111111111111111111ıııı111111111111111111111111111i 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O E ylUI salı 

ı ı I• 
2 • l•I 1 
3 1• •_!_ 
4 1•1 1 • 

12,30 Program ve saat ayarı, 12,35 Muh
telif tarkılar (Pi.), 12,50 Haberler, 13,05 
Plllarla muhtelif şarkılar progra.m.vun de
vamı 13,20 - 14 Senfonik program (Pl.). 

18' Program ve saat ayarı, 18,05 Ste[an 
KarnoW orkestrasının konseri, 18,30 Ço
cuk aaati, 19 Çocuklar için müzik, 1~,15 
Fasıl heyeti, 19,45 Saat ayarı ve haber
ler, 20 Müzik: Çiftçinin saati, 20,15 Ko
nufma (Çütçinin saati), 20,30 Küme saz 
Vf! se!I heyeti, 21,15 Serbest ual, 21.30 
Radyo gkzetesi, 21,4.5 Salon orkestrası, 22,30 
Saat ayan haberler 22,'45 Salon orkes
trası progr~mınm dev~. 23 Cazband (Pl.), 
23,25 - 23,30 Yarınki program. 

m 2 _ Eksiltme 27 eylül 940 cuma günü saat c!O> da Antakyada Nafıa Mü
dürlü~ü odasında müteşekk!l Komısyonca yapılacaktır. 

3 _ isteyenler hususi şartname ile proje ve evr:kı .. keş!lyey! c93> kuruş 
bedel mukablllnde Hatay, Aııteb ve Urfa Nafıa Mudurluklerinden satın ala-

s •I I• 
6 • 1 1 • 
1 l•I l•I 
8 • • 
9 -+--':-ı-=I ;.ı..l •---11=+-ı_:!L-'1~ 

Soldan saja: 

1 - Bir gün - Bahrimuhit (Öztürkçe) -
2 - Bal yepan hayvan - Mefulü maa edatı -
3 - Bir nota - Bir şahıs zamiri - Fiil. 4 -
Bir nebat. S - Gemi tamiri. 6 -Asab. 7 -
Hane ... Savt - Bir nota. 8 - Emmek - Av
rupada bir nehir. 9 - Ayak diremek • Ha .. 
yal! bir mah!Uk. 

Yukllnılan aşaJıya: 

1 - Zevk - Denil: vasıtası. 2 - Orta -
Şarkta bir viliyet. 3 - Bir edat • Kasmak· 
tan •mri hazır - Şart edatı. 4 - SeliJ. 5 -
Sağlamlık. 6 - Güzel. 7 - Bir edat - Bır 
mcyva .. Bir nota. 8 - Bir isim - Baf. 9 -
Kederin aksi - Tepsi. 

t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
K A Z AINI• s OL 
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R AMl•IM A H u R 
1 LI• TIA H l iN • 
M • IS AIKIAIL •IH 
• iM AIC\A Rl•IS A 
BIA H l ISl • IHIAIS 

IAIK AIRl•IR AK 1 
ÇI 1 Nl•l_SIE Fi 1 R 

Amerikan deıtroyerleri· 
nin İngilizlere teılimi 
Şarki Port Canadien 9 (A.A.) - Ame

rikan destroyerlerif\İ.n İngiltereye haklkt ilk 
devir muamelesi bu sabah burada cereyan 
etmlştir. Teslim merasimini müteakıb Ame
rika bahriyelileri Amerika bayrağını Ame .. 
rikaya götürmüşlerdir. Şimdiye kadar JCa .. 
nadaya gelmiş olan müteaddid Amerikan 
deılroyerlerine İngiliz bahriy~:lileri binmif
ler ve bu harb gemilerine lngiliz bayrağı 
çtkmişlerdir. 

Belgradda komüniıtlerle 
poliı araıında çarpıtma 
Belgrad 9 (A.A.) - Remıl ~O.mata 

nazaran bir komünist amele ve Univerıi
te:li IJ'UPU Kojdoutniak kral sarayı civa .. 
rındiı hükUınet aleyhine tezahüratta bu
lunmağa teşebbüs etmiştir. Polis kuvvet .. 
mı.ı.-. ü'Çıl ae' yaraıkn.ttuŞur:-su.ıt'tinet-.1\rr·; 
aUe iade edilmiştir. Tezahüratçılar haya! 
pahalılığına k&rfı protestoda bulunınutlar
dır. 

Rumanyada Yahudi 
aleyhdarlığı 

Bükret 9 (A.A.) ·D.N.B· - Maarif Na
zırı Sebastiano, Yahudileri bütün devlet 
tiyatrolarından ve devlet idaresinde bulu
nan aan'at müesseselerinden uzaklaştıran 

bir kararname ile, Maarif Nezaretinde bu
lunan farmasonluğa menaub olan bütün 
mcmurh~.n istifa etmeğe davet eyleyen. ikin
ci biı· kararname imza etmiştir. 

Kasa alınacak 
Küçük veya orta boyda bir ka-

sa alınacaktır. Satmak isteyenle-
rln Antara caddesinde Unlverslte 
Kitabevine müracaaUerl. 

Telefon: 21768. 

bilirler. ı 
4 _ Bu işin keşif bedell cl8637> lira c50> kuruştur. 
5 _ Muvakkat teminat c!397> lira c8h kuruştur. 

6 Tallblerln ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer inşaatı başar-
d klar~a dair evrakı müsbltelerile birlikte Vllayete müracaat ederek alacak
l~rı ehliyet vesikasını 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlayacakları te~:f 
mektublarını ve bununla birlikte teminat mektub veya makbuzları~ ve k: 
caret Odası vesıka.sını ihale günü saat 9 a kadar Komisyon R!yase e ma 

buz mukab!llnde vereceklerdir. •
5237

> (8127) 
Post.ada olan gecikmeler kabul edilmez. 

R A Ş t D R 1 Z A Tiyatrosu 
Halide Pişkin beraber 

Devlet ~;yolları işletmesi Umum ~üdürlUÖU~) 
Bu akşam Bakırköy 

Miltiyadi Aile bahçesinde 
.yUMURCAK• 

Doktor ve Eczacı aranıyor 
vodvil 3 perde 

Heyet her Salı akşamı Bakırköy 
Miltiyadi Bahçesindedir. 

~ -"'"•. • 1 

yaglanmasma 

Her şeyden evvel 
sıhhatli ve parlak ~ir 
tene lekesiz ve duz
gün ' bir cilde malik 
olmak lii.zımc!.ır. 

KREM 
PERTEV 

Sizin de cildinizi 
güzelleştirir .. guddele
rini besliyerek can
landırır. 

....,,..._.., ~'-· ............. a\.h. u~CJ]a.TJ".~, R.MB ~~14 1 
mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve 

vazolarda satılır. 

~~~~ 
Sümer Bank Gemlik Sunğipek 

Müdürlüğünden : Fabrikası 
MamUlltımızın 119/940 tarihinden itibaren mer'iyet mevkllne giren yeni 

satı.t flat ve şartları aşa~ıda gösterilmiştir. 
Sunğlpek ipliği satın almak isteyenler doğrudan doğruya fabrikaya yazlle 

veya bizzat müracaat edebilecekleri gibi alparlflerin Istanbulda Katırcıoğlu 
hanında Sümer Bank Birleşik Yünlü Dokuma ve Yün ipliği Fabrikaları Mü
essesesi merkezine kaydettırllebllecekler! b!ldlrll1r. 

Penler Kalite Kalitelere göre Denler Kalite Kalitelere göre 
satış flatı Kr. satış flatı Kr. 

80 I 805 250 I 570 
II 795 II 560 

m 785 III 550 
75 I 745 300 I 555 

II 735 II 545 
III 725 II1 535 

100 I 680 350 I 543 
II 670 II 533 
lII 660 m s23 

120 I 650 400 I 534 

Süt 
KAse yoğurdu 
Silivri yoğurdu 
Kaymak 

Kavrulmuş fındık 

Çekirdeksiz üzüm 
Kuru incir 
cevız içi 
Kuru kayısı çekirdeksl? 
Elma Amasya 
Elma Gümüşhane 
Ayva 
Portakal Dörtyol 
Portakal Alanya 
Mandallne Rize 

Umum Müdürlüğünden : . 
.. it ıngııteıe . .ıl 

Londra Başkonsoloslu~umuzdan bugun aldı~ımız bir telgra a ebeırı1f 
deki talebelerlmlzln hepsinin sıhhatte oldukları bildirilmektedir. Tal (8500) 
veıııerlnln key!lyete muttali olmalarını dileriz. ~ 

r istanbul KonWtanhğı Satınalma Komisyonu Taıtlar;-J 
-- ---- --~ zılı !$' 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı için aşdıda cins ve miktarları ya ş•rv 

!etme malumesl 1319/940 günü saat on l;ılrde pazarlıkla satın alınacaktır. liJI ,e 
name ve evsaf her gün komtsyonumuzda görüleb1llr. IstekUlerln belli 

1
\ s•· 

saatte yüzde on beş kat'i temlnaUarlle blrllkte Fındıklıda Komutan ı (8383) 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Miktarı 

Kilo 
21250 

6340 
4110 
550 

Muhaır.ınen bedeli 
Lira K. 
12537,50 
3740,60 
1726,20 
130,62 

Cinsi 
Yazlık Vakum 
Valvalln 
Gres 
Gazya~ 
Ustüpü 1250 500,00 

- ııd' ü ü saat , Komutanlık kıtaatı hayvanlarının ihtiyacı için 12/9/940 g n tnaırıe~ 
pazarlıkla 250 aded deve çuıu, 900 beygir çulu satın alınacaktır. ~~bler• dl 
h gün komtsyonumuzda görülebll1r. Bunların her biri ayrı ayrı 1 k satıP' 
ı:.:le ed!leblllr. ısteklllerln belll gün ve saatte Fındıklıda Komutanı (S3gll 

UZ .• de on be• temlnatlarlle birlikte gelmeleri. alma komisyonuna Y • 

- ıııl~ı.ı 
Komutanlık kıtaatı !htıyacı için kapalı zarf usuuıe .. a~ğıda cır:~aca1'111· 

tahmin flatları yazılı üç kalem iaşe maddesi 25/9/940 gunu ilstt':' al e saat~~ 
ş tnamelerl her gün Komisyonda görüleblllr. Istekl!lerln be gun v a teJJ'" 
b':; saat önceye kadar Fındıklı Komutanlık Satınalma Komtsyonun (81691 

mektublarını vermelerL Münakasa .sa•t.l 
C 1 n s 1 Miktarı Muhammen B. Dk T. S. p. 

Makarna 
Arpa oehriye 
Pirinç 

LI K Lira K. Ton ra . 15 
600 147000 8600 00 15 30 
100 24-000 1800 00 16 
680 272000 14630 00 _ _...,,..,,. 

117,82 

37,50 

181,36 

d 
20/IX/1940 cuma g~ 

saat 15 te açık ekSU 

24/IX/1940 salı günil 8 
saat ıı de açık ekS!ltıJ! 

ABONE ŞARTLARI '\ II MO II ~ Krlple maden kömürü 150Ton 50 'l'on 1600 240 . •. 24/IX/1940 salı günil e 
saat 15 te açık ek~ Türkiye için: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı aylılı: 

Senelik 
Yabancı memleketler için: 

90 
250 
475 
900 

• 
• 
• 

Altı aylık 850 kurut 

III 630 lII 525 
150 I 615 450 I 527 

Il 605 II 522 
m s9s m s11 

180 I 595 500 I 520 
II 585 n 515 

III 575 III 510 

Mangal kömürü 
Odun gürgen 
Odun meşe 

Yaş sebze 44 kalem 

2000 kilo 
60 çeki 
40 > 

00 
20 Çeki 
10 

25133 kilo, 28501 aded ve 4508 demet. 

6 
380 
435 

~-

48,11 

225,69 

24/IX/1940 salı günil ı 
saat 15,30 da açık etslltıJ! 

----~./ 
24/IX/1940 salı günil e 
saat 16 da açık eksutııı , 

Bir ıenelik 1600 • 
200 

tmılyaz ııahlbi vo başmuharriri: 

l 590 600 I 510 
II 580 II 500 

m s10 m 490 

•d"' 1 - Istanbul Kız Oğretmen okulunun mualllm ve pan slyon kısımlarının yukarıda miktar ve beher k!lo ve ~o~' 
ve tahmin bedellerlle ilk teminatı ve eksiltme saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar açık eksııtmeY• Necip Ali KUÇUKA 

Umum oeşriyatJ idare eden Yazı 
İşleri Müdüril: 

Ce'Dal Bakla SELEK 

Yukarıdaki fiatlar toptan ve perakende satışlar için aynıdır, ve tabr!J<a
mızda teallm tartlle muteberdir. Toptan satışlar üzerinden ayrıca tenzillt 
yapılmıyacaktır. Bobin üzerindeki satışlarda bobin darası tenzil edildikten 

-~ ~ 2 - Eks!ltme istanbUI Beyoğlunda I.stlklU caddesinde Liseler Muhasebec111~inde toplanan Komisyonda yaP ,ı 
caktır. I.steklllerln llk teminatlarını belli gün ve saatten evvel Liseler Muhasebec111~1 veznesine yatırarak ıeıııJl' 
makbuzıarını ve 1940 senesine ald Ticaret Odası vesikalar ile birlikte Komtsyona gelmeleri. ,1oı, 

3 - I.steklllerin şartnameyi Okul Idareslnden görüp okuyabllecekleri llln olunur. ~ 
sonra bu flatlar tatbik edllecekt!r. 

) AmballJ, nakl!ye ve sigorta masrafları müşteriye alddlr. 
\.. Baııtdıiı yer: Cumhuriyet Matb•ası 

(8226) 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 33 

•- Francis bili ıörünmedi, dedi. Her J kafile, çalılıkların arkasından ellerinde 
halde baş~a. bir iş gelmff olacak. Ben onu ıiJ~l~Ja, Üzerlerine atıldılar. :Kaçak ırgadı 
aramağa gıdiyorum._ pestilıni çıkarıncıya kadar dövdüler. Le ... 
Beş dakika aonra Leonsia'nın da enm.eteri onsia ile iki Morgan için hiç mesele olma
arttıkça artnuşb. Atının başını çevirip ge- yacaktı. Fakat aksi gibi, Solano ailesinin 
~iye doğru dönmek istedi. ·Fakat hayvan eski dostu olan ve kendilerin.j tanJyan çilt
onden koş.an arkadaşının kokusunu altnl.flı. lik ahibi yolda sıtma nöbetine tutulmu, .. 
Gemlere itaat etmedi. Kişneyip fl,hlanmaja tui ve üç günde bir gelen bu nöbet adam-
başladı. cağw yolun ortasında serip bırakmıştı. 

Gene luz, bunun üzerine, attan indi Bas.kın yapan çiftlik sahiblen, vlkıa Le-
Hcıyvanı oraya bağladı ve yaya olarak ge- onsia ile iki delikanlıya nezaketle muame
risin geriye ilerlemeğe başladı. O kadar le etti1erj fakat. sarp yamacı yukarı çıka .. 
hızlı yürümüştü ki Henry'ye yetiştiği za- bilmek için, müsaadelerini alarak, ellerini 
man delikanlı henüz Francls'in elini sıla- iple bağladılar. Atları yamacın yukarl!mda 
yordu. bekliyordu. 

Henry ile Francla gene la:z::m bu hare
k<"tini tenkid ettiler. Fakat kalben mem .. 
nun da olmu,lardı .. 

Biraz: sonra. ansızın, baakına u#rama .. 
ıwıl&r mı? CiftliJc &a!ıiblerinden mürekkab 

Fa.kat iıler bununla da kalmadı. Birden
bire, jandarmalarla Jefe Politika ve Sin
yor Alvarez Torres görürunilflerdi. İki ka
file birbirine izahat Vf'rmeie çalışıyor. her 
kafadan bir 1ea çıkıyordu. 

Tarres bu kanşıklıktan istifade etti. ölüm muhakkaktır. Muhterem pcderinizın 
Francis'e haşile işaret ettikten ve Henry'ye sevgili biraderi ve sizin amcanız Aliaro 
muzafferane bir gülümsemeyle baktıktan Solano'nun katlinden dolayı idam cezasını 
sonra Leonsia'ya doğru ilerledi. Derin bir hakketmiştir. Kellesini kurtarmak ihtimali 
reveransla gene kı1ın önünde durdu: yoktur. 

•- LU.tfen bendenizi dinleyiniz aaym Franci.s'e gelince, onu kurtarabilirim p .. 
Bayan! diye hsıldadı. yed ... 

Leonsia elinin tersile ve kemaH nefretle Lconsia sordu: 
Torres'i itti. Hakaretle dolu nazarlarını ı •- Şayed?" 
Torres'in çehresine dikti. Sin)1br Torı·es Torres kendisini bir kaşık suda bo~a .. 
pek heyecanlı Jd.i. Yalvaran bir seale: cakmış gibi bakan delikanlıların Onünde, 

•- İstirham ederim, dedi, sözlerime bir göri.ılmemiş bir küstahlıkla şu teklüte bu
dakikacık olsun kulak veriniz. Hakiki lundu; 
maksadımı izah etmeme müsaade buyuru.. •- Şaycd.. Bendenh:e hüsnü muamele 
nuz. Burada bulunuş:um sizi kurtarmak eder ve zevcem oJmağı kabul buyurursanız .. 
ve her tUrlü tehlikelere karı• muhafaza Böyle söylerken, adeta kendinden ge;
ve sıyanet etmektir. Hulya1arundan bir an miş, gene kızın nermin ellerine sarılmışu: 
biJe ayırmadığım bir gene kızı nasıl olur •- Sevgili Leonısia! Teklifimi kabul Ou .. 
da bu vahşi yerlerde muhaia~u: bıraka- yurur da beni bahtiyarlığa garkeder&eniz 
biürim?. Gönlüm buna nasıl razı olabilir? !Ienry'ye de şefaat edeceğim. Ve ihtimal 
Hayatımı sizin için fedaya hazır olduğumu onun da hayaunı kurtarabilirim .. Evet, der
U-krar ile kesbi şeref eylerim. Maamafih hal Pananıa'yı terkedip gitmek f8.rtile ken .. 
hayatta kalıp sizi mes'ud ctmeğe çalışmak d;~ini idamdan kurtaracağımı vadediyorum. 
bendeniz için de en büyük bahtiyarlık ota.. Henry, bağlı ellefini kurtarmağa çalJşn .. 
caktır. rak, haykırdı: 

Henry ile Francis, bu sırada, gene kızın •- Alçak heriff.. 
yanına ıokulmuşlarj her biri birer yanında Torrcs, elinin tersilc delikanlının ağzın; 
durmuşlardı. Gürültü patırdı ortasında Sin- bir şamar indirerek: 
yor Alvarez Torres'in son sözleri dclikan- •- Al sana, murdar köpek! ded.J. 
lıların da kulağına çarpmış ve ikisinin de O anda delikanlının tekmesi Torreı'in 
hayretini mucib olmuştu. göbeğine inmiş ve herif Franeis'in kucağına 

Sinyor Torres ısrarla devam etil: yıkılmıştı. Bir tekme de ondan yedi. Ve 
•- Herhalü kirda Henry Morsan için bir müddet iki deHkanlının arasında böy· 

lece pataklandı. Nihayet jandarmalar ara .. 
ye girerek delikanlıları zaptettiler. 

Torres kudurmuş gibiydi. Jandarmalnrı 
tahrik ediyordu: 
•- Ne duruyorsunuz? diye bağırıyordu. 

Vursanıza!.. 

Ne yaptığını bilmez bir deli gibi bıçs.
ğını çekti. Bir facia muhakkaktı. Elleri 
bağlı ve müdafaa!>t'Z delikanlılan boğaz
lam~k işten değildi. Fakat bu sırada hJç 
beklenmedik bir hidise Ue karşılaştılar. 
Yirmi kadar musellih adam, yerden çıkmış 
"İhl ansızın onları kuşatmıştı. Kaba ke
~encİen kukuletalı harman! giymif silah -
lıları görünce jandarrnalar ve çiftlik sahtb
leri dehşetle gerilediler. İstavroz çıkarıp 
dua okumaı:ı:a başladılar. Birbirlerinin ku
lağına eğilerek: 

·- Eyv•h· bittik) diye fıs.ıldayorlardı. 
Kör haydudl Kan döken idil! İfte onun 
adamlArıl Mahvolduk! .. 

Kaçak ırgad bir hamlede ileri atıldı ve 
kör haydudun adamlarına kumanda eden 
rehin dizlerine kapandı: 

•- Adalet! Adaleti diye yalvardi. Adalet 
istiyorum? .. 

Reis, boğuk bir aesle: 
•- Bu adaletln ne olduiunu bilirsin! 

dedi. 
•- Evet, biliyorum. Adaletini~ kan dö

külerek yerine gelir. Ben her şeye razı
yım. Haksız.sam kanım belil olsun. Fakat 
hak benim tarafımda-

Leoruia haykırdi: 

•- Ben. de adalet istiyorum!!.. ~ ' 
\'e Franciı'le Henry'ye dönerek 

dadı: 
0 

ol" 
•- Kan döken bu adalet ne ders• 

cııkl .. 
Henry yavatca cevab verdi: 'Dl 
•- Her halde Torres'le Jefe Polid~0 ~ 

ad•letınden çok yüksektir. ~eti 
Böyle söyleyerek, reisin önüne 

Yüksek ıesle: 

·- Adalet istiyorum! dedi. 
Reis başile tasdik işareti yaptJ. 
Francis ilerledi: 
•- Ben de! 4' 
Delikanlıdan sonra çifUik sa)ıibter!0 ı• 

birer birer ilerlediler; ve kör haydud:li~ 
daletine 11ğındilar. Yalnız Jefe 1' 
itiraz etti: t»I' 
•- Benim kim olduğumu jhti,..J ,Y 

mlyorsunuz! dedi., Kendi.mi takdifO 8rıı11" 
yJm. Adım Mariano Varkara'dır, :rtı 5'.~ 
ketin dbrt bucağında ün alınışırnclıt· ff'"' 
Antonio'nun aiyasl tefiyim. cuınl'"oı"'; 
samimi dostum olduğu gibi Pan•"'~,,...ıı'', 
hurlyeU hükGmetinin de taın ıu .,~"' 

iifl•" •' mazhar bir oaluiyet olmakla rrı ıcıırı 
Kanunu temsil ediyol'um. Bir tele patı~ 
ve bir tek adalet vardır. o da cııı11 
Cumhuriretinin kanunu ,.. Panarıı• 
huriyeünin adaleti! .. 


