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EH 1 R Almanya ile ticaret 

yapılamıyacak mı? 
Türkiye - Almanya ticaret anlaşma~ıf4n 

tatbikına dair henüz alakadar dairelere )>ir 
emir gelmemiştir ve ne zaman geleceği de 
belli değildir. Maamafih Türkiye ... Alman .. 
y1ı1 anlafnıail imza edlldiği halde, Alman -
yadan mal satmak için teklif mektub .. 
ları geldiği vaki değildir. Halbuki anla' -
manın imzasından evvel, Alman firmaları, 
an!a~ma yapıldığı takdirde, isl"nildiği ka
dar mal gönderecek.1erinden bahsedi..ı·or -
!ardı. Öyle anla~ılıyor ki, Almanya ile ti
caret yapmak imkJ.n1arı hasıl olamıyacak
tır. 

Süıan Norman'dan 

Jozet, fakirleri koruma cemiyeti menfa
atine verilen baloda konfeti ve serpantin 
yagmuru, şampanya köpükleri arasında 
yorulmu~, kendinden geçer gibi olmuştu. 
Kendisine mütemadiyen tango, ıvink, vals 
teklif eden gencleri kıramamış, sabahlara 
kadar durup dinlenmeden dans etmiıti. 
Artık apartımanına dönmeliydi. Ertesi gü
ne hazırlanacak bir çok işleri vardı. Bir 
otomobile atladı. Apartımanına girdiği u .. 
mı:ın fecir atmak üzere idi. 

Haciz 
ÇEVİREN: AHMED vrı>AD 

1
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- Ne yapalım mabnazel; o }lalde, çı.r 
ılz hacze baflamak icab r.ilyor. 

Ecnebi yolcular 
için talimatname 

Ecnebi 
gümrük 

yolcuların 

muamelesi 
kontrol azalıyor, 

) 
işi kolaylaşıyor 

Gümrük ve İnhisarlar Veklleti ecnebi yol 
cuilırın gümrüklerde ta.hl tutulacakları mu· 
ameleler için yeni bir talimatname hazırJa .. 
yarak İstanbul gümrükler başmüdürlüğ,üne 
ıondermişti.r. Tatbik.ına baflanılan bu tali
matnameye göre ecnebi vapur yolcularının 
ıtımrii1' muameleleri azaltılmakta ve kon• 
trol ifleri kolaylaştırılmaktadır. Salonda 
ecnebi dil bilen memurlar yolculara Türk 
kanunlarından bahsedecekler ve gümrüğe 
arzedilmemif eşya bulunursa kaçak mua
melesi yapacaklardır. 

lskenderuna giden 
Sakarya vapurundan 

haber yok 
Bundan bir müddet evvel limanımız.dan 

.hke.nderuna hareket ~en Sadıluade A.sla .. 
nın Sakarya vapurundan hiç bir haber alı
namamaktadır. Bu vapur Devlet Denl7.yol· 
lan tarafından kiralanarak cenub limanla· 
rımı:ıda biriken ticari eşyayı getirmek U2ere 
İs.kendenına gönderilmişti. Vapur ıiı;tortalı· 
dır. Geminin kazaya uğTamıt olmAstn
dan endite edilmektedir. 
- ~ 
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l ..... ~.~.~ .. ~!..~ .. !.~ .. ~ ..... i 
iki mahkum bir 
mah kumdan 
tazminat istiyor 

Bir müddet evvel Tevkifhanede bir vak'a 
olmuf, mahkUmlardan Ri.fat, Vedad ve Ne
d!m adında iki arkadafllll bıçakla yil:ı:rnn ... 
den yaralamış. muhakemesi. yapılarak hu 
suçtan hapse mahkı1ın edilmişti. 

Her iki yaralı yüzlerinde yara itleri kal .. 
dıtı Jçin Adi.iyeye müracaat elmitler ve 
Rifat aleyhine tazminat davası açmı,lardır, 
Bu davaya dün Sultanahmed birlnc.i ıulh 

ceza mahkemesinde başlanmıf, mahkeme, 
bu izlerin Vedadla Nedimin yüz giliellikle
rini bozup bozmadığının tetkik ve tespiti 
için Tıbbı Adliye eönderilmelerine karar 
vermi,ür. 

Evli bir kadını evinden 
kaçırmışlar 

Çatalcanın Anarşa köyünden ld:üminin, 
aynı köyde. Ahmed Çınann karısı Fatmayı 
kaçırarak lstanbula getirmek ve Eyübde 
bir evde iki ay beraber yaşamak, Saliha 
Gülmez ve Kim.ile Bircan adındaki kadın
ların da !ılümine bu işte yardım etmek auç
lannclan muhakemelerine dün ikinci agır
ceza mahkeme~lnde başlanmı~ır. Mümin 
Fatmayı kaçı.rmstdığıru, kendi arzu~ile ge .. 
lip bir müddet kendi~ile ya'8dığını, Saltha 
ile K&m.ile de bu işten hiç haberleri olm:ı .. 
dığıru aöylemiılerdir. Kaçınldıiı iddia olu
nan Fatmanın ça~ırılıp tahid olarak d.inle
nllmeli için muhakeme başka güne bırakıl
mı,tır. 

Yirmi ev aoyan bir hırsız 
tevkif edildi 

Ptfuhtelif semtlerde yirmjden fazla ev so
yan sabıkah hırsızlardan Topal Hu.an ya .. 
kal.Anarak dün Adliyeye vedlmif, yedinci 
aorau hilcimliitinde sorgwıu yapılarak tev .. 
kil edümiflir. Hasan Suçlarından bir kıamı
nı itiraf etm1'tir. Dava evrakı asliye ıekl
ı.ı.nci ceza mahkemesine sevkolunmuştur. 
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* YESİ TİITİI{ YE YAPAGILARmUZ
Yeni tip tiftik ve yapağı tipleri ııtandar

di7.a~yon niuıımnamesine göre tespit edil -
miıtir. Bu seneki tipler geçen senekilere 
nazaran kalite itibarile yüksektir. * GÜ~tR[KLf;ROEKİ MALLAR 
Gümri..ık!erde biriken malların ~kilme~i 
için Ticaret Vekiiletinden emir verilmiştir. 
İstanbul Gümrükler Bnşmüdürlüiı;ü de bu 
hU-'U!ltaki hazırlıklara başlamıştır. * KÜSPE STOKLARI - Ticaret Veki
Jeti memJekeünıizdeki küspe stoklar1nı tes
pit ettirmektedir. Haricden fazla taleb var
dır. 8 - 10 bin ton kadar ihracat yapılabi .. 
lecei;i tahmin edilmektedir. * llİNOİSTASOAS ÇUVAL GET,Oİ -
Hindistnndan gelen 800 bin çuval ve çuval
lık kanaviçe, bir1ik tarafından aabn ~lın ... 
mıştır. Bu mallar piyasaya çıkarılacaktır * HUBl.iBAT GELIŞATI - Dün muh
telif mıntakalardan Toprak Ofisi namına GO 
v3gon buı'.:d:ıy, yedi vagon yulaf, üç vagon 
arpa. tüccar namına on bir vagon bui,day 
getirilmiş ve hepsi sablmı~tır. 

Vilayet ve belediye 
* PARKE TAŞLARI - B<?ledlye, aslnl

ta tahvil edilmekte o~an Tahim - Harbiye 
caddesinden çıkacak 200 bin parke tafını 

3,5 kunış:tan Tramvay idaresinden 1&lın 

almağa knrar vermiştir. Bu taşlarla Bey .. 
oj;lunun iç 8okaklnrı yapılacaktır. * PASiF KORUNMA - Pasif korunma 
teşkilatı için, İtfaiye müdürlili;ünde açılan 
kursların talim ve terbiye müddeti bit -
nıiştir. Şimdiye kadar bu kurslarda ' bin 
kişi yetiştirilmiştir. * İTFAİYE LEVAZIMI - İtfaiye leva
'!.imatının artırılmaşı için yeniden 2000 met
re hortum alınmıştır. 

* ET NAKLiYATI - Et nakliyab 1 
teşrinievvelden itibaren Belediyeye intıkal 

l"df!ceklir. Belediyenin bu iş için ıipari' et
tiği 20 kamyon ve 3 deniz motörü 25 eylül
den evvel ikmal edilmit olacaktır. * l'E1'İ PARKLAR - B<?lediye Aba -
raydaki Sütçübostanı imıindeki arsaları 
park haline getirmeğe karar vermiştir. * eozı.:K MARMXLATLAR - Tahta
kale Papas han ve civarındaki imal&thane· 
lerde yapılan şekerleme ve marmelitların 
bozuk olduğu Belediye tarafından }·apılan 

kontrollerden anlaşılmıştır. 

L8rus türkçeye 
tercüme ediliyor 

Tercümeyi yapan 
profesörlerden mÜ· 
rekkeh heyet işini 

bitirmek üzere 
Fransızca büyük Larıa Maaril Vekaleti 

tarafından türkçeye tercüme ettirilmekte ... 
dir. Bu lı frnnsı1.cay1 çok iyi bilen profe
sörlerden mürekkeb bir heyete havale e .. 
dilmiştir.· Heyet Urusun tercümesini b1tir .. 
mek üzeredir. 

Urusun türkçeııi bu ayın başında basıl ... 
malt üz.ere matbaaya verilecektir. 

Garsonlar cemiyeti 
garson mektebi 

a ç ı y or 
Belediye, tehrimizdcki, muhtelif bar, ka

tlno ve lokantalarda hizmet eden ecnebi 
garsonl~r hakkında tetkikata başlamıştır. 
Bunlnrın vazifelerine derhal nihayet veri -
leceklir. 

Tak!lim k~7.inosunda çalışan Rumanyalı 
ıarsonlara da bu ayın sonuna kadar i~ten 
el çektirilecek, yerlerine 1 Türk garsonları 
çahşhnlacaktır. 

Şehrimizde bir garsonlar mektebi açılma"'ı 
için yeniden teşebbü!ler ytııpılmaktadır. 

E ... ·velce )"apılan tetkikler müsaid neticeler 
vermhı:, yapılan teklifleri gerek Maarif Ve
k8.leti ve gerekse Belediye kabul etmişti. 

Fe.kat t.ah!iisat olmadığı cihetle mekteb a .. 
çılamamı~b. Garsonlar cemiyeti bu tahsi
satı temin etmek için Belediyeye yeniden 
müracaatlerde bulunmuştur. 

Ağır yaralandı 

20 milyon liralık pamuk 
•atacağız 

Pamuk, zahire tt:ibi maddeler, ser -
b~<>t dôviı.le limı:ı.nda teslim edilmek şar ... 
Hl!' satılabilecektir. Pamuk İhraca to;ıl~r 
Birliği, Zahire İhracalçılar Birli~ bu yol· 
da k.arar vermişlerdir. 

Adanadnn gelen pamuk 7.Ürraından 
biri, bu ~eneki pamulc: istihsalitı hakkında 
,u mallı:matı vermektedir: 

•- Bu sene Ege, Adana, Iğdır ve Tür ... 
ki.yenin diğer pamuk mıntakalarındaki is .. 
tih!\81 vekUnu 300 bin balyayı bulmakta -
dır. D;ha pamuk ihracatı başlamadan, Ru
manya ve Yugoslavyaya 75 bin balya pa~ 
muk taahhüd edilmiştir, 

K;ıt'f bir hesaba göre, bu sene pamuk ih
racatı yüzünden memleketimiıe 25 milyon 
lira- girecektir. 

I htiktır hareketleri 

Her gün Ticaret müdürlüğüne, yeni bir 
ihtik~r vak'ası hakkında ihbarlar vaki oi .. 
maktadır. Dün bir fabrikatOr, Ticaret mü .. 
dürlüğüne müracaat ederek, ,ehrimi.zdt 
tuz ruhu piyasasının bi.r firmanın elinde 
bulundukıınu, tuz ruhu fiatlarının 34 ku
rıı~a kadar c;ıkarıldığltıı b\ldirmektedir. 
Diğer bir tacir de, piyasada nışadır ınu ... 

k8rı olduğundnn bahsebni~Ur. 
Ticaret müdürlüğüne gelen mektublar ... 

dan birinde de, ıoba borusu ihtikirı oldu
ğu, geçen ~ene 35 kuruşa satılan soba boru
larının bu sene 75 kuruş. olduğu izah edil .. 
nıişlir. 

Bu mÜr$1.caatler aracıında, yerinde olmı -
yan müracaatler de vardır. 

Bir bayan da, üç gün evvel aldığı bir }! .. 

karpinin yırtıldıgından bah.!iede.rken, bu 
me~elenin de ihtikar komh;yonu tarafın ... 
dan tetkik edilmeı:.i için, Ticaret müdür • 
lü&,üne bir meklub göndennittir .. 

Ticaret müdürlüği.i, bayanın, yırtık a-
yakkabıları hakkında hiç bir muamele yap
mağa imk8n bulamamıştır. 

Çünkü Ticaret müdürlüğünde çalı~n, 
fiatları murakabe komisyonu, malın nev'ile 
dE"iil, fiatile alA.kadar olmaktadır, H. A. 

Jozet, odadaki divanın üzerine ael~
güz.el uz.anıverdi. K.imbillr kaç ıaat bOyle 
uvumuf kalmıştı. 
Kapının zili çalınıyordu. Jozet duyar gibi 

oldu. Fakat yorgunluğu yavaş yavaş a:an 
uyku, o kadar tatlı idi ki, yalnız divanın 
Uztrinde sağdan .sola dönmekle iktiia etti. 

Zil yeniden çaldı. Bu defa Jozet, soldan 
sağa döndü. Zil tekrar kuvvetle çalınınca 
kendine geldi. Kalktı, gözlerini uğuşturdu. 

- Acaba saat kaç diye kendi kendine 
mırıldandı. 

Küçük ma~a saati tam dokuzu gösteri • 
yordu. Terliklerini ayalPna taktı. Tuva ... 
telinin üstüne sabahlıgını aeçirdi. Kapıyı 
gitti, Açmadan; 

- Orada kim var, diye cam sıkılarak 

tordu. 
Bir ıürültü oldu. Sonra kalın bir erkek 

sesi: 
- Hacze geldik, dedi. 
Joı.et kapıyı açtı. Siyah elbiseler eıyın .. 

mit üç adam gördü. Bunlardan tişmancaıı 
arkadaşlarına dönerek: 

- Siz burada bekleyiniz., ben eşyaları 
tespit edeyim, dedi ve Jozet'in daire.sine 
girdi. 

Gene kız, yarı uyanık bir halde: 
- Benden ne istiyorsunuz, diye sordu. 
içeriye giren şişman adam, gene kıza 

gülerek baktı, ~apkasını divanın üstüne 
bıraktıktan &onra: 

- Matmazel, vergilerinizi zamanında ö
demediğiniz için hacze geldik., dedi. 

- Ya öyle mi? diye gene. kız hayret eder 
göründü. 

- Site daha evvel, muayyen müddet 
urfında borcunuzu ödemeniz içio ihtar 
mektubu eönderm~tik. 

- Olabilir, lakat canımı sıkacağı için bu 
nevi kiğıdlara bakmak adetim değildir de! 

- Şayet, hemen borcunuzu öderseniz 
aizi fatla rahatsız ebneyiz! 

- Ne kadar borcum var, öğrenebilir mi
yim? diye gene kız. lM olıun diye sordu. 

- 813 lrank matmazeli 
813 frPnk mı? Fakat benim on franğım 

bile yokl 
- Bir yerde i,iniz ve kazancınu oldu .. 

&una eminim. 
- Evet, ben model ressamıyım. Fakat, 

mösyö fU hidi!'ieler dolayısile kimsenin mo
delle me,gul odduğu yok ki! 

Gene kız endişe ile: rri l tl'L1! 
- Divanı bana bıralı"Jyorıunuz deJlo .. 

diye aordu. i)de;"~ 
- Evet si1.e bırak.ıy1X'"um. Fakat si.z:. rsıY 

miyecejinizi ciddi olarak mı söy1UY0 

nuz? ~ 
Gene kız, divanın üzerine otunnUf. aact' 

rt>nk.li saçlarını atk.aya doğru at:nJ.Ştı· pıU 
gelen, gene kızı:n mahmur yüzüne ~l~ 
vo aJaka ile ~akıyor, bir oeyler !ÖY .,.s' 
istiyordu. Bir 11:aç defa yutkunduktan 
hafif bir sesle adeta utanarak: deG" 
.. - Siıe )'ı~rdım etmek isterdim de. uı:P o 
Uç ay eVV\:l karım öldü. Şimdi ha~• 1~ 
kadar bo$ ki, yeniden evlenmek berıi!O 
çok iyi bir feY olacak! t· 

Gene J .. ız, cıddi aörünmeğe çalış~~ ilııi'.;o 
- Sö t söylerken tatlı bir tebessilltl 

var, dedi. dıfı' 
Şişrr an adam yeniden bir kaç defa 

yutkt•nduktan sonra: <'' ·et• - Sizin yerinize 813 frangı. ben ~ 
iim, dedi. tl.ıl' 

- Teıekkür ederim. Küçük taksi dJI' 
bH borcumu tize ödemeğe çalışınnlt 
g!'ı.c kıı: cevab vereli. Jt f' 

O aralık şi~man adam bir şeyler st 
bi görünüyordu. Gene kız alaka .. ııe:. ~ 

- Bir fey mi arıyorsunuz mosYOı 
ıordu. ~o!' 

- Evet, f&pkam; f8pkamı nereye 
~m? ~ 
·- Oh! Öyle sanıyordum ki, farkın•~ 

madan üslüne oturmu~um. diye Jaztt. 
ka}1alarla giilmeğe başladı. 1 ti 

- Biliyor musunuz, bir maı:roaıe t:ıı" 
möayônün şapkası üzerine oturutsBı 
nun manası ne demektir? 

- Hayır bilmiyorum. s"fl! 
- J.iuhakkak biliyorsunuz anını81 

lemek istemiyorsunuz. , 1~ 
- Sa.b.i söylüyorum, hiç bir şey bJJ 

yok! .. . ,p· 
- Oyl\I L~ ben site söyliyeyint. Bit tı1 1 

mazel bir mÖ!'iyönün ş:apkası üstüne~• 
run:a, o demektir ki, o matmazel o 
yOye itık o!muştur. f"' 

- Hayır, asla! İmklnı yok! diY1 

kız sinirli bir halde cevab verdi. ~.,,ıı )7. 
- Peki öyle c.lsun! Fakat unutınaY--tl~ 

bana borclusunw:. hemen yarın Uk 
olarak adresime elli frank: gönderiJll.ı· tJ:I' 
Kapıyı açtı. Dışanda bekliyenler• 

ben· ~ 
- Meseleyi hallettik, matmazel ~ 

ödedi, dedi. lıolerdiveni ınmeğe başİ8 1'" 
Jozet, merdiven ba,ma kadar geldi- ıJI 

nara dayandı. AJ8ğıya sallana salları:; J"1 • 
bu tuhAf ııd~ma bakmağa başladı. ~ 'r ( 
cağı7. bir elite '8Pkasını tutuyor, dlt1l r 
Hl~ de adeta bir çocuğu sever gibi, 
zilmit ppkayı hafif hafif okşuyordll-* l'ENC.ERELEROF.N ÇAMAŞtR ASA'i'

LAR - Ana caddelerdeki evlerin pencere 
ve balkonlarile sokağa bakan bahçelere ça
maşır asanlar hakkında Belediye cezaii ted .. 
birler alacaktır. Belediye, şubelere bu hu
su!lta bir tamim yapmıştır. 

OrtakOyde ).Juallimnaci caddesinde otu
ran Halid ayağı kayarak düşmüf, başı pen
cere camına rulamış, cam kınlmlf ve ba .. 
,ından ağır surette yaralanmı~tır. Yaralı 
eenc, Beyoğlu hastanesine kadırılmı.ftır. 

İngilizlerin Almanyaya 
son hücumları 

Ticaret Vekilinin ekmek hakkında izahı 

* VALİ1'hi TETKİKLERİ - Vali ve 
Belediye reisi LUlfi Kırdar dün bir müd .. 
det Tramvay ve Elektrik firketinde me, .. 
gut olmu.ştur. 

Maari f 

* KOY ÖGRETME~LERİ - Vekiılet, 
köy öğrelmeninin köylü ve köy iflerile ne 
ıt<:kilde me,gul olacaklarını &österen yeni 
bir brofür tanzim etmeğe karar vermiş ve 
bu kararın tatbikatına geçilmi;ıtir. * ASİSTAN l\fAAŞLA.RI - Ünivenite 
Rektörlü~ü liboratuar a~istanlannın 50 lira 
maa,ı asliye kadar terfi edebilmelerini te ... 
min eylemek üzere Maarif Vekiletine mü .. 
racaal etmi,Ur. * İ.sTİ.,ILAıı: İŞLERİ - Tepebatı Asri 
ıin"ma ile Perapalas ara!l:ındaki caddenin 
bu lwı:nının genitletilmesi i~in icab eden 
iı;timl..ik muamelesi bitirilmi.ştir. 

Ahlaksızlık ve 
fenalıkla mücadele 

Anbara düştü, ayağı 
kırıldı 

Balatta Kireçhane sokağında oturan Nuri 
Ayvansarayda kalafat yerinde tamir edilen 
bir romotkörün içerisinde aya~ kaynrak 
ambara düşmüş, sağ ayağı kirılmış, Ba:at 
hastane~ine kaldırılmıştır. 

Kamyonet çarptı 
Şoför Saidin idaresindeki Yediku:ede 

Kazlıçeşme men~ucat fabrikasına aid 104 
numaralı kamyonet dün Yedikuleden ge -
~erken Abdullah Sadığa çarpmış, ayağın -
dnn yaralamıştır. Yaralı tedavi altına i\lın
mı,. fOför yakalanmıştır. 

Ceviz ağacından düştü 
Ftttihte oturan on be-ş yll,ında Yu~uf evi· 

nin hfthçesindeki ceviz aitacından diifmOş, 
l-11şından yaralanmış. tedavi altına ahnmı9-
tır. 

(Baş tarah 1 inci ııalıllede) 

Bu h ücumların intıkamını 
alacağız 

Hamburger Ftondenbladft, Alman ihtar· 
larlnın gene işitilroediğine iş.aret etmekte 
ve Londrada ,imdiden geniş sahaların a
levler içinde yanmakta olduğunu, fakat bu
na rrığmen ve bu gRıyriaskert hareketlerin 
"Londra limnn mahallesi üzerinde yapılan 
mukabekbilmisilleri doğurduğunu bile bile 
İngiliz hava kuvvet1~rinin geliı:;igUzel hü ... 
cumlarına devam ettiğini söylemekte' ve bu 
hücumlar intikamının acı bir surette İn1'f .. 
Hı p::ıyilahtının ba~ka kı~ımlarına ödettiri
lecc~.ini il8ve etmektedir. .. 

ragmen " lngilizler ihtarata 
sivil halkı bombala yor,, 

l• •ıı f • f f B@rliner Boersen Zeitun, yapılan ihtar
ngı z se ,,. n n !ara ra men İngiliz hava kuvvetlerinin Al-

• rıan h::ırb havııcılığının hareketlerine mu-

(Baştanllı ı inci ubilcde] 
Bu gün buhran zamanında verilen un -

lardRn daha az miktarla çıkarılan ekmeğin 
~hlr ihtiyacını tamamen ka.rtılaması yu
karıdaki nokt.ai nazarı.mızın açık bir b .... 
pabdır. 

Bir sabah gazetesinin 
baş makalesi 

Bu günkü sabah gazetelerinden biriı:;inin 
b::ıı;makale5lnde geçen günkü beyanatımın 
umumi mahiyette olduğu ifade edilerek 
Belediye de, fırıncılara un tevzii listesini 
tertib edenler de suiistimal şüphesi altına 
alınmıştır. Beyanatımda kat'iyyen böyle bir 
telmih olmadığı gibi Belediyenin bu it ... 
leri murakabeye memur dc.iresinin dar 
teşkll3.tile a1.ami gayretini aarfetmekte ol
duğunu gördüm. Harb vaziyeti ve nakliye 
işlerinin bu günkü tartları dahilinde vatan
daşlar günlük tedarik edilen efyalarmuı 

mübayaasını stok yapmak gayesile birden
bire tezyid etlikleri takdirde bunun ant bir 
buhran doğurması gayet tabiidir. Vatandat
ları yer!'i.iz telif& düşürmekten lçtinab et
meli bir vazife bilmeliyiz.• (Basruakaleden devam 1 1 f d 

ıaı.11.1ığ. doğru oıan bazı tentllyuııe- z m ,. e ~:11~.;~:~~.~ı:i~~c:.:,:·~evha%k•;;,ii!~~~d~~~ Kıtlık ve açlık 
re oldukça müessir b ir baraj vücude •• I v nlden mü,ahede etmekte ve Alman hava düşünülemez 
getirilm it ola ca.kbr . F akat hükUme t SOJI edigl güzel kU\"\0 elleri tarafından yapılacak mukabele Avrupa kıt'uındalti bütün memleketlerin 
tarafından alm a n tedbirler, itlerin yo.. bilmisilin daha t.ahribkir ve şiddetli olma - hemf'n hemen her istihlak eşyasını gayet 
)unda cereyanı için ki.fi değildir. B u b ı,. n u t u 1ı sından dolayı İn~ilterenin hayret etmemesi mahdud miktarda ve Ve.!'ika ile temin et-
yüzden b izzat cemiyetin bu gibi fena.. lizım geldiğini ytıızmaktadır. nıeğe ç~hştığı bir de\·irde bol bir mahsul 
hklar1a m ücad e le etm esi li.zımdır. Ka- [Baştan.b 1 lncl sahifede] Angriff gazete5i, harekitlanndan dolayı icirak etmit olan memleketimiz.in bir açlık 
nunlar, milletjn umumi t em ayülleri .. memit~e de hi<ıı'.'lediyoruz ki, dürüst. tcrC'fli İn~ili.1lerin iftihar edemiyeceğini ve Alman ve kıtlık tehlikesine maruz bulundu~nu 

ve kahramanca olan her teye, hürriyete, b d h" d" " ~ ah ı k T nin mahsulü o lduU..1na göre, h alk b o .. v- milletinin zihiri sükünetinin bir inlial giz.. ir an a ı ı.Lş;unme&e m a yo tur. op-
• - ~ hakikatt>, adalete hürmek hu!'itı!'ll:trında 

Je m eselelerd e, ıon d e rece hauaı ve Türk milletile İngiliz milleti a.rumda bir lediğini ve alınacak intikamın yakın oldu· rak Ofi.~i bir heyeti vekile kararile te!lime 
hükU:mete yardımcı olurıa, rü,vet v e ideal birli~ vardır. ğurıu yazmaktadır. memur olduğu miktarda buğdayı günü gü ... 

MUzınin ekmek derdinin 
ıslahı 

ıV. 
Yakın z.M?anda tamamlanacak ~ wt 

neticesinde !ııtanbul ıebrinin 1ıaJ<iJcl ,<' 
yacı tf!ııpit olunarak. bu miktar buğda1 
rilmeğe baflanacaktır. . I 

Bu ar&da !.tanbul ,ehrlnln mil%J"iı> I 
mek derdinin ıslaha muhta.c noktalV' 
hall~dilmeğe çalı,ılacaktır.. , 

,Türkiye· lngiltere ticM1 

münasebetleri , 
. Ticaret. Vekili, Nazmi Topçoğlu ~~ I 
lngiltere ticari müna~ebetleri haklPD 
fU mala.matı vermiştir: 

•- İngiltereden çuval, !eneke, ot.o~ 
lôstiği gelmektedir. Hatta bu ınolııl,ıo • 
çuval gelmiş ve eümrüklerimizde b 

maktadır. "'"' 
İngiltere de Türkiyeden anJa.ş:rrı• ~~' 

bince, taahhüd ettiği maddeleri salll' ,/ 
maktadır. Tiltün, krom, pamuk btı fl'') 

da bulunmaktadır.• rrl_ 
Vekil, bundan ıonra, Türkiye - J!O ',/ 

ya münuebetierl hakkında verdi.ili ıP 
ta da demiştir ki: .;ol_ 
•- Rumanyanın küçülmesinin dıf ,,(f 

mün .. ebetlerimJzde büyük bir tsl"~r 
yapmıyacağına eminim. Rumanyadıı1' /. 
ğımız petrol ve benzin, bugünkü ~ ...,, 

~a~a mevcuddur. Rumanyanın bitde" /. 
liftık, yapai!ı, pamuk da, bugünl<il Jl ıel 
yada kurulan endüstride sarfec:Ulnl;/ 

ah18kıızlıkla m ücad elenin teıiri çok Nihayet ·Deulcıche Allgemine Zeitung• nüne ve hatta bir kaç günlük ihtiyatla tes-
Sir Knatcbull Hugessen nutkunu fU f;ÖZ- g~ze'P.Ji de mahsüs derecede tahakkuk eden 

b üyük o lur. Mayaıı kahramanlık ka· terli! bitirmiştir: A1man mukabele mi.c:ilini doğuran ayni lim etmit ve vazifesini yapmı,tır. Haıine A t <tOf 

da• fazı"let unsurlar ı'l e yoa.uımut 0 - ıarUJnJn mevzuu baL--ldu•u ~rde 1.ste pa r ıman aranı,J o.f 
• • · c- Bay Belediye rei.!'i, bombardımanda devam etmek husuc;unda ~ 6 

"... .. v·. 
lan Türk m illetinin bu m üca d e leyi !'mir vcrm~kte şimdiye kadar yapılan mu- nildiği anda toprak ofi.~inln tevzle memur Maçka, Nişanta~ta dört. be, odalı• ".# 

. b Gösterdiğiniz sevimli hü!tnÜ kabulden ve ıf" .·· 
m uzaffenyetle aıaraca~ndan hiç kabele bilmisillerin İngiliz hükUmetine k&fi olduğu bu;ı;dayı bir anda ve kendi kendine ferli, sıcak suyu ve nezareti ha'li bit · ·.,; 

•· cömerd mhıa firperverliğinizden dolayı c- & {il"" ,. 
fÜp he etmiyoruz. fİm ve kffidi namına samimf teş:ekkürlefl .. gelmediKini tahmin etmekte haklı olduğunu teyid etmek sal&hiyetine malik olmadıiı man arıyorum. 44672 ye telefonı.'"~ 

Necip Ali K O Ç O K A mi bildlrnıek isterim.. •öylemcktcdir. meydandadır. ,.... / 

.,,.,,,.,...--::==-~~~~~~---__.,,,---.,...............--------.--=----...=__,,,,~...,,.......~~----__:.._~--~~--' 
- Şu çiftlik başımıza derd oldu canım!. - Hayır!. Arkadaşıyını .. 

amanyo u 
mı~bk. Erol, birlikte gelmek için biraz 
huysuzluk etti. Fakat, hastayı göri.ip he
mPn döneceğimizi ve gelirken kendisine çi• 
kolHtAlar, bonbonlar getireceğimizi söyli -
yerek gönlünü ettik. 

Rü7giır, bıçak gibi ke!i.iyordu. Zülil yü
zünü kürkünün içine sakladı . Vapur iske
lesine kadar koşar adımlarla ve hiç ko -

( nu!Ş"madan geldik. 

Ada vapuru kalkmak üzere idi. Hemen 
atladık. Hayli izdiham vardı. Biribirimizden 
uuık ayrı yerlere oturduğumuz için Adaya 
kndar hiç konuş:ıımadık. 

Hava biraz daha sertleşmi,U. Rilzg&rla 
beraber seyrek scpenck karlar UÇUfUyorJu. 

Adaya çıkan yolcuların hemen hepsi 
Sanatcryoma gidenl~rden Jbaret olacak ki, 
kimi yaya, kimi araba ile büyük bir insan 
kafilesi ufalt yolu tutturduk. 

Namık, ikidf! bir oraya gider, tam.iratile, ö
tr5.ile, beri~ile uğraşır. Önilmü:ıdeki paau 
da, o civarda arkada,ıarile bir ay partiırıi ta .. 
•nrlamıtlar .. GQya av etlerile bir zirafet 
o/t'!'"iJP.c•kmi,!. Biz de bu ziyafete ittirak 
edectkmişiz .. 

- Kim kim? .. 

- Buyurun!.. .JI._ 
B. d' 1' ır koridoru yürüdük. Ayaktl .:et 

bir kaç kıt bize bakıyorlar bit f'!) 
sıldaşıyorlardı. ' ı ' 

H:ıstabakıcı bir kapı açb ve ıçetl 
m("mir Jçin elile itaret etti. &'- tf -------Edebi Roman 

TEFRiK A : 40 

- O da benim annem gibi güzel mı idi? .. 
- Güzelmiş .. Ben hiç yÜzünü görmedını!.. 
Çocuk birden ,aştı: 
- At Neden dayı? .. 
- Annem ben küçükken ölmilf.. Ben 

doJar doğmaz ölmüf .. 
- Peki dayıcığım. .. Hiç insanı ıeven, öpen 

ınnesi olınaua olur mu? .. 
- Olur yavruml.. 
- Seni k.inue sevmez miydi?. Öpmez 

miycli? .. 
- Elbet başka sevenler varclı.. Teyzem 

arada sırada öperdi .. 
~n kimseyi öpmez miydin dayı? .. 

- Hayır yavrum!.. Kardeşlerimi bile'~ 
- Sen hiç kimseyi öpmedin ml dayı? ... 
•Hayır!• diyecektim . . '\rkamda bir ayak 

eesi duyarak başımı ÇP .rirdim; Zülıille ~Oı 
göze geldik. 

Bir a.nda yüzüme alev çıktı. Sıçradım , 
bu hareketimle Erol kucaJ:ımdan fırlad1 
yüzükoyun halının üstüne ltepandı. 

Hemen atılmış, çocu~ k11ldırmı•llm. zu .. 
J{ıl gülfun9üyor; ~r;z.Ierime earib bir mana 
ile bakarak: 

KERİME 
NAD İ R ~ 

Vapur kalabalıkb. Orta salonda bir kö
IJ<!~ıe aıkı,llk. Züli.l kürkünü, ben yakamı 

\ indirdik. 

- Dikkatsiz olma!. diyordu. 
Sonra, dil'lerine sanlan Erolü kucaklaya

rak bir kanapeye oturdu. 
- Senrien bir ricaya geldim; dedi. 
Yüıüne hayreUe baktığımı &örünce de

vam etti: 
- Bu ııüıı pazar olmasın11. raj:men Namık 

ıene işlerinin peşine ı,itti. Eğer evde kal
aaydı lf'ni tahmete sokmazdım. Heybeli
ad11.ya kadar bana refakat eder mialn?. 

Gayriihtiyari: 
- Bu havada mı? diye bağırdım. 
Ciddiyetini bozmadan izahat verdi: 
- Evel!. Çünkü gezmeğe gidect-k dea;.liz 

SAnııloryomda bir hasta yok.ııyacaı}ız .. 
- Kim bu has-ta?. 
- Bir mekteb arkadaşım .. 
SaatP. bokhm: 
- Hay hay; dedim. Yalnız üşüyeceğin

dt'n korkarım. 
- Sen bfı.ni düşünme!. Sıkı giyin!. He

men ~ıkahm!. 

Şimdi bana, hasta hakkında malılmat ve
riyordu: 

- Bu kız mektebde iken de zayıf ve na
hifti. Az yemek yer, çabuk yorulurdu. Mcık
tebden ayrıld1ktan sonra akrabasından 
bir mühendi~le sevişmiş.. adam, evlenmı:!k 
vaidlerile kızı bir kaç sene oyaladıktan 

ıonra birdenbire ondan yüz çevirmiJJ: ·ve 
bir ~ka!'lile nişanlanmış. Za\'alhnın ha.'1-
talığına bu vak'a ~beb tutuluyor. Bir sev
gi u~nda teverrüm etmek mümkün mü 
dt·rNin'! .. • 

Bu suali sorarken, ince filesinin atlında 
gözleri derin ve manidar pınldıyordu, İçim .. 
den hafif bir ürperme geçti. B;ıkı$larımı o .. 
nunkilerden kurtnrarak pencereden u1.ak
lara. beyıız tepelere çevirdim: 

- Bünye ve .ıı-ans me~e1esl, diye mırıl ... 
dandım. Kimi ciğerini, kimi şüurunu, kimi 
iıtikbalini, kimi de büsbütün hayatını 
kaybeder .. 

Arabalar hemen kapışılmıştı. Son araba
ya dar atladık. Arabacı kamçı!ını faklatı
yor ve bi:ıi, madeni sesler çıkaran bu don
duruçu h::ıva içinde Çamlara yük~ltiyordu. 

Zültil, yüzünü yarı yarıya örten kürkü
nün ic~lnden mırıldandı: 

- Bu kadar .soğuk olduğunu bilseydim, 
evden dıı:arı çıkmazdım. Donacağız ga -
liha!.. 
Yanından geçtiği.mjz yaya bir yolcunun 

ağzında bir feyler çiğnediğini görünce: 
- Daha e-vvel yemek yemeği unuttuğu

muz için açlıktan öleceğiz galiba! dedım. 

Hayretle yüzüme baktı: 
- s~hi, bak!. Fakat erk~n döneriz.. Şu· 

ra.da bir lokantada karnımızı doyururuz. 

Bu sözünden, hastanın yanında az kala
cağımızı da öı;i:renerek biraz ferahladır.. 
Arabanın yanliın açık olduğu iein rüz ... 

g:l.da kar bizi dövüyor, gözlerimiz yaşa -
rı.rordu. • 
zuıaı (Ülerek sözüne devam etti: 
- Namık dün akşam bir şey söylüyordu. 

- Peki!.. 
Bir çeyrt!!k sonra, kutiıb seyyahları ka

dar mükeınmel llYinmlf olarak baıırlan -

Dudaklarını ısırdı ve sükQt etti. 

Karaköydctn hastaya &:ötürmek 
bazı teY ler aldık. 

Böyle havalarda bir daha sokağa çıkmığı 

için j cesaret edemem doğ'rusul • · 
- Ne ıöylüyordu?. 

- Seninle ben!. 
- Tuhaf ıey!. Fena doğil ama .. Zıyaleti 

kim ha:ıırlıyacak?. 

- Ona biz kamacak değiliz. Elbet adam
lar bulur, yaptırır .. Ben yalnız havayı dü
şünüyorum. . .Böyle müthiş soğuk olursa. 
dünyada yerimden kıpırdamam .. 

Zül.Al sözönÜ bitirince başını içeri çekti. 
Kürk, yüzünü &özlerine kadar örttü. 
Isınmak için biribirimize sokulmuş olarak 

Sanatoryoma kadar Öylece geldik. 
Arabadan indiğimiz zaman saat bir bu

çuktu. Arabacıya bir saat sonra geiip bizJ 
alır.asını tenbih ettim; bahçeye girdilt. 

Kumlu yol karla örtülü idi. Bodur çam
ltırın beyazlıkları ara~ı ndan deniz, yeşjlJe 
kur1uni arw bulanık bir renkte görünü -
yordu. 

Zülil öne dü,tü. Küçük kapıdan binaya 
girdik. ?ı.ferdiven başında ilci ha!tabakıcı 
konuş:uyordu. Bakındığımı21 görünce ya, .. 
hca~ı yanımıza geldi ve kimi lstediA:imizi 
sordu. 

Zülal bir kelime !le: 
- MücellAyı! .. dedi. 
Kadın derhal deii;.:m.i,ti. Meyus bir ta .. 

vır takındı: 

- Akrabası mwııız? diye ıordu. 

Zülalin arkasından yürüdüm' oo• el' f'. 
tek karyola vardı. Bu karyolanın içil1 ~ 
.. ndan ziyade, 1.skelet denebilec<~ ;l, 
kadid bir gene hasta yatıyor; eıı.UJe l'6 
halkal.ra ıömülm\ıf fersiz göıletl -" 
gülümıüyordu. ~jl"" 

ZH!il boğuk bir · Af. .ayh•SI -~~ 
Sonra kendini tophyarak yateA:• .~ t·,ı 

Hasta, ihtiyatsız davranarak bı 
0
z,s' 

uzatmıı,tı. Sade kemikten ibaret Jc . 
uzu~ v~ renks.iz eli ikimiz de sılc~ ~ 

ZulAlın, metin olmak için kerıd d'1" 
ladığı belli idl. Rengi birdcnbir• 

0 
)" 

ıararmıtlt ki, adeta endişe ettifll• ı:: ' 

ıı.nı h.,taya takdlm edin«• ,.~ /1 
büyük bir heyecana düştü: öJ.ltti 

- Siz misiniz?. O kıymettar s 
liyen ıiz misiniz? dedi. 

Sonra, halsiz hal!iz ilAve etti: ~ , 
- Ne kadar memnun olduıtl!.. ~ 

meiıi çok arzu ederdlm. Luıfııtl.ı>' -1 
nettarım.. \I~ 

Bir müddet şuradan buradan Jc:ı» 
Fakat, hasta çok güçlükle kOP 
Zavallı ümid!'iiz bir halde idi. , J' 

Görü.şleri.mi sözleri de teyid tttı~)'' ıı' 
- Dort gündonbcri beni bU od ..ı) 

letWer. divortln cJ.11"" rr 
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Günün yazısı 

Londra 

1 ~~nıbardımanları nrdız ro . 
ne Y•ıık l< man~ıaı Wellı'ın hulyalan, 
lehli~! . 1

• hakıkat olmuıtur. Re•mi 
ı. ••n ve · h b .. n •n k aıanı a erlerini okur-
tÖılerın· ıaır muhayyile l&bibi bile, 
1. ın ö .• d 
•Orlı:u.n nun e tereaaüm eden 
kııld~ manzaradan yüreğinin bur • 
trıidi;' ~u acı acı biasetmemek kabil 
"-•ıl ı. ?ndra bombardımanlarının 
rib,. ,,.ır. •dildiğini biliyoruz: Tab-
d • telb11 v ·f . . • . 

en t •zı eımı inkıtasız ifa e-
niı ı.,:;{areler, fırhnalı havada de
lalar r":'"' durmadan döven dal· 
Yalııcı 1 1

' biribiri ardından ııelerek 
bina'- .. ~. Yıkıcı bombalannı ber türlü ..,. uz . 
Zakl.ııy •rıne bırakıyor, hemen u· 
ttı.,l> ;.~ Ve ıonra ayni noktalara 
Y&ııınnı..;:r;:_r•k ıebebiyet verdikleri 
kıntııan b. ıraz daha ııenİfletmek, yı. 
lii-d ıraz dah b .. ··ım k .. ••ı en a uyu e ve o-
ııı;;«ıdel naaılı~ .kurtulmuı ve onunla 
llıek i . •Ye gırıımiı olanlan öldür-

çın kar lıkl t•ne b an an aydınlabyor ve 
CUkıan:"'~.alannı yağdınyorlar. Ço • 
haLaıl> ı ır anda kaybeden ana ve 
Çotukı.; ~nasız ve babaoız kalan 
llıaıluın k u Dlf.hıeri boğuımanın en 
llııyalıın k~rbanlandır. Fakat, ...., • 
PoJ0, p 1

• bu hal Londraya, Liver• 
~. lcaaa~rt;ınot'a, yani İnııiliz ıehir 
l\?ııaıı ı.' •nna ~ahıustur. İngilizler 
dllııy Yfare hucurnlanru medeni 
I~ iç~::~.•lrnakta zarar ıönnedik· 
~'•den laf 1! ~~alarda neler olup bit· 

•lhulci I sı~ı. ıle vakıf bulunuyoruz. 
lalırib ' nıılıı tayyareleri de ayni 
f\ı. Ve teth · · · · • 

...,_,, • • 11 •tını Almanyada ve 
&a. 

11i•lı alı dak" L:"''• y ın ı yerlerde nok-
"U laa~'Pıyorlar. Yalnız, Almanlar 
~ ~"'.ıan k·· ··ı 1 umu . uçu tmekte kendi ef-
~nden ~•Yeleri için fayda ııördük
'iııde İıı . 1?layıdır ki, reımi tebliğle
'->laı., .. 1' •z layYare bombalannm 
t, oıırı: c· k~narlanna, çiftliklere 
)o, ... n • duıtüğünü yazıp ıeçi • 
•• .. •nder 1 k t ol•nlerd 0 ara yaralananlardan 
h•hliiJeri e~. bahsediyorlar. lnııiliz 
••a ı. ne ıore, bu harbin en büyük 
;•heı.,;~~~ .. ••yılan 7 eyli'il muha· 
800 • 

20 
olu Ve aiJr yaralı olarak 

~kırı,1 ve 1~0 kiıi harb ıaha11 dııına 
il>, Ceç O kadar tayyare düımüı· 
t•Pılan : büyük harbin ıilahlarile 
•ıııtl>a k er hangi taarruzda bu ra· 

~ld~tı.ı, at kat üıtün zayiat verilmiı 
•k ıı_,.,u dıkkate alırsak, eon iki ay· 
~lı,.,,, ınu~arebelerindeki inıan ve 
~. ıayıabnı mübirnaemeyebi • 

t.kj 
d, lnub b d 'Yııi &re elerde can verenler 
,,; •n.ı.:lan çekmiılerdi ve onlar 
r L.,tı b 1 Y•vruıuz ve yavrularını 
~~de b ıra~1ıı1lardı. Hiç bir muha· 
ı !lıtını. Oferı ıztırab mahiyetini de· 
••rd " deg· ·ıd· d ıın_,,1 1 ır ve bizim bu bom· 
t '••ıııı ••da arayacağımız, harbin 
""'•I 1 ... • neticesi üzerindeki muh-
t\f •&ırlerind ·b • Jk• 
dı ' JJ'l'itaht en ı nrettır. ı la· 
d~n •tın 1•rını karıılıklı bombar -

• 'Yor? ekle hangi gayeyi istihdaf 
ı..._k 

Ilı ~ li 0 rkutup bezdinnek. 
•k. •Yali noktalan felce ufrat-
3 ..._ V 

tıı" • ih "'• "l>ın n •Yet, ıon hedef olan 
~eçlrıek , .. ~~ için kllt'i taarruzlara ..,,1 ' up, . 
'ad• triıilıneı.e•.•z, ~u bombardıman• 

lt.rdır. ıatenilen baılıca mak· 
lil>b. 

~n .\ı:..:~uk bitirmek zaruretinde 
ted~nnı lek ';;'"• Yalnız hava taar -
t" İltltri •ulh . etmekle İngiltereyi İl• 
b:'•, rtıeıhur ~ '~ar edcmiyeceklerine 
•.'d•rnanlarla ıat hareketini bu bom• 
, kı,.&ını 

1
. hazırlamakta olduklan 

••ce•ı . ıe •nce 1 .. 
•nı., ~ eti tah . aaı teıebbuae ıe • 
llerJ~ lond~ın edilebilir. Vakıa, 
ı.. kıtı boınb d bombardımanlannın 
~.•bete oı:::rnanl~~a milli ile 
) "'• bür· R'Unu ıddıa ediyorlar "•1 • Un iıııal h • • lah . •rıni 1 ıa asındaki tay • 

•ıa '-<>ndraYl k ·-•- • h~ •lıneler • ya ıp , ~ .. 1aga 
b ean, b· ~ Yanı sadece intikam 
"lk ır çok J • la lftağa Yer erı müdafaa'1z 
n iıi razı olmalan · · ·ı · 

lıı n •he . ırırııı mlJ o-
d •d 1iından ";,"''Yetile miitenasib ol • 
ı:• hoınbard u iddiaya ancak Lon• 
1,;~ "••dıktaıınanlannın en hi.d nok· 
nı~b• ~İtJettİri7.ı~_'.".nr• .. ~.afka hareket
nj ılır. yok gı ııorulm, .. e ina -
h n, llıulcabıa, '!'i~lile mukabele ay· 
ltb höyJ, •leyı ıntac edecek ve 
~ ce ll"?•yıp 1ridecektir. 

Nasuhi B Ay DAR 

V ~48"HG AZETl:.LERI 
~ 

llA. v A. 
Şıııııt ı.tu~F.llELERiNIN 

h~ u., k'TL};ıo;MF.51 NE İÇİN? 
olıtı1 rıılter@ye 

•r4rd ~ının IO b" • yapılan Alman hava 
ll.rı·-·~.. İn.; nu 1 ır kaç ıtıinde fiddetini 

•ı_ <ne h ""' L erın d b ..,r1!lt: _ ava h .. _ e una mukabil 
~ i:ıjre hu u ~~ları yaptıkJarını, bazı
''lla <tıtltı. ll'tık 1_ .rnan hücumlarının Al-
i ıııaı. ~tilaya · kln 
~ırı, tından 11 i ım olmadıBını 
~\4 IOre de b~ geldi~, gene ba:ı.ı
l:ıtitUıı_ltcıcı olduğ un buyuk taarruzun 
<iit,4 h.ıka b· tınu, halbuki bunda bU.
t'Ye ' bu -~~inlebeb ara":'ak 18.ıı:n gel
"-d t.)'r.ııre de Amenk11nın lngilte
diı.ı.a:)'e katır-ve layyareci verilme!line mü
~'-tı nl.!, 1-Iitter;ermek üzere buh.~nması ol
•ı'>'h~tntınıiyes.ı: h!-Jtuklarında lngi.liı ef
~ıı-\uı t Çevirın ~ lngiliz harb hükU.meH 
Cetftq \ı., ~ hu0ı11 r~a e matuf tahrik!er bulun
\ 1 . hukfırn•ti n . mak .. dın lngilterede 
,~l"lhek_ Oldu~ertne-_ bir Peten bükU.m~

llidı•~•t hid" 
1 

unu IOylüyor ve diyor ki: 
ttih.· 1

· er ıro 
hı...- . ı lıı.hllkk 1 "r1n bu yoldaki ü-
l 1 '11... ' tık elti . '_lt"'· ln...ııt r,rege hiç benzenıi-"illl ıı;;ı ere ·· . 
htıiıı. t "rının t\dd ti U7~rıne yapılan hava 
~.-; thlike k ' •rttıkta İn&iUz mille-
•ı.ı hlrt d 1 ~ı,thda · 

l)ot lha ti.yad k anın ,.e mukave-
.. e uv,·et bulduiu anlı .. 

AVRUPADA , 

DARB 
• 
lngiliz resmi tebliği 

Lonclra 10 ( A.A.) 
Hava Nezaretile Anavatan Emniyet Ne

ıaretinin bu aabah ne,rolunan mü9terek 
teblijlerinde .c;yle denilmektedir; 
Avcı tayyareleriınizin kendisine verdir

n1it oldukları afır zayiat dolayısile ve hi.ı
cumlarının diın akfam tardedilmiş olması 
ha.sebile dUfmın, timdi askeri hedefleri 
bombardıman etmekle iktifa eylemek iddi
asından tıımamile vazgeçm.İftir. 

Filvaki ıeceleyln gelmiş olan raporlarda 
Londra mı.ntakasında bombalann gelişigü
?:el. atılınıt olduğu bildirilmektedir. Bomba.
lar ıitenin tam göbeğine dütmüş, Saint 
f'&ul kllise1lle Guildhall yaltlninde yangın
l•r çıkarmlflır. Bombalar, büyük bir do
iumevine düşmüı ve ild defa taarruza. ut:
rayan bu müeS&ehede telefata sebebiyet ver 
ıniştir. 

İhtiyarlara mahsus bir melcee de bom • 
balar düşmüştür. 

Alman hücumlarından bilhassa Londranın 
harici tarkl varotu müteessir olmuttur. 
Londranın garb ve t;imal varoşlarının ma• 
hallelerine de bombalar d~üştür. 

Evvelki pce İngilteı-enin sair aksamında 
Alman tayyarelerinin faaliyeti zayıf ol
mUJlur. lt'laamafih İngilterenin fimall gar· 
bisinde kJ.in bir oehre ve cenubu garbide 
bir köye bombalar dÜfl11Ütlür. Bu bomba
lar, hasarata sebebiyet vermişlerse de tele· 
fat vukuuna dair haber yoktur. 

Pazartesi .. 1&1ı ıe<:esi Londra mıntaka· 
sında in!§&nca vukua gelen telefat miktarı 
henüz malôm değildir. 

Pazar ... pazarte!'li geeest, Alman tayyııre
lf'rinin hücumu nelice5inde 280 kişi ölmüş
tür. Takril:w>n 1400 ağır )"aralı vardır. 

Dün dü!lmanın 52 tayyare~inin tahrib e
dilini' oldujiu •imdi teyld olunmaktadır. 

Lonclra 10 ( A.A.) 
Hava ve Anavatan Emniyet NeıareUerı

nin dun akfamki iebligi: 
BüyUk miktarda düşman tayyareleri ye• 

niden Londra mıntakaaına. yaklafllllflar ve 
tiddelli bir büL.'Ulll& maruz kalmışlardır. 
Alınan ilk haberlere nazaran, Taymla 

nehrinin timal mıntakuına girmit olmala
rına rağmen yapılan ha.sarat u olm~tur. 

Londranın cenub mıntakasına dağınık: 
bombalar atılnu.t ve bunlann bir ço&:u dıf 
nıahallelere isabet el.mit ise de1 ciddi hua
rat oldulu zannedilmemektedir. 

Henüz kat'i raporlar ~ olmakla 
beraber lruanca zayiatın fazla olmadıiı 
tahmin olwunaktadır. 

Birkaç düşman tayyaresi Kent kont}u .. 
iunda bir tehre bombalar atarak bir ınılı:tar 
•v löhrib etmişlerdır. Birkaç ~i ölmüt
lür. 
Alınan mütemmim malO.mata nazaran 

dün gece zarfında müdafaa bataryaları ta
rafından üç düşman tayyaresi daha dü
fürülmuttür. Bu suretle dün düşürülen Uy 
yarelerin adedi 17 ye baliğ olmuştur. 

Gene alınan mütemmim malUmattan an
lRcııldığına gore, cumartesi günkü musade
meler esna11nda müdafaa bataryaları tara
fından düşürülen düşman tayyarelui yir
mi ~f'kiri bulm!:iftur. Avcılar tarafından 
dütiirüle-nl•r yelmif bet taıyyare olu!)un• 
naz.aran o sün dilfe_n dü.pnan tayyare adedi 
lv3 ü bulmaktadır. 

Bu ak,amld alanlar hakkında alınan lllı: 
raporlardan anlatıldığına göre, imha edilen 
dütman tayYare adedi 24 tür. Bunlann 
ikiai müdafaa bataryaları diğerleri de avcı
larımız tarafından düşürülmüştür. 13 tay
yaremiz avdet etmemiştir. Üç pilot aalin1en 
dönmüttür. 

Douvres mıntaka~ı düşman topçusu ie· 
rafından bombardıman edilmiftir, &tarya
larımız mukabele ebni,lerdir. 

AFRİKADA 
DARB 

YARIN AKŞAM 

SARAY 
Sineması 

19-1-0 - 1941 yeni sinema 
mev lminl açıyor. 

CESAR ROMERO 
VE 

MARJORlE WEANER 
tarafından harikulade bir tarzda yara· 
~an ve "'" hur l'ttekslkah hıydud ve 

ek ikanın Knrku,u CİSCOKİD•in 
mare.-. ve aerrüu,tlerlnl tasvir eden: 

MAADENLER 
ŞEYTANI 
A,k, Ma,e.ra ve Harb filmi 

l'llAJtJJtAT 

~SP 
1940 - 1941 senesi 

Lik maçları fikstürü 
Birinci devre 

Tarih 
22.9 940 

Fenerbahç.e atadı 
Fenerbahçe - Beşikta-t 
Galatasaray ... İstanbulspar 
Süleymaniye .. Vefa 

• 

Vefa ... Topkapı 
Fenerbahçe .. Galatasaray 

13, 10/ 940 Fenerbahçe • Beykoz 
• Süleymaniye .. Topkapı 
• 

27/10. 940 Fenerbahçe ... Kasımpata 
• Galatasaray .. Süleymaniye 
• 

3 ll ı 940 Fenerbahçe ... Süleymarüye 
Galatasaray - Topkapı 

• Vefa ... Kasımpaşa 
10/11J940 Fenerbahçe - btanbulspor 

Ka.sunpata - Topkapı 
• Vefa - Beykoz 

17111/940 Fenorbahçe - Beyoğluspor 
GalaUısaray .. Vefa 

• . . . . 
24. 11194-0 Fenerbahçe - Topkapı 

Vela - İstanbulspor 
• Galatasaray - Kasımpaş:a 

1/12/940 Fenerbahçe .. Vefa 
> Galatuarıy ... Beykoz 

• 
ikinci 

Tarih Fenerbahçe stadı 
151121940 Beyko2 .. K.a.sunpaşa 

Topkapı - Beyoğluspor 

22/12.•940 Beykoz • İstanbulspor 
,. Beyoğluspor ... Sü.leymaniye 

• 
29/ 12. 940 Vefa - Beyoiluspor 

,. Fenerbahçe - Beykoz 
Be,iklaf ... Galala!!'aray 

5 1. 9il Fenerbııhçe - Kasımpafa 
Betik laf - Vela . .. ......... .. 

121/11941 İ.stanbuL;por • Beyoğluspor 
• Fenerbah;e - Süleymaniye 

• 
19/ J,'941 Galatasaray - Beyojluspor 

Fenerbahç-e ... İsta.nbulspar 

26 1i941 Süleymaniye - Kasımpaşa 

> Fenerbahçe .. Beyoğluspor 

• 
3/2, 941 Beykoz • Süleymaniye 

• Fenerbahçe - Topkapı 

• 
10 2. 941 Beyoğlurpor - Kasunpa'8 
10 Mıtl İ.stanbulspor - Süleymanlye 

• 

Galatasaray lik maçlarına 
gİrmiyecek mi? 

Taksim ırtadırun yıkılma!'iile sahB.Sl.% QI
mıı olan Galata~aray kulübünün, maçların 
Mhalara taksim tekline, her takımın bir 
maçında sahayı seçmek hakkına malik bu
lunduğunu ileri sürerek, itiraz edeceği, bu 
itirazı kabul edilmediği takdirde 1ik maç
larına girmiyKeği söylenmektedir. 

Mısırlılar gelemiyor 
Balkan oyunlarına davet edilmiş olan 

Mısır atletizm milli takımının karışık ah
val yüzünden bu davete icabet edeıniye -
celi Mısır federasyonunca bildirilmiştir. 
Rumanya ve Mısırın gelememesile Balkan 
oyunlarının. Türk.iye, Yunanistan ve Yu
goslavya arasında yapılacalt anlaşılmak -
tadır. 

Bir İsviçre gazete .. 
sinin muharriri. anla -
,ıian blr çok Avrupa 

tthirlerini gezmi'1 gör
müş ve nihayet İstan

bula ıelmif. Boğaziçlni 
anlatıyor: Mavi sula .. 

rına eski paf8ların ha-
rab yalıtan aksebniş 

olmasına rafmen yazı 

ve mehtabı fevkalide. 

, 

Anadolu uhilindekl aayfiyeleri anlatıyor: 

A!'falt yolun Ud tarafında yepyeni villilar 
ne,·e içinde. Derken Büyükadaya gitmiş, 

görmüş, çamlar, aıude köşkleri çerçeve -
liyor, Plijı, sabahtan akşama kadar gene 
Türk kızlarile cıvıl cıvıl. 

F~kat muharriri asıl hayrete ve hayran
lığa sevk.eden bu manzua ve bu ıükUn 
değildir. Asıl imrendiği hrınlardaki, ma -
navlardaki, kasablardakl ve lokantalarda
ki manurad.ır. Artık Avrupanın hiç bir 
memleketinde bu 11\&l1%8rayı göremediği 
lçin:o 

·Avruparun, vesikasız her şeyi almak ve 
her teyi bulmak kabil olan son memle -
keti ... • diyor. 

Halbuki, biz, manavından, kasabından, h
rınına kadar hili her ,eyi.ne yaka silkip du
ruyoruz. Bir iki gün hrınların önü kala -
balık oldu, ekmek buhranı korkusu gö -
ründil, diye ,ıkiyetlerimiz, hele son gün -
lerde ayuka çıkmaya başladı. 

Hepimizi bir kaç gün bir Avrupa şehri
ne götürmeli ki, memleketimizin kıyme -
tini bilelim. 
cı B'r karar verelim 

artık 
,Şehir ve eşhas isimlerini herkes canı iste
diği gibi yauyor. Ben ecnebi ismi hasları, 
aCylendiği gibl türkc;.e yazmaya taraftarım 
ve daima öyle yaz.arım. Başkaları kendi 
dillerindeki gibi yazmak fikrindedirler. 
Bundan dolayı bir anarşidir, gidiyor. Fa
kat ben klh böyle, kih öyle yazacak olur
sam - ki bu da mümkün va mazurdur -
anarşi katmerleşecek. İşte Anadolu Ajan
sının bültenleri. 

Taym.iı nehrini bu bülten1erde üç1 bef 
türlü yau ile bulabilirsiniz. Teims, Times, 
Themüı, Taymis llih.. Rumanyanın eabık 
Kralının irnıJ. baz.an Carole, hazan Karol
dUr. lrıillizlerin Berlin civarında bombala-

Şeref stadı 

Topkapı .. Beyojluspor 
Beykoz ... Ka.s.ımpap 

Beyoğlu.ıı;:por - Süleymaniye 
Beykoz - İstanbUl.s:por 
Kasımpap - Beşiktaf 
Vefa - Beyoğlu.spor 
İstanbubpar .. Kasımpaşa 
Befiktaş - Galııııtasaray 
Beykoz - Beyoğluspor 
İstenbulspor - Topkapı 
Beşik ta, - Vela 
İstanbulspor - Beyoğluspor 
Beşikta, - Beykoz 

Ga1atasaray - Beyoj:Iuspor 
Beıikta, - Süleymaniye 

Kasımpap ... Süleymaniye 
Beykoz - Topkapı 
Be,jktat - İstanbulspor 
Beykoz - Silleymaniye 
Be,iktaı • Beyoğluspor 

Kasımpafll .. Beyoi:luspor 
Süleymaniye - İsUİnbulspor 
Be,ik:taş - Toplr.apı 

de11re 
Şerel stadı 

Siıleymaniye - Vefa 
Galatasaray - i.tanbuhpor 
Fenerbahçe - Beıikta, 
Vefa - Topkapı 

Be,iktat .. K.asımpqa 
Fenerbahçe ... Galatasaray 
Süleymaniye ... Topkapı 
İ.stanbulapor • Kuımpaşa 

İstanbulspor .. Topkapı 
Beykoz - Beyoğluspor 
Galatasaray - Süleymanlye 
Vefa - Kasımpllifl 
Galatasaray - Topkap• 
Beıikta, - Beykoz 
Kasımpap .. Topkapı 

Beşikfat - Süleymaniye 
Beykoz .. Vefa 
Beykoz - Topkapı 

Be,lkta, • İstanbulspor 
Galatasaray - Vefa 
Be,iktat - Beyoğluspar 
İstanbulspor • Vela 
Galata~aray .. Kasımpaşa 
Beıiktat - Topkapı 
Fenerbahçe .. Vefa 
Galatasaray - Beykoz 

Fener ve Galatasarayın 
beden terbiyesi nizamna
mesine intıbak meselesi 
Yeni beden terblyeai nizamnamesine Ga

latasaray ve Fenerbahçe kulüblerimjz.in, 
nizamname mebıini bilemedikleri için he
nüz intibak etmedikleri malWndur. 

Bazı kaynaklardan bu iki kulübün yeni 
nizamnameye intibak etmedikleri takdirde 
lilt maçlarına sokuJmıyacakları hakkında 
bir rivayet çıkmıştır. Alakadarlar bu riva
yetin tamamen asılsız olduğunu ve Fener
bahçe ile Galatasarayın intibak aleyhinde 
hiç bir fikir serdetmemit olduklarını, an
cak nizamnamenin metni bilinmeden pek 
tabü olarak bir karar verilemiyKeğini söy
lemektedirler. 

dıklan meşhur Karaorman, dünkü bül .. 
tende Foret Noire olmuştu. 
İsmi hasları nasıl yazacağımız hakkında 

artık bir karar verelim ve bu kararın tat
bikını evveli Anadolu Ajansından istiye
lim. 
o Merhumun cenazesi 

BUtün cenaze alayları biribirine benzer. 
Merhum a!'ker ise, tabutun etrafını as -
kerter, doktorsa doktorlar, mühencfu ise 
mühendisler alır ve bundan dolayı cenaze 
alaylarına aid resiınlerde büytik bir fark 
yoktur. 

Halbuki her insan, ötekine benzemez ve 
merhumun resmini görmek tanıyanlar için 
de, trnımıyanlar için de enteresan ola -
bilir. 

Dünkü gazetelerin hepsinde bir cenaze 
re"mi vardı. Bir generalim.itin cenazesine 
aid reslın. Fak.ot merhumun asıl resmini 
görmek nasib olmadı. Binaenaleyh bu ce
naze alayı resmi, iştirak edenleri görme .. 
mizden başka bir işe yaramaz. Onlan da 
bu küçücük resimde tanımak kabil olma
ciığına göre, bu çeşid resimlerin dercinde 
okuyucuya ne hizmet arzettiğimizi bile -
mıyorum. Belld bu ben.im gazeteciliğe vu· 
ku!suzluiumdandır. Mesle-kt.qlar mazur gö
rürler. 
o Afife 

'!ürk kızının ilk sah
neye çıkışı, mütareke 
devrine raslar ve ilk 
olmak oerefi. Afife la
mindeki heveskir ve 
mi.i~taid bir zavallıya 

aiddir. 
Bu kızc11ğv. istldad 

ve heveı:ıinin mük&fa - ~ 
tını görerr.edi. Sahne - · 
den ayrıldı ve hasta - ııt:
lanrlı. Şimdi Bakırkö, ~~ 
Şifahanesinde yatıyor ... ,.. .... _.._;, 
Son derece sefil ve 
~rif8n bir halde olduğu 
mü!f'lmere tertib edilecek, 
ne verilrcek. 

ıçın namına bir 
ha!:ılatı kendisi-

Bu güz.el fikri ancak te~vik edebiliriz. 
Yalnız bir endi~miz far: Sahnenin ancak 
kahrını çeken ve hiç bir nimetine naıl o
lamıyan Afife, acaba gene sahneden gelen 
fU küçük yardımın !arkında olacak mı? 
Olm1yacaba - bir ti!ahRnede bulunduğuna 
göre hiç bir ,eyin farkında olmıyabilir -
bu müsamereti.Pn yalnız ıeyireiler istifacie 
edecek, demektır. B. S. 

R 
Türkiye Atletizm 

Şampiyonası 
Türkiye bırlnclllğl, ,am
plyonun kim olacağın
dan zıyade, mıııı takımı
mızın kuvvetini göster
mek itibarile mühimdir 
Türkiye atletizm birinciHiti cumartesi ve 

pazar gtinleri Fenerbahçe stadında yapı -
lacaktır . 

Balkan oyunları gibi milll takımların en 
iyi ha:ı.ırlanma~ı linm Relen bir hidise a
rifesinde, kemiyetten z.iyade keyfiyetin dü
şünülmesi ve ön saftaki sporcuların gözö
nünde bulundurulması lSıZJm geldiği için, 
l'ürklye birineiliğinde her bölgenin birin
cileri değil, fakat atletinn mevsimi zarfın
da en iyi derecleri yapmış, yani bize en çok 
ilmid vermjt geneler yarışacaklardır. 

Bu itibarla Türkiye birinciliği, bu for -
maJite yolundan gidJlerek tampiyonu ta -
yin etmek maksadını değiJ, fakat milli e
kipimizin gerek müsabaka, gerek idman -
larında en çok Jşe yarayaeak elemanları 
bir araya toplamak, böyle bir kalite mü -
sabakası yapmak gayesini .Utmekttdir, 
denilebilir. 

Pa:zartes-i son ve metodik hazırlıklarına 
baflamıo olan İstanbul atletlerine, bun -
tarın Türkiye birinciliğinde en büyük rolü 
oynıyacakları cihetle, bir göz gezdireJim: 

Balkan oampiyonumuz Muzaffer, milli 
formayı glymiş olan Melih, Fikret ve hatta 
dört yüz .şampiyonu Gö!V'n, sürat koşula
rında bize heyecanlı ve değerli yarışlar 
seyrettireceklerdir. 

Yüz metrede Muzaffer ve Fikreiln ya
nında gene atlet Cezmiyi. kuv'\'etli bir 
sprinter olan Zaveni, Cihad, Sezai gibi ça
buk kotuculan göreceğiz. 
Şöhreti ve tecrübesi itibarile Muzafler, 

ilk hatıra gelen de olsa, bu sene 10,9 u 
basmq olan Fikret ve büyük yanşlarda 
büyük rol oynamaları artık bir gün me -
selesi haline gelen di~er geneler, her hal
de muvasalata toplu bir halde gelecekler 
ve yarış lıakemlerinin pek çok dikkatli ol
malarını icab ettittCE"klerdir. İki yü:z met
rede Muzafferle Fikreün çekişmesi merak
la beklenen bir h8düıedir. Kuvvetli ve a
sabt bir çıkışı olan Muzaffere karşı çok 
yumuşak koşan Fikret her halde en mü -
him kozunu sonlarda kullanacaktır. 

Balkan oyunlarında geçen seneki gibi bir 
fllmpiyonluk almağı beklemekte olduğumuz 
bu ilci koşunun, bi?:e heyecan! kıymetinde 
iyi dereceler vermesini teme~ni ettikten 
sonra gelelim dört yüz metreye: 

-400 metrede Balkan f8.mpiyonumuz Gö
ren, bu sene belki ilk defa memleket da -
hllinde kuvvetli olduğu kadar lnadcı bir 
rnkible koşacaktır. 400 metreye girmek is
tiyen '1-ielihin bu meı:ıafe üzerinde k.8.fi de
recede idmanı olmamakla beraber kuvvetle 
tekniğin çarpı~ma:-ıını bu iki değerli şaın ... 
piyonun çeklşmf''linde görmek:, atleti:unin 
aııl heyecanını halkımıza bir kere daha 
duyuracaktır. 

800 ve 1500 metrelerde bili rak:ibslz o .. 
lan Rıza 11-faksuda Türkiye birinciliği ko -
şusunun iyi bir idman olmasını ve mü -
said ümidler vermesini temenni edelim. 

5000 metreye gelince, formda olduğu söy
lenen Ankaralı Mustafa ile İstanbullu A:r
tan ve her an insana ümid ve-ren bir ma
zisi olan Hüseynin yapacaklan yarıJ, bu 
&eneki milli mukavemetçimiz hakkında ki
fi bir fikir \'erecrıktir. 

Manialı koşuda, saate karşı kotmakta.n 
başka bir kaygu~u olmıyan Faik.in mayıs
taki formundan uı.aklatmadıjını tahmin •
diyorum. 

Konkurlar: Güllede gene Aratla Ateşin 

çekişmelerini göreceğiz. Bu çeki,menln ge
çen seneki caıib dereceleri diriltemiy*Ceği
ni zannediyorum. Ümidlerimiti yirmi gün
lük kampa saklıyalım. Diskte en iyi ele -
menımız balen Karsta bulunan Yusuftur. 
Bu geneden istllade edildiği takdirde mem
leketteki diskobol buhranı kıs.men izale e
dilmiş olur. 

Ciridde, Balkan oyunlan için ümid vere
cek bir derece beklemiyoruz. Yakın bir z.a
manda se\•incli bir tekimül silsilesine şa
hid olduğumuz Melihin bu günkü kıymeti, 
57 ile 58 metre arasındadır ki. Balkan şam
piyonasında bir mevki almak için idman
larda hiç olmazsa 60 ı bulmak icab eder. 
Ankaralı Haydarla İstanbullu Kemalin da
ha ziyade ikincilik için yarışmalarına ta -
hid olacağız. 

Atlamalarda •imdilik: en zayıf larbfımız, 
uzun atlamadır. Rakib'liz aırıkçımız Mu -
hiddinin iyi bir form tutmadığını haber al
dık. Bunun filen tekıibini temenni edi -
yoruı. 

Üç adımda A!yorJu Ömerin ayağındaki 
irız.a geçtiy~e Yavru ile iyi bir maç yapa
caktır. Ömerin bu maçından ziyade Bal -
kan oyunlarındaki maçını düşünüyoruz. 

[Politika - Askerlik 1 
F ransanın içindeki 

• 
yenı hareketler 

Son ıünlerde cereyan eden dünya 
vak'alan içinde, Fransada olup bi
tenler alaka ile takib edilmeğe 
değer ehemmiyettedir. Marepl Pe
tain'in iktidar mevkiini ele alıp da 
mağli'ib Fransanın mukadderahnı, 
daha İyi bir İltikbale ıevketmeğe ka
rar verdiği gündenberi, Fraıuı.z kabi
neıinde sörülen niıbi istikrar aon bir 
kaç cün içinde birdenbire bozulmfl!'" 
tur. Fransız Bqvekil muavini Pierre 
Laval'in Parioe ıidip ıelmeainden 
ve orada Alman ricalile temu etme
ıioden sonra Fran,sız kabinesi daha 
doğrusu Fransız naZJrlan iatifa ehniı, 
yet·lerini sekiz meı'ul nazıra bırak -
mıtlardır. Bu suretle Fransız kabine
ainde ufak bir daralma olmuı ve bu 
daralma ile General Weygand, İm • 
paratorluk kuvvetleri baıkumandan
lı&ına nakledilmiştir. 

On, on bet ıündenberi çıkan ha
vadialer, Laval'in Weygand'la, Fran• 
sız Hariciye Nazın Baudoin'i iktidar 
mevkiinden uzaklaıbrmak İltediği 
merkezinde idi. Lava!, Pariı dönil§ü, 
Weygand'ı atlatmakta muvaffak ol
muı, çok ıiddetli Çörçil aleyhtan o
lan Baudoin'in yerini aaraamamıtbr• 

Lava!, niçin Parİle ıriıti? 
Bunun zilıiri aebebleri ıudur: 
l!llal altında bulunan Franaa il"'1 

i11al albnda olmıyan Fran.a arum -
da eon cünlerde bütün münakale ve 
muhabere dunnuıtu. Almanlar ilci 
Franıa arasında büyük ve kuvvetli 
bir baraj vücude ıetirmiılerdi. Bu 
•uretle inal altında olmıyan Fransa, 
iııal alımda olan Fransadan tama • 
mile ayn bir yer telikki ediliyordu. 
Parioe, i11al albnda bulunan yerlere 
gönderilen 60 binden fazla mektub, 
posta havaleıi, çek hududda tutul -
muıtiı. Almanlar bunlann ifga\ al • 
bndaki yerlere ıeçmeoine ve dağıl
maıma mi.ni oluyorlardı. iki taraf a
rasında münakale de dunnUf, adeta 
iki Fransa arasında hudud kapanmıı· 
b. Almanlar, buna ıebeb olarak, it
gal altında bulunmıyan Franaanm, lı
panya hududlanndan ve Akdeniz 
ıabillerinden fÜphe ettiklerini, çün
kü buralann kendi kontrollerinde bu
lunmadıiını ileri ıürmilflerdi. En 
doğru tabirile Almanlar, ıerek lı • 
panya hududunun, ıerek Franaanın 
Akdeniz sahillerini kontrol albrus al• 
mak iıtiyorlardı 1 lıte Lava! bu mese
leyi hal için Parİle ıritti ve döndü; 
döner dönmez kabinede değİfiklik 
yapıldı ve Weyıand ıiyasetıen w:ak• 
laıtınldı. 

Fakat asıl mühim hAdise, Franaanın 
bu lıpanya hududu ve Akdeniz 1a • 

hilleri kontrolüne muvafakat edip et
mediğidir. Vichy'den daha henüz bu 
mesele etrafında havadis İntİfar et • 
memiıtir. Alman membalan da bu 
hususta henüz bir ıey ıöylememifler· 
dir. Fakat, Lava!, Vicby'ye döner 
dönmez, harbin ilk Baıvekili ve Har
biye Nazırı Daladier, sonra Reynaud 
ve General Gamlin tevkif edilerek 
bir yerde bapıedilmiılerdir. Bu tev -
kiflerin ıebebi ıudur: Vicby hiiki'i • 
meli hakikatte bu zevab, harbin ili.
nında, sevk ve idaresinde mes'ul gör. 
mektedir. Bunlann bir yere .avuıma• 
!arı imkan dahilindedir. 

Bu itibarla kendilerini nezaret al
tında bulundurmak lazımdır. Halbu· 
ki, Laval'in Paria dönüıü, verilen bu 
kftrar, daha çok Almanların bir İlle· 
ğini yapmak arzuıile al&kadarmlJ gi
bi görülüyor. Bu hareket Almanların 
Vichy hüki'imetinin itlerine müdahale 
etmesini göıtermek bakımından ay
nca dikkate değer. Çünkü Daladier, 
Reynaud ve Gamlin tevkif edilirken, 
bütün harb müddetince, Fransız filo
suna kumanda eden ve bir çok defa· 
!ar, lngilizlerle Fran11zlar arasında 
gerek Londrada, ıerek Pariate yapı• 
lan harb komeyi toplanhlanna itti
rak eden Amiral Dorlan kabinede 
k~lmıfhr. Demek, bu tevkifler, har
bin mes'uliyeti meee)esile değil, da· 
ha ziyade bir politika oyunile ala • 
kadardır. :Mümtaz Faik FEN l K 

-F ;nerbahçe Bağdada 
gidiyor 

Irak futbol federaııyonu, Türk futbol fe-
Konkurlarda en çelin mü~abi\ka yük!ek 

atlamada olacaktır. Heılsi Balkanların en 
iyi aUayıcılarından madud olan Jerfi, Po- dera!tyonunR yazdığı bir mektubda, en kuv ... 
lat ve Faik araıunda gl!çecek bu müsabAka vetH takımlardan birinin Bağdada &ön -
her halde bir iki aantim farkile kazanda • derilmeıdni teklif etmiştir. 
caktır. Futbol federasvonu bu teklifi tetkik et-

Bayrak yarışlarında İstanbul takımlarına mektedir. İ!'itihbaratımıza nazaran, Bağ .. 
karşı koyacak ekip görünürde yoktur. dada milli kilme pmplyonu Fenerhahçenin 

4X 400 Balkan oyunları pr()j{ramında gönderilmeRi düşünülmektedir. 
buıunmadııl• ıçin, memıeke• .,.mpıyona - Boksörleri davet 
!Unda da yapılmıyacak, yalnız 4Xl00 ve Ankara boksörlerile yapılacak revanç 
B8lkan bayrak yarışhırı k~ulRcAktır. maçına iftirak ederek OOlgemiz boksörle-

Türkiye '8mpiyonaıunın en mühim tarafı, rini seçmek makıı;adile 21 !9 ·940 tarihinde 
Balkan oyunlArına girecek elemanların ne bir mü~nbnka tertib edilmiştir. 
veziyr>tte oldukları ve kampta tamamlana- Bu müsabakayı f(irmek istiyen hevesk.ir
cak eksiklerin neler oldtı~.udur. J Jarm iki fotofıı'Rfla. birlikte 16; 9/ 1940 tarihi• 

F uruzan TEKiL ne kadar Boka AJanlığına müracaatieri. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
4 '9 ·940 çarşamba günü saat 15 te Büyük Postane binası karşısında Valde 

hanının ikinci katında idaremiz umumi depo muha.slbllğl odasında toplanacak 
Müdürlük Alım Batım Komisyonunda açık eksiltmesi yapılaca~, llAn •dilmiş 
olan idaremizin bir kısım müstahdemmı elbise ve kaskeUerl tmallnde kulla
nılmak üzere alınacak 700 metre kumaş için muayyen gün ve saatte toplan
mış komisyona her hangi bir tallb müracaat etmedl~lnden ek.•lltme 18'9'940 
çarşamba saat 15,30 da yapılmak üzere uzatılmıştır. Beher metresi muham
minin bedeli 610 kuruş, hep.sinin 4270 l!ra, muvakkat teınlnat 320 lira 25 
kuruştur. 

Tallblerln olbabdakl şartnamehırinl görmek ve muvakkat teminatlarını 
yatırmak üzere çalı~ma günlerinde mezktlr Müdürlük Idarl kal'm Levazım 
kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 940 senesi için mutebor Ticaret Odası 
vesikası ve muvakkat teminat makbuzlle birlikte Komisyona müracaatlert. 

(8528) 
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Taksimde Sıraselviler 86 • Yeni açıldı. 
Müdürü - Eski Şişli Terakki Direktörü: l\f, Ali Haşmet Kırca 
Hususiyetleri: YABANCI DILLER OGRETIMINE geniş mikyasta ehem

miyet vermek, sını!laruıı az mevcudia teşkil ederek talebesinin çalışma ve 
inkişafı, sıhhat ve inzlbatlle yakından a!Akadar olmaktır. Mektebin denize 
nazır kalörifer!J teneffüshane ve jlmnastlkhanesl vardır. Hergün saat 
(9 ile 18) arasında talebe kayıd ve kabul olunur. <Telefon: 41159) 

Gayrimenkul Satıs 
• • ilanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Ali Haydarın 21912 hesab numarasUe Sandıkımızdan aldığı (1500! liraya 
karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında 
yapılan taklb üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin maturu 40 ncı 
maddesine göre satılması icab eden Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahalle.sinin 
Kethüda yeni ŞehlrkAhya sokağında eski 7, 7 Mü. yeni 33, 35 numaralı bahçeli 
ahşab evin ckayden 5 dönüm 20 evlek miktarında> tamamı bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 
Arttırmaya girmek isteyen 0375) llra pey akçesi verecektir. M!Ul bankaları

mızdan birinin teminat mektubu da. kabul olunur. 
Blrlkm14 bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf lcaresl ve taviz bedeli 

ve tellAliye rü.rumu borcluya. aiddlr. Arttırma .şartnamesi 16.' 9'940 tarihinden 
itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk işleri servi.sinde açık bulun
durıılacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve taklb 
dosyasında. vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 31110/940 tarihine musadlf perşembe günü Cağaloğlunda. kain San
dığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi 
için tekltf edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükelle
:ftyetlerlle Sandık alacatını tamamen geçmiş olması .şarttır. Aksi takdirde son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 15111/ 940 tarihine musadlf cuma günü 
ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada. 

ıayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu .slcillcrlle 
sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahlblerlnln bu haklarını ve hu
susile faiz ve masarıre dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbltelerile beraber dairemize bildirmeleri IAzımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla mallımat almak iste
yenlerin 9391402 dosya numara.sile San<!ığımız Hukuk Işlerl Servi.sine mü
racaat etmeleri lüzumu llAn olunur. -D i K K A T 

Emniyet, Sandıitl. Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gösterm"l< is
teyenlere muhammlnlerlmlzln koymuş oldu~u kıymetin '"" 40 mı tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretlle ktılavlık 

ıöstermektedlr. (8538) 

( _____ ı=s_ı __ a=n=b=u=l=-B-e_ı __ e __ d __ i=y=e=s=i==-il=A""'n""'l ... a=r=ı_) 
Sarıyer Belediye Şubesinden : Sarıyer Yenima)lalle caddesinde 1 i4 No,da 

mUklm Hasan oğlu Ozdemlre Hıfzıssıhha kanununun 191 inci maddesine is
tinaden fırınla ailenizin ikametgAhı te!rlk etmediğinizden Belediye cezası 
olarak beş lira tarhedllmekte olduğu ve lkametgahınızda aranılmış ise de bulu
namamış olduğunuzdan hukuk usul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 nci 
ma.delerlne tev!lkan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet il~n olunur, 

(8556) -Bo~azlçlnde Emlrg~n mahalle ve caddesinde 60 yeni numaralı ev enkazı 
satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedell 1058 llra. 71 kuruş 
ve ilk teminatı 79 lira 40 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü 
kaleminde görülecektir. !hale 23!9 '940 pazartesi günü saat 14 te Daimi En
cümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale 
ııünü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (8367) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - Idare ihtiyacı için 500,000 metre çırt naklll1 IA.stlkll bronz tel kapalı 

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel •90,000>, muvakkat teminat c8,750> !Jra olup ek-

81ltmesl 20/91940 cuma günü saat 16 da Ankarada. P. T. T. Umum Müdürl!lk 
binasında.ki Satına.ima Koml.syonunda yapılacaktır. 

3 - Isteklller muvakakt teminat makbuz veya banka teminat mektub!le 
kanuni vesaiki ve tekllll muhtevi kapalı zarflarını o gün saat H e kadar mez
kllr KomL•yona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada Evkaf Apt. P. T. T. Levazım, Istanbulda Valde 
hanında P. T. T Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden 450 kuruş mu
Jı:ablllnde verilecektir. c4388> (7028) 

~ Devlet Demiryo llar ı iş l etmesi Umum MUdUrlUgUnden :~ 
4 

Yedikule atelyesl ve elektrik santralı ihtiyacı için 5 iyi elektrikçi alına
caktır. Kendilerine imtihanda gösterecekleri liyakate göre yevmiye verile
cektir. Talib olanların Istanbulda 1 ve 9 uncu Işletme, lzmlrde 8 inci ~!et
me müdürlüklerine müracaat etmeleri. (8378) 

( istanbul Komutanlığı Satınalma Komi~y~onu ilanları ) 
Piyade Atış Okulunun !Ağım yolları açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

Eksiltme 23/9/940 günü saat 11 dedir. Muhammen bedel! 3293 lira. beş kuruş
tur. Ilk teminatı 291 !im 98 kuruştur, Şartnamesi her gün Koml.syonda görü
lebilir. Istcklllerln belll gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (8374) -Nakliye ve Motörlü Birlikler okulundaki tamirhane binasının tamiri açık 
eksiltme ile yaptırılacaktır. Eksiltme 23 /9/ 940 günü saat 10,30 dadır. Mu
hammen bedeli 3048 lira 24 kuruştur. Ilk teminatı 228 lira 62 kuruştur. Şart
namesi her gün Komisyonda görülebilir. 

rsteklllerln belll gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko· 
misyonuna gelmeleri. (8375) 

İstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan : 
15 numaralı !lan - Çivi fabrlkalarlle ltha!Atçı ve toptancılarının ellerinde 

bulunan çivileri numaralarına göre birer beyanname ile 10 temmuz 940 gü
nüne kadar bildirmeleri Komisyonumuzun 5 numaralı llAnında zikredilmişti. 
O tarlhtenberl <ilerindeki çlvlleri kısmen veya tamamen sl\tmış olanların kim
lere hangi tarihte ve ne miktarla. sattıklarını ve ~imdik! halde ellerinde ne kadar 
çivi kalmış olduhnu ikinci bir beyanname ile 16 eyllll 1940 pazartesi gününe 
kadar Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne bildirmeleri. 

29 numaralı Milli Korunma kararnamesinin altıncı maddesine istinaden 
llAn olunur. 

16 numaralı lliin - Gümrüklerde bulunan 25 bin çuval kahve piyasaya 
çıkarılmıştır. Kahvenin muamele vergisinden müstesna tutulması dolayısile 
3 numaralı kahve için yeniden tesblt edilmiş olan satış flatları aşağıda göııte
rllmlştır. 

• 

Urfa 

Cinsi 

Çiğ kahve yarı toptancı •Zahireci> 
> > pera1tendecl 

Kavrulmuş ve ö~ütülmüş perakende 

13fi Kur114 
145 > 
180 • 

G 
.. u. MH. TB. Satınalma 

Komisyonu Başkanlığindan : 
Muhammen % 7,5 

Miktarı tutarı teminatı 

!halenin nasıl !halenin 
yapılarağı günü saati 

'11' EylQJ 1940 

KENDiN BiRiKTiR 
1940 lKRAMlYELERİ ı 

T. 1 Ş B A N KAS 1 
l &ded 2000 llralı.Iı: = 2000.- ııra 
8 • 1000 • = 3000.- • 
8 > 500 > - 3000.- • 

1940 Ku··çu''k 12 • 250 • _ 3000.- • 
40 > 1 oo. • = 4000.- • 
75 > 50 > = 3750.- • 

Cari Hesablar 210 • 25 • = 52so.-- • 
Ke,ideler ı 1 9ubat, 1 mayİJ, 

tKRAMİYE PLANI ı ağuıtoa, ı ikincitepin tarın· 
~------~~~~~~~~~~~:le:r:in:d~e~ya;p;J~w~.~~~~~~~~,_.. 

Gayrimenkul Sa tıs • ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğündeıı: 

Kilo Lira. Lira 
Buiday kırma 493500 17274 1296 

Esma Cemllenln 24302 hesab numarasile Sandığımıııctan aldığ !700) ıır•Y• 
kar~ı birinci derecede ve 200 liraya karşı da ikinci derecede lpoteık edip v•d'' 
sinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan taklb üzerine 3202 nurıı•ı•1ı 
kanunun 46 ncı maddesinin maturu 40 ncı maddesine göre satılması ıcab ed•' 
ikraz senedinde Atpazarında Manisalı Mehmedpa~ mahallesinin T ahçıl•1• 
tapu kaydında Hüsambey mahallesinin TezgAhçılar ve Omererendl e:~ka~ıııd~ 

Kapalı zarfla 30/9/940 ıo en eski 44• H M. 46, 46, 46 M. 48, eski 38, 40, 12, 12/1, 10 yeni 10; 10 1• 
Pazartesi 28• 30 kapı numaralı 145 metre murabbaından ibaret aralığı ve iki dükkı.ıı1 

Odun 742000 22260 1670 • 3/10/940 11 olan iki ahşab evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konıııul' 
Perşembe tur. Satış Tapu slcll kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek ıstel"~ 

A) Yukarıda yaıılı dört yüz doksan üç bin kllo buğday kırma ile yedi yüz <552> lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat ıııeı 
kırk iki bin kilo odunun Urfo.da Gümrük Taburu kararglh binasında. kapalı ı tubu da kabul .. o_lunur. . ~ 
zarfla hizalarında gooterllen gün ve saatlerde ihaleleri yapılacaktır. J Blrlkm!4 ~utun vergilerle belediye resimleri ve vakıf lcaresl ve taviz btd'0 

Bl Şartnameleri okumak isteyenler A fırkasında sözü geçen binadaki Sa- ve tellAllye ru.sumu borcluya alddlr. Arttırma şartnamesi 16 91940 tarJhlild', 
tınalma Komisyonunda her gün okuyup görebilirler. itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk Işlerl servi.sinde açık bul0'
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İşletme İdaresinden : 
Lira Kr. 

cı I•tekliler girmek ı.stedlklerl kalemin hizasında gooterllen teminat ak- durulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da ~artnamede ve t•~ 
_ ç.ea.lnl Urfa Oü.mxük vezne.aine yatırıp ve2.n.• Tnakbu:ı:u veya. banka mektubile do.sya.t;ında vardır. Arttırmaya glrmlı ola.nlar. bunları tetkik ederek satıll~ 

şartnamenin dördüncü madde•lnde kcndilrrlnden istenilen vesikalarla blrUkte çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Blrl0 

tekil! mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermiş bulu- ıı.rttırma 31. 10, 940 tarihine musadi! perşembe günü Cağaloğlunda. Mln SB~ıl 
nacaklardır. ' (8507) dığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılab!lııt' 85 Muayene ve ayar. için tekllf edilecek bedelin tercihan alınması ıcab eden gayrimenkul mük•U~ 

flyetlerlle Sandık alacağını tamamen geçml~ olması şarttır. Aksi takdirde ıc 0 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şartııe 15/11/940 tarihine mu.sadır cuma giiO, 
ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırrxtfl~ 
gayrimenkul en çok arttıra.nın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sıc111•1; 
sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahlblerlnln bu haklarını ve ~. 
suslle faiz ve masarıre dair iddialarını ilAn tarihinden itibaren 20 gün ıçi'ıl' 
enakı müsbltelerile beraber dairemize bildirmeleri ıtzımdır. Bu suretle ıısJ 
!arını. bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar ~atıf 
bedelının paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak ı~t~ 
yenlerin 939 •710 dosya numara.sile Sandığımız HukUk Işlerl Servisine 111 

t 85 Muayene, ayar ve temizleme. 
2 50 Muayene, ayar, temizleme ve tamir. Münakalat Vekaletinden : 75 Etiket . . 

Bandırma. Belediyesi elektrik işletme idaresince tahminen 400 ka.dar muh
ıeıır elektrik sayacı muayene, ayar, temizleme ve tamirleri yukarıda. gösteri
len muhammen bedellerle yaptırılacaktır. Işbu ihale açık eksiltme usullle ya
pılacaktır. Buna ald şartname bedelsiz olarak idareden verilir. Eksiltme 24/ 
9/940 salı günü saat 16 da Bandırma Belediye Encümeninde icra ed!lecektır. 

Muvakkat teminat bedeli olarak 75 lira yatırmak mecburidir. Keyfiyet 

ı - VekAlet otomobllleri için 2747 lira 25 kuruş muhammen bedelli 550 teneke 
benzinin 21 eyliıl 940 cumartesi günü saat 10 da Levazım Müdürlüğündeki 
Komisyonca açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 208 lira 4 kuruştur. 
3 - Şartnamesi parasız olarak verilir. lsteklilerln 

gün ve saatte bulunmaları. 
kanuni veslkalarile mezk(lr 

isteklilerce bilinmek üzere llAn olunur. (8380) 
c521h (8084) 

R A Ş t D R 1 Z A Tiyatrosu 

Halide Pişkin beraber 

Bu akşam Üsküdar Bağlarbaşı 
Hale Bahçesinde 

AFACAN 

Vodvil 4 perde 

Heyet her Salı akşamı Usküdardadır. 

r ABONE ŞARTLARI'\ 
Türkiye için: 

Bir aylık 
"Öç aylık 
Altı aylık 

Senelllı: 
Yabancı memiekeUer için: 

475 
900 

• 
• 

Altı aylık 850 kun!4 
Bir senelik 1600 • 

İffitıyaz sahibi ve baımuharrlrl: 
Necip Ali KOÇUKA 

Umum nefriyab ldare eden Yazı 
İtleri MUdüril : 

Cemal Hakkı SELEK 
\,_ BH~dığl yer: Cumhuriyet Matbaası ) 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AVKUT 

Dağların kanununa1 eşkiya adaletine bo-1 
yun eğmek alçaklıktır. Kör hayduda karşı 
asker çıkarlırımi ve hepinizin leşinizi kar
aalara atarım, anladınız mı? .. 

'Jorreı müstchziyane habrlattı: 
•- Unutmayınız ki, dedi. San-Antonio

da dejiliz: JU,itan ormanındayız. Bahset
titiniz askerler de her halde yanımızda 
değil!. 

Haydudlarm reisi sordu: 
•- Bu iki adam adalet isteyenlerden hPr 

hanıi birine karşı bir haksızhk mı yaptı? 
Kaçak ırgad atıldı: 
•- Bana karş;ı kaksııhk yaptılar. &na 

tşkence ettiler. Ortada aebeb yokken beni 
dövdüler; vücudümü kan içinde bıraktılar .. 

Reiı ba!!'ile bir işaret yapll. Esir edilen
lerın silahlarını topladılar ve kafile hare

ket etti. 

Telefon: 80547 racaat etmeleri lüzumu lli\n olunur. 

KIZ LiSESi ERKEK ŞiŞLi TERAKKi -' i D K K A T 
ANA - İLK - ORTA - LİSE ır 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gösterıııe~ ,ııl 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanl arı neticelerile sabittir. 

1 - Talebe kaydı her gün (saat 9 - 18) e kadar Halil Rifat Paşa konağında yapılır. 
2 - Arzu edenlere mektebin mufassal talimatnam esi posta ile gönderilir. 

teyenlere muhammlnlerlmlzin koymuş olduğu kıymetin o/o 40 mı ıeca·ııl 
etmemek üze'° ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretlle ı<ol•l 3ı 
göstermektedir. (85 

YATILI 13 - Kayıd için velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir. !GÜNDÜZLÜ 
Nişan taşı Rumeli ve Çınar caddelerinde ••••İıl••••••••• 

~~-~---~~~~~-~-~~------~~~~~~--~" 

Maliye Vekaletinden : 
ıJl - 12 Eyliıl Yarınki PERŞEMBE Akşamı saat üse k adar 

VekAletlmlz MUli Em!Ak Müdürlüğünde münhal bulunan 100 lira uere ıJ 
Ud vazifeye memur alınacağından memurin kanununun 4 üncü madde..ındttı 
evsafı haiz olup da bu vazifelere tallb olanların evrakı müsbitelerile bir1~ııı 
bir ı..tıda ile 14/9/940 tarihine kadar müracaatıerl llln olunur. c5238>~ EGLENCELERİ İST ANBUL GECESİ ŞEHİR 

C. H. P. Eminönü Halkevi Sosyal Yardım Şubesi adına 

İstanbul Elektrik, 
İşletmeleri 

Tramvay ve Tünel 
YENİKAPI 

HAMiYET YÜCESES 
• 

Umum Müdürlüğündee,; 
1 - Muhammen bedeli 92.000 lira tutan 20,000 elektrik sayıcısı kapalı 

usullle satın alınacaktır. ôl 

- M i M Kazinosunda 
Bestekar Tamburi SALAHADDİN P INAR, Kemani NOBAR 

T E K Y A Y ve arkadaşları - Karad.eniz oyun ve havaları. 

N A S I• D ve arkadaşları tarafından kahkahalı komedi - Büyük varyete 
• Cambaz ve akrobatik - Mehtab ve fişek eğlenceleri. 

2 - Eksiltme 20/9/940 cuma günü saat 15 te Metro hanının 5 inci ııatı0 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 5850,- liradır. 6,~ı 
4 - Teklif mektublarının, Levazımdan para.'1z tedarik edilecek şartnaııı•,,.,'~ 

tarlfat dairesinde hazırlanarak saat 14 e ka.-ıar 4 üncü kattaki Koııı1·ıı! 1 Duhuliye yoktur. Bayan HAl\IİYET Belviideki seansında bulunacaktır. 

==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~~~k_a_t_ıb_ı.ı;ğ~ln~e-ı_m_z_a~m~u~k~a~b~l~li~n~d~e~v~e-r_ıı~m~e~s~ı-ı~a~z-ım~d~ır~.~ .... .,.....,...,...,°""'.,....c
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-

Söyleyiniz! Adalet istiyen kim varsa söy
le~in!. 

Hazır bulunanların hepsi de susuyorlo.r
dı. Bizzat Jefe Politiko bile ağzını açıp en 
ulak bir itirazda bulunamadı. Ama ihtiyar 
devam etti: . 

- İçinizde bir kadın var! dedi. Ilk söz 
onundur. Bütün faniler suç işliyebildi -
ği gibi hemcin~leri tarafından her suretle 
itham da edilebilir. Bunu tabii görmelidir. Macera Romanı 

TEFRiKA : 34 ı 
Henry ile Frencis'in mümanaatına rağ • 

men, Leon.sia, yüzünde hafif bir gülümse -
~ mr. He, söze başladı. Sesi çok metindi: 

- Ben izdivac vadettiğim adamı. ölümden 
kurtarmak için yardım ettim. Iı,t.lemediği 
bir cinayetle itham ediliyordu. r.fasun1du. 
Bir maıumu kurtarmağa çalışmaktan bnı
ka bir şey yapmadım. 

Henry bağırdı: 
•- Adalet! dedi. Ellerim arkama bai:h. 

Yüıüyemiyorum. Adalet isterim! 
Rei.~in dudaklarında bir gülümseme be

lirmişti. Emir verdi; ve derhal bu haksızlık 
da tamir edilmiş oldu. 
.............. 
Son kilometreleri katederken esirlerin 

göz.leri bağlanmıştı. Hep~i birer birer ma
ğaraya girdiler. Kör haydudun kan dö
kerek adalet tevzi ettiği methur mağara 
buri'!'itydı. Gözlerindeki bağlar çö7.ü~ünce 
kendil~rinl bir çok meşalelerle aydınlanmıi 
geni' bir mağara içinde buldular. Kartı
larında aksaçlı bir ama duruyordu. 
Amanın yanında gene ve güzel bir kız 

vardı. 

Ama ihtiyar. titrek bir sesle, söze ba~
ladı: 

- Kan döken adalet divanı toplandı. 

Kôr haydud: 
- Ki.fi! dedi. Yaklaş bakayım, kıum! 
İhtiyarın maiyeti gene kızı jmanın önü-

ne kadar götürdüler ve önünde diz çök -
lürdüler. İhtiyarın yanında duran Merı:edes 
imanın elini tutup gene kızın baoına koy
du. 

Bir dakika muhteşem bir sükOt hüküm 
sürdü. ihtiyarın parmakları gene kızın al
nında şakaklardaki nabzı sayıyordu. SonrA, 
ima ihtiyar elini kaldırdı; ve kararını ılin 
etti: 

- Kalk, Senyorita! dedi. Kalbin uf ve 
temizdir. Tamamile hür ve serbestsin .. Baş
ka adalet istiyen kimdir? 
Franciı derhal UerUecli: 

- Ben de o masum adamın kaçmasına Gene kız da ayni zamanda bunu anlamıştı. 
y&rdım ettim, dedi. Ölümü hak etmemi.Jli. Gayriihtiyari aralarında bir göz işareti oldu. 
İkımiz de ayni soy adını taşıyoruz, .akra- Eğer ihtiyarın gözleri açık olsaydı Fren
bayız.. cisteki asabiyetin sebebini anlamakla artık 

İhtiyarın önünde, Leonsia gibi, o da diz güçlük çekmezdi. Mersedes anlamıştı. Henry 
çöktü. Biraz sonra, ince ve buruşuk par- io;e, göz lfaretinin farkına varınca, gayri
nıakların alnında ve şakaklarında dolaştı - oüuri olarak suratı aımıştı. 
ğını hissedi.yordu. Nihayet, ima tunları Adil insan devam etti: 
söyledi: - Şüphesiz. bir •ok meselesi! dedi. Er -

- Senin vaziyetinde biraz bulanık taraf kek kalbinde kadının yarattığı ebedi ıztı
var .. Vicdanl'n tamamile müsterih görün - r<ıblar ... Maamafih, adamı serbest bırakı -
müyorsun. Deruni bir endişe hissiyatına yorum. Kendisine ihanet eden kimseye ay· 
hiikim oluyor! ni günde iki defa yardım etUği için hak-

Bu sırada, kaçak ırgad, birdenbire ller - sız bir ölüme mahkCırn edilen akra~sına 
Jedi; ve davet edilmeden söze başladı: yaptığı yardımla kalbindeki kararsızlık ve 

- Ey idil insan! diye yalvardı. Serbest ~ndioe aruında hiç bir münasebet göre -
bırak bu adamı! Bu gün iki defa beni düş- mcdim. Şimdi sıra, haksız olarak idama 
manlarımın elinden o kurtardı ve ben ken- mahkO.m edilen adarna geldi. Sonra da, ay .. 
disine iki defa ihanet ettim! ni günde kork8ıkhk, ve hodbinlik yüzün -

Kaçak ırgad, ihtiyarın ayaklarına kapan- d"n ih•net eden, fakat şimdi gösterdiği mi
mıştı. Fırtınaya tutulmuş bir yaprak gibi salle cesaretini ispat etmiş bulunan bed -
titriyordu. Acayib hakimin parmakları ya- bahtı muhakeme edeceğim. 
ralı başında dolaşmağa başladı. Bunları iÖyliyerek öne doğru eğildi ve 

Kan döken idil hükmünü bildirdi: parmaklarını kaçak ırgadın alnında do -
- Kalbinde tam bir sükUn bulunmama- laşt.ırdı . 

sına rağmen, zayıfları ve icirleri him<tye :- Ölümden korkuyor mU!un?. 
ettiği için bu adamı serbest bırakıyorum. Ihtiyar ima bu suali ansızın sormuolu. 
Kalbindeki kararsız.lığın sebebini bilen ve Kaçak ırgad eevab verdi: 
bize bildirecek olan biri varsa çıksın! - Allahıml Ölümün düşüncesi bile bana 

Francis düşündü. İhtiyar imanın ke' - ecel terleri döktürüyor!. 
fettiği şey, kalbinde Leonsia'ya karşı bes- - O haJde yalan söylediğini itiraf eti Sa· 
lediği aşktı; ve bu aşk yüzünden Henry- ı na iki defa yardım edildiği doğru değildir. 
ye borclu olduğu sadakat ve samimiyeti Bunu itiraf edersen hayatım kurtarmış 

yerine getirmekte müıküli.t çekiyordu. olurıwı. 

Ama lh-tiyarın eli, h8li., kaçak JJ'~;~ 
alnında dolatıyordu. Adamcaju üt.tf 
bo~ladı . ı;I 

Toprak ve kaya parçası gibi cıaıtSl;,ı }~ 
h~I~. geleceksin. Bu müthiş bir ~)' eJ.ilı:-. 
duşun ve dogruyu söyle. Yalan so:Y1 jf-'Jıı 
itiraf et. Hayatını bağışlıyacağuıl· 

seni dinliyorum. bir'~ 

Irgadın sesi korkudan titremekle ...ııı1J'lıf 
ıt•" t>; 

her, manevi cesareti kat'iyycn ~ ,ıı' 
değildi. Bilı\kis, ruhunda büyük bif 
net hissediyordu. def' 

- Ey idili dedi. Bu gün, on• .i~t 4". 
ihanet eltim. Fakat benim adım Pi>' ~ 
iildir. Havariyundan Piyer gibi a)'p.1\)llf~ 
de üç defa ihanet edemem. DürıY3 t I' 

t>"' ',,, yıkılsa bile bu işi yapmıyacağun· 'rı.1 )' 
lümden korkuyorum. Fakat, i.Il11'1 

. 

bıı alçaklığı irtik.ib edemem. ·b ~ 
İhtiyar imanın yüzü birdenbire gtfl 

neş'e ile Jşıklanmıştı. bıJclıJ1°' 
- Bravo! dedi. İnsana yakışa1' ol~~ 

Bundan böyle daima iyi bir in5"" ~·' ·"' 
çalı, ve her işinde insan sibi b~tl'e~ 
Şimdi hükmü dinle! Sana yapıl~ <' ~ 
borcunu ödeme§:e kifidir. Git, hill' tlrl'J 
beıt yaşa! Şuna da Ce\'ab ver: P•~mıtclJJr 
da bir Maya kanı dolaşıp dola.;»· 
söyle! 

Irga.d cevab verdi: ıcfırl· 

- Eve4 babam bir Hindli ?ofar• •°'' 
(,\:...., 


