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Büyükadanın • 
ımarına 

aid bir proje taslaği 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Piyangonun bu keşidesi 
Adanada yap.llacak 

il" fınarına Belediyece karar verilen 
d u:;:ıkadada yapılan tetkikler sonun· 
ı: 

1 
ı: proje taslağı hazırlanmıştır. Bu 

~as aga göre, ilk planda, Adada c.'ört 
VaPur iskelesi yapılacak, bir tram· 
,/.hattı te&is edilecek ve bir çok r İDARE YER!: lSTANBUL TÜRKOCAGI CADDESi. TELEFON: 24154 

...... nı Yollar açılacaktır. l TELGRAF ADRESİ: dlAKİKAT> İSTANBUL - POSTA KUTUSU: 610 

Adana (Hususi) - Milli Piyango
nun önümüzdeki ayın yedisinde çe
kilecek olan üçüncü keşidesi Adana 
stadında yapılacaktır. Elektrikli kü. 
reler bu hafta içinde Adanaya geti
rilerek stada konacak stadd.a hopar
lör tesisatı da yapılac~ktır . 
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sabah feci bir tren kazası oldu 
Saatte 500 kilometre 

Bir hava harbi 
30 ı:~rıi"e s;irer 

~· 1
' dii f 'I h h Bir şehrin rilen vzifeyi yapmış, fakat, avcı tayyareleri tarafından yakalanmıştır. 

l tınan tayyare ı oıu bir fe re ücum ediyor. kesı"f bom- M h · b b d t ı · d b" · ı l d d.. kt ~dıııı u acım O'!' ar ıman ~yyare erın en ın a ev er arasın a uşme e 
. anı derin bir manevi tesir yaratır. Bu resim öyle bir vaziyetı ve içindekiler paraşütlerile atlamaktadır. 4 numaralı grup geldiği zaman, 

"4 l etmektedir. Faraza dört grupa ayrılmış bir düşman teşekkülü, topçu sesi durur, Çünkü avcı tayyareleri havada düşman bombardı· 
~,,u~ıı geemiştir. 1 ve 2 numaralı gruplar, kendilerini takib eden mü- mancılarile harb etmektedir. Avcılar, motör toplan şayesinde kendi

·~ > !erini mitralyözlerle müdafaa eden bombarc.'•man tayyarelerinin hakla-
_11 ateşine rağmen, bombalarını atmağa muvaffak olmuşlardır. Şehrin rından gelecekl e rdir. Yukarıdaki r esimde düşmanın gelişıni biraz geç 
~ noktaların& Yi'ngınlar çıkmış tıi'. 3 ııumarli grup kendine ve- haber alan avcıların yalnız iki grupla harb ettiği tasvir edilmi ştir. 

Are111ıelıet 1 Yeni baral \ Fransada \ 
lle,.dlel'i a t e s 1 ı a e I ı k ı 
~ :~~!=~~~:~:.·~=;:e~ı;,~ Dafi topların müessir P a r i s t e irtica 
~,~~~E~::~~b:~L~:·~:: müdahalesi en büyük hareketreri başladı, 
~ ~"n•ınız iktıza eden bu nokta, ,; h 1 k 0 0 ' 

~: ?':.t~n.du::ünu:;!a dı::: hücumu akım bıraktı a ışsız • 
~i 'v "'~m.leketi yakmdan yani ik· 
\ "'1-. • 1Çhmai hüviyet ile tanımu. Londra 15 (A.A.) - Bugtin çıkan bütün 
\..._ 1ııa::r rUya baıka ileıne menıub ,azeteler dört gecedenberi Alman tayya .. 
L~ltk ~ır. Onun bütün bilgileri relerin.in hücumlarına karfl koyan fiddetli 
~ki ,:hn realiteıinden ziyade her b~raj ate,inin maddi ve manevt mtikemmel 
L:.' l',~'~lte elde edilmit bir bilgidir. tesirini ararla kaydetmektedirler. 
ı:'.'ıı~ttlt~ımatın Türkiyede, büyük Daily Mail ıazetesı diyor ki: 
~ •ın d Pencereler top ate:;ılerinin teliri ajtında 

~ d • mukabil, bu tarz a za• 
l. ' t sallanmıf, bacalar obilil parçalarilc yıkılmıf, 

~·~'ıtı! ';<•ili etmiıtir. Londralılar içın ne ehemmiyeti var? Bu hal 
tıı.'lde •k~tın hakiki hayatının dıtın• onların hotuna aidiyor. , Bütün çarş;unba 
~...,.!., •~ilen maliımat ile it batın• gtinii; büıün ıo<e Alınan layyarelorini kar-

~ktt 1 
er . aahada daima yanlıı ~ılayan muauam baraj ateşi, payitaht ij ... 

\ Iİııd• •lmitler ve milli bünyemiz zerinde tonik bir ~air huıl •lmi~tir, Şehir 
' ~tb~•man zaman hatalı prensip· sakinleri Londranın fiddetle mukabele et-
1.ı 'da,. . •tmitlerdir. Bunlann dev· ligini ıorerek rahat etmiflerdir. -. . ltı~aU"'~• ıayılamıyacak kadar Münlerid bir tayyarenin veya küçük fi· 
~'il L_ ' •rı vardır, Meıeli Adliyede loların zorlukla hedef ittilın edebi!e<:eği 
:ıttJ~llnl~ • k b k resmen bildirilmektedir. Fakat çarşamba 
~ •k•ıı . ve ıcra anunu at a &ünü Londra üzerine çok mühim filolar 
' '4 k •tın İcablanna göre ya - k 
~· ~de.t.nunlar olduğu için tatbikatta gönderUmit ve hüklı.met mer ez.ine ı;imdiye 
•·'r. t! >ııütkülat çekildi"ini herkeı kadar ıôrmediğı en büyük bask•n y•pıl· 
~~· ~e.n I 11 mak istenmiştir. Yeni baraj aaye:tınde çar
•iit 1t\ i },'1 veya talyan cemiyet- ~mba günkü baskının tesiri cuırlartesi gü
~ )t~ ı,!ıırına, huıuıi hallerine nündenberi yapılan bütün baskınlardan da
~ı ... bit~ '' olan, bilfarz, tebligat ha az olmu,tur. 
~"'<l,,ı e hatır ve hayale ıelmiyen Daily Teleıraph ıazetesi yazıyor: 
~ "İf va. kartılaıır. Keza idare, Londra, hava dafi toplarının timşeği an-
~· ,ı.; diğer itlerin kaffeainde dıran sesleri aon harbe iftirak etmiş olan· 
~ " ~ •khklar olmuıtur. Yan mÜ• ı..,.. Fransada ve Flandres'Uırdakl büyük 
ı ·~ .'••lanndan biriıi de itin aı· bomberdunanları hatırlalm1f vo havada 
~''id~'Yade ıek1ine ehemmiyet top ae~ıleri çınlarken herkeı Alman tayya-
11. ~ "· Bir vakitler Maarif yeki· "'lerinln ~lhlf usullerine karoı koya<ak ve 
~t,\) 'fından verilen tiplere göre Lln1arı paramparça dil\iürecek vasıf.aya ma
)..._ '"e.:t.?'"Phnlmadıkça, çocuklannı lik olmakla mutmain ve memnun olmu.ş
~-:1 .~ii:ı bir binada okutmak iate. tur. İngiliz bombardıman tayyar•lel'inin 
11ı"tı. v!'• Öğretmen gönderilme • gece Berlinde muhtelif hedeflere bir tay· 

11~1\ılıtıt ikta, köylerde her bakımdan yare meydanına, bir gara ve depola!'a isa-
ol bt?Uer kaydettikten aonra tamamen Wlerine 

'- . ı t •cak güzel mektebler Y•- dUnmelerile Londra üzerine gelen Alman 
ı, 'ltık· •bii, İyi birteydir. Fakat bu· '•yyarelerinln hiç olmaua ikisini b>raka
~~lJeı tll'tı olmayınca, mekteb binası rnk ve blr çokları tevkif ve tardedile.rek 
~S. ;Yor diye köy çocuklarını o.. dönmeleri arasında cesaret verici bir tezad 
'tı ~ tı.ı;ırnaktan mahrum etmek 1'a- vard1r. Hava bat.eryalarile avcı tayyareleri 
!... ~ı.:ır f . \re hattl feci bir fey ta .. nl~ gece baskınlarını 1',lman Layyarelf!ri 
~tıcı;ddernez. Bu itin garabeti an.. ıçın daha •imdiden gündüz baskınları ka
~~I 1-ıl!~ k~dar memleket çocuklan, cUır_ tehlikeli bir hale koyduklannı gosteren 
' ~ı~r ... r. ırfan bayatından mahrum dehllere malik bulunuyoruz. 
~ O}•tı • Son zamanlarda halka doğ.. Newı ChronJcle de tu aattrları yazlyor: 
)'İd• ""•Yanlar kuvvetlendikçe · Ye·nl· baraj •!etinin ,lm,.ğ! an.llran gü-

l'" t\ h k ıultusu Londrahların kulağına litii bir ınu-
;'11 1~. !) • ikate sidilmeğe başlan• Kiki gibi geldi Inlilik madde! . . k ' 'd'r '~let idareıi. tamami1e .ha).. doj..ru değıl, gOğe doğru ftitti~r~:baıarı::~~ 
ı1 ~, ~" demek olduğuna ıöre l;uı rahatlaştırdı. Gerçi bombelar da tıld 
~ "'a,ı, U•affalı: olmak için en birinci Fakat remıl tebliiı• gore, ça"'8mbıı a_ k'." 
b1~•~t;,. !art halkı İyi tanımak ve tulun büyuk bukınlar arasında en ::~.~ 

~ ttdi,:'ncak bu aayededir ki ya· tice vereni olntu,tur. 
itlerin yüzde doksanı ınu· Sali.hiyetli m•hfillerde bildirildiğine rö-

Fransada temsil ettiği siyasete 
karş ı isyan hareke tleri gözük. 

meğe başlayan LA VAL 
Paris 16 (A.A.) - •T8SS• Fransa Gazete

leri Fransadaki dahili müşkülat ü1.erinde 
durmaktadırlar. Lavalin, P ari.se y.ıptığı son 
ziyaret esnasında, fimali Fransad•ki kö -
naür madenlerinin itletilmesine r..ıuhasamat 
ı:ebebile imkin olmadığından haberdar e
dildiği bildirilmektedir. Keza gazeteler mü
temadiyen artan işsizlik meseies1l~ d~ meş
gul oluyorlar. Paris bölıesinde halkın yüz
de doksaru işslı;clir. 

Derniers Nouvellcııı ismindeki gazete ter
his edilmiş bir askerin Mareşal 9\!len'e hi
ta.b eden bir mektubunu neşf'P.lnıekt~dir. 
Mektubda şöyle denilmektedir: 

. ıstırtıblarımız hududsuzdur. Açhkt11.n 
Olmekte olan işsizler ordusuna i~ veriniz. 
Sabrımız tükenmek üzeredir. Ç'°"uk'aruıuz 
P.çlığa mahklımdur. • 

Fransada isyan alametleri 
Cenevre 16 (A.A.) - D. N. B Ajansı bil· 

diriyor: 

Ba111elıil 
• 
lzmil'de 

Dr. Refik Saydam 
ve gördüğ neş' e 

huzurdan memnun 
olduğunu söylüyor 
Kütahya 15 (A.A.) - İzmire gilm<k· 

te olan Başvek11 Dr. Refik Saydam, 
dün, Kütahyadan geçmit ve istasyon
da binlerce halk tarafından sel8mlan
mış ,.e uğurlanmıştır. Trenin istas
yonda tevakkufundan bilistifade Baş .. 
vekil Dr. Refik Saydam vagonların
dan inerek kendilerini karşılamağa 
gelmiş olan Kütahya ve civan hal 
kile görüşmüş ve kendilerind:?n zi ... 
r ai vaziyet etrafından mallı.mat al
mışl ardır. 

İzmir (Hususi) - Başvekil dün ge
ce fuan gezmiş ve fuar k:ı:dııoru.nda 
Belediye Reisi tarafından verilen zi
yafette bulunmu,tur. Salı günü An
karaya avdeti muhtemeldir. 

•• . 
aa,vekil lımlre vardı 
İzmir 15 (A.A.) - Başvekilimiz Dr. 

Relik Saydam bu gün, 1815 l!-enile 
An.karadan tehrimlzi tereflcndirm..iş ve 
istasyonda Vali, mevki komutanı, Be
lediye ve Parti reisleri ve kalaba tık. 
bir halk kütlesi tarafından karş-1lan
mıştır. Seyahatleri müddetince n1uh
telif istasyonlarda halk ve köylüleri
mizin sc-vincH teı.ahürlerile karşılaşan 
Başveldlimiı birçok vatanda~;:ırla ayn 
ayrı görüşmüşler ve vatandaşlar ara
sında gördükleri neş'e ve huzurdan 
çok memnun kalmı,lardır. 

Bir kanun layihası 
Ankara·İ6lanbuldan gayri 
yerlerdeki Belediye me· 
murları için tekaüd sandığı 

Ankara (Hususi) - İstanbul ve Anka
ıa Belediyelerinden başka diğer bütün 
vıliyetler Belediye memurlarını alikadar 
eden bir kanun li.yihası hazırlanmıştır. B~. 
llfec]Lo;;in önümü~deki içtimalarında muza .. 
Ler~ edilecektir. Layiha, vazifelt'rinrlen ay
rıldıkları zaman geçinmelerini temin ede
cek hiç bir hakka malik olmı.vu:ı belediye 

Ankaradan gelen muhtelit 
katar Dil iskelesinde 
marşandizle çarpıştı 
Musademe çok 

şiddetli oldu 
. 

Bazı vagonların yoldan çıkıp devrildiği 

ve insanca zayiat olduğu bildiriliyor 
Bu aabah Haydarpafl.ya gelmek üzere 

dtln An.karadan hareket eden muhtelit pos· 

ta katarile Adapaıarından kalkan marşan• 
diz İzmitle Derince ara~ında, Dil iskelesi 
civarında çarpışmışlar, her lld trenin va
gonlan birbirine girmif, batı vagonlar ray• 
dan çıkını, ve devrilmiftir. Musademe ,id
dctli olmu,tur. Ölenler ve yaralananlar 
vardır. Birinci f,letme müdürü Talib bu 
sabah vak'a mahalline gitmiıtir. Hidise 

yerine imdad trenler! tahrik edilmif) va• 
rahların Uk tedavilerine batlanmışt.ü. Ôl· 
leye kadar bundan fazla maltlmat alına
mamıftır. Hattın açılmaıı için de uğraşıl• 
mağa ba~lanmı~tır. Posta treninin bu gün 
saat on beşe doğru H•ydarpışaya geleceli 
zannedilmektedir. 

Bu 1&bah yolcularını karşılamak üz.ere 
gara gelen kalabalık bir halk kütlesi en
dişe içinde bulunmakta ..... malG.mat almak 
üzere gara bat vurmakta idiler. 

1 SON HABER il 1 7 5 A 1 
tayy re i dü. ijrüldü 

an 

Almanların ı.onc1ra ls <A.A.> - Dün ınsnı.re üze· 
rınde 175 Alman tayyaresi d\ittirhl.müş;tür. 

do .. nku" a 30 İngiliz tayyareıl kaybolm\14, buul.rdan 
---- l')r.unun pilotu kurtulmuştur. Şimdiye ka• 

hu• o eomları dor bir cünde 175 Alman tayyuesi dflıür-
--- ır.e rökoru yalnız bir defa , tnpıtere E:ahil!e· 

ri üurinde bir günde 180 Alman tayyarC:-hi 

350 • 400 tayyarelik 
d a 1 g a 1 a r halinde 
yapılan taarruz 
püskürtüldü 

Londra 16 (A.A.) - Hava Ne.:::aretinin 
istihbarat aervisi Almanların dünkü muha· 
r('bc:-]er esnasında Londraya ve İngilterenin 
cenubu fark.isine 350 ve 400 tayyareden 
mürekkeb iki dalga halinde hücum ettik.le· 
rini bildirmektedi r. 

Birinci dalga sabahleyin saat 11 de gel· 
m.iştir. Bu Kent Kontluğunu geçe.'1 200 
bombardı~~n ve avcı tayyaı·e~r.dt-n mü
rekkebdi Oğleden sonra daha nz ehemmi
yetli iki hücum, Portland ve Soı.ıthampton 
J:avalisine yapıldJ. Muharebeler 'Kent sahil
leri ve Meidestone ve Candesbuıy tehirleri 
iizerinde ve Taymisin •ğzında cereyan etti. 
Düşman tayyarelerinden büyük bir kısmı 
ı:üskürtüldü. 
Düşman tayyareleri Londra ü1eıinde in· 

giliz avcılarile kar,ılaştılar. Londr.t. üıcrln-
6e ba,Iayan bir muharebe Hasbng:s kaya
lıkları üzerinde bitti. 

"A.nvers ,, e 
taarruz! -

Londra 16 (A.A.) - Evveikl ~•ee Manş 
limanlarına hücum eden İngiliz tay)·are
lerl Anvers üzerine takriben 40 ton ağır
lığında yüksek infilak kabiliyetll bomba 
ve 1000 kadar tla yangın bombası atmış
lardır. Büyük bombardım•n teşekkül:eri 
tarafından Anvers üzerine yapılan hücum 
2 saatten fazla sürmü4tür. 

Limanlardaki mavnalarda bir yan.l{ln çı

karılmı, ve iki bomba 5000 tonluk bir ti• 
raret gemisine tam isabet eımi.ştir. 

Af rikadaki İtalyan 
mevzilerine taarruz 
I<ahire 16 (A.A.)- Dün Kahirede n~ş

redilen bir tebliğe göre İngiliz bonıbardı· 
man tayyareleri Sollum havalisir.deki düş
n1an nakliye otomobil kollannı muvaffaki
yetle bombardıman etmişfir. 

Bazılarına isabetler viki olan dilfman 
nakliye arabaları ve kıtaat Üzerlerine bom
balar atılmtf ve yangın çıkarılmıftı r. 

Südanda düşmin tayyareleri Hartumun 
cenubu f8rki!'lindeki Khoryabia'y1 bombar
dıman etmişlc:-rdir. Hasar olmam1ştır. 

İngiliz tayyareleri Gura'yı bomba:dırı.an 
Etmişlerdir. Bir hangar. ve diğer binalar 
üzerinde yangınlar çıkarılını'lır 

düşürüldüf;ü aün geçilmlıU. 

Geceki hücum 
netice vermedi 

Londra 16 (A.A.) - Dün g<ce Alman 
tayyareleri Londranın mildafe3 sistemini 
cielmrğe çal}fmışlardır. Fakat a."\cak Lon • 
Oranın civarında uçabllmişlerdl.r. 

En ağır bomba ! 
Londra 16 (.A.A.) - Şimdiye hdar !..on• 

draya atılan bombaların en ağın Sen Pol 
katedralına tahsis edilen tavikli ve 1000 ki
logramdan fazla sıkletli olanıdır. Bu bomba 
katedrale düşmüş ve toprakta 9 metre de
rinliğe inmi•tir. Bomba bin milokiil5.tla düş• 
tiiğ'.ü yerden kaldırılmıf ve Lond!'anın el• 
varına getirilerek orada imha edilmiştir. 

«B ckingham» a 
bombalar 

atılan 

Londra 16 (A.A.) - Buekingham sarayı• 
na atılan bÖmbalar hakkında verilt!n malıi· 
mata &:öre iki bomba Kroliçenin hu<rusi a• 
partımanlarıne düşmüş ve h~ratı mucib 
olmuştur. Çimenlerin üzerine de bomba-
1ar düşmüştür. Bir yangın çıkmı.s, fakat 
söndürülmüştür. Bombalar dü,tüğu zaman 
Kral ve Kraliçe aarayda dctlllerdi. 

Berlinde alert ! 
Londra 16 (A.A.) - Ajans haberlerine 

göre dün gece Berlinde iki def~ alert i$a
ıeti verilmiştir . 

Almanlar istila hazırlığını 
şiddetlendirdiler 

Londra 16 (A.A.) - StoR:holmden gelen 
haberlere göre Almanlar Norveçtn. cenub 
ve gar b 1&hillerinde istili hanrlıkla,..1111 şid· 
detlendirmi,lerdir. Amerikadan gelen ha
ht-rlere göre Man, sahillerine 1a Alman ge
nt-raU gelmiştir. Berlinde büyük blr a$:ıbi· 
yetin hüküm sürdüğil bildirilmektr.dir. 

İstila bahara mı kaldı ? 
Londra 16 (A.A.) - ftalyoıı \yınından 

Farinacci gazetesinde İn~terenln istila -
~nın gelecek ilkbahardan evvel vuku bul• 
mıyacağuu yazmaktadır. 

lne:iliıler : «Ya ,ımdi, ya 
hic bir zaman!» diyorlar 
Londra 16 (A.A.) - İnglliı mn•buab 

müttefikan Almanların btitı pJl"\ında.n ar• 
tık vazgeçemiyecek vaziyete geldiklerini 
!'anyorlar. Garvin ·Observer• gazcttsinde 
.Ya ~mdi, ya hiç bir zaman! ı:lemekt.edir. 
i'.jer Almanya inhiraf ederse, iıarbi kazan ... 
d1k demektir .• 

Gecen hafta Almanlar 1100 
kaybettiler 

re, yenl baraj muhakkak bir muvef&tkiyet 
{.\ı;~cip Ali K O Ç O K A o•arak 1<1bit olaıı Y.•ıı\ 114"11Rt !4~rı.ııe mü-

Vichy'den öğrenildiğine göre, bir kaç 
gündenberi irtica unsurlarını bir araya top· 
ıamağa çalışan bir hareket belu-ıııeY.trdir. 
Pcı.pa1Jar, Aclion Française etrafulCla topla
nan krallık taraftarları ve bazı askcl'lerle 
büyük sanayi ve maliye müme:.·~ılleri bu 
harekete h•Urak etmektedirler. Verilen ma
!Omata na7.aran, iyi malO.mat alan ruahfil
lerdekl in lıba bu hareketin her r.yden ev
vel Ba~vekil muavini Laval ile l.rmsll ettiği 
siyaseti bertaraf etmeje matuf olcluSu mer
kezindedir. · 

İngiliz tayyareleri yenlde:ı A1Jisab'ı born
bclamıtlardır. 

1111. .. murlarının müşkülita düşmemeleri ve 
hal ve isükballerinden emin olmalkl'ı için ' 

Londra 16 (A.A.) - Geçen hafla için• 
de Almanlar, 455 tayyare ve 1100 tayva• 
reci kaybetmişlerdir. Aynı halta içinde İn• 
gili.zlerin zayiatı 100 tayyare ili'! 57 tayya• 
recidir. 

Mlılle z ıütun a de) ..... tir. [Arkalı Nlılfo Z ıütun Z ılP) 



2 HAK IK A.1 16 Eyliil 1940 __...,,. 

EHi Kabahat k imde?. Büyük 
kömürcüde mi, küçük. 

kömürcüde mi? 

Şarab perisinin ölümü Hl~ ye 
.A~k'8.ndr mu'dan 

ÇEVİREN: ÖMER NEJAD 
ri:l'' 

Erailytn torbasırun içine yırtık bir göm-1 yarınların tereddüd dolu meçhulle 10 • 

Amerikadan ilk 
-----~-----~ı 

vapur geliyor 
Bu vapurla radyo, 
mürekkeb ve oto· 
mobil lastiği gelecek 
Avrupa harbinin doiurdulu k:tırı,ı'ıclık

lar yüzünden haricdeki ticari iş v-:"rleci aza
lan Am«rikan müeS&otteleti sahıbleri en 
emniyetli yer olarak tnf'"mlekeUn1 i.:.ı gôrdü
tünden 90l'l günlerde Amerikadan yııpılan 
teklifit'T artmaktadır. Amerikan firmaları 
Ticaret Odasına yaptıkları müracaatler
de her nevi mal teklifinde bulunm~kta ve 
ınukalrilinde her nevi kuru meyva, incir, 
fizüm. fındık. tütün ve saire almak L ten·ıek
t.cf.irJer. Bu cüm~eden olmak üzrre evvelki 
gün de dokuma sanayiinde kulldl'11lan her 
nevi boya ve kimyevi maddeler ve m:ıki
neler Uzerine iş yapan maruf iki l\.meritan 
f;rma.11 mUracaatte bulunarak Ticar~t odA
ıından bu maddeler ü:zttine it yapan tile
cann adreslerini istemişlerdir. 
Diğer taraftan Ameriluııdan ilk vnpur ey

!Ulün 25 ine doğru limanımıza ıelf'cektir. 
Yunan bandıralı ve Angrla isn·.ind€'ki bu 
,.apurla her 11evi makine malzemesi. r.::dyo 
,.e akumı, mürekkrb, otomobil lAıti~-1 ge
lecektir. Yunan vapur lrumpany;\ıllM ltalya 
ve İnl!'iltereden müsaade aldıklarınd'ln A-

merika - İstanbul araıııında muntn7am !te
ferler yapacaılr.lardır. 

Ankara ve İzmir 
hava seferleri 

Yeıi1köy hava pisti 15 teı;riniev\•Ple kadar 
ikmal olunacak ve 20 teşrinievv"lde İstnn
bul - Ankara ve i.tanbul - İzn,\r ara!lında 
yolcu tayyareleri nakliyatına başlanacak
br. Bu yıl kl.f mi_V\asebetile seferJer tatil e
dilıniyecektit. Halkı havacılığa ahştıırnak 
için de teneufıh ı;e(erlert tertib oluııncaktJr. 

Adana ve İmail'de de yanl hava pistleri 
lntaıı.ı için tetkikler yapm.cı!l:ta olan heyet 
buJ{iinlerde İmıirdl'n İstanbula stelrrek Ye
t!lköy pistinin 10n vaziyetini telkik ede .. 
cektir. 

l'"""'"'IF>"ö''i:''l''!i''i''i''"""''; 
iıı11111111111111111ıı11ıu111111111111•1•1111111111111111111111ıııuıı11111111E 

Kesik bas tahkikatı • 
devam ediyor 

Ahırkapıda bir arsada oynayan iki çocuk 
tarafından aôrüldtiğünü ve zabıl.i>ya haber 
ve.rildiğini dün yazdığımız kesik ba, etre
f.ında. zabıta tahkik.ata ehemmiy'2lle devam 
e~mektedir. Dün yapılan tetkikat n~tice.sin
de, bunun iki ilç aylık bir çocuğa aıd oldu
ğu ve ense5inden gayet keskin bir aletle 
kesildiği ve ancak on beşı gün kadar evvel 
kesilip buraya atıldığı anlaıılmışhr. Bu ço
cuğun gayrhyıeffU bir tekilde diınyaya gel
diği, .sonradan, müna..scbetlcrinl.n m~ydaııa 

~ıkmasından çekinen ana veya bab'\ tara
fından ö)dürülerek atıldığı hatıra gelmek· 
tedir. Zabıta ve adliye t.ıı:hkikata eltPmmi
y(:tle devam etmektedir. Ke.ıııık oa~ Morga 
knldırılmıtlır. 

Kabatasta bir hırsızlık • 
Evvelki gece Kabataşta 1-lerdiven sokağın 

da tütün tacirlerinden All A~a nğhına l'id 
2 numaralı evin üçüncü katında ~Unnet dü ... 
günü yapılml.f. Af8ğl katta kiracı tofiır Sat• 
fetin uyuduğu ve karısile kızlarının sokak
ta bulunduıtu ıurada arka taraftaki bnhçe 
lıı:apıaını açarak iç-eriye giren bir htl".ıız ba
!.1 etya çalarak kaçm1.ftır. Zabıta hırsızı a
ramaktadır. 

.Otomobil çarptı 
Yenikapıda oturan 9 yaıında Akif dün 

Unkapanı köprüsünden seçerken ·824. An
k..1ra• pi.ikalı huı;u~i otomobil çarparak yü
zt.ınden yaralanmasına ıebeb olmuş, Akif 
Şı~li Çocuk hastaneaine k:aldırılmı,, otomo
hili idare eden Fahreddin yakalanarak tah
ki k.t ta batlanmıştır . 
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Jlttuad 
* TİC'ARET VEKALETi MÜSTEŞAnl -

Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Ti
caret Vek.Rleti müsteşarı Halid Nauni dün 
akşrım Ankaraya dönmüştür. * ÇİVİ BUHRANI - Çivi buhranını 
C:nlemek maksadile tüccarların "2lll""rJnde 
kıulunıan stoklara aid beyannameltı.r.in v~
rilmH! için konulan müddet bitmittir. Fial 
ıturakabe Komisyonu bu çh .. ilerin fiatını 
teı:ıpit ~dettktir. · * BUGDAY GELİŞATI - G~en halla 
itinde piyasamıza muhtelif mıntakalardan 
5960 ton buğday, 2000 ton arptı, 315 ton 
çavdar, 281 ton mı r ıelmiflir. Son gelen 
rnallara faz.la alıcı törülmemi~tir. * KÖ\t ÜR - Kömür aatı.şlannda ihti
k;ll· hareketleri devam etmektedir. B~zı 
kömürcüler hatları 5 kuruştan 7 \o.urup 
kadar çılaarmıtlardır. Komisyon bugünlt-rde 
J.:ömiire Nttı' fjatı ·tespit edecektir. * KO~IİSYON - Fiat Murekobo Ko
mi~yonu bu ~n toplanarak: demir nç sa
tı, fiı11tlarını tespitle meşgul olacakt.r. * İIIRACAT - Merkezi Avrupa ve Bal
kan meml<ketlerinden yapılan talebler de
vam e-tmektfodir. Yunanistana kömür Ru
man}"aya zeytin ihrac edilecektir. 

Maarif 

* n:si Kl'RSLAR - Antakyaruu n.~h
telif köylerinde 190 eğitmen kurıu inşası 
kararlaştınlmıştır. * llASTABAKICI KURSLARI - Kurs-
1at bu gün Gülhane, Taksim, Gümi.ı,suyu 
hastanelerinde saat 14 te açılacaktır. 

Vilayet ve belediye 
* YENİ İSTİMLAKLER Takhlmden 

Ayupqaya jnen ana caddenin •ai ta.ra
fında bulunan ban binalann isttmt.Bki ka
rar1aştınlm14tır. Bu meyanda i.tanbul ku
lübü de vardır. Bu binalar yıkılarak ye
rine denize naz.ır teru vücude getirile
cektir. * KARTALIN KADASTROSU - Da· 
hiliye Veklıl~tince, Kartal merkez kaza91.
le nahiyelerinin ve Maltepe Küçü!cyah aa
halarının kadnıtrosunun alınmasına karar 
\"f'rilmiştir. Faaliyete yakında ba,lar.acaktır. * HALK llAl\IAMLARI - Be!ediye 
hnlk hamamlarının tamiratını bitirmiftir. 
Hamamlar yarından itibaren tekrar halka 
ac;ıl.acaktı:. 

Bir kanun layihası 
[Baş taralı 1 bıd sahl!e.ıo) 

tekaüd kanununa thtiyoc olduğu ~bnbı 
mucibbini aerd ve Belediyelerle Belediy~
lere bağlı müesseseler ve Beledi.ye bankası 
nıf>murlannın tekaüdlüklerine aid hiiküıo
leri ihtiva etmektedir. Uyihaya li'Ôre, ka
nunun bu kanundan istifade edf"ccklere te
min edeceği hak ve menfaatler Devlet De
miryolları ve İnhi'!arlar idare!lli gihi diğer 
devlet müe~lerl memur1•rın• veri.ll'n 
hak ve menfaatlere uygun olacak, 14\Uld~

ğın geliri memurların aylıkları tutarından 
kesilecek yüzde befle temin olunAcaktır. 
Ilyih•de, prensip itibarile, daim! aylıklı 
memurlann bu haktan iatifı:ıde etme•lı mu• 
vııkkat müstahdemlerin bunun dıtında kal· 
ır.a!'fl kabul olunmuştur. 

Layiha. bu kanunun mer'iyetinden ıon
ra filen 30 !lıene Belediyeler ve bunlara 
hağlı müesseselerde hizmet e<lenlerin te
kaüdlük haklarını kabul etmektedir. Ka
nunun mer'iyetinden evvel geçmiş biz.met
ler nazarı itibara olınmıyacaktır. 

Ancak kanunun meriyetinden evvel 10 se
n«" veya daha fa7la belediye v'! belediyeyi 
brığlı n-.üesseselerde hirmet edip de aldık
lr.r1 aylıkların yüzde beşini aidatı tekaü
diye diye borclanıp tediye Pdenler bu müd
det miktarınca tekaüd haklarını :hraz ede
bileceklerdir. 
Uyihanın onuncu madde.ıııine göre !an· 

dıA:ın sermaye ve gelirleri funlar olacakhr: 
A - Bu kanuna tabi memurivet ve va• 

2iff'lf're yenld<n ahnaeaklartn ilk aylıkla
rından kesileceık yüzde 25. 

B - Memurların aylık: tutarından kesi 
lecek yüzde 5. 

C - Sandık sermayesinin getireC<"ği faiz. 
D - Terfi eden veya zam gören memur

lar ve müstahdemlerden ilk terfi ayına ald 
tf:frik edilecek um ve terakki fark1. 

"F: - Aylıklardan lnzihl:U mahiyette ke
silecek p&ra cezaları. 

G - Müteferrik gelirler. 
Sandı.ta, umumi murakabe heyeti, ıer

mayesinin tamamı devlet tarahnı:lan verll
ır.ek sureti1e kurulmut i.ktısadi tetekküller 
Vf' Maden Tetkik ve Arama t::nıtiti.1.ıU. ve 
SJ.ndık idaresi memurları da dcthll olat'ak
lardır. 

-
ilk okullara 
talebe kaydı 
Kayıd muamelesine 
ilk mekteblerde bu 

sabah başlandı 
Bu sabahtan itibaren ilk okul\ ıra yeni 

talebe kaydına ba1lanmı4tır. Bu yıl b;;ınt"i 
!-lnıllara 934 doğumlu çocuklar k·ll>ui edd
n.ektedir. Mekteblerde yer kaldığı takd:rcle 
935 doğumlulardan gösteri-,H ve dersleri ta
kibe kabiliyetli olanlar da ahrıa\:&klardır. 
Yeni talebe kaydı, Maarif mUdürii.ii;Unce 
haıırlanan semt haritasına göre yapılmak-
t.ad1r. • 

Nüfus idarelerinde yapılan tetkiklerden 
anlatıldığına göre bu yıl İstanbul \ 7iliye
ti dahilinde ilk okul çağına girnıiş 8000 ka
dar çocuk mevcuddur. 

Ekalliyet mekteblerl de ·nu sahahtt'n iti
bare-n aÇl.lmıt ve tedrisata bAtlRml!lltırdır. 
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Bir yankesici hapse 

mahkum oldu 

Bel•diye İldı•ed Müdürlüğü, KııymakaM• 
)ara yaptıgt bir tamimde, pahalı kömür sa
tanlar hakkı.nda Uıkibet yapılmaaından bah
setmektedir. Bu tamim, mahalle aral~ -
rıırıdaki küçük kömür e"Tla.hnı alik:adar e
djyor. Fakat Belediye İktıaad daireo;4 iı:e 
bu taraftan baıılamamalıydı. Acaba ki.ı.çuk 
kömürcüyil mü, yoksa toptan kömür sa
tan büyük kömürcüyü mü takib etmek 
18.zım? .. 

Bize kalırsa, meseleyi kökünden hallel
mek. için, işe büyük kömurcülerden baş
Utmak Lizımdı. Bunun .sebeblerini şu su
rttle iz.ah ec;lebiliriz: 

1 - Bi.iyük kömürcü dediğimiz, .~optan 
kömür ticareti yapan kimM"lerdir. O·~·en
diğimize ıcöre, bunlRrın adedi pek :ıufır. 
Hatta bir iki tane denecek dereced.P ... Bu 
kômUrcüler. Trakya ve Şile gibi kömiir 
i.ıııtihsal eden mıntakalardaki köylüleri nü
fuzlan altına almı,lardır. 

2 - B~yük kömUrcüler, Trakya kömiir 
müstahsillt'rinden kömürü okka hesabına 
iki kuru'• alıyorlarmış. "Eğer bu doğru i~ 
öküler kanununa da riayet edilmiyor _,ıe
mcktir. 

3 - Okkası iki kuruşa alınan ltömü.r İ1-
İ<."'lnbula kadar bir vagonu 40 liraya ~e1i
l"Ot Demek oluyor ki, DemiryoUar İdare
si de fazla navlun almıyor. 

Ha!'ıh kömür müstahsilin elindtn, muhte
lif "f'beblerde, mahalle arawulakl küçük 
kömürcünün eline geline-iye kadar kili de
recede yük~liyor. Şimdi 1fU 1Uali 10rmak 
12.zım: Acl\ba kömür işini esa11nd.ın mı 
halledelim, yoksa mahalle arasındaki ki.i
ı;ük kömürcüyü mü tazyik edelim? Bi7ce 
Jrı:üçük kömürcüyü ne kadar tazyik eder
Sf'k edelim, meseleyi kökünden haJletmeJrı: 

liz.ımdır .. 
Bu da neyle olabilir?. Trakya, Şile k(.i

mür müstahsilleri ara.cıında bir koopera,tif 
yapmakla mı?. Yoksa Eti Bank gibi mah
rukat iti ile uğt'qan bir devlet müe!Sf'se
sinin ıe-,kilit yapmaıUe mi"!. Hasılı neyle, 
hııngl ,ekille kabil olursa olıun, kömür 
işini iptidai tartlardan kurtarmak zaınanı 
gelmittir. - H. A. 

Kimil oğlu Hüse)rin adında btr köylü 
ilteberi aatın almak üzere Kapalıçnrtıda do
'atırken Yusuf adında bir yankesici, Hü
!'eynin, içinde dört lira kadar paıa"ı olan 
ktı.seıini ç-ekmit, fakat,. kaçarktn elinden 
dli,ürmüttür. O sırada oradan geçen Emin 

ta:ı.NAOOILU 
edmda diğer btr yankesici keseırln Uzf'rine ı ı 
humıt ve görülmesine mini olm"k istemiş
tir. Eminin keseye butılt dükkAncılnr ta-
!'a(ından görü1müt ve yalcalanrnıtlır. Dün H A B ERLERi 
nöbetçi aulh mahkemesinde muhakemesi _________________ .. 

yapılan Emin bir ay hapse mahkO.m ve der- d 
hat tevkif edilm~tir. Bergama a 

Memlelıet 
DePdlePi 

KUR'IULfıUŞ BAYr ''11 S.rga· 
nı&ntn kurtulutunun J8 inci yıldônümil, et
ıııiz te7.ahüratla kutlanmıttır. Saat 9 da atı
lan bir topla ve şanlı bayrağımızın bir ıu· 
bay tarafından çekilitile merasime baflan
mı, ve }atanılan günün önemini belirten 

• [Ba, makateden de\·anıj Eöylevler verilmittir. Bundan sonra bir ge• 
vaffakiyetle neticelenir . Biz hakikatle çid resmi yapılmı' ve ~enclik kulübU nıcn
kartılatmak, onun aert çebreai k a r • sublarının muntazam kıyaf,.tltt yürüyil-:ıleri 
fııında İcab eden tedbirleri almağa çok alkışlanm,aftır. 

bilhassa içinde yaıadığımız devirle J:zmird~ 1 

batladık. Cumhuriyet devrinin ıeri .. .. . .. 
muvaffakiyetlerini bu me toda borç- UZUM F IATLARI - Uzüm b<>ı·ı.asında 
]uyuz. Türk topraiı Türk vatandatı ı hpraretll Nıtışlar .olma~ta ve üzum fla_t-

1 k · h ·:ı el. h ·• · ları yiıkselmektedir. Dun ve evvelki ııun 

d
mem. e elln b ~ tar d.',;. • enuİ ı~c;- görülen yilkselif k.1lo4a vasati oh~rak alt-
~n mcbe.ye ılmn~e ıgık~e be71 ı e • mıı paradır. 

k ıke ti ı tutu aga va ı t u unama· z ld kt 
dığı için, daha bu gibi b ir çok hata· ongu a c 
lann zuhur etmesini bile hatmmızda 
tutmak gerektir. 

Bilhaasa doğrudan doğruya halkın 
huıuıiyetlerine ve ihtiyaçlarına le -
maı eden Adliye letkilitı, idar e , ma .. 
a rif gibi amme hizmetlerinde, arhk 
daha isabetli hareket edilme.ini bek
lemek hakkımızdır. Bunlar, devle t 
mekan izmasının büyük itleri oldu • 
ğundan önümüzdeki buhran dakika
larının geçmesinden sonra, hükU.me
timizden ısrarla isteyeceğimiz feyder
dir. Şimdilik mümkün olab ileninin 
yapılmasını taleb etmekle iktifa et
mek daha İn saflı bir hareket olur. 

Bununla beraber doi rudan doğ • 
nıya bütçeye bir olmadan ve yeni 
tetkilit yapmağa lüzum kalmadan 
devlet idareıinin her tubeıinde yapı
labilecek feyler vardır. 

H a lti ıon zamanlarda bunlardan 
bir kıımı yapılmıf ve memleketin ih· 
tiyaçlarına da tekabül etmiştir. Yeni 
icra kanunu bunun iyi bir miaalidir. 

Necip Ali K 0 Ç 0 K A 

Duvardan düştü 
tlskildarda Fırıdıkh Ayazma sok~ğında 

o& numarada oturan Osman oğlu ?.-tuıtafa 
evinin bahçesindeki duvardan düşer~k sol 
gözünden yaralanmış, Haydarpaşa Nümu
ne hastanesine kaldırılmı,tır. 

MEB'USLARIN TEMA~ı,ARI - Mın· 
takamızda bulunmakta olan meb'uslarımız 
Ereğli kömllrleri itletmeainin A:ı:ma, Dili
ver ocaklarile modern tesi~tını, İş Ban
kasının Türkiş, Kömürit maden mınUlka
lorını geımişler, iş,ilerle temas etmişler ve 
detdlerini dinlemi..flerdir. ?.'leb'usları:nız 
Zonguldak Parti konağında., H~lkevı, Ti
caret ve Ziraat Odaları. heyetleri. Be?cdiye 
Meclisi azaları. esnaf cemiyetleri ve ma
ciencilerle memleketin umu"ni ıhtiyacları ü-
7erinde iaydah görüşmeler yapmı4lardır. 

Denizlide 
KÜLTÜR İŞLl>Rİ - İlk ledti<at nıülel 

titleri, kaza maarif memurları ve vili.yet 
merkez ve köyleri batöğretmen ve öitrf!t
m~ıılerin.in ı,urakile burada Valinin buzu· 
rile Ma2rif mUdürünün batkanhgında ya-· 
pılan ve dört gün !Üren toplantıda kültür 
i~leri üzerinde faydalı gôrii~mt'1 e:·de bulu
nulmuttur. 

Erbaada 

TÜTÜN MAHSULÜ - Tatovamn 1940 
tülün mahsulü eakl ıenelerle mukaytı.ae 
edilmiyecek derecede nefistir. Kurutma it
leri bitmek üzere olan mahsulüu miktarı 
hbaada 2.500,000, Niluarda 600 !>00. Tok•d
da 450,000 kiloya varacağı. tıııhm in edilmek
tedir. 

Ayvalıkta 

KURTULUŞ BAYRAMI - Ayv•lık kur
tulu~unun 18 inci yıldönümü içten lezahu
ratla kutlanmıftır. 

lek, bir çift terlik, bir yünlü paçavra, bfr beklenmeyen servet tesadüflerine... blf• 
.kaç biıküvit, örümcek ağına dönmüt !a- yordu. .,. evıll 
rarmıt bir mendil tıktı. Sonra tahtadan Yarım e~ır sürüklediği hiç de~ı~!J 
yapılmıf bir dolaptan dibinde iki parmak bir sefalet içinde, fakirliğin ezeh 1 \J!ciıJ. 
rom kalmış bir şişe çıkardı ve bir yudumda kanunlanna itaAt edert>k .mazi.ye bak1Y ~;ofı 
içti. Elleri titriyordu. Bir gün evvel 76 ya- O macerapPrest bir kızdı. Daimi sır uıııs' 
tına basmıştı. Şıklık yaş tanımaz. Emil- oınma değişen bir kelebekti. }-la)'• 11 • 

yen alt kattaki dok.qnJık kötürüm bıdının ilkbaharı ne güZf'ldi. O, o z.amaııW' yı .. 
hediye~i .. olan k~rık aynanın önünde ~~s~ç~ saresi ~enelttrin yığdığı ka~lar . aı~nd~ıı • 
!arını duzeltmege başladı. Sırtına kur.Lrrı vaf yavıf kaybolan deli bır çıçege ıtr .. 
ye-r yer dökülmüf güve ye-n1ği bir manto ze-rdi. Kim bilir kaç defalar ,İıfıklafltıl il,.. 
geçirdi. Cebinde bulunan bir kaç (ranğı keclerek veya onlar tarafından bıra~ yı' 
yokladı ve düşmesin diye elile sıkı ~ıkı kahvelerde veya meyhane baloların. 8i],tllt 
tuttu. Bu paralar 35 se-ne evvel ölmüş olan kılıp kalmıştı. Emilyen gözlerinin orı ;µ1l. 

kocRşının kıravat iğnf'sini aatarak ted~rik ya\·aş yavaş beyaz saçh heykeltra~ ~ 
etmişti. Kocasi~e ~ncak. on ıwn__e kadar l-ıı.r yordu. O Emilyen'i Monparna5 cıv~ b!I' 
arada yaşayabılmı,lercli. Yekuna naz.a.r:ın bulunan Leylik bahçeıı;-i kaztnosun -~1· 
hsyatının az bir kısmını işgal ettiği için yaz gününün ışıkları, gene kad~:'ın '; tıit 
bu adamca~ızı çok çabuk unutmu,tu. An- liklerlni dile ~tirirken gömı\J$ orı ~· 
cak ,imdi kıravat iğne~i münasebetile ha- ak~am yemeğine davet etmişti. Sonr• ~· 
tırlayabiliyordu. Bu bauı.n M'rt, hazan tr.Üf- z.ik başladığı zaman Emllyen'i dan~ tıı' 
~i~ ~ar~ketlerde bulu~~n .. bir yapıcı .usta!ı dıracağı yerde onun kollarını, boyıt~ll~J 
ıdı. Ihtıyar kadın aba1ur~u2 petrol lamba- valeti içinde görünen omuzlarını te ıP'_ 
ıını söndürmeden ~:a son bir defa daha dalmlf ve göz kırpıp kır bıyıklar1 "'·ı).fli1 
baktı. Buraya gelelı hır halta olmuttu. Ar- mı~tı. O zenğin bir heykeltraştı. ~ ~ 
tık fazla k~lmak istemiy~r. ~·e tehirdE"~ bil- model olarak seçmiş ·ve aylarca ~ah~:~ 
me':° hangı 1:"~ydanda ~-kılı. duran ~r4ıb sonra onun tarab perisi hali~~e bll" eli~ 
pcrısi heykelınt bulup gorebılmek . lçın a- lin! yapmıştı. Bu Şarab perıtı;J heyk .&J~ 
«le ediyordu. Odadan çıktı. Merdiven1er- ,imdi Emilyen'in bulunduğu ı<.otd•. ıf 
den ağır ağır inmeğe başladı. Bu dttm:r bu güzel tehrindeki parklardan bitiPl~~J 
kadar sert olan cemiyeti kendiınti e.zmek ta..cıında yükseliyordu. Emilyen bU Jı.t f( 
için yapılmıt bir makinf"ye benutiyoı·du. bittikten sonra gôrmt-mif ve ıenelerc',tff 
S::rh~ ve. gafil bir ,:eneli~, obur ve ~vkc rieoten ayrılamadı~ı için hey~elin ~ 
du~k.un hır olgunluk çagınt geçırdıktc.n kondu!lunu Oğrenememişti. Jşte "'" 
M;>nra niçin kuru ve mana!lız bir ihtiyarlık: onun bu tehirde olduğunu anlarrıış. ~ 
devresile sona eriyor, diy~ dii~ün~yc;r.~ı.ı. yarım asırlık bir faMladan sonra .'~fi t''r( 
Sokağa çıktı. Ayakla.rındak.ı varıslerı, Jroıl- nin en canlı hüviyetlerile bir san 1 .. ~ 
5\inü ııkıştıran aıııtmı. yorgun ve. ha!ita kal- ~ri halinde yükselen heykelini gor 
bi ve 10l kolunu felce ulratan ankilos df!r - gelmişti.. 'I 
dile zavallı Emilyen iki büklüm olduM;u Müzik-Hol sinema ve otellerle do~ 
halde yere dfişüverecek rniş Jibi yürüyordu. Kotdazür fl'hrinde canh güzellct ,r f 
~~l~n bunl~ra rağmen Em~!y~n ı:neyus mermer bir heykel bulmak kolııY bi~ I 

de-gıldı. Gençhk za~anlarını gorur ~bi o- dcğikli. Halk eğleniyor, gazetelerd~ 
luyordu . O, on '!ekız yafında çalıştığı yer- n._yetleri okuyor, .alonlarda danı: li f 

den ayrıln:ııı •. ~e~m ve heykeltra~la~a lard1 ve kimsenin Şarab perisi he)·Jı:; fi 
model vazıfe'3ını gormeğe batlamı~tı. lhıı- me~gul olduğu görülmüyordu. EtnilY' ı;J 
-..·ar k1'dm bütün bu zafer .enelerınl adeta 1 d 1 ş b · 1· be"k f 
.J • •. •• • • aı an geçen ere ara perıs ·bit 
yaşayormue gıbi eulumstd.i. Omzunda e~kı nerede olduğunu Mruyor, fakat hiç ·•; 
torbasile caddenin .sağınd~n aoluna, ao, _. vah alamıyordu. Nihayet araya arı> 
!undan sağına g~çıyor bır u.rhot ha.ile b 1 b.ld. 

k d B. bl uaıı. çamurlara batıp çı ıyor u. ıraz sonra r . . ~ 

kahvenin önüne geldi. Cebindeki franklaT'~ - Oh, oh! Işte, dıy~ h~ykırd~rin ıJ-1 • 

tekrar saydı. Cesaretini toplayıp kapıyı itli O~talık karanlıktı. llerıde te. ünjj ~ 
Tk b'r g"lg·e ııribi bir masanın başına aaati ağır darbelerle sabahın ~-ç ı.rf"~ 

ve sı ı ı o ~- d Emil ı·ği . b"tuıt ı• ı,;,r 
t d G .. )eri yarı açık etrafa bakıyor yor u. yen gene ı nın u ı. r.-. 

o ur u. oz · 1 . d rere"" ' 
k di kendine •ne kadar temiz, ne kadar ni e ışte or11 a mermere can ve .. uııı 

ve •n ı· ı· d b" ·· k b' lk m uı ılık · diye ıöylenjyordu. Kahvenin sahibi ae ıyor, e ın e uyu ır sa 1 

ailesile berabıtr salonun bir köşesinde ye- tuyordu. bll ~ 
mek yiyorlardı. Emilyen yemeğin nili: gibi Emilyen bakıyor: doyamadrı:n ,I'. 
kokusunu ve lokmaların çiğnenmesinden bu güzel vücude 'Qakıyordu, Ya;•• ,'Jt. 
çık•n eürültüyü ı,Hha ile dinledi. Yut . - bir öl~m yorgunluğun:ın -~e-~di!'"inl; ~. 
kundu. Kahveci. ve ailesi beyaz merm~r hır hUı~tti. Fakat h.cykelın o~un~en .. , 'ttd 
n.&sa üzerinde iyi pişmiş soğanlı ta\'tan ayrılamıyor, Emılyen, Emılyen. di> 
yahni~l yiyorladı. Kaynamıt f8r&b ve kan kele se~leniyordu. .. ~ 
köku~u buna tü~he bırakmı~~rdu: Bir an kendini heykeltraşm •10~!1~ 

Emilyen taı:e hır ekmek dıhmlnın ke - görür gibi oldu. Kulaklan uğul·• I' 
ıilmekte olduğunu hi~etti. Yeniden yut - Batı çatlayacakmıf gibi oluyordu ~1J t 

kundu. Bir kahve içtikten sonra sokağa aksaçlı heykeltraş ona haykırıyo '/ 

çıktı. - Pozunuzu muhafaza edinit, ıc:ı 
"

4 
• mayınız! "1,/ 'hot 

Saıtler a:ünleri, günler seneleri kemirir Ne yazık ki bu defa ihtiyar Enı1 
• r• f 

ve bu böylece · devaı;n eder. ve cansız bacaklarının üzerinde dıJ r•b/ 
Emllyen ıokak~ yüt:ürken geı;mlt aü2el ve ya.Yat yavaf yere yıkıhyord\l· Şa ~ı1-

senelerini ytniden yaf8yonnuf gibi oluyor- rlsi fecrin ilk u~lkları altında can " 
du. Şimdi k:end~&ini mazi de oldu,ğu gibi du:° " 

sefiriilin hayranlı~ı 
Kültürptt'~ 

Efgan 
~ 

Efgan Büyük 
hakkında 

Elçisi Fuar 
güzel 

ve 
sözler söyledi I ~ 

izınir ıs (A.A.) - Şehr-im-izd_e_b_u_i_u_n_ına_k_--m-,.-o-lm_a_s_ı_o_yr_ıc-a-takdire 13yılctır. 1~ (. lı'ı 
l.t olan Efgan büyük elçisi Feyz Iı'l\.lhemmed Reisinizin zeki ve iktidarına hal' 
11.an dün viliyet makamına gelerek kart bı- dım. Kendilerini çok samımi .~~ I 
rakmıt va 90nra Belediye Rc.islııi ziyaret takdir ve tebrik eltim. Ben bı.ıt ~ 
ederek KUltürpark ve fuar hak.kınclaki de- fuarlarını gördi.\m, fakat buras•01 ôir· 
rın takdir ve hayranlığını bevan etmi.;;tir. elim, çünkü evveli burası bi11~1rs1". 

Btiyük elçi şehrin muhtelit yerlerini \"e karde~lerindir, Bütün prk is1Aı1'1 · ,~ 
bu arada Milli Kütübhaneyi gczmi' ve İz- tab ederek gcjylerim ki gelsinler .,.·e ~, 
miri ziyaretine aid intıbalarını g~zetecilE"re ıer ve Türk idaresinin, Türk g•.~~et• f 
şu cümlelerle üade eylemiştir; bilyük e!'erler yarattığ1nı götııı~ft1" 

c- Herşeyden evvel turaaını IÖylemell
y;m ki İzmir çok güzel bir nıcmlekettir. 
5evim1idir, ,ırindlr. İzmire fııaı·ı görmek 
maksadile geldim ve hayrette ka!dını . Den 
,\.merikayı, Hindistanı, Londra) ı, Parisi, 
Berlinl, Romayı ve dünyanın bic ('Ok ~ehlr• 
terini gezdim ve gördüm. Hslla gelfeO Roma 
M"rgisini de ziyaret ettim. Fuarınız kadar 
C"Jzib ve nıhenvaz güzel c;am ve ~içek koku
lu bahçeler içinde cennet gibi bir (uar ı:ı:ör
nıedim. Bu yüksek eserin Beledı\ e Reisinız 
t=-rafından İmıire hediye edıldil!"nn görerek 
diyebilirim ki bu ~seri yaratanların hatı

ıaları hlç bir zaman unutulmıyac"ıklı.r. Bu 
bnar itlerinin kı58 bir zamanda bataııl-

dE'vrin en eski idaresinin yanhŞJ' .,.ti 
kından öğren.!1.inler. Türk Cunıh~~~ 
r~sinin kudretini, kuvvetini ve 1 ıJ. 
naz azmini anlasınlar.• ~ • 

Büyük elçi beyanatını tekrar . .ı ! 
)·ı> Rciı;i hakkındaki hayranlığını tc 

bitirmiştir. -----------
Pencereyi kapı ıanıı• 

•f cıiJ!' f 
Reşadiye otelinde oturan Uıtı r''1 

serhof olarak otele gelml~, penC~ft 
vnnederek dış.anya çıkm&k tstc ,.,ı' 
ğ"l düşmü~, muhtelif yerlerindefl · 
mı~. tedavi altına alınmıştır. ....----------":"""".,,,,.. ___ . ....., ....................... -~---.................. --""""-...... --...... --...... --............... ----,,,,,.,.... ...... =~------- ~ .• 

- Evli olduğunu öirendim .. Ama .. Artık ı -Ağabey... - Bir bafkasına lxırc yükletıl•" 

amanyo u 
Edebi Roma:ı 

TEFRiKA : 4:!.l 
Hayret etmiş göründü: 
- Nifa"lanmış mıyım?- Kimden duydu

nu:ıı: bunu?. 
- Sözlerine emniyet edebileceğim bir 

dosttan!. 
- Bu dostunuz her halde yanılmış ola-

c,k!. 
- İmkıinsız!. 
Kork.1k nazarlarla yuzume bakı:;ordu: 
- &yle bir teY olmuş ola, sizden nıçın 

ıaklıyayım'!. 

- Belki henüz .sözlüsünüz?. 
- Hayır!. Böyle bir feY de yok!. 
- Şu halde, yanında gördtiklerı erkek 

Jclmdir?. 

KERİME 
N AD 1R 

- Atabey!!.. Ne demek istiyorsw;uz? .. 
Iıtca ederim artık takayı bırakın!. Si:r.e bir 
likör vereyim~! .. 

Cebimden zarfları çıkardım: 

- LikorU aoflra içeriz.. Şimdi bana cevab 
ver: Bu mektubları gönderdiğin adamın 

evli olduitunu bilmiyor mul!lun? .. 
Nebahat titriyordu. Yüzü bembeyaz ol

mu~. gözleri bi..ıyümüttü. Cevab verm'"k 
içın davrandı; sonra dudaklarını ısırd.J ve 
ı;laın•li• ba,ladı. 

Bu göz yatları aczUı ve çareılz1Jğin ifa
desiydi!. 
Kındar bir gülümseyişle sözlerinin içine 

bı:ktım: 

- Nasıl' - DoS"nı konu~ursan Pi•man olmtı:ısın .. 
- Bu erkeje mektublar yazıyormu, .. Bana hakikati olduğu ıibi anlatacakJın ... 

aun!. Haydi seni dJn1iyorum ... 
- YalanL - Atabey .. Yemin edecim ki ben.je ka-
- Mektublaşıyormuşsunuz? 1 bahat yok... • 
- Yalan!.. - Peki!- KabahatUden bahset! ... 
BılrjJru yakaladın:ı ve onu çekerek bir Yüzünü ellerinJn Jçlne ılmıf hıçkırıyor; 

k:.n pl ntn ustune oturttum: konuşmaktan çekiniyordu. Bu hareketinden, 
- Bu mektublardan elde ettiklerim var.. benim hanii noktaya kadar meseleye vi-

Jl~ı ıormel< iller misin!. J IW olduiumu öironmek ı.tediiini anla· 

dım. 

Namıkla ne !uretle tanıştınız?,. de- dönemezdim.. - Artık ağabeyin değilim, diy()runı .. mi? .. 
Ayağa kalktım; vücudüm ürperiyordu. Ben bir aşiftenin kardeşi olamam .. Bu re- - O zaman düşünürüz.. ÔJJ" 

, , ••.••• , •• , , , , • , ICollarırnı kavuşturarak b\r an onu süı - zaleti, bu cinayeti kafama sığdıramıyorıırn.. _ Doğru! .. Siz, bütün bu yol• tıiii1İ 
- Suoı;makla hiç bir ftY ka1anmı• oln1a- diim. Sonra, ~aklayan bir se!'öle: Münasebetini devam ettireceksin, öyle mi? ler gibi başınızın çaresine baı~'ıı'f• 

Yac.:ak!i=ın!. Onun, altı ıenedenberi leyz.e • - Artık dönemezdin öyle mi?. dedim. Nıçin?. Ne hakla?.. B 1 b• ·• iri olmazsa, bir başkası o .11 1,,dP~ min kırile evli olduğunu ve bir çocuk ba- Evli bir arkeôin metresi olmakta d!vamı Saçlarından tutmuc onu yerlerde sürük- 1 b r • ':11:·' 
• v yanız kocası için yaşayan ı 1P'~ 

bası bulunduğunu bUmeyor musun?.. zararsız gördün öyle mi? .. Gayen nedir~ .. leyor; yarı şuur'!ut bir halde dövüyordunı .. ca~ını iade etmeniz lhlmdll'·· :fJ~ıı 
.. , • • • . . . . • • • . . Başını kaldırdı: Birdenbire oda kapısı açıldı . İçeriye Ü- evlQd sahibidir de!.. Anlıyor 
Cevab ver diyorum .. Biltün bunları - Ne ;ibi ağabey?.. vey annemle küçük kız kardeşim gir<liler. R 

1 b h ~7..alet sona ermeli!.. .ıı 
bilmeyor musun?... - Bana .Ağabey• demlyecek!!ıin! .. SPni NebRhat onları görünce yara ı ır ay- Ü tsrı:tı d 

- Ağabey... artık tanıyacak değilim .. Söyle bano ga- van a:tbi: vey annem, mahallevari . k9cıt; 
1 k • · h kalçalarına koyarak sesini Y~ ~ı - Söyle ... Niçin bir evi er egın etya- yen nedir?.. _ Anneciğim .. Beı:ıi öldürüyor .. Kurta- _sı:J 

lı · d. • o d bekledı'n' V Ani d ı • k 1 1 - N.• ... dedin, ne dedin?. ,., "',/ na gır ın... n an ne ·• e ne - ayama ım... rın!.!. diye boğuk boKu n emeğe başladı. -w ,fi'. 
bekliyorsun?.. - Bu hayatı böyle devam ettinnelt fik- Üvey annem bir kaplan haşmeti le ü7.8 • yola dokulenler gibi başımızın ,6» ~ 

C b ··k't )unca kolunu 'd r'ınde ı · ., bakabiliriz? .. Sen bizi ne ıanflid" dil eva ı gene su u o , tı • m sın... rime atılarak: .. 
detle tutub çektim: ...... , •.• • • • •... - Ne oluyor? .. dedi: Bu Of' demek?- Masum kızım bir kurta yem o ti; (' 

- Cevab vf'r .. Yoksa karı,mam!.I. _ Evet mi?.. Onu ,iddt-tle silkip bir tarafa ittim:: Nebahat annesinin sözün~ ~c! 
Yutkundu. Kolunu elimden kurtararak _ Evet!.. _ Kadın!. Bu evde necislıiı Kızının re- - Ağabeyim haksız değıl 

b. · k'ld' kd' ı ne y•palım ki, çaresizlik var·· ıraz gerı çe ı ı: Yüzüne müthiş bir tokat yapıştırdım. zaletini ta ır m ediyorsun? .. Ev bark 
- Ağı..bey, dedi. Size her şeyi ınlat~ca-

1 
Birdenbire neye uğradığını şatırdı. H8y • yıkmağa utanmıyor mu~nuz? .. - Nedir o çaresizlik?- r' 

~ım .. Benim hiç ıuçum olmadığını M:Ore- kırmak istedi. Avcumla aizını kapadım Sözlerimden ürktü. Yerde harab bir va- Diye aordum.. b ,., ~ 
·· ·· k k ı ce"' ~,· cekslniı.... ve saçlarını yakalayarak kafa~ını sarstım: ziyette surunen ızına bakara : Gene annesi ondan evvr )<Olıu 

Bıra7 daha su"1:u, sonra devam etti: - Evet, öyle mi?_ Bl,1 adam aana kaç - Vah yavrum!.. K11lk•. Kalk tU h~ri- - Kızım bu adamdan oyle ti' 
- Biz, İçeren köyündeki çiftliği satılığa ıün yar olacak sanıyorsun? .. Ne büyük ve fitt önünden! .. dedi. ayrılamaz .. Çünkü seviyor... sJ"-ıl f 

c:ıkannıştık .. Çünkü his!ednrlarla uyuşa - ne aarsılmaz sadakat vidlerlle baklanrJıı;ı Geriledim ve gürledim~ Gayri ihtiyari bir kahka.h• ııilf' 
r:uvorrluk. Ba:ıı talihler çıktı .. Bunlardan kat·ı!lıına yar olmayan bir vicdan!tı:t, sana - Namık bir daha bu eve girmlyeef'k- A 1 ~. k k dar .fflı.ı ... i~· 

• - y . =vme o • .. l•' p·.ı 
birisi ile mut..'lbık kalmak üzere idik .. İşte kaç gün yer olacak? .. Bana cevab ver!.. • tir .. Bunu duyduğum anda batınıza gele- dir?. Sevl'nler mutlaka 5evıtır ıı-'""" 
o sıralel"cia ... Nan11k geldi .. Çiftliği ıi;PZdi. - Ağabf"y!.!. ceği düşünün!.. Ben, evimirin şenliğini sön· laka vuslata ererler mi?. aı.ı 
Hnvalar çok fena olduğu halde bir k~ç - Su~ rezil!. f,ıikbalden ne umuyorsun'?. düren bir aşifteye ağıı: payı vermeğe gt!!- nunda, hangi n.i:ıamda var?· t 

defa gelip gitti.. Nihayet istediKimiz !iatın Et•inde, kocA~ını bekleyen bir ma!um kl!lı- mi.~tim. Karı:ıma kardeşim çıktı.. ._; Mademki bugün seviliYor:,ı# 
fazlasını vererek çiftliği satın aldl .. Ön,.e dıntn bütün haklaunı çalmak, onun aaa- Uvey annem söze atıldı: - { 
fena bir niyeti olduğunu hissetmemiştim.. delinden a~ırmak için tamamile mi vicda- Kızımın ne suçu var?. Mademki bir - Başka birisi tarafından z,ıı.tt11 
Sonra, bana muamele5.İ değişti.. Bir çok nını unuttun"! .. Bir aileyi yıkmak, mah - kere lgfal olundu; o adamın kızım1 yaşut- - Bul o adamı bakaJını!.d ~Je~ 
vidlerle bent kandırdı.. Evltnece~Jmlzl vetmek çok mu zevkli? .. Ne be'ıcliy.Jrıııun?. mak boynunun borcudur.. birinde aR,abey olup da k~f e e\'ıetı 
~vlcdi .. Annemi bile razı etti .. Bu :ıpar- Karısını ve evl!dını unutarak aşifteler pe- - Ya! .. Peki, o ıdam bir gün bu borcu şi.ındün mü?. Onları vakll1:cii.. 1 lımını tuttu .. Fakat aonra... •inde ko~an bir alçak herilten na bel<ll - t1ıtn1mayacak olursa??_ din bu hal başımıza gctnıe , ,., 

- Evet sonra??.. yorsun?.. - •• 1 ,, , .. , • , 1 11 ı 1 (Af~ 
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Günün yazısı 

Memleketimizdeki 
Alınan gazete 

muhabirleri 
.,,,~an razetelerinin veya Orta Av· 
"'·-' "• Balkan memleketlerinde Al· 
...,, dT · "'• 

1 
1 ı ıle çıkarılan gazetelerin 

ı,,,z •ke.~imiz~ek~ muhabirleri tara • 
0,1,,~. ron~erılmı, olduğu kaydile 
ııı.,, tilderı yazıları okuduğunuz za. 
8~ kendi kendinizden ıorarsınız: 
ltıid~~zeteciler hakikaten Türkiyede 
dirı~~,_•r, . yoksa . ıuradan buradan e
l<• •derı malumat kınntılarını bir 
•h r t' • k ' k · · 0, • e ırıp et ı ve ıaa :myaretlen-

lld . ltrt.;· .ıntıbaları tazeleyerek gazete· 

AVRUPADA 
DARB 

• 
lngiliz resmi tebliği 

Londra 15 ( A.A.) 

Havn I,t:z.a.retinden tebliğ edilmiştir: 
Dün gece kuvvetli İngiliz hava filoları 

~Ianf denizinde toplanmı, olan düşman va
purlarile mavnalarına ve harb malzeme ... 
lerine ve düJMan tarafından bu malzeme
nin tevzii için kullanılan tevzi merkczle
rile münakale hatlarına uzun müdOct de· 
v;ım eden fiddetli hücumlarda bulunmuş
l&rdır. Anvers, O.tende, Fles..<=ingue, Dun
kcrque, Calais, Bulogne limanları şiddetle 

bombardımırın edilmiştir. 

E.cıcıabruck, ?tfannheim, Aix-la-ChapelJe, 
Ifamm, Kre!eld ve Brµksel'de malzeme de
polarına hücum edilmiştir. Rheine, Ahaus, 
Snndern, Hu,ten ve Weıthofen'de demJr .. 
,yolu münakalelerine de taarruz edilmiştir. 

HAKiKAT 

d,© SPOR 
------- -

Atletizm birincilikleri 
__ du_·n yapıldı 

Milli takım nemzedleri kampa • • 
gırıyor 

Türkiye atletizm birinciliklerine dün de 
Fenerbahçe stadyomunda devam edilmiş ve 
müsabakalar bitirilerek milli takım kampı
na alınacak atletler seçilmiştir. Dünkü mü-

takımlarile çıkan siyah beyazlılar güzel bir 
oyundan sonra rakiblerinl 3-0 n.:ıailUb et
mişlerdir. 

Galatasarayın antrenmanı 

AFRİKADA 
HARB --• 

Ingiliz resmi tebliği 
./(.ahire 15 ( A.A.) 

İngiliz hava kuvvetlerinin dünkı.i tebliği: 
Do;u Llbya~ı üzerine yapılan birçok bas

kınlar esnasın.da deniz tayyareleri üssüne 
~arruz edilmiştir. Dernirlemlt t.ayyareler 
u~erine bombalar dü,müttür. Rıhtımda bü
yuk bir yangın çıkmıtlır, 

Sidi-Omar civarında otomobil nakliye 
t~em~~leri ara.!ında yangınJar vukua ge ... 
tirılmıştir. Ayın bölg@de son Od gün zar
fında otomobil nakHye parkları da bom
bardıman edilmiştir. YangınJar 50 kilomet
re uzaktan görülebiliyordu. Bütün tayya
rl"ler üslerine döamüşlerdir. 

. S. 79 tipinde bir tayyare çartamba gü
nu Akdeniz: üzerinde avcılarımız tanıhn
dan dütürülmüıttir. 
Perşembe günü cenub Afrikuı hav8 kuv

vetlerine menıub tayyareler orta Habe,is
tanda tayyıre meydanlarına taarruz etmiş
lerdir. Jimma'da bJr hsngara tam isabet 
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Politika • Askerlik 

Twıa işleri 
ve Sovyetler 

T a11 ajanıının bir tebliğine göre, 
So:"fetler Birliği, Almanyanın delıl.
letile Viyanada toplanacak olan Tu· 
na eksperler komiayonunun İçtimala· 
rı~~ ~kayd kalanuyacatmı, Tunanın 
re1ıı;rıı Ye buradaki ıeyrüsefer itlerile 
yakmen •lıikadar bulunduğunu bil· 
dirmifıir. Bu ıuretle Sovyetler, Be· 
sa.rabyanın atınmasile, Tuna deltası· 
na kadar uzanan hudud dolayııile 
kendilerini Tuna devletleri meyanın. 
da .. ymaktadır. Sovyetler Birliği bu 
komiayona niçin davet edilmeı:nİJlİr 7 
Bu, Almanyanın bir ihmali midir 
yoksa kaıden mi unutulmuttur? Ge'. 
len telgraflarda bu hususta aualıat 
yoktur. 

<ıııı ı"' ıdarehanelerinden bir tarafa 
~,/ damak11zın muhayyel Ankara 

10 • lıtanbul mektubları mı yazarlar, 
~ llıYed Türkiyede iıeler, odaların• 
ı,, . çıkmayarak türkçe bilmez mÜ• 

,~~lerin getirdikleri haberleri ke· 
ı, ~itle göre anlayıp tehirle mi ildi· 
ı_,1 erler ki anlattıklan bu kadar 
~ 11 ye bilgiaizcedir ? Ve, bu zatlar 
b,. ;bırlik va:r.ifeıinin nezaketinden 
d,~ı. •rece haberai:s midirler ki ya&· 
d1ı1ıı_" baıtan ba,a miaafiri bulun • 
11't h memleketin aleyhinedir? Bir 
~ •karıınız, bu muhabir mektub· 
~ an biri Türk kadınının terakkili· 
Iİı ~Vzu olarak almııtır. Zannedeni• 
~ İnkılabımızda kadınlanmızın 
~ .'t ve oynamakta oldukları e• 
~~I ltı~yetJi rolü izah edecek, mek • 
d~ ••ıınizdeki kız talebenin ıay111n • 
'ıı~'!"aıl çalııtıklarından, ııiylerile 
·~ k ı hayatta tutmağa muvaffak 
dı.~. ları yükıek mevkiden bah•e • 
11""'tir, Hayır 1 Bir zamanlar Alman 

Pilotlarımız ve mürettebatımız havanın 
muhalefetine ve düşmanın müdafaHsına 
rağmen hücumlarını muvaffakiyetle ncti
ccltndirmiflerdir. Bilhassa Anvers rıhtım
larında muaız.am haaarlar vukua getiril
miştir. Grisnez burnunda topçu mevzi!rri 
ve muhtelif dt.ışman tayyare meydanları da 
bombardıman edilmiftir. Bir tayyaremiz 
dönmeml,tir. 

5J.bakalar, cumartesi günkü kadar heye
t'o.nh olmamışsa da gene büyük bi:- intiznm 
dahilinde cereyan etrnif ve kalabalık bir 
haJk kütlesi huzurunda yapılnuşlır. Bir 
gün evvel uzun atlarken hafif bir ~kilde 
11dale.!l tutulan Muzaffer iki yüz metreye 
girememiş bu suretle Melih hemen hemen 
rakibsiz olarak yarışı kaz.anmıııtır. Bu ya
r41la Eskitehirli Saminin ilerisi ıçin büyük 
bir istidad· olduğu görülmüştür. 

Dün Şeref ıtadmda Galatasaray A ve B 
futbol takunları aralarında bir antrenman 
rr.açı yapmışlar neticede A takımı B takımı .. 
nı 9-4 mağJüb etmiştir. kaydedllmit, binalarda yangınhır zuhur et

A mittir. Bir Capronl tayyaresi t.ıhril::: edil
mJf ve diltr bir tayyare de hasara uğra
t.zlmıştır. 

Beşiktaş gene takımı Süleymaniyeyl, 
takımı da Vefayı mağlUb ettiler. 

Çalenç 
final 

kupası 

maçları 

Tuna meseleai nedir? Tunanın Av· 
rupa tarihi kadar eaki ve onun kadar 
ıeniı bir ehemmiyeti vardır. Çünkü 
Tuna, Avrupanın ortumda ta Kara• 
ormandan Karadenize kadar 2,900 
kilometre irntidadında büyük ve tabii 
bir yoldur. Vakıa Tuna, Bavyera'da 
Ulm tehrinden itibaren aeyrüaefere 
müaaiddir; fakat nehir bundan oonra 
Kar-.lenize kadar çok mühim bir 
mesafe katetmektedir. Tuna, birçok 
memleketlerden geçtiği için beynel· 
milel ticarette büyük ehemmiyeti ba· 
izdir. Tunanın üzerinde bugün 1 mil· 
yon 300,000 tondan fazla gemi iıle· 

1 ~•!erini yazılar, reıimler ve hak• 
dıııı:::.nlıklarla doldurmuı olan ka· 
t~ h' ız mektubun muharririne gö
ltiıt •liıa.ısa modayı takibde terakki 
~trniı,!erdir. Bir baıka gün, bir 
~1 • muhabir eline pazarlıksız ••· 
~lnıııtır. Zannederainiz ki ıize bu 
~ da müspet ıeyler ıöyliyecek, 
~•1tıtar verecek, bazı ıehirlerde lal· 
~ ~aaına konan iktısadi ve 
.. ~ lt bir tecrübenin neticelerini 
1\1\dana çıkaracaktır. Hayır l Şarkta 
"111 •lığın adet olduğunu, paıarlık11z 
~ 

1 
kanununa rafmen pazarlığın da· 

~d·ı'~la. yapıldığını, Mecliıe verilen 
-..,1

1 le.yıhaıına göre pazarlığa reamen 
~d.et edilmek üzere bulunulduğunu 
,,,_;. •tmekte ve vaktin kıymeti ol· 
'\ı 'Rına a:öre her dükkanda çeyrok 
~· Çtne çalınacağını haber vermek .. 
~· ~~ıfor uyuyor 1 Bu da bir diğer 
it Qbırın yazmna koyduğu baılık· 
I~ erlin, Hambura:, Bremen yanıp 
ltitı •l~r ve Alman vatandaılarının 
!Ilı·°'"'• uyku girmezken Boğaziçi 
~b'!' "• müıterih uyuyor. Hayır l Mu· 
~kır, l'ürk vicdanınuı hiç bir zaman 
1,,. ı, telakki etmiyeceği 11tırablarla 
)!ıhıiçinin ıükônetini dahi muka • 
~~· •tnıemekte, yalnız tirket vapur· 
lııı ~ın ıürü ile iılemekte bulunduğu· 
~'k &kat onların Boğaza beynelmilel 
~ lerini vermekten c.zak oldukta· 
1-,' ' !'1illetlerin asırlardan beri Boğaz. 
~d~runda boğuıtuklarını anlata • 
~'ıı l<larını, garbdan ,arka, Akdeniz· 
~ .~radenize ve Ruı limanların • 
~~~Yaya yapılan transit münaka· 
'"lıt olınüı olduğunu» rivayet et • 

•dir. -

Londra 15 ( A.A.) 

Havı Nezareti akf&M üz.eri atağıdaki. teb
liii ne,retmittir: 

Saat 19 a kadar malüm olan neticelere 
&Ore, bu ıün 165 Alman tayyaresi düıoü
rülmüttı.ir. 30 avcımız: kayıbdır. Fakat on 
pilot sal ve salimdir. 

Londra 15 ( A.A.) 

Hava Nezaretinin tebliği: 
Düşman bombardıman tayyareleri dün 

gece Londra bölgesi üzerine fasılalı hü
cumlarda bulunmuflardır. İngilterenin v, 
Galle'in muhtelif kısımları üzerine de bom! 
balar serpiftirilmi,tir. Birkaç düşman tay
yarcıi Londranın merkezi üzerınde uç
n'u~lardır. Bombaların ekseriıl banliyöle
re ve ch·ar bölgele.re dü.şmüftür. Bu ban
liyölerden .ikisinde evlere isabetler \."Uku 
bulmuştur. TicareUıanelerden müteşekkil 
bir kısımda da bazı hasarlar vuku bulmuş 
\.·e bir yangın çıkmıtsa da IÖndürülmiiştür. 

Ht'.'nÜZ tam olmıyan raPorlara nazaran 
Londra bölgesinde ve etrafında hasar ve 
te~efat miktarı evvelki hüc:umlardan aı ol-
mu,tur. 

Yük•ek infilaklı bombala; orta İngilte· 
re tehirlerinden birinde bazı hasarlara ae ... 
be-b olmuf, birkaç ev alır hasarlara maruz 
kalmı•hr. Ölen ve yaralananlar vardır. 
Di~er bOlgelerden ıelen raporlara göre. 

hasar hafif ve peok az ölen \ı"e y&ralaruın o1-
mu,tur. Şimdi ıabit olduğuna , göre, dün, 
avcılarımız tarafından 7 düşman tayyare!l 
daha dütürülmü~ür. Dün gündüz dü~
rülen dü!l'man tayyare.si adedi bu suretle 
l@ dir. Bunların 2 si hava defi topları, 1 
tlnf"si ıün doğmadan ve on beşi de gün
düz avcılarımu tarafından düıürülmü,tiır. 

9 avcımız kaıyıbdır, fakat 6 &\"Cının pilot
ları nj; "\'e ulimdir. 

e • 
Londra 15 ( A.A.) 

Hava ve Emn:lyet Nezaretlerinin müıte
rek teblitl:. 

Bu sabah birçok dilfman tayyareleri iki 
dalga halinde Dou\'res yakınında sahili Bf

mışJardır. Bu tayyarelere avcılarımızdan 
müteşekkil büyi.ık bir filo ıür'alle hücum 
elmiş ve bir hava muharebesi cereyan el
n1iştir. Bu muharebe esnasında ilti küçük 
düı,man ırupu Londra bölgesine nüfuz im
klnını bulmuttur. Bombalar atılmıt ve di
ğer hedefler ar&11nda Buck.ingham sarayı
na da yeniden isabetler vaki· olmuflur. ik,_ .. 
metgihlara bombalar isabet etmiş, yansın
lar çıkmıf ve gız ve IU borularında hasar
lar vuku bulmu,tur. 

İlk raporlara göre insanca zaytat azdır. 
Bu ba!!ik1n ema!ında en az 50 düşman 

tDyyaresi dü,ürülmilştür. 

Dört yüz metre manialı koşu çok heye
canlı olmutlur. Faik ilk iki yüz metreden 
rıonra rakiblerinden ayrılmağa muvaffak 
olmuf, onun yedi metre kadaı'gerUindc An
karalı Ratidle İstanbullu Neriman arasında 
ııkı bir çekişme başlamıştır. Fakat Ne
ri.nıan güzel bir taktik kullanarak yarıtı 
ikinci olarak bitirmiştir. 

Bet bin metre koşusunda, İstanbuld:ın 
HW;eyin güzel olduğu kadar tempolu bir 
koşu çıkarmıştır. Bidayette beş tur önde 
&iden Artanı yirmi metre kadar geriden 
takib etmekte iken koşunun yarısından SQn
ra Hüseyin tedricen hızlattırdığı tem(>Osile 
öne geçmiı; ve her turda bir kaç ru ... trf.> daha 
kazanmağa batlamıı;lır. Nihayet Ankaralı 
Mustafa da yetiterek Artanı geçmiş ve ~on
lara dolru Hüseyni tehdid etm~Se başla
mıştır. Fakat Hü6eyin son iki turu çok gü
zel koşarak yarışı ikinciden 30 meue kadar 
!arkla bitirmittir. 

Sekiz yüz metre koşusunda Rıza baştan 
i1.ibaren önde gitmişse de ikinci turun 
hatlan11cında atak yapmıf ve 500 metrede 
rak.iblerinden ayrılmıflır. Bundan sonra 
çok taze bir kuvvetle koşuyu bitiren Rıza 
gü~el bir de derece yapmıştır. 

Ik.inciliği alan Kocaelili Kemal, eski 800 
metre kurdlarını geçmif olmak itibarile 
gi.izel bir yarıt çıkarmıştır. 

Kampa fU atletler alınmıı;lardır: 
Muzaffer, Fikret, Melih, Cezmi, Sami, Tu

ran, Gören, Osman, Rıza, Receb, Adnan, 
Galib, Mustafa, Artan, Hüseyin, Faik, ~ü
ha, Vasfi, Ömer, Yavru, Jerfi, Polrtt., Sü
ı·eyya, Muhiddin, Şerif, Haydar, Kemal, 
Yusuf, Arat, Hayri, Alef, Balcı, İzzet, Şevki, 
Ali. 

Dün alınan dereceler tunlardır: 
YÜKSEK ATLAMA: Birinci Jerfi 180, 

ikinci Polat, üçüncü Faik. 
CİRİD ATl\IA: Birinci Melih 53,65, ikinci 

KP.mal 1 üçüncü Şerif. 
%00 l\IETRE: Birinci Melih 23,2, ikinci 

Sami, üçhricti Şe"rif. 
400 MAl'<-' İALI: Birinci Faik 58.61 ikinci 

Neriman, Uçtincü Ratid. 
5000 1\1ETRE: Birinci Hüseyin 16.1.3, ikin

ıj Mustala, ü~üncü Behzad. 
DİSK ATMA: Birinci Arat 40.25, ikinci 

Yavru, üçüncü Ate,. 
800 :rtlETRE: Birinci Rıza, 1.59.6, ikinci 

Kemal, üçüncü Galib (Ankara). 
ÜÇ ADIM: Birinci Yavru 13.77. ikinci Ah· 

durrahman, üçüncü Münir. 
Müsııbakalarda Federasyon reisi de hazır 

bulunmuttur. 

Dört kulüb arasında 

turnuva · maçları 

İki hefta evvel Dağcılık kulübü kortla· 
rınia başlanan Çalenç kupası tenis nıa.çla
nnın finali dün Tarabya kortlarında oyn811-
mış ve neticelenmiştir. Gene bir teni9Çi o• 
lan P.fuhiddin seçmelerde en kuvvetli raki
bi olan Hasanı mağlüb ettikten &anrR Jal
feyi yenmit ve Sinşcl tampiyonluğu için 0-
nUnde kuvvetli r,qkib olarak Telyan k:ılml.l
tır. Dün .. final maçını TeJya.nla oynayan 
Afuhidclin Hasana karşı oynadığı güul oyU
nu ~ıkrıramamı, ve kendisinden çok daha 
tecrübeli bir oyuncu olan Telyana tamPi
yonluğu kaptırmıştır. Günün ikinci güzel 
maçını Filips ve Binns çlhi!c Bayan 
~rodeski ve Vedad Abud çifti yapmışlardır. 
ilk seU urun bir çekJ~meden sonra 6 14 ka-
7.önan Binns - filips ikinci Mıtl ko1ayhkla 
f;/2 vermişler ve üçüncü seti de 9/6 ka:r.a
n.ırak kuvvetli ralciblerini maj'lQb etıneje 
muvaffak olmuşlardır. 

Dünkü maçların neticeleri tunlardır: 
TEK ERKEKLER: T•lyon • Muhiddine 

i! 6, 7ı9 ve 6ıl galib 
ÇİFT ERKEKLER: Hasan Akıl • Binns ve 

İbrahim Armitage - Cimcoz çiftlııe 6.'3. ve 
416, 8·6 galib · 
MİKST: Bayan FHips - Blnn.s ve Bayan 

Grodeskl • Vedad Abud çiftini 8,6, 2/ 6, 
014 mağ!(ib •tmlşlerdir. 

İkinci kategori tnikst maçında: ibrahim 
Cimcoz - Jale ve Jorjet .. Semlb çiftine 
6 2, 6 3 galib gelmiştir. 

Marmara yelken ,ampiyon· 
luğunu İstanbul kazandı 
Dün İz.mitte kürek yarışlarından başka bir 

de yelken ta;mpiyonası yapılmıt ve İstan
buldan i~tirak eden üç tekne de sırasile bi
rinci, ik~nci ve ü~~n~ü olmuşlardır. ııusa
bakaya Istanbul ve hriıltten üçer Hereke
den de bir tekne olmak üzere 7 tekne lşli
rt'ık e&nı.,tfr. "tlç •dl'1n1'ı:"'iitln Uzerinc'e yapı· 
lan yarıt meRafesi havanın son derece rüz
~ıirsız ve denizin aak~ oluşundan bir sa· 
atten fazla bir zamanda katedilmi~tir. 

Neticede İs:tanbuldan Mahmud birif\ci 
Bürhan ikinci ve Nedim üçüncü olınuşlar~ 
dır. DördünC'Ü İz.mitten Kemal gelmiştir. 
Jtüsabakadan sonra Amiral Şükrü Okan 
derece alanlara mükalatlarını vermiştir. 

Marmara kürek şampiyon· 
luğunu İstanbul kazandı 
Marmara kürek pmpiyonası dün izmit

te Seymenle Belediye karinoıu &rbtnda ilti 
bin metre üzerinde yapıldı. 

Bir otomobil nakliye kafilesi kurşuna tu
tulmuştur. 

Bu hareketlerinden birinde bir tayyare
mlz dönmemiştir. Bombardıman · tayyare
lerimiz pel'ff!mbe günü Somaliye ve Erit
reye taarruz etmişlerdir. ~rberad.ıı: Avru
pa mahalJe.!llne bombalar düşmüştür. Asba 
liman rıhtımına tam isabet kaydedilmiştir. 
Gura ve Aıımara tayyare meydanlarına ta
arruz edilmiş, binalarda yanıınlar çıka
rılmıştır. 

• 
Italyan resmi tebliği 
ltalyada bir mahal 15 ( A.A.) . 

100 numaralı tebliğ: 
Derne'de ileri müfrezelerlmlz hudutlu ge

çerek düşman uruıurlarile muharebe ver· 
mjşlerdir. Tayyarelerimiz de bu muhcrebe
ye faal bir surette ittirak ederek düşma
nın makineli vasıta tecemmülerini alçak
tan bombardıman etmişlerdir. Blenhaim ti
pinde iki düşman tayyare!j dütürülmü.ş
tür. 

Malta'da Valette tersant:sl ve Calafrana 
deniz: tayyaresi sahası le<'• yeniden bom· 
bardıman edilmiştir. Havanın müsaid ol
mamasına rağmen bütün hedeflere· isabet· 
ler kaydedilmiştir. 
Doğu Akdeni.zinde düşman gemileri tek

rar bombardıman edilmiotir, BiltUn tayya
relerimiz üslerine dönmil.şlerdlr. 

- -- .- - - -

kilde hazırlanmı4, tabanca .esile beraber 
fırlayan Galatasaray dörtlüsü gittikçe mc
fafeyi açarak 2SO metre farkla yarışı bitirdi. 

Neticede: 
Sati 

mektedir. Bunda Almanya 411,000 
tonla baıta, Yugoılavya 324,000 ton
la ikinci, Romanya 320,000 tonla 
üçüncü gelmektedir. Sade Almanya• 
nın Balkanlardan yapbğı itbalıitın 
yüzde ellisini Tuna yolile çektiğini 
•Öylenek bu nehrin ehemmiyeti ken• 
diliğinden meydana çıkar. 

Hele timdi, harb bqladıktan n 
Almanyanın ıimal k11mı lnııili& ab· 
lukaıile kapandıktan ıonra Tuna, Al· 
manya için bir hayat daman halini 
Rlmıfhr. Çünkü Tuna Alman)'anm 
•Hayal sahası• tabir ettiği yerlerden 
geçmektedir. Ve bu ıaha kendisine 
kapanırıa, Almanyanın da •hayah ı 
y&lnız kalacaktır. Almanyanın Ru
manya ile yaphğı ıon anlatmalarla 
elde edeceği hububat ve bilhaısa pet• 
rol hep Tuna yolile nakledilecektir. 
Tunad,. bu nakliyatı yapmak İçin 330 
tane samıç gemiıi vardır.. Bunlann 
mecmu tonajı 220 binden fa:sladır. 
Almanya harb için kendiaine li~m 
gelen hemen hemen bütün pelrolu 1) Retad, Tevfik, Kesim, Turııud. 

iitanbul Galatasaray ek.ipi 11.SS 
2) İzmit Kiğıdspor 
3) Ferid, Kenan. Dursun, Rıza, 

ı.tanbul Günef ekipi. 

harbdenberi miktarını arthrdığı bu 
Yi'şar sarnıçlı gemiler va11taıile çekecektir. 

Onun İçin Almanyanın Balkanlar
daki bütün gayreti, Tunanın münha• 
sıran bir Alman nehri halini almaı1-
na matuftur. Nitekim ton zamanlar
da Balkanlara doiiru yayılar.ak, bü· 
tün Tuna devletlerini ki.h ilhak ede
rek, kalı doıt yaparak, kah korku· 
tarak, kendisine muzahir yapmak ııa• 
yesini gütmektedir. Avusturya ilhak 

Yarışların 10nunda İatanbul 16 puvan1a 
birinci, ~it 8 puvanla ikinci ve Hereke 
ıl puvanla üçüncü olmutlardır. 

Kulübler arasında GAiatasaray 10 puvan· 
!a bJrlnci olarak Marmara ,.mpiyonu ol
muttur. ikinci İzmit Kağıdspor ve Günet 
6 ear puvınla üçüncü, ' puvanlı Hereke 
dördüncü olmuştur. 

Ankarada tabanca 
müsabakaları yapıldı 

Ankara 15 (A-A.) - Senenin ahcılık •· 
j:ınlığı tarafından tertib ediler.. ilk tabanca 
müabakasına dün batlanarak bugün dl'! -
\':am edilmiştir. Müsabakalara ümidin fev· 
kinde rağbet göst.erilmit, .a amatör bayan 
ve bay itlirak. etmi.Ur. 

edilmittir. Macariıtan mihvercidir. 

~~•n gazeteleri muhabirlerinin ya• 
İtıı,ı.j dair bunlara benzer sayısız 
('tıı.,.~' Verilebilir. Miıafirlerirniz bu 
iııı, ıle acaba nasıl bir mak•ada Alman 
hi~· •diyorlar?.. Şüphe yok ki a· 
• ~ lıdeki propagandaya. Bunun-

.. reuu 
Berfin 15( A.A.) 

Dün sabahtan itibaren Şeref stadında fut
tol ma~ları yapılmıştır. Şişlı - Ca·.ataspor. 
Beyoi;lu~por ve Kurtulut takın1l:trı geçen 
halta baflayan aralarındaki turnuva maçla
rının tövanfınl oynamıtlardır. Bn maç
larda Beyoğluspor - Kurtuluf 3-1 ve ge· 
çcn ahfta Galataspora 3-1 mağllıb olan Şi~h 
di.ın aynı r9k1blnl 6-0 gibi farklı b;r mağlli
biyete uğratmı,tır. 

Yarı~lara İstanbuldan Galatasaray, Günet 
ve Beykoz ekipleri, İzmltten Kiiıd,por ve 
f-Ierekeden de Herekespor takımları ittirak 
ettiler. 

TEK ÇİFTE: 1) Dursun (İolanbul Giint, 

Birinclllk ,imdilik bayanlardan 37 pu -
vanla Fazilet.Gorban ve baylardan 50 puvan 
la Rebü Gorbondadır, Müsabakalara 29 -
9 ·940 pazar günü alqamına kadar her cu
martesi ve pazar deva.-n edilecektir. 
Milıabakall!lıra herkes ittirak edebilir. 

Yugoılavya Almanyaya meyletmiı· 
tir. Rumanya mihverin emrindedir. 
Slovakyanın hali malumdur. Bulga• 
riatan Dobrucayı, sayede elde edin .. 
ce, o da Almanya dostudur. Demek 
Tunanm geçtiği bütün memleketler 
Almanyanm her türlü arzulannı ye
rine getirecek, ona her türlü kolay
lıklar temin edecek vaziyettedir. Yal· 
nız bunları bir araya toplayarak, ile
ride her türlü ihtilafları önlemek için 
İcab eden mlifterek kararları verdir• 
mek lazımdır. Fakat bu eınada Al· 
manya aııl Tunanın ağzına hikim bir 
vaziyete gelen Sovyetler Birliğini ih· 
mal . etmittir. Almanya bu Viyana 
toplantıaile ••ki beynelmilel Tuna ko• 
miıyonunu ihya etmek istemİf ve bu 
komiıyonun üzerindeki •beynelmilel» 
etiketini lağvederek onu ıadece • Hit• 
lerci Tuna komiıyonu» haline irca 
etmek sevdaıma kapılmıııır. Fakat 
Sovyetler Birliği, görülüyor ki ~bey• 
nelmilelciliktu ısrar a:östermektedir. 
Bu komisyon 1922 de Tuna nehrin· 
de aeyrüseferi, tarifeleri tanzim et
me-k makıadile kurulmuf, ve içine 
Tuna meınleketlerile Franıa, lngilte• 
re ve ltalyayı da almı,tı. Fakat Al· 
manya, biraz kuvvetlenince, 1936 da 
a:salarını geri çekmittir. Çünkil böyle 
bir komisyonda Franıa, lngiltere ve 
hatta lıalyanın bulunutunu hazmede· 
memittir. Diğer taraftan komisyona 
İ4tirak etmediği için menfaati bozul• 
duğundan 1939 martında tekrar gir• 
mittir. 

~I : kazanıyorlar?.. Muhakkak ki, 
~>oıİ'' ile memleketlerinden uzakta 
j'.:'l, •ıını. Bize ne fenalık ediyor
~İ, Onu muhayyel Ankara veya 
."il ~I nıektubu okuyan Almanlar· 
' :trııalı. Bize sorarlaraa, yazıla· 
~'ıı le erak ederek okuyan Türkler• 

aı.ındıklan ıadece istikrahtır. 

Naıuhi BAYDA R 

l'ııAll'SA llÜKfJMETİNiN 
.\, GEÇİRDİGİ BUHRAN 
~ '>ıı IJ • 
' l~~n 1• Fran .. da son d•la vuku• ge· 
"•tıı-,1~et buhrAnının MAhiyetinin tım
~ ~'ıtı. dtA.ını, Maretal Peten'in muavini 
._., lıL Jlb.lıce Parise giderek Alman J,-
,"' "" .. ıı d Oıı e temasın an IOftJ'a beş neza-

"'"slrl \ı.. t, h ın bu bet nazırın harbden ev-
~"-ltır •rb esnasında parlamentoda bu-

\.ı,b11rıltı Alman işgal idaresi tarafın
~ ~ rıeye girmelerine mini addedlldi
~lt ~l Peten için Almanlara beğen
\ ıı1 vq adam aramaktansa he, neu
\ ..\.ı,... ~111ın daha kolay geldiğini. L'l\'a-

ı._ -·· ~ lttı:, Ya ve İtalya ile dost olduğunu 
L "b• arla her iki tarafa kar•ı Fran~-
7~ '>•r ttı'Jt ını 1 · :.ırtarabilecek yegine tah-
\ı .. ;.~itıd iti edildiğini ve Mareşal Pf'ten 

. ~le e bir dimağ va:tliesi gördüğün il 
lt..' ~ııtı rı. IOnra diyor ki: 
;ıı. ~-ı 
\.~~dt • "-raber Vlşl hükumeti kendi 
~ ~ b;ır tasfiye ameliye~i icra ~tmiş 
:tıı ""•ıııu '1"-r içinde bulunduiu buhra· 
~'t-ıı11111e Ceçlrmi~ sa)·ılama~. Almanya 
~ &o tının ma~rafı olmak uzere Fran-

~ 2Stn1Jyır mark Jsteyor. Bu. Türk 
lılıı rtıllyar Jira eder ki Tiirkiyıe 
ltıı lBo tnl .. Ji bir maııraf demektir. 

~~t'aı: Alnıanlann 41gali altında ol
·~ o ) .. topraklarındaki yiyecek stok· 
\ >,t-_ ıı l&td~ elli M"ki 1 tnl i.!ttdiii de hil
~'1'ıııdau Cibi istekler m11ıill.ıbi3·etin ağır· 
~l~I'!. 

11 
'$a'C!-n. ezilmiş olan bir ınem• 

~ • tı.ıt: bı kadar a(ır gelecejini tahmin 
~ ~ t.,01 ' !•y dotildir. Her halde Pe· 
~""ı~'ttttu hukU.metinin FTan!l;a~·ı h:-erl
'>, "ıtak l'rıüıkül vaziyetten kurtara· 

bit tn.ucl:ıe ile mümkün ola-

R•sm! lehli~: 
Alman tayyare1erl 14 eylOJ. gt.Wdilz ve 

l·li15 e)rlU.l gece havanın k~pah olmasına 
r3ğmen merkezf ve cenubt İngilteredc ve 
ezcümle Londrada askeri bakımdan ehem
mi)·cti olan hedefler üzerine muka~le bil
mi~il taarruzlarına devam elmitlerdir. 

Londra bölgesinde liman lesi.satına bom
balar isa~t etmiştir. Livt>rpool limanı, ?l.ar
rhlgt<'n'daki hadde fi'briltas1 ve cenubi İn
giltercde birkaç hava meydanı ve teslsatı 
bombardıman edilmiştir. 

Betiktaf • Sülaymaniye 
gene takımları 

Be,iktaf a:enc takımı dün kendi ,.-abasın
da Süleymaniye A takım.ile hwıusi bir maç 
) apmıf, neticede- çok illtün bir oyundan 
sonra 6-0 ~alib gelmiştir. 

Befikta, • Vefa maçı 
Son ma~ olarak Beşiktaş A takımı ile Ve

fa A takımı kartılatmı,lardır. Sahaya yeni 

kulübü) 14.4-0 

2) Kemal (İzmit Kiiııhpor kulübü) 14,49 
3) .Nihad (Heroke•por kulübü) 15.20 
JKJ ÇiFTE: Beykoz bu yırıta vaktinde 

gelmediği için· giremedi. YarJ' İzmit K.i.j:ıd
ı:ıpor, İstanbul Gılat&saray ve 1ierekcspor 
ekipleri arasında oldu. Yarışuı başında 

K8ğıdsPorun küreği kırıldıiından dıevam e• 
demedi ve müsabaka Galatasarayla Hereke 
iki çifteıd arasında oldu. 

l) Reşad • Fethi • Reha i.tanbul Gala· 
t.asaray 12.35 

2) Herekespor. 
DÖRT TEKLER: Bu yArıt Galatasaray 

ve Günet ekiplerinin çeklşmelerUe geçti. 
Her iki takım dA bu yarıtlara ciddi bir şe• 

Demirspor va Genclarbirliği 
takımlarının müsabakası 
Ankara 15 (A.A.) - Bugün Ankara~ücü 

!:ahasında 939 ve 940 fftmpiyonları Demir
spor ve Genclerblrliği arasında yapılHn maç 
c.Jdukça zevkli ve heyec&nlı olmuftur. Da
ha ziyade Demirsporun hikim oynedığı bl
r;nci de\•renin ortal•rına doğru Demirspor 
lıir gol yapmış ve devre bu suretıc 1-0 De
mirsporun a:alibiyetile bitmiştir. 

İkinci devrede ise iki takımın ı;österdi '.ti 
oyun müsavi bir man1.ara anf!'dlyordu. 
Devrenin ortalııınnda da Geneler frikikten 
.bir gol yaparak beraberliği temine muvaf· 
fak olmu~lardır. Bu netice oyunun nlha -
)'Etine kadar dejişınemlttir. 

KaCılelere yapılan taarruzlar eına!llında 
İrlandanın şimalinde 8,000 tonluk blr va
purun batırılmasına muvaffakiyet hasıl ol
muttur. Londra üzerinde hava muharebe
leri cereyan etmit ve bu muharebeler Al
manların ı.aferile neticelenmittir. 

~~~i%~~;~~j '[~~:~:=~=?-=~ ~=!c-~ :=!~~~~~~~,~~~=: ~=~·"""""':-~~~~=-: 11 
ba atılan yeglne a!lkert hedef olmuştur. 7 

kişl ölmüt ve 16 kişi yaralanmıttır. )iadeli 
hnsar ehemmiyetsizdir. 

İzmir fuar yüzme müsaba· 
kalarında alınan neticeler 
İzmir 15 (A.A.) - Bu gün aaat onda 

!Carşıyaka yümıe havuzunda fuar yüzme 
mi~b•k&lAnna devam edilmiştir. ?.ıilu
bakalar heyecanlı olmu, ve aıp.ğıd:lk.i ne-

5 dütman tayyaresi topçu ve defi batar
yalan tarafından, 35 tayyare de avcı tay
yareleri tanı!ından dütü~lmüştür: 5 Al
mı:tn tavrorf"I\ üslerine dOnmemı,ür. 

Bulgarlar cumartesi 
Dobrucaya giriyorlar 
Sof ya 15 (A.A.) - General Gilkorun ida

resinde •ivil Bulıar makamlarını ti!msil e
den komhıyonlar bugün cenub Dobrucasına 
girerek Rumen makamlarından dt:vredılen 
dı:ıireleri tf'slim almıflardır. 

Devr anlaşmaaı mucibince Rumen kıt'n
jnn cuma l'Ünü çekilecek ve Bulg.!r kıt'a
~Rrı cumarte21i günü işgale başlayacaklardır. 
I~gal üç merhalede bu ayın eonunda ikmal 
edileCf'ktir. BiHün mllıt hlzmetıerln devtine 
müttıallik teferruat f'VVelden te~plt edil _ 
miftir. Memurlar ve 1000 traktör de dahil 
cldU~u halde hizmetlerin normal hir tekil
de cereyanını temin için hududu eeçme anı 
nı beklemektedir. 
Halkın daha timdiden yabancı matbuat 

milmt~sillerinin de refakat edeceği Bulgar 
kıtaatını tevk vı heyecanla bilkbale ha• 
ıırlanmata olduju bilıllriliyor. 

o Vay mağlOb olanların 1 o Alaturka yemekte Komiıyon harbden ıonra da bu 
ıenenin ıubatında Kalasta ıon bir iç• 
tima yapmıtlı. Heıablannı tasfiye 
etti. 5,5 milyon altı~ franga kadar 
yükselen ıermayeıi Rumanyaya dev .. 
tolundu. Komiıyon bundan sonra 
Tunanın yalnıı delta kmnını kontrol 
eden bir iatitare beveti mahiyetini al· 
dı. Aradan zaman geçti. Gazetelerde 

halıne .. , 
Almanya, Fransanın tOprağa dönr,1esini 

Utedl. Bundan maksa.d ,udur "F'ra"o:ızlar 

artık fabrlkalan bırak
sıniar, kendilerini z.ira
nte ha!lretsinler. Buğ
day ve patates yetiş
tirip onun parasile ge
çinıinler. Fabrika işle
rini Almanlar bol bol 
yetittireceklerdir. 

Fakat haber verildi
ğine göre, Almanya, 
Fransadan işgal mas
rafı olarak günde 10 
nıilyon mark istemek
tedir. He mde bu par; 
nütarekenin imz.alandı
ğı günden itibaren 
ödenecektir. Franıuz iaşe stoklarının yüz -
de elli sekizi Almanyaya verilecektir. 

Dil:er taraftan Fra da Alman parası 
~"r akçedir. Markın kıymeti azamiye çı
karılmış ve frankla deiiştirilmeye başlan

mıttır. O mark kJ, bugün dünya piyau
sında itibarı pek mütehavvil, istikbali pek 
tüphelidlr. 

Bu ferait altında bir memleket toprağa 
kolay avdet eder ama topratın Uıtüne mi, 
.>•olu& altına mı?. Ne derıiniz?. 

göz kararı ticeler alınmı.!ltır: 

200 metre serbest: 
Ankara radyo..'iunun 

ölçülü biçili, mezuı-alı 
her sabah verdiği .. ! 
yem.-k tarHes.inden 1 -. Turgud Kole ( çel), 2 - Turı.n (An-

Bilmiyorum. Yalnır 
bilmiyorum?. Yalnı 
dün sabah bu Hste~ 
dinlerken bir Padi· 
şahın aoçısı ıklım; 

geldi. 
Padi~ah Paris seya

hatinde· aşçısını d; 
götürmüş ve sefaretha· 
nede verdl~i bir ziya 
fette piliv o kadaı ._ 
btğenilmiş ki zamanın:. 
Fransız Kralı açtısına bu taamı öğı·ennıesinl 
enırelmif. Kralın BtÇısı, bizim aşçıbaşıya 

baş vurmuş. Mutfağa aeçml,ler. Atçıbaşı 

pirinç ve wdan ih.ret malzemeyi ele ılın
ca Fransız aşçı: 

- Kaç kilo pirince ne miktar su? diye 
sormuş. Aşçıbaşı birden hiddetle kepçeyi 
tencereye vurarak: , 

- Bunun kilosu, miktan yo1':tur. Bu göz 
karariJe olur. 

Demif. 

Bizim mutfaklara hill t•rul ıtrm•ml,tir 
ve zannederim ki Ankara radyoıu beyhude 
uğraııyor. - B. S. 

kora), 3 - Fuad (İ•mir). 

ı %00 metre kurbaialıuna: 
l - Mehmed (İzmir), 2 - Mehm.-J (An

kar&). 3 - Muuılfer (İç•I). 
1500 meh'e terbeıt: 

1 - Mchmed Ali (İmılr), 2 
(Hatay), 3 - Ali tlnal (Bursa). 

Kule atlama: 

ufaktefek havadisler görülmeğe baş• 
Hüseyin ladı. Bu da Sovyetler Birliğinin bu 

komisyona einnek arzusunu izhar et
mit olmaaıydı. Hatta Bulgar murah
haaının komiıyona Sovyetlerin de 

1 - Necdet (Balıkesir), 2 - M. Al! (İz· 
r.ıir), 3 - Hü!'!eyin (Ankara). 

4 X 100 bayrak yorı~ı: 

1 - Ankara takımı (Nıvud l\.f.eh.med 
Ali, Turandan müt•'4!kkil) 2 -· İzmir tı· 
kımı, 3 - İçel takınu. ' 

Su topu: 

İçel, İzmire 1 - 2, Bahke.slre O - 7 ka-

Umumt tasnJfe göre 99 puvanl.ıı İzmir 
birinci, 92 puvanla Ankara ikinci, 45 pu ... 
vanla içel üçüncil gelmişlerdir. 

Münbakalardan sonra bölge aıbatkan1 
tarafından kar.ananlara madalya ve kupa
ları verUmiftir. 

Birincilik kupasını İzmir, bayrak yHı$ı 
~upısını Ankara vı su topu kupuııu da 
!çel bölgeleri alııııitır. 

alınmaıını tavıiye ettiği ıöylendi. 
Cünkü Sovyetler, Karadenize akan 
bir nehre alit.kaaızlık göıtermek iıte• 
miyorlardı. Daha o zaman Beıarab· 
ya ilh8' olunmamıt ve Sovyet• 
ler Tuna deltaıına inmemiılerdi. Sov· 
yetlerin hu arzuıu ta o zamandan· 
beri malum olduğuna ııöre Almanla• 
rın, doıtlannı bu ıefer Viyana kon· 
feranaına çağınnamıı olmalan kasdi 
bir ihmale hamlolunabilir. Onun için· 
dir ki Sovyetler Almanyaya yaptık· 
lan ikazı. harbin çok civcivli bir te· 
kil aldığı ıu zamanda cihana ilan et· 
mek lüzumuna kail olmutlardır. 

Mümtu Faik FEN 1 K 
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l. - Söz. 2. - Yırtıcı bir kuş. 3. - Tok 
olmayan - .Olıret - uzaklık ifade eder. 4. -
Cenah - Tümsek. 5. - Sütünden Lcıtifade 
edilen bir hayvan - Tama. 6. - Ev ak
samından - Çatırmak. 7. - Beyaz - mi.ılk 
mefulü fiyh edatı . 8. - Meyva satan. 9. -
Sağlamlık. 

Yukandan &(lllğıya: 

1. - Gazeteniz. 2. - Bir nevi kise. 3, -
Zevc veya zevce- vazıh, sarih - nefiy edatı. 
(. - Surat - Mai!lub. 5. - Birler - S•pr 
yavruru. 6. - Yarım - Yağma. 7. - U.h
za ... Savmaktan emri hazır - Atıf edatı. 
8. - Esaş, 9. - Ni..,.talı bir gıda maddesi 
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İstanbul İkinci İcra memurlarından Ce
nab Yenicenin kızı Selma ile Üst.teğmen 
Nezihi Ersarun nişanları dün gece Kadıkö
yünde ev le rinde bir çok akrabaları arasında 
yapılrn14tır. Tarafeyne aaadetler dileriz. 

Apartıman aranıyor 

Maçka, Nişanlalta dört. beı odalı, kalori
ferli, sıcak suyu ve nezareti havi bir apartı.. 
man an yorum. 44672 ye telefonla" mÜJ'acaat. 

r ABONE $ARTLARI\ 
Türkiye için: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı aylık 
Senelik 

Y'abancı memleketler için: 

90 ıruru. 
250 • 
475 
900 

• 
• 

Altı aylık 850 ıruru. 
Bir senelik 1600 • 

hntiyaz sahibi ve başmuharriri; 
Necip AIJ KUÇUKA 

Umum neıriyatı idare eden Yazı 

lşlerl Müdürü : 
Ce-nal Hakkı SELEK 

\.. Basıldıjı yer: Cumhuriyet Matb~ 

Nafıa Vekaletinden : 
2319/940 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda 4000 
lira muhammen bedelli 25 aded Remlngton rand tipi veya ayni ev.safta dört 
gözlü demir dolabın kapalı zarf usullle eksiltmesi yapılacaktır.' 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Malzeme Müdürlüğünden parasız olarak 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
ı:.ttkJllerln teklif mektublarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı 

ve.saikle birlikte ayni gün saat 10 a kadar Komisyona makbuz mukablllnde 
vermeleri !Azımdır. (5326/8286) 

(Devlet Denizyolları işletmesi Umum MUdUrlUgUnden :) 

16 Eylulden 23 Eylule kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 

ve saatleri ve kalkacakları rıhbmlar •• gun 
Karadeniz hattına Salı 12 de (E~e ı, Perşembe 12 de (Ankara) ve 

Pazar 16 da !E•zurumı Galata rıhtımından. 

Bartın hattına Salı 18 de (Ana!arta), Cumartesi 18 de (Antalya) 
Sirkeci rıhtımından. 
(Not: Anafarta vapuru Ineboluya kadar gidecektir) 

Izmlt hattına Salı 9,30 da (Uğur), Perşembe 9,30 da (Tayyar) 
ve Pazar 9,3-0 da (Uğur) Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattu;a Pazartesi 13, Salı 9,50, Çarşamba, Perşembe ve 
Cuma 16 da ve Pazar 8,15 te CMarakaz). Ayrıca 
Cumartesi 14 te ve Pazar 19 da (Sus) Galata 
rıhtımından. 

Bandırma hattına 

rtarablııa hattına 

Pazartesi, Salı. Çarşamba ve Cuma 8,15 te (Susl 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de ve 
Cumartesi 20 de (Konya ı Tophane rıhtımından. 
Salı ve cuma 19 da <Seyyar) Tophane rıhtı -
mından. 

Imroz hattına 
Ayvalık hattına 

Pazar 9 da' (Tayyarı Tophane rıhtımından, 
Çarşamba 15 te (Bursa), cumartesi 15 te <Ulgen) 
Sirkeci rıhtımından. 

Izmlr •ür'at hattına 
lzmlr ll&ve postası 

(Not: Cumartesi postası lzmlre !<adar gidecektir) 
Pazar il de (Kadeşl Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 te <Tırhanl Galata ı:ıhtımından. 

N o T : Vapur •eferled hakkında her türlü ınalOmat aşağıda telefon' 
numaraları yazılı acentelerimizden öğrenllebllir. 

Galata Baş Acenteliği Galata rıhtımı. Limanlar Umum 

Galata Şube • 
Müdürlilğü binası altında. 

Galata rıhtımı Mıntaka Liman 
Reisllğl bina.sı altında. 

42362 

40133 
22740 Sirkeci > • Sirkeci, Yolcu salonu. 

Uç 
JEACK LONDON 
Mii tercimi: N. AYKUT 

•-Bu adam bana borçludur. Kör haydud 
1e hakla benim çiftliğimin itlerine k.n·Jtı
ıor?. Onun mantıksız kanunlarJ ancak 
doğ1arda ve ormanJarda hükmünü yürüte
bilır. Bu adamın banp. iki yüı eIJl dolar 
borcu var ki onu ödemedikçe banıt hizmet 
etmeğe ve bu müddet z.arhnda bütun emir
lerıme itaate mecburdur. 

Henry, bira:ı. düşündükten sonra, çiftlik 
sahibine hak vermişti. Leonsia'ya dönerek: 

•- Sinyor mantıki konuşuytırl dedi. 
Irgad cevab verdi: 
•- O halde, ben de dağlara dönerim. 

Bundan böyle hep oralarda yasarım ve 
çiftliğin ıemtine bile uğramam. 

Böyle söyleyerek haydudlara döndü: 
·- Beni da beraber dağlara götürün! 

dedi. 
Haydudhlrın reisi baı:ııru salladı: 
•- Sizi buradan itibaren ızad ediyoruz. 

Bizun adalet mıntakamwn sınırları burada 
bitıyor. Bundan ötesine hükmtirr.Uz geç , 
mtı . Şimdi &izden ayrılıp yerimize döne
ceiiz,. 

Macera Romanı 
TEFRiKA: sa 

Francis'in tahammülü kalmamı~U· 

•- Kafi! diye bağırdı. . 
Ve cebinden _çek defterini çıkardı: 
•- Bir dakika! diye devam etti. Bu za

vallı o.damcağızı.n hesabını tesviye etmek 
hı1jyorum. 

Ve çeki çiftlik sahibine uzattı: 
•- Buyurun1ız! dedi Sarraf hakkı olarak 

on dolar da ili.ve ettim. 
Ciltlik ~hibi çeke tez bir nazar atfet

tikten sonra iki kat edip cebine ıerle• • 
tirdi; ve ırgadın boynundaki ipin ucurıu 
delikanlıya tes lim etti: 

c- Bu adam bundan böyle sizin malınız
dır! dedi. Kendisini dilediğiniz gibi kul -
Uınmakta serbestsiniz. 

Francis kahkahalarla güldü ve ırgadın 
h.ılerini kesti: 

c- Sen, dedi, dünyanın en değedı bir 
feyi için1 bir kadın için köleliği !:.abul ~t
mişsin Şimdi seni gene, sana arma~an ola
rak takdim ediyorum. 

BöylP söyleyerek, ırgadın eline boynun
d~ki ipin ucunu tutuşturdu: 

HAKiKAT 16 EyUil 1940 -
~1111••1111111,RUIAll"~'''v''llô,"ll''"ll'''i YATil.I YA TI SIZ - KIZ - ERKEK 

f11ııtımıı11ııtıııı1111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111~ HAYRiYE LiSESi 
16/9/1940 Saraçhanebaşında Horhor caddesinde. Telefon : 20530 

ANA İLK ORTA LİSE 12,30 Program, 12,35 Şarkılar, 12,50 
Ajans, 13,05 Şarkılar devamı, 13,20/ 14,00 

ı Karışık . program !Pi.) 
18,00 Program, 18,05 Oda müziği (Pl.) 

18,40 Radyo ork~strası, 19,10 Şarkılar, 

19,45 Ajans, 20,00 Fasıl heyeti , 20.30 Ko
nuşma, 20,45 Dinleyici dilekleri , 21,10 
Mlizlk, 21,30 Radyo gazetesi, 21,45 Radyo 
orkestrası, 22,30 Ajans, 22,45 Dans mü
ziği (PU 23,30 kapanış. 

Eski ve yeni talebenin kayıdları her gün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk sınıflardan ıtıbareıı 
ba~lanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. Talebe mektebln hususi otobüs ve otomobilile evlerine nakledilir· 

Bolu Orman Koruma Talimgah 
Taburu 

K UçUk bir o tom obil 
satın alınacak 

Münakasanın yapılacaQı 
mahal 

Bolu Orman Koruma talimgii.h tabur 
karargAhında mün'aklt Satınalma 
Komisyonunda 

C 1 n s 1 

Ekmek 

Miktarı 

Kilo 
180000 

Satınalma Komisyonundan : 
ıı.ııııı 

Muvakkat Münakasa gün Saat MünakaS aSl 
teminatı sureti ıcr 
Lira K. 
1485 00 20/91940 cuma 16 Kapalı zarf 

Küçük ve temiz kullanılmış bir oto
mobil !>atın alınacaktır. ·Tan gazetesin· 
de Ahieddin Eskin. adresine mektub~ 
la müracaat edilmesi Şerait ve evsaf hakkında daha mufassal mahimat 

· erı 
isteyenlerin Boludakl Satınalm,a Koınl.syonuna müraca~~ısSI 

No. 

No. 
No. 

No. 

o·oE ON 
Yeni çıkan plaklar 

MÜZEYYEN SENAR 
270368 

270369 
270385 

270386 

Çıkar Yücelerden Yumak Yuvarlar 
.Cemile Hurmalar Altında filminden• 

BENLİ - Karciar köçekçe şarkı 
1\1 E Ş E L t - Bursa türküsü 
B l ' VE FA - Gülizar şarkı 
DERDİMİ UMMANA DÖKT~l 

Müzik : Şerif İçli 
ALAMAl\1 DOGRUSU DESTi El\IELE 

Müzik : Şerif İçli 
E L A G ö Z L tl' l\f - Çanakkale filminden 

Müzik : Sadettin Kaynak 
H O Y B E N 1 - Çanakkale filminden 

Müzik : Sadettin Kaynak 

r -İstanbul Komutanlığı Satına l~ Komisyonu ilan~!) 
Piyade Atış Okulunun lağım yolları açık eks!ltme ile yaptırılacaktır. 

Eksiltme 23 '9 '940 günü saat il dedir. Muhammen bedell 3293 Ura beş kuruş
tur. Ilk teminatı 291 lira 98 kuruştur. Şartnamesi her gün Komisyonda görü
leblllr. Isl<>klllerln belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko
ııHsyonuna gelmeleri. (8374) -Nakliye ve Motörlü Birlikler okulundakl tamirhane binasının tamiri açık 
eksiltme ile yaptırılacaktır. Eksiltme 23/ 9/ 940 günü saat 10,30 dadır. Mu
hammıın bedcll 3048 Ura 24 kuruştur. Ilk teminatı 228 Ura 62 kuruştur. Şart
namesi her gün Komisyonda görüleblllr. 

Isteklllerın belll gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko· 
ınl.syonuna gein10lerl. (8375) -Komutanlık kıt'aları için 6/ 9/940 günü pazarlığı ilan yapılan 40 ton 
sade yağına tallb çıkmamıştır. Yeniden pazarlığı 18/9/ 940 günü saat 11 de 
yapılacaktır. Muhammen bedeli eııı bin liradır. Isteklllerln belll gün ve saatte 
yüzde on beş temlnatlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (86'7) -Askeri lhtlyac için 50 ton kuru fasulye 19/ 91940 günü saat 11 de pazarlıkla 
ıatm alınacaktır, ~Jı.ammen bedel! 12500 liradır. Şartnamesi her gün Ko
misyonda görUleblUı· . Isteklllerln belll gün ve saatte yüz.de on beş temlnatlarlle 
birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (8695) -Askeri lhtlyac için 18/ 9/940 günü .saat 15,30 da pazarlıkla 50 ton makarna 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 12000 liradır. Şartnamesi her gün Ko
misyonda görülebilir. Isteklllerln belll gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Koınl.syonuna gelmeleri. (8697) -Askeri ihtiyaç için 20 ton arpa şehriyesi 18/9/940 günü saat 15 te pazar· 

,,. i:?!~ Yeni Kolej 
iLK - ORTA LiS E 

Nehari 
Kız 

Taksimde Sıraselviler 86 - Yeni açıldı. 
Müd ürü • Eski Şişli T erakki Direktörü : 1\1. Ali Haşmet Kırca 
Hususiyetleri: YABANCI DILLER OGRET!MlNE geniş mikyasta ehOıJI" 

mlyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin çal~ına ~ 
inkişafı. sıhhat ve lnzlbatlle yakından alAkadar olmaktır. Mektebin deni 

1 nazır kalörllerll teneffüshane ve jlmnastıkhanesl vardır. Hergün pa 
ı (9 ile 181 arasında talebe kayıd ve kabul olunur. (Telefon: 41159) 

İstaııbul Üniversitesi 

A. E. P. Komisyonundafl: 
"' Yedlkule Gazhanesinden alınacak kok kömürlerinin Istanbul mile..'-'' · . 

!erine tahllye.sl dahil olmak üzere beher ton için 180, Kuruçeşme depol~ıl 
dan Istanbuldakl müesseselere 210 kuruş ayni mahalden Beyoğlu cthOtill 
müesseselere 180 kuruş tahmin edilmiştir. .r 

ı:.teklllerln 1940 Ticaret Oda.sı vesikası ve 167 liralık muvakkat teıııJll ,s 
larlle 19/9/ 940 perşembe günü Rektörlükte yapılacak açık eksııtmeye iltıt 
etmeleri. 1 ,ı• Şartname Rektörlükte görülür. --~ 

İSTİKLAL LİSESİ 
KIZ ve ERKEK-LEYLi ve NEHARi 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Şehzadebaşı Polis karakolu arkasında. Telefon : 

İstanbul Üniversitesi 
A. E. P. 

Alınacak ve yaptırılacak Muhammen 
bede il Teminatı Ihale günü ve sa• 

u 
işler • 

Liiborafuvar tecrübe hayvan
ları için dört kalem sebze 
Guraba dah!l!ye antislnde 

3250 244 28/ 9/ 940 
ıi 

10 cuın•r 

kalörlfer tesisatı 
Unlversite merkez binasında 
kalörlfer tesisatı tamiri 
Cerrahpaşa birinci şlrurJI 
lı:llnlğinde elektrik, zil, telefon 
tesisatı 

Eczacı okulunda dam tamiri 

4980,25 374 

565,80 43 
• 

3967,50 298 
992,99 75 

• 10,15 ' 
10,30 ' ' 

> 1I ' 11 15 ' • 

~ 
!ıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeU 4800 liradır. Şartnamesi her gün 
Komisyonda görüleblUr. lsteklllerln belll gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
satınalına Komisyonuna yüzde on beş temlnatlarlle l:>lrllkte gelmeleri. (8691İl - Merkez bina arkasındaki eski • 

mutfak dairesinin sınıf haline ~ 
Askeri lhtlyac için 25 ton kırmızı mercimek 1919/ 940 günü saat 11,30 da 

pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görüleblllr. Is
teklllerln belli gün ve saatte- Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. Teminatı yüzde on beş üzerinden alınacaktır. (8699) -Askeri lhtlyac için 735 ton kuru ot 21 / 9, 940 günü saat 10 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 44100 liradır. Şartnamesi her gün Ko
misyonda görülebilir. ıstckJllerin belli gün ve saatte yüzde on beş temlnat
larlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (8700) -Asker! lhtlyac için pazarlıkla satın alınacak 30 ton nohuda pazarlık günü 
verilen flat pahalı görüldüğünden yeniden pazarlığı 17/ 9 '940 günü saat 16 da 
yapılacaktır. Muhammen be:lell 3900 llradır. Şartnamesi hergün Komisyonda 
görüleblllr. Isteklllerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. (8702) -Askeri lhtlyac için 30 ton pirinç 20 ,9 '940 günü saat il de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 10800 liradır. t;ıartnamesl hergün Komisyonda 
görülebilir. Isteklllerln belli gün ve saatte yüzde on beş teminatlarlle birlikte 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (87031 -Askeri ıhtıyac için 40 ton sadeyağı pazarlıkla .atın alınacaktır. Pazarlığı 
21/9/940 günü saat 11 dedir. Muhammen bedell 50000 liradır. Şartname.si her 
gün Komisyonda görü l el,ılllr. IstekUlerln belll gün ve saatte yüzde on beş teınl
natlarlle birlikte Fındıklıda Komu.tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

' (8704) 
• 

•- Bundan böyle, dedi, kendi kt!-ndini Haydudların reisi sordu: 
idare et ve borçlanıp da ipin ucunu ba~· c- Bunlar hiç kimseye fenalık etmedi-
kasına kaptırma! ler ya?. 

Bu son sahne cereyan ederken mumya 
gil:-i zayıf bir ihtiyar kimsenin haberi ol- ve~~:ncis, emin ve kat'i bir sesle cevab 
m~dan yakla.şmışb. Bu halis kan bir Hind-

ifrağ! 9253,68 695 > 11,30 ~1 r!I 
Yukarıda yazılı altı iş ayrı ayrı açık ekslltme)ll! konulmuştur. ıste~U ~I ~ 

dosyalarında yazılı vesika. 940 ticaret odası .vesikaları ve teminat ın•~~ ' 
larlle ihale günü Rektörlilkte toplanacak Komisyona gelmeleri. Adı . ~.1~~ 
işlere ald şartname, mukavele projesi, keşif ve.sair evrak Rektöt·;ı· 
görülür. _/ 

.... 

(~evlet Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğünden: 

Doktor ve Eczacı aranıyor .,ı 
-•et··· Idaremlzln muhtellf yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım heklP" ı• 

ve eczacılara ihtiyaç vardır . Verllecek maaş doktorlara 177 lira eczacılar• . ' liradır. Ayrıca mesken veya mesken bedell verilir. ~ · 
Serbest bulunmak ve ..Ya.şl~rı .. 45 ten yukarı olmamak üzere tallbler~ı~ 

Demlryolları Zat ~!eri Mudurluğune müracaatlerl. c539b ~ ~ 

E~!~~~! ge~l~ıı ü~e!~~~ı~ı b!~~net~!b~ı~r!~~~~n~~ı~i. lil 
kayıdlarını yenllemeyenler 25/ IX ,940 tarihine kaliar taksitlerin! ver: • ıı'l 
takdirde yerlerine başkalarının alınacağı ilan olunur. / , I' 

·- . - 1. 1 
:re karşı duydukları şükran hislerin! nasıl halde•. biz de sizi Mayaların h3f~J( 
ifade edeceklerini bir türlü bilemiyorlnrdı göt~r~eği~ :Sabaw~ .h~ği dağ y~ı:,"./ ~ 

Bir çok defa l\1organ'lar baba ile o~lu haı.ıneye gıdılecegını biliyor. Hnıil" flıO'i l~ 
haşhaşa fısıldaliırken buldular. Fakat !:ı.u es der.. yol Jüşitan'dan değil San-AntObf"' 
rı:rcngi.z konuşmanın mahiyetini bir türlü başlar. Bunun için biz de sizinle 
keşfedemiyorlardı. gemiye binmek istiyoruz. li Maya idi. Parşümen derisinin altında ka- •- Hayır! Bunların hiç kimseye zerrece 

burga kemikleri sayılabiliyordu. Gövdesi fenalığı dokunmamıştır. Enriko ile iki oğlu da, bir müddet sonra. 
taınamile çıplaktı. •- Pekili öyleyse! Onları derhal bula- çıkıp gelmJşlercli. Hep birlikte k~n\ırala 

• · d d' G ki ındilet. Yelkenli oı·ada bekliyordu. Ihtiyar 

Hcnty sordu: / 
•- Baban hazinenin nerede 58Jcll 

ğunu iyice biliyor mu?. Yalnız belinde bir -.peştamal vardı. Kar- cagımı va c ıyorum. itti eri istikameti . . w • d d' 
me1 karışık ve t.aı:ak yüzü görıne:m.iş biliyoruz. Siz sahile vardığınız ıaman on- Hırıdll ıle oglu da pef1erın ey ı. 
saçları, elmacık kemikleri fırlamış çehre- 1 lar da size kavufmuş olurlar. Gcr;ıi~e b~meden önce 1''rancis . ih~ti:var 
ı;ine kirli perçimlcr halinde sarkıyordu. Bir Çiftlik sahibi söze karışlı: ı Hındh ıle ogluna veda etmek ts:te~. Fakat 
kr.ıaavra manzarasını andıran vücudünde ·- ç·ııı·kı . 1. k 1 k lulf d b ırgad hiç de onlardan ayrılmak fikrınde de· 

ı ı c mısa ır ama un a u- w 'ld. 
c( namJna hemen hiç bir f'Y. kalr:ıamışh 11tnursanız bendenize şeref bahı;etmlş o- gı • ı: . . . . 
Kollarındaki \'e bacaklarındakı aı..la!ı~ler e- lursunuz. Jüşitan koyunda, yelkcnlilcrim- •-.Ben de sızın]~ ber~ber ge~ıye bın-
rimiş bitmi,ti. Solgun dudakl~~ı arasından den biri San-Anton.io'ya doğru yelken a· mek _ ısteyorum! dedı ve ııah etü: 
bır kaç çürük diş kökü farkcdılıvordu .. Ya~ ~ıp yol almağa hazırlanıyor. Asil dostum •- Size evvelce de söylediğim gibi ben 
nakJarı in.sanı korkutacak d.er~cede ~~kı.ik- Enriko ile oğulları gelinciye kadar yel - fakir değilim . 
til . Cukurları içind(I siyah ıncıl~ı- gıbı pa- kcnlinin hareketini geciktiririz. Bunları söylerken etraftaki tayfaları u-
rıldayan gözleri matazi bir alevle yanı - Henry, muzib bir eda ile: 
yordu. 

İhtiyAr Hindli bir yılan balığı gibi so -
kuldu ve ırgadı kadidlcimiş kolları ara -
sında hasretle sıktı. 
Irıad. büyük bir gurur ve iftiharla dedi 

lci: 
•- Benim babam bu. Kanı hiç bozulr.ıa

mış bir Hindli Mayndır ve atalann ın es
rarını bilen biricik ihtiyar budur. 

Baba ile oğul birbirlerine bitmez tüken
mez şeyler' anlatırken, Francis haydudlara 
done.ek: 
•- Sizden bir ricam var, dedi. Enriko 

Solana ile iki oglu dağda kaldıla r. Onları 

bulup da serbest oldukları, suçlaru1ın 
affedildiğini bildirebilir misiniz?. 

•- Hiç ~Uphesiz, gecikmeden mütevellid 
zararı Francb öder! dedi. 
~onsia bu muzipliğin farkına varmış

tı. Frflncis ise bunun farkında bile olmadı. 
Net'e ve şetar~tle: 

.. - Elbette, elbette! diye bağırdı. İşte 
size yeni bir deliJ daha: Elinde bir çek 
de:fteri olen ·kimsenin sırtı yere gelnıiye
cektir!. 

Irgadla babası Morganlardan ayrılma -
mışlardı. Harmanili haydudlar çekilip git
tikten sonra, ihtiyar Hindli ile oğlu petrol 
vadisini delikanlılarla beraber geçtiler; "Je 
çiftliğe beraber vardılar. Baba ile oğul i\ .. 
kin Francis'e ıonra da Leonsia ile Henry .. 

znklaştırdı. . 
•- Evet, diye devam ~tu_. Si.ze hakikati 

söyleyorum. 

Engizisyon Papaslarile İ.spanyol Fatihle
rinin bir türlü ele ıeçiremedikleri bir ha
zine, Mayaların hazinesi benim, daha doğ
rU!"U babamın muhafazası altındadır. Ma
yaların eski baş rahibi babamın büyük de
desi imiş. Biz babamla uzun uzadıya lııU 
şate ettik. Dünyada hiç bir servet ha)'at
la mukayese edilemez. İki yüz elli dolar 
gibi ehemmiyetsiz bir para mukabılinde 
bana hayatımı iade ettiniz. Bizim na1..arı
mızda insan hayatı en büyük hazinelere 
bedeldir. Ve mademki İspanyollarla Amc
r ikaWar ıaadeti hazinelerde arıyorlar; o 

Ve Francb'e gizlice fısıldadı: l ...... 
•- Ben Morganın hazinesi? e.sitv ~ 

tan vaz geçtim. Mayaların haı..ı0 ~ 
g~irmeğe ça~mak daha a1tıllıc• I 
rcket olacak. ıJl • 

lrgad başını salladı ve deli}cıln}Jl'I ti .., 
line cevab verdi: ııi.11 j -, 

•- Babam şimdiye kadar haziıle tllııl"' '!' 
lunduğu yere gitmek zahmetine J<~urııfl 
mıttır. Çünkü onun nazarında 8 Pi. 't 
!ervetin hiç ehemmiyeti yokt0'(~ıf 
kendisinde eski Maya dilile yflıı ~· 
kaddes bir emanet var ki ond9~~ 
kimse okuyamaz. Ha:ı.inenpı bulll011~ 
rl biz ancak bu sureUe öğreneb cJıı',. 

İhtiyar ~indli, peştamalının altı~.ı 
ve eski bir torba çıkardı. Tor pıı.P' 
Torbadan biıı. yumak düğümlü Jcı el~ 
Nebat liflerinden örülmüş olan ~\1 1tııV 
lü kınaplar o kadar eski idi. ~cıpllç 
parmaklan dokundukça sankı .J. 
kü.lecekU. bif 

lhtiyar Hindli, Maya dilinde ıJS" 
dualar okuyarak, bu tozlu kı~•P ~l.l,ı' 
meğe başladı. Sonra büyü~ bit' ;) 
secdeye kapandı. ._ .. G t r'" 

(M_. 


