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Ticaret gemilerinde 
~alışanların sigortası 

Sakarya şilepi dün 
Mersine geldi 

;,p;~rk Ticaret geınilerinde ç~lışan 
!'tta n .. ıa.vfa v .. !7'u•td1demler~n si
lı,.1 edılmelerı ıçın Turk armatcirleri 
l.ıun kle~ebbüslerc',0 bulunmuşlardı. 
lj~ı.a •lat Vekaleti de bu hususta tet
~~/• başlamıştır. Siııorta işinin ya
~Prnin edilecepi anlasılmaktadır. 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Ankara 17 (Hususi) - İtalyanlar 

tarafından bir müddet Leros'ta mev
kuf tutulduktan sonra serbest bırakı
lan Sakarya şilepinin dün Mersine 
vasıl olduğu Münakalat Vekaletine 
bildirilmiştir. Vekalet, şilepin hamu
lesi hakkında malumat istemiştir. 

~iL : 1 SAYI · 
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bhrib ettiler 

Mı ır ve 
İtalyanlar 

• 

lnönü dün 
gece Ankaraya 

döndüler 
Bir miidd<'ttf'nhf..ri Piı .. imü.d! bulu

nan Reisicumhur lnOnti ıhin ~ece sa
at l '2,.>0 dP hususi tren.le AnJC.iil!"aya 

a\·det etmi:;;lerdir. 

Fiah 3 kuruş 

4 vagon yoldan çıktı, 6 memur 
hafif yaralandı, ölü yok ••• 

Th.in Dillskele:.inde bir tren kazası oldu ... 1 makas>n dışında, hatla kalmlftır. Bu sıra• 
'unu en evvel bildinnl,. rivay~tlere alfen, da Ankaradan Haydupa~ya ;:elmekte olan 
ölü ve yaralılar buJuııdujunu da tee~sürle Ankara muhtelit katan yolu açık ıanne
k11ydt-tmic;bk. Ga?etemi-ı c:ıktıktiın ~onra, derek mart-andiıin arka vaıonlanna \lid · 
ka:zad11. yalnız birkaç vaı;onun yoldan çık· detle bindirmiştir. Mu.tademe neticesinde 
tı~ınJ '"f" yalnız altı ki.. inin y•ralandı~ını ve buğday yüklü Üç vagôn yoldan çıkarak 
ölen olmadıj.ınl memnuniyetle öifenc:Uk. rievrilmiJı, yol kapanmuflır. Martandizde bu

Dün hldi~e m.Jı.halline flÖnderdijrimiz bır 
prkada~ımıun kau. yerinde yaptıg:ı tahki· 
kabl aı:öre hAdise fQyle olmuıtur. 

lunan memurlardan alb kifi de hafil yara• 
)ar almışlardlr. 

YILDIRIM IİARBI <<' S O L L U M )) UN 

MilU Sf'f Ac•r motöıile Do1mabah
çeden Hayd•rpa!J'lylll ~eçmi~lf'r, Hay
darpaşa nhtımınria Vah \"I! "Se-lediye 
Rf"i-ıi Dnktor Lütfi Kırdar, OrJ{~nr.ral 
Sl'lih Omurtak, i!'ltanilııı Komut .. nı 
Gt"nPral i!llha"k A\'llİ Akdn~aıı, Biikrf"' 
Büyüle Elcimi:ı: HamdullFıh Suohi 
TanrıÔvf"r, şl"hrimi,;de bııhınıtn nıcb
u:ııılar, l'!i!kf'rf V• mUlkt ork;in tarafın
dan kar$'ı1anmııp:lardır. 

MilU ŞPf, •üler yİİ71e ve n""Af'li bir 
c;:ehreyle nhhm.- çıkmıtlar, kendileri
ni kar,ı111ım11ı~a ~elen 7evatın ::rl'•r1 a\ırı 

ellerini c;-ıktıkt;ııın ~onra Or~PnP.rlll ~a
lih Omurflııılt ve Bükreş Dıiyll~ Flri• 
miz Hamrfulbıh Suplıiye ılUfatta bu
lunmutlıııırdrır. 

Dün sabah ~aat bPşte buğday yüklü ola
rPık Adapa1.arından Diliııkclesine gelen mar
~andiz biraz sonra ı.ynı istasyona gf<'lıecek 
oian Ankara mulıteJit katarına 3'QJ_ vermek 
içiıı ml!ınevra. yapm9ğa hlt(llıun.ıştır. Bir;t.z 
uzun olan katarın arkadaki bııız.ı vagonları 

. Hi.dise Haydarpa~ya bildirilmi,, Birinci 
işletme mi.ıdı.irü Galib bir imdad trenile 
vaka' mahalline hareket etmifür. İmdad 
tı·cnile beraber de seyyat' vinc tahrik edil· 
miş, saat on üçe kadar hat açılmış, Anka· 
ra muhtelit katarile Ankara ekspresi. bun
da.rı sonra hareket etmiş ve birlikte, 3ut 
on beşte Haydarpa~ya gelmişlerdır. 

AKI 
A R T 1 K iŞGALi MISIRI HAR-

İngiliz müdafaası · KALMİ$TIR! BE SOROKLEYEMEZ Tren h;ıı;rart"tli fe:ı:ihür:..t ara'>ında 

~.-ııııt 12~·,o df' ıarrlsın ı.vrılmı:1tır. 

• ,- # •. ' • ' r. • • -' r~ 
- ' . - . '\ . .,, . .. . ~.: .' -

kuv~dir !. 'I .. _ O_N_ H_A_B_E_R_I 
İng i liz tayyareleri 
darbelerini 
•iddetli 
indirmeğe devam 

daha 
olarak 

edeceklerdir 
-0-

Landra 15 (A.A.) - Lef Ajonsı bıldıri • 
yor: 

İnRih7. rf"•mf mahflll,.rind~ tespıt edilen 
butun 11Ji.rnetler COn;il"in ,erenlerde iuııh 

eltili ~On.iş. )ııııni Alll"11ny4.run ya derhal ic
hll t-crü~~ind,. bulunman ve Vi\lıud 

f..l•nlnd1tn vaıg.-c:mıo~i ictıb ed~Si mt.ila
U a•ını teyid eyle.rnektedlr. 

İnJ('ilterc ic;-in narik an gcımi,;t:ir. Yıldırım 
hırbinin .ıu iki hedefi vard!" 

l - M\ın•k•I• v~ıtal•rını tahrib !!" m~k 
v~ •mme himıetlertni bonnl\Y-

2 - lfüküm'!ti ınanPviyatı bot.oln\u~ ve 
ı·ani•e 11ğril-mtş bır halk m~Jcle:J k.tışllııın

. ua bırakmak. 
•Bu yıldırun harbi akim k.ı~mı<;ıtır. 

Burıt mukıhil, /\iman ta.y;.:areleri her an 
dıh& ı,jvade duzelen ~ok kuc!rct!i bArajla
rliı earprnaktadır. 

Filhakik11, tiç gündenbcri huk,.ım~:. mer
ke7İnin etrt.fında kurulan m·1'1~Plif c,apta 
yü:r.\e,·c" top mi.itlıiı, baraj Jt..?~lerit ... Alman 
hıyyarelerini çok yUk3ekten uı;mzÇ;a. mec .. 
bur etmektedir, Son gece!erdf' Londrının 
kavın.tutu nisbi sük\ınele b!ktiı"'ln Al .. 
manların yeni h~raj f:lc;lemir:3en k1rktult
l"rına hukmetmelc icab edip etmiyeccgi su
ale liıyılt bulunmaktadır. 

Resmt tebliglere göre LondrA bölgesinQe 
ino;an uyiıtı ve haıuı.rat :ııtiı.r. 

Diger taraftan fUl'&Sl da unululmamAlıdır 
ki İngiltere sadece müd-ıfaı. vaziyetinde 
kairnımakta, ayni z.amanda tn;,ı.rruı; haı·bi 
de yapmaktBdır. inıiliz tayyarelen Holanda, 
Belçika ve Fransa sahilleıi üzerind~ki A\ .. 
rnan üslerinl mermi yaıruuruııa h.ı.tnıilkta 
berdevamdır. 

Harbın bid.ayetindenberi en ıtıddeili b~ın 
<.J~n \.·e yedi saat ıürdükWn sonra evvelki 
~abalı nihayet bulan son ba.skı.n esnasında 
lıııi.liz tayyareleri Anvers, O.st~nde, Calais 
\.e Dünkerk'te toplanmış olan h-:r nevidf!'n 
ıemileri fi.ddetle bomlnrd.ım;:ın el~, doıt 
ve liman te i~tına da kuvvetli infillk bom
~larile aiır hasar verdirml$tir. 

A lman kıtaatile Almanya ':lı·asındaki mü
tıakale nihayet tamam~ inHz..ı.mııu kayhet
tr'İ$ ve Alman tayyarelerinin h1.iC"Wnlırın· 
daki tiddet ne olursa olsun, Alm:ınyarıın 
zulmüne kat'l olarak nihay•t vermeğe az
metm.4: olan İngiliz tayyaı·elerı darbelerini 
daha ,iddetli olarak indumeğe devam 
edeceklerdir. 

Buckingham sarayına düfın 
bombaların yaptığı haıarat 

Londra 11 (A.A.) - Buckinıham roara ... 
yına dün isabet etmiş olan bombalar hak
kında söy1enild.ijine nazaran. bun1arın bi
risi binanın Üıf"rine, diğeri de parkının 
~imleri ü-ıerine dilşmüıtür. Bombalann ikisi 
de. patlamamıştır. Aynı z.amanda birçok 
yangın bombası pukın içine düşerek ot
ları tutuşturmuştur. Y•naın poli9 ve pa .. 
sa korunma aervislerl tarahndan derhal 
~öndürülmü1tür. Kral ve Kraliçe sarayda 
bulunmuyorlardı. Sarayda pek a.z müstah .. 
dt"min mevcud bulunmakta idi. Bunlar hl

ğınaklarda olduktan cihet1e insanca za
yiat olmamı.ştır. 

le uğradıklannı bildirmektedir. 
Daily Express gazclesı *öyle yazı· 

yor : 

. ~e~k~ de nazi ~efleri şimdı bunun 
hır ıstılayı sevk ve idareye müsaid bir 
tarz olmadığı müta leasına varmı•lar· 
dır. ' 

Gazeteler gösterdiği s(ıkiınetten do
l ayı ha lkı tebrik etmektedirler. 

Matbuat, Londrayı, ~~hresi bo
zulmuı olmaktan uzak, fakat Y•İt.Ün· 
de bir kaç çizgi hası l olduğu halde 
ırıüthiı bir azim le mücehhez olarak 
sağlam adımlarla yürümeğe devam 
eden bir adama bcnzc!İyotlar. 

-o-

Fakat İtalyan hareketi 
Mısırın istilasına ha,. 
langıç ,eklini alırsa 

Ba111elıllln 

İZHİR 
seyahati 

Bir ~apo.n m_uh~~iri lngilizlerin Alman 
İngillzlerın ıslllaya istila üslerine o zaman tereddüdsüz 

harb ilan edeceğiz 
--o-

Kahire 16 (A.A.) ·Reıatf"t'• - Mısır • 
Libya hududunda Sollum·un İtaly•nlar ta
rahndan işgali, ban mıthfillerrie tabii bir 
endi1f' 11yandırmı~ olmıııklııı herabf'r, bura· 
d;.ıki kanaat, bu. h.Jı.reketin • .Mt!ilrl hıırl:>e 
sUrüklemek için kifi derecede a"keri e .. 
h,.mmiyeti hai1 olmadığı me,rke.,..inded;r. 

i'>':mir 17 (Hu~u-;i) - Ba,v~k.il Dokt.rır 
Rf"fik S"ydtıım. dürı ö,R"ll"df'n evvel VılA.

·''f"h, knmutanlıiı VP Belrdiyeyi ,;iyaret Pl

mi15. BeJediye reisile imar salıasında mE:y
dPnl'lı ız:etirilen yeni malıallelet·i, beton ve 
a~fl'lılt yolları gf"zmi" büy\ık Şehir oteUrıin 
yapılacağı yprde tetkiklerd~ bulunmu,, BP
icdiye rci!ındt"n mü~takbe-1 otel hakkında 

karşı m ü c e h h e z siddetli hücumları 
olduklarını söylüyor ,..~:~~:~i~A:::~ -:. ~: .. ıı:.,ı.::~:::~: 

1uhat almı~tır. "Ra,vPkil in~:ıııh bitmek Uze
r,. nl:ııın Çocuk hac:t.anf";inl de $ff"7'mi,. bazı 
direktifler ''rrmi~tır. Grrrk fuarda, ~rrek 
Şf"hirde. görduk1erinden memnuniyet beyııın 

-o-

Bir yUksek hükUmet memuru, dun Reu-
ter muhabirine riPmi:::tir ki: etmiı,tir. 
•- İtaly•nın harbe girisindf"n biraz a;on· Fuardtt N"nf"bi pJ11ıviynnl1ırria şefiri~r fııı· 

Tokyo 16 ( A.A.) - Domei Ajan'Sının ba~
J ,ca muhabirlerinden bulurutu Saiji Hue 
Ga\'a. bir telgraf1rıda İngiliz n'illetinin ne 
suretle hücumlara karşı 1c.oydu~W\U ve 
nu1htemel bir f'\tiliya kar'jl nR..;;ıl hazırJın .. 
-a:ğıııı anlatmaktadır, .,.., lc:uvve-tl rlmi · )\uftved.•n .,..km~ı~ rafınıiAn karş.ılanan Dr. Saydam, tc~hir cdi-

mütffkıb. Sollum müdafaa f'dilmez t rl;l:._... l('n c~Y•'.\·ı tei kık etmı hr. 1\1uhabir diyor ki: 
ki edilmiştir. Bu se~bdf'n dolayı, Sollu· Ti.irk.iye Tico,ırr"l ve SanAyi odAlnn flııı"i -
nıun işgeılini, İtalyanın Mı-"'ırı j~tili.sı hah- ~·f.nundıtı fa,;la lti\lan BR~\·ekıl yer:i dotuma 
sinde doğrudan doA:ruya bir tchdid te.ıikki :ıı;;..ınaviinin inkişafı için hükıimcti.1 yen! yap 
edP.meyiz. Sollum. ş;imdi, No·Men5-Land urm~ktt1 olduj;:u pratik dokuma lt!zgilhları
da.hilinde bulunmaktadı.r \'e hududla nefsi n1n köylüye dağıllleıcıtığınt söyl'!mtı11, Sıvasın 
Mısır arasındıııı. muazzam hılli arazi mın- (,ürün ~allarınt gözden ı;(eçirdiklf',\ liOI"ra 
t&ka~ı mevcuddur. Memleketimiz icin doğ- bunlar için daha cazib de!ıenl·~r bul11nma
rudan. doğruya bir tehdid teşkil t-tmeden ~ını emretmiştir. 
İtalyanların daha ilPride &irebil•cek!en Başvekil şerefine buıün Parti tarafın .. 
müma!il birçok hııırek.etler bekleyebl!iriı (İ.ln bir ögte 7İyafeti h~zırhııınnlaktadır. 

İnli(i!iı: hava miid•faa~ı ço"k: ıdııh edilml17 
pöıuküyor. Baraj balo.nları daha yiikseklcı·e 
tıktığı gibi, tayyare dafi b11taryalı:trınu1 :ı;t
hğı ·demir perdeler• de hiç bir tayyarenin 
büyült tehlikelere maruz iı:.ı'madan uçamı~ 
yara~t bir mıntaka yaratmaktudır. 

Sahilin müdafaası da tamamdır. Her mın· 
taka bir kaç kilometre derin:iğiılt kadar çok 
kuvvetlidir. İngiliz kuvvetlen şımdi üc; ay 
t'VVel zannedilemiyeccği. kad<1.r bol ve tam 
b.ir teçhiz.atla kesif bir Alman para~ut ini
~inc veya hcrhan&i diğer bir ihtimale k;u·şı 
kaymağa hazırdırlar. 

}"akıt İtalyan hareketi Mııı;Jrın i~tilisına Refik Saydam, bu ait.Şam, h~usi trenle Na
baı;langıc şeklini alırsa, hiç te.reddud et- ı.ılliyt- hareket edecektir. 
meden söylüyorum ki o uman ha.rb ilin 
edeceği.L Askerlerimiz, o :r.amıın, İngibı 
askerlerile yanyana savaşacaklardır.• 

Kral Faruk Müılümanları 
ııulh dua,ıına çağırıyor 

K•hire 16 (A.A.) ·Reuler• - Kral 1'"'ll• 

ruk, bütün müslüm.anları yarın sulli için 
duilya davet eden bir mesaj ne.şretmiştir. 

ltalyanlar : Mısırla 
harb etmek 

istemiyoruz! diyorlar 
Roma 16 (A.A.) - Stefani ajansından: 
Italyanların Mı.sır arazisindeki ileri ha

reket1erinden sonra İtalya ile Mısır ara
sındaki münuebabn alm~ olduğu şekH 
mUnasebetile Romanu1 sali.hiyettar meha
filinde İtalyanın İngiltereye karşı harbe 
prerken Duçenin 10 haziran tarihli nut
kunda açıkça söylemi' olduğu veçhile ne 
Mısırı ve ne de diğer memleketleri ihti
Jita sürüklemek niyetinde ol:nc-.dtl:::ı beyan 
edilmektedir. 
Mı"ıra ıelince, o da müteaddid defalar 

ihtiJif haricinde kalmak tasavvurunda ol
duğunu ilin etmjş ve ancak İngilizlerin 
taz.yikı üzerine diplomasi münasebetlerim 
kesmeğe karar vermiş, fakat teessürleı•ini 
i~har etmiş ve i.ngiliılerin arz.u ettikleri 
Ve('hile kendisini İtalyaya karşı harb ha
linde addebnemlştir. Mısır hüklımeti. ken
di ara.ı.isinin İngilizlerin müstahkem mc.\'
kileri haline getirilmesine mini olamamış
tır. Bu müli.hazalara binaen Roma ıneha
filinde İtalyanın hareketinin Mısır arazi
sinde bulunan İngilizler aleyhine müte
veccih olduiu, Mı:ıı.r ve Mı:;ı:.- milleti a1ey
hıne ;nüteveccih olmadığı beyan edilmek
tedir. 

Birlef ik Amerika İngillereye 
ayda 700 tayyare • 

varıyor 
Vaşington 16 (A.A.) - Haber alındı

ğına göre, Birleşik Amerika İngiltereye 
ayda 700 tayyare vermektedir . 

u o • • 
lstanbul kömürsüz 

kalabilir mi? 
Sadreddin Enver'in bu 
mevzu üzerindeki yazısı 

3 üncü aahifede 

Bir apartımandan 3000 
liralık mücevher çalındı 
Lilelide Reşidpaş• caddesind.: H5.kim 

R!u apartımanının -4 numaralı drı.ircsindt' 
oturan Mi.inirenin 3000 lira kıymetındc mü
ct:ovheratile 390 lira para.stnL'l. <:11.lındığı dtin 
.zııbıtaya haber verilmiştir. J.1ü~~hassıs me
n\urların apartımanda yaplt~rı tetkikler ne· 
ticesinde kilide anahtar uyuduı·almak :::ou
reti1e haricden girildiği tespit edilmiş. ın· 
cı·k, bu sırada evde bulunan hizmetçi Bcd
riyenin içeri girild.igiıtl duym:Jıma.sı şüpheyi 
c;.lib göriılmüştüt. Bedriye z.an ve sorgu 
ölt.ına alınmı~ tahkikata ba-;J.arunıştır. 

İngiltere büyilk saat ic;in hazırdır. Çünkü 
ayın kemalinde bulunması ve paZ?rtesi 
;.•ünü gözüken deniz yükseii~ı ı..ınncdildiği-
1.e nazaran Hitler tarafından yı:tpılacak bir 
teşebbüse en mi.isaid bir zam;::ındu-. 

ÇÖRÇiLIN HAVA 
NAZIRİNA MESAJI 

Londra 16 (A.A.) - Çön;il, İngiliz avcı 
tay~are filolarının yaptıkları hizmetler 
hakkında Hava Nazırına şu mesajı ı;:Cn· 
dcrmiştil' ================= •Diinkti gün, a.vcı tayyare filolarL""tu.z 

GÜNÜN İÇİNDEN 
Bu kadar çok gazete .. . 

hayırdır! 

bundan evvelki bütün rekorlarını gölgede 
bırakmıştır. Çek ve Polonyalı filolarının da 
muzaheretile avcı pilotlarımız mecmu kuv· 
vetlerinin ancak küçük bir kısmını kul· 
lanarak ve az çok fena bulutlu hava şart
ları içinde, düşmanın ayrı ayn üç dalga 

İ~tıınbulda, 11HtlıteliJ dill~rd.e, 1nulıt~hf halinde sivil halka karşı tevcih eylediği. 
öldt.irı.icü 11,kın1 pan-alamı«lar, dücmıına kat'i jia.tkırdu., hergün. otu:ıı yetktn gazele ue ·,. T ., 

bir 
0 

ka.dar da. 'tHecıHua. ,tluyor. Kciuıd olarak 125 hombardıman ve 53 avcı tayya· 
resi ıayi ettirmi,lerdir. Ha.sara uğrayan 

..... klu11u hakikatte bir ma..saldır. Kô.gıdın 
t1" "' dü~man tayyareleri ve muhtemel zayiat bu 
o!dugu., hcııta. boHuuu, lnunta-·u.ııtatı. 9cf. hesaba dıhil değildir. İngiliz avcılan ise 
mesi ve bu. kadar çok aaıeıenin çıkabihııe- anC'aı.k 12 tayyareci \ e 25 tayyare kaybet· 
sile şa.bittir. Kd9ıd vetı dır. Vard~r anıa, o mi~lcrdir. Bu neticeler her türlü tahminin 
ka.cUır pa.ha.hdır ki bir ga.zete -mcvcudı.ı.,, fevkindedir ve yaklatmakta olan lnüca
pek rollu gi.bi· -tiç beı bin degiL • pe:C <'!• del~ hususunda bize kat'! bir iman vermek.
gibi. on l•eı bin, yi.rmi bin dG.hi ıa.t.sa., gene teoır.• 

kor •demez. 811"'0""1e~ı. ao.::.ıeıenn çok. Londraya geceki hücum 
luğunıı bakıp gıa.zeteci.Lerhı kô.r ettigini 
.ftı"tlfUak yan!l§tır. Çünkü dört ıııhif~ ua.· Londra 16 (A.A.) - İnııiliz Ha\·a ve 
zete kciğıdı eski on iki .tethi/e pcıJı(l.ftnda Anavalao Emniyet Nezaretleri tebli;Ji: 
olduktaıı. ba.ıka. nıürekkeb, m.atN ve ıair Şimdiye kadar alınan raporlara n:ı;uran 

dün geceki zayiat evvelki geceler .ıayiatı-
leva.iım da aıeı paha.sına.dır. Nerele ka.!c!ı _,_ lk ı · na nispetle biraz. daha fazla, f .... at ı \U-

ki gazetelerin. aşıl var.dut katrııa.aı cumlara nispetle isf' çok az.dır. Londra ha .. 
olan tica.ri Hcin. .sıfu a. C:ıİ,fntft-1, re.ı· ricinde zayiat çok az olmuştur. Fakat bir
mi ilcin. iıe 1nevcud aazetelcrin adedi arl· lcaç ölü vardf'. Gece, avcı tayyarcleritnizln 
tıkçıı hep.sini nıe1nnun etn.c.~ i~in. ara[a.- iki bombardıman tayyaresi düşürdügü öğ
rında. ta.ksinıe uğraya. ugrcıua. Na.srcdd•.n rcnilmiştir. 
Hocanın. 1aı-:ıuna. dönmiiftiir. o ha.:de, bir Gündüz düşm~nın faaliyeti az olmuştur. 

Saat 7 de bir düşman hava kuvveti bulut
ndl:eteyi neıretmek degt!, J-ı~ı:ıt tıe:ret1nc-
ııo lardan istifade ederek Kent sahilini aşmı:,-
mE:k ~in bütün sebeblcrin nter.:cud oldu- 6a da avcı tayyarelerimizle karşıla:,-.ınadan 
ğu böyle bir ..:a.nıa.ndıı bu. ka.dar ga.::cte tayyare defi batarya1arımı-ı tarafından pl..İs-
çıkarılma..ıının sebeb ve hikmeti ııedir7 kü-tüln\üştür. 

Ha.kiki ıebeb ve hikmetini ben ıize ~öy- Daha sonra gündüz. düşman tayyareleri 
liyeyim: münferid veya küçük gruplar halinde bir-

Hcr nevi dO.!tla.r a.llfveriıte Qrirı.üıı se.· kaç noktadan sahili 1:eemi~lcr ve ıncmle-
beb ve hikmeti! ketin muhtelif kısımlarına bombalar a\-, 

"'"'"' nıı~lardır. Ha~r alınan hasar hafif, uyiat 

Ancak ıv bufa.nma.dıkça. durulma.dtaı gi· mahduddur. 

Li, bt! matbuat karo!l§ahgmdan d4 mutlaka Man~ıa sis ,. yağmur 
hııyır doğıa.ca.ktır. Bu harbin bitntcsi!e be. T 
ra.ber Tiirk nıatbucıtuıda. mesleğin k~di IJaflBdl 
icablıırı neticesi ta.bit ta;;fıue!cr ve btr yap· 

ra.k dökünıü. olacaktır.Her ka.ıırua.da. oldıcğu 
gibi za.vıj bünyeler, dııa.rıdan kuı.ı,,ctH gö
rünüp içerisini. kurd yenıif göude7er çöke-
cf!k ve ancak sagla.ın kökler 

kıi1nnı bulabilecektir. 

Londra 17 (A.A.) - Dün ak~am J\.lan
şın üz.erine kesif bir sis tabakası yayılmı~
tır. 700 metreden ilerisi hiç görülmüyordu. 
Kuvvetli bir .cenubu şarki rüzgirı esh·or 
ve b2rdaktan boşanırcasına yağmur yağı
yordu. 

pek büyük dıemmiyeb. hau o:an dil.imi\?\ ~ 
askeri hedeflerine kar~ taarru-ıların:ı ztt• 
tikçe arlan bir f,iddeUe deva111 etmektedir. 
Cuma.rtesile pazar gecelen, İngiliz bom • 
bardıman tayyareleri, Belçika. Ho1a'lda ve 
Fransa sahillerindeki. Alm~n istiia üslerini 
l.urşunla.rla delik.deşik elm~lercur. Kudretli 
t- ııva t~eldtfillert büyült bit- dert.-ılikto Al
r.1anya içerilerine nüfuz etmi1lcrdir. ~

•nan donanması da büyük mu•ıaffak1yetle 
bombardıman edilmiş ve düsman uemilere 
karşı yapılan bir hücum esnasın.dA bır Jcru .. 
\:!ZÖre tcı.m bir isabet vaki olmuştur. 
Ostand { saat bombardtmuı edilın1" Bou· 
logne'da yanıı.n.lar çıkanlmışhr. Aynı za• 
nuında Berlinin şimali garbisindeki asker! 
hedefler Templhof hava meydanı ve bir 
elektrik santralı bombardıman edilmistir. 
Dem.iryoUan iltisak noktaları tahrib echl
mi~ ve iki ista.syon yıkılmıştır. İnailiz 111hili 
önünde 7000 tonluk bir erzak ıemisin~ hü
cum edilmiştir. Bu aemi az sonra batmış• 
tır. Topçu mevzileri tahrib olunmuş ve $8.• 

hı1 civarındaki ormanlar yalnlmıı;tır. 

Dünkü hücumların 
LONDRADA 

yapllğı hasarat 
Londra 17 (A.A.) - Dıln 'ece Londra· 

run merkez.f nuntakası. üzerine yapılan hava 
~eferleri esnasında itfaiye efradından ba· 
zıları, bir yangını bastırma;~ •oiderlerken 
düşen bombaların tesirile telef olmu~Ja.rdı.r. 

Londra hastanelerinden birisinln bir sa.• 
lonu yüksek infill.klı bombaların tesirile 
~·ılalmı, ise de telefat yoktw-. Bir halk 
çu:şısile zengin bir mahalleye de yanım 
çıkaran bombalar düşmüştür. 
Diğer bir noktada yiiluok infilaklı bir 

bombanın paUaması, hasaraUt a.ebebiyet Vf:l" 

miştir. Fakat bombanın dt4milf olduğ\ı 
n\lkladan 40 metre kadar Qtcde klin olr.n 
6Jğınağa iltica ebnit bulunan e~haıla-:ı hiç 
birisi yaralanmamıştır. 

Tayyare dafil bataryaların ateşi, günün 
ilk tehlike işaretinden sonr.._ ve Londr1.nın. 
fJmall ıarbW üzerinde tayyare seşleri f~
tilir işitilmez başlamıştır. Bu noktaya ' ığır 
t:omba düşmüştür. Bu ilk aJ~rtten sonra, 
~tch!ike geçmiştir.• işareti aaat :3.25. te ve .. 
r.i.lmiştir . 

Fransada suların 
yükselmesi büyük 
tahribat vaotı 

Cenevre 17 (A.A.) - D.N.B bildiriyor: 
Petit Dauphinois ıaı.ete.:sinin yaıdtitna 

nazaran Fransanın Savoie ve yüksek Sa
voie vilayetlerinde suların yükselmesi bti· 
yük tahribat yapm1ştır. Suyun yükselmesi 
bazı yerlerde bir metreyi bulmuştur. Bott• 
ne\'ille'de Maili yolu kısmen sular altın· 
d;::ıdır. Bir toprak kayışa neticesinde Gre
noble .. Bourg d'Oisauı demiryollıırının 
50 metrelik bir sahut, toprakla örtülmüş 
ve yolu tamam.ile kapamıştır. 

Alberville ve Ugine'de de vahim feyıe• 
zanlar olduQ:u ve yalnız bir yolun, ild mil• 
yon franklık hasara uA:radığı bildirilmLk• 
tedir. 
Bırçok vadilerde elektrik cereyanları ke .. 

silnıiştir. Mahsulata da zarar olmuştur. Fe
yezıın!a.ra kuırga ve şiddetli yağmurlar se• 
bebiyet vermiştir. 

• 
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2 HAKiKAT 

• ,, 
E .H 1 R Piya sa dak i ümidler fOR iS GİYJ.~H'dPn 

Limandan ku şia r geçti 

p a n s e r i açı l ı y o r ~;:~~ll~:•nT~~'.; ti=~~f~cjye~ :;::. 

• 1 hrimize ttelrni,IPrdir. Hey€'t a:ra'<t yt-ni 

Mevcud dispanserlcrın 1 Rum•n hülrum.til• t•m•• etmek uıere 
rı···mleketlf'rine p;idecekl~rdır. 

g:enisletilmesi için tet· 1 * oış Tic \ Rr·;r RF.i~i - Ticar•ı ve-
, ki.leti dts tiC'a.r('t dRiresı rf'İSl St-rv~t B/$r-

kjk}er yapılmaktadır kin ,.,,. • ı••kikler yopmnk üzrre dün l"h-
r:miz,. ..a:elmi-:;tir. 

-0--
·ı * K1H.'l'ASfVE 'f'İ \ Ti.AR[ - Fiat )iu-

Sili\Tid('ki dl<:panscı-in ı::cnl-;l~ll tnc~r;e 
, . _ , . ' r~k;ıbe Komi'lyonu kırt;ıoı:iyP .-ı;yn..-.ını riiirt 

1ı:~r;1r vrnlmıJtır. _Dı<.:p&rlif'r bın1_~·nın ya- ı.ınıht. Rytrmı1, alf'l~de kullanıl~n Ç""oı:idl~r 
r . .ı.nda ycn.ı bı~ pıtVJ~·on_ ynpıı~J{ ULt?;"e bu-

1 

kin ''i.l?de 1a - 20, lük't çeşidler için de 
•unlrrde faı:ılıyete ge~ılere~tır. . . , _ ~-ü 7d~ 25 _ 3~ k;ir nic;pf'ti kAbul etmi~ti.L 

SultanahmrQde 1eoreba ~dıa~ı. 'eJ'en Ptroıkendec!ler için ayrıca fiat te~pit edı-
dispnn"'"rt hınasının da bu.:=unku ıhlıyı•c• ı kcektir, , 
ki.fi ~Plmf'digi ve dar olduı.;:ı aıılnc.ılmı~. . . 
t-jnanın yıuıındaki bahçrınjn J'rtiml.lk fllun- * Çl"\ Al. l\1F.SF.l.~Sl - Fı_rıncılar fım
r-ıı:ıı~ı "'" burın·a bir p;ı\"Jyon i:l edı\p~·ck diye k:u:f;ır yok··,.k fıatla h~rJCf' . ~tııkltırı 
oİ'"rtanı;f'rİn genişletilmöi i~in t..:iKikl"'re ~n ~ıvl\ll;~rını ~ kuı:ı~lan deı;ırmı:onlf're 
b .şbınmıştır. , ırırl.e)·ı k~bul etmıılerdır. 

Ayrıt"~. E~·iibde bir verrm rii_,.p:uıserl n- * 'l'ÜRK ŞfLEPLERİ - Baı1 arm:ııtür-
çılmı:ası da takarrür etmiş:ir. leı· Amrrikava yapılacak ibrac..'\t ve Arne-

• feovcud diğf"r diııpanı;prli:'r~n ih·h·aca kA- rikad.an yop;lacalt ithallta ai.d e,yayı nak.-
f; gf"lip g~lme-digi de tetkik cdilmektf"<l:ır. !etmek ü:ıere flleplerini t.ah.tiıı: edecek1erini 

bildinni!flerdir. Bu mürae1111.tler alika ile 

Zincirlikuyuda bir 
motosiklet devrildi 

Bir kişi öldü, iki 
kişi yaralandı 
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E\"vPlkl get"e ~:ııat birde Şişli - B~ıyük

dere a'ifaltında bir motosıklrt karası oi
mı~. bir kişi ölmü,, iki kiii yaralanmış

ttr. HidI!'e tfıyle olmuştur: 

ktr-tılanmı,, mU!iaade İ!"tih~ali için hiikıl-
mt'te mtiraeaat edilmi,lir. ~ 

* PAl\fl"'K CPl.iKLERİ - Bazı tarirle
rLn ell('rindeki pamuk ipliklerini '.'Clkladık
lıtrı, ban dokumacıların da hunlara yar
dılT' pttiklPri iddia olunmaktadır. Ali:ka
dr.rlar bu iddiaları tahkik elmt"ıte baı;la
mıtloınlır. 

Vilayet ve belediye 
* Sl·.HZf. HAt.ı - Beledjye seb1e \'P 

meyv11 hitlıni genitleot.mek üıere y:ıptıgt 

tPtkiklf'ri ikmAl e!Jniştir. Hahn yeni in!'la
ııtliı tev.,.ii mümkün görülmf'mişhr. Rıhtım 
civ<ırında ve arıkta tel kı:ııfe:>lerle ayrı:mış 

s11tış yerleri vücude getirilme5ine karar ve
ri~mi,tir. 

* BF:Lt:niYF. Tt~FTİŞI~F.R İ - Oiinkii 
Br-lediye trftitlPri n"'tiee:<1.inde 127 kilo r-k
&ı.k tıır.rt1h ekmek bulunarak muaadere tdil
miftir. 

lif aarif 

mü
rıkul 

ver-

-

imarı 
İskeleden Altıyol ağzı
na · kadar geniş asfalt 
bir cadde inşa edilecek 

-ı>---

n~hiliye \'ekile-tin<"e tas lik edi!errk. BP-
1' diye ·e ~önderilt'n Ü.skii<l;ır '"~ Krıdıköy 
imar pl;İnlarınn göre K;ıdıkOy v.ıpur isk~ll·
si civarilt> i.sk('ll'.'df'n Albyol~~,.,n.t k~dar ,,_ 
Jr.n saha ve caddr U.nzim t-dilecPktir. Bu 
saha ,.e eaddrd" bir ~ok dG.kk:lnlJr mf"v
ctıddur. Bu dükk.inlard:ın bir kısmı i~tim
li k f"dil<'cek ve ilk plıinda inırarl;ı;.l bir ııda 
}ıkılRrak i.-.k<'lt>rlt'n Altıyo:n~zın-, krıd;ır ge

·r.iıı;. bir ır~falt c:\dde yapıl ıcaktır. 

Burndaki dükk~nhırın h:tiınl:Oki t:ık<ı.rrür 

c:1mi~. mahallindP kıymetleri·!'\ tespiti İ'."'ine 
haşlanmı,tır. KAdıköyı.inün rn nıcrkP7i •e 
g\121!:1 yeri olıı.n bu adada. dlikk.5nlıu, bnltt• 
rııı:n bir lnsım mal aahibleri bu h~yn·lı i~r 
tvtebbü.sünü sevincle kar'i-ılamı,lar, yola: 
ııılınac:ıı.k lnsımdAn sonra kAla:1 ar"a~ın·ı kt'n
dllrrine terkolunduı{u t.-,krtirci• di.iklcı"ın ve 
bınalan için hf"df"l İ'llrmlyeceklrorirü Pf"if"
ciıyıo RPicliğine bildinnlşlrrdir. Bu di.;kkS.n-
11\rın yıkılma~ınn R;elecek ay ba.,ında b:tı,-
1.:tnacatt tı:ıhmin nlunmakt:tdıl" .. 

Halkevlerinde resim 
müzeleri kuruluyor 
H. Partisi tarafınd;ın muhle~ı[ n'ın!11k~:ara 

yollanan Rf'!lı;amln.r AnkAraya diinıniic:.l('r

dir. Bu sf'yahat neticf"!l:İnde viicude geliri
len tahlohırın adedi 150 den faıladır. Cum
huriyet Halk Partisinin tn~·ln edt•CCJ,ii. hir 
jüri hPyeti bu tabloların en kıymetlilerine 

fi"t takdir etmi' ve bunlıı.r1n bu fiatlar ilte
rinden aJmması.oa l>.tla.nmı1b.r. Birkoç te

nedir devam ecMn bu iejebhüs ·neticesinde 
toplonan bu bııblolar.J.. VilAyet HalkevJeiin
de ltücük birer remm müt:esi kurulac.akttr. 

'l'iirkiy - Alm.-nyR anloı~mnc;ı iın.- edil
Jigi ı&ır. ... n, pi)-·;ıct,run bütiin iiınidleri Al
mıııı pivasa~ına bağlanmı~tı. Bir çokl.Jrı 
zannt'tfil r ki. Alm;ın anlasma ı imza t>dil
dikf ·n pE-k t:.L zam;ın sorııi'I, taloik l'diif'
c .k.. JJaı·h<l~n Mo Vf'I olduqu p:ibı. @"""' dı, 
tiı·.1n•tımi;oin .v:ırı~ındnn fazla.-..;ı Alrr.~nyaya 

dünecck .. H .. lbuki })(;)·le olmadı, Anlao;mi\ 
inı7a <'dilcli~i halde, hlılo\ Uııbik c.1i'Pm~

yor . .Alman firmal;ın mAl i ti •orlur. F;;ık:ıt 
mQJ p:Qnderınek islf'ıniyorlar. 

Şimdi ihracAt pi;.·::ı'.'ia~ının blihin iirnidlC'rİ, 
Ti.irkh c - inıziitt'rt' 11ra~ındi'lki ticrni miin:ı
schett~rin inkiş:ıfına b;ığlanmı~tır. İntiliz 
tic:ırf't birlia;i Balk:ıuı f("finin Ankaril Vf' İz
nnrriP yar,tı~ı tem~lard:ın sonra, İrı~iliz
IPrin Türkiyrdl'n mAI "lara.ğına d.ıir, nrtl!
ya çık?.n haberleri ciddl tt'lffkkı etnV':k rn.· 
zıındır. 

Piytıl'~da c;"lkRn bir Ş."lviıı.ya giirf', İnt!iliz 
tiC'aıet birlitd Balkon :şefinin Yi.lır.ıı. Türki
re-dt"n mal Al~c.-~ınd:ın bah.c;<'dilh·oraı~- K11-
l.:ıkt~n kula~a dolaşan ~;ıyia fudur~ İn
giliı: tiearet birlıği, ihr;ıc edilf'<."<'k <'Ş)' yı 

Türk parasilt' ~•Hın al:ıc::ıktı. Bu {ayİ.Pnın 
n~ d""rt'C'•'ye k~dar dn!}:ru olduğunu bili?"' 
miyoruı.. 'HPr h<"ld<'. tic;ıri esa~larn tr.\·a -
hık Ptmf')f'rt böyle bir t~klif •ola.,,;ııdı. 
Çiinkü ihr~c:ı;t mnddPlrrimir.i satm.ık ktıli 
dP3{ildi. Bu mrıddf"lt're mukRbil mal da al
mrık lizınıdı. Halbuki l'nn Anlı:ı~ıual:wda, 
fn~ilit ticııreı birliı!inin, Türk. m:ı~ı aJd;k
tH.n sı.ınr~ Y"'rine lngilu: malı vereceğinden 
bah~tdilmeklfdir. 

Pi~·aıanın lngiüz mallarına kartı olan ih
tiyacı çnk !nı.l"'dır. F~kat fimdiye kadar 
ma"lesl"f Ti.irkiyr-İngHtf"re ııra~ınd.R büyük 
bir ticari ink:işaf kabil o1nm:\n11ştır. Bir 
taraftan ln~iliz ihtac<"\t mİifl'i.."'e°!elerl. Tıir
kiyedPn i"tf'nilPn mall.-ra karşı, l'Urk t;ıı -

cidt>rini tatmin edtn Cf'vablnr veremrdil,,.r. 
Nilcıkim bu hidiıı:PlerdPn, şehriıııııdrki In~ 
göJiz: 'fic~ret Odası umuml kAhbi de T~!ı • 
mis ga7E'tt"ı:ıine yazdığı bir mektubda ~ik.i
yet etmi,tfr. 

Diğf'r t..."trahan Tlırkiyf'nin ihracat faC'ir 
l<'ri de İngilieTeye gldPr('k, İngiliz tic::ıret 
e\''.Prirıde tt'ma~lar yapmağı ihmai etme~ 

dilrr. 

H<ıqh bütün bu h;idi"Plt>rden -.on:-:ı, Tür
kiye • inp:iltE'rf' ara~nda ı;?rnı-:- hır tir:ırf'l 
nıünn'-'ehPtleri ba,layacniını ünud ediyo
nız. - H .. A. 

1 ~(Q)~S~ 1 
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l Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

Açılı, ~P>nlf 
5,24 

13220 

- Df-nıt-k bu yemPkte-n sen yemeyrce!<:
ıin öylt' mi J.ın-l\.1ı.rı7. 

- K t'iyPn. bunu yemektenc:;f? cehrnn,.m
lik olmöyı tert"ih ederim. diyf'rek ihtiy:ır 

,t?.enü k.itihi arkadao;lArının krndi ine pt>'}

kts çrktiklf"ri bf.1p]ya1ı güvt'rdn kır:lrbna

f.•nı itti. 1.-faamahh hir balıkcı ~Poıi ındf': 

bCiylE> hir yrmı·K !'>ık '."!ık pişirilmed;ııti iC"jn 
J'°'n-1.-f~ri yemcmc~inin a~hebini iuıha lü
zum ~ördü. 

- Ne o, bf>ni e\'hamh bir bunak l·erın~ mi 
i:nyuynr!unu:z? Fak:ı;t i~te bt>n di-;nrum, 
~r·y,.d hPrkes hırazcık dıiş;ün....eydi hu pek 
g rib giirünPn h;ıı·b, ı;i1c hiç de. tııh;\f ~ö

ri.inmiy..-rPkti. Siz ~rncler hror şt-...•i unut
tıırou1: Her ~yi. Trrni;v'dcki biiyiik balık 

;ıvını ve o Jı;f'C'E' kO<'a Filips'in ~nlattıl;:ları

_nı bile! Siz drnir.i m<'n k~~ ren!?İ, pcnıbe 
ttiı-iiyor ,.r !>ular;ı. hııkıp b;ıkıp, dı•nlı. me~ 

ıı<'k~l" rencidir, deniz pem~d.ir. diye ~iv

lcıdynr!'llnuı.. 1 le yaptu,:ınıı şey bu k~drır! 
Fak:ı-t bf.·n. Jrın-h{.ari, aİ7f' hatırlatırım 

ki p~ki uı.m:ınlnrda bir drni1. cf'n·ıvarı 
Kralların kır.larıın rahatc;o;ı öpebilm<!k i<:in 
ult.rın derinliklf'rjne siiı·üklt"rdi '"~ drniz 

S.\llarının mf"nt•k~e rC'nızi, pPınhe olufn hep 
bu \"Ü7den, b:ı;şka bir ~ebrhrlrn df'git. 

ihtiyar kiııtibin etr11hnda nrkad::ışları 
k<1hknhalarla güldüler ,.,. on;1: 

- St>n \'tılnıı durmadan sOylrn. Gu,·r:nin 
öyle neli"~ olmuş ki, biraı şarab atmak ic;te 
me-z mi~in Jı:ıın-Mari, bunu reddetmeı...o:;in 

tanırız. diye takıldılar. 
- Siı: benden dahıt ~nk: •ufta.mıta ben

zi\'orıunuz ~ünkü ru:in ooa~nnıı ve du
d~klarınıı 'alNtro~ kuşunu \-Urdnku ic:in 
cPhennf"mlik olıın kır s.akalh ihtiyar ge
mici gibi kurumuş; ıimsiyah olmuş yanı-

yor. 
Oh ye-trr! Babalık )"('ii'rl Şu cskin11ş 

marıall;:ı.rınla biz.ı sa«ır ed•·ceksin: 
Gemicilrr, Jl.ivercinin krmiklerin.i dPni· 

ze attıktan '.'i:onra çekilip yatınn~a ::;?ittiler. 
K;ıptan, gÜ\!'trtrde !On bir dPfa d<!.ha ı:;e-

1indi. SemAda yagmur b11lutlarının doln~
tıı.;ıru ve limanın biraı e\'\'~l sakin dur~n 

sulanrun ha!lao'lıl bir ten gibi titreıncğc 
ba~ladıgını gördü. 

Bu J(Üvercin ı:;Oktf"n mnlörü kırılmış bir 
t<ıyyare J:İhi dü~mi.i:;.ti.i, Havada biraz tlö
ni.ip dnla•ttktan "°nta limand• n'tlıh:ıf;11.a 
!'f'rvbini tf"min t'den Dökülmüş Gul İ'.'lmlni 
ta~ıyan bu balıkçı J(Cmİ!ii.nin dire~indckl 

kücük fıçıy1' knnmuştu. 
- Havatımda ilk defa olarak bu fıçıya 

kl1' düftütü_nü görüyorum, diye yelkenci 
hııytetle ınylendi . 
Bira ı. •onl"9 ele Jf@Çet\ hu kufun BeJçi

kl'd'-n. ştel~n bir pnria ~ÜVl!'teini olduğu 
anla:tıldı. K1tpt._n ~rmicllt're bakarak: 

- Bu hu'.'lu'.'>ht :ni,..amnıı.me .ı:arihtir. Bı

rakalım bu ~üverC'ini uç~un, dedi. 

ÇEVİREN: ÖMER' m;J/J) ... 
1 Gemidt'kilt-rln bir kLo;;mı rnu1c&dd:t!sır 
yılan ku~un muhafaza edilip ~h!!~ i~ 
di~€'rleri dP Amirale ha~r vrrılnı f ~ 
tcmeğc h<l'fladıl;ı,r. Bu ikı :ı.rzu da sır 
kaı.anm~k içindi. ... tı:1'I s' 

Amiral tf'fti..;fe olduiru icin goru 1 
·· . a.aı:snı ,~ 

di. Bu aralık ak · m ycmPgı .z . lJı•tır. 
ç;;ttı. Cf'minin nşçı~ı ~üvcrcıntn tıiJ 
ilr pİfirilml'Sinin miinasib olaC4~LOlikt • 
dirdi. :ı-enc~rc~cn ~ık8n ~umoınli'!~;ın·~ 
r0tfı bırleş rmış ·alnız. ıhtıyar 

kararınrla sc-boıl etmişti. 

**:le ,.. 
. ı ' Jc.n·M, ri jtf'C<'yPrısınd<ln hır~ ıJrfl;.I 

kuvvetli bir gü .. ültU ile uyandı~. fi!P~ 
hir dr. h.a!·r('te dii.":-mcdi. B:\:;;k<' bır \'f • 

elsn~ dı cSus! Vikl<Jr• diye b.~ırır ~ıtıil 
yrık urund;ı duı·rın pnli11ini y;:ııı;,. f 
hoday~n arkııdaşının yüzUne fırhı 
df'fa kı-.:ıca: td"'~ 

r Tayyar('lt·r gf'ciyor. ciiye rn~cf-~ 
·Klıptan d<t ycdnrif"n fırkımı.;. t.a. ~ 

k;.ıpıp J:::Ü\•f't"l('yr çıkmr:tı. Yirırıı ~ 
s_on.:a kaptan srromini~- ~tuz. . rn"tr;:Jj\!ltP 
tıslundP t~,yyorrııin buyuk ~ıynh c CI-'~ 
rınt j!flrdli. Snnki lim:ının üzC"rinc b·~e trl" 
·~li dökülüyordu, K;ıpt;ın üıbrınca!IJ r"ı:r 
varevc ttf's e-tti. Fakat gürülliideı'\. \>o-# 
. • . . kb'' ,r 
·' ı~!nı hile duytım<ıdı. Boy le buyl'. ,.ı.et 

l-~rd1n:ı_;ın t~yyarec;i'.~r .. tab:ınr.Jt ılc"1':ıl1 ,o; 
m,.k ~urhc~ı:z cnk Jtulunç. /j!kat tc- . 1~ t 
hlr harck"tli. BirAz sonr:\ tayyarr 1~ 
tikamıe-tiııdc kaybolmuştu. Fakat "bt""i 
garbınd;ıki iskt'lf"nin ucunda J1.0 ~ 
"b3~k11. ştyler '~nrmtişlt"rdi. onıar;rı\fl~f ~ 
da hiç hır gurultti olmamı;dı. 1• k ~· 
rnklarının u~undn karma kartr ıe~ 
hir d1?niz \'l' başlarının i.tstii.nde ~ fi 
lenmi.ş; bir f'm;ı \'(' birhıri uırri 
mış bulut dalgalan vardı. rtJ' 
Binız. ~onra AY bulutlardan kurtu.lU," 

törleri kopmu~ iki t;ıyy<lrl"nin n~~~· 
ru yuvarİRndıkını ı;::ortir ıı:ıhi old~ dv. I.. 

Alrrt'. Sahi1_den_. mi.t~:ılyOı. SC' le d:ıfi I 
m::ı~a Ye proıektorlerın ı~ı:.ı:ındıı tri 
hınn mrrmilf'ri tayy:nelcı i bır • 
iı.;ine almağa. b;ı.şladılar. +·I" ,-_ 
Ansuın. bu ağın içindf"n bir tl'~ ~ 

tü. Bu kopnııış, bir kan;ıd mı. ya~ ! 
JT"•ıtör mi..ı idi? }{·1yır! Tayyarele~ rC-14 
rın:ı de,·am Priiyorlar, yükselir ('UJcı: 
t.ıkl.1r1 olan bıılııı!arın arasında , 
maga başlıyorlardı. Vanfcl,.n bıtıııld. 
r.ın mühim bir kt9nll 0la~rib edi~~ niı. ve kAra bu ma 1ubıyct ııecc 
kılıuına dalıyordu. ... ~ 

ErtHi «{in df"n İ 7. sakin '", m~tl ~ 
:ııem ıt •cıkh. Kuşlar uçu!pUyorl•r ~ ' 
mukCldd~!'; bir ııdAmın simasınd•. .-.:1 
net manuırAsını almı,tı. -r#:j 

Bryoğlundıt oturan &.kon, ke11di.-ıine a;d 
201 numaralı moto,iklele aıİ<adıı!tıarından 

ArLin ve 1!ihraru da alarak geunet• ç~k.
tntf, Büyükd.reye gttmitLi.r. Gece Mat bire 
kadar BUyükderede kalıp tj:lenmifltr. ıaat 
birde evlerlnf' dOnm~k. Ütf're hareket et
ıni~l•rdir. Bu ~e!er molo!!lkleti Artiıl iti~re 
e•m~ie ~lamıf. Ziocirlikuyuya gıL>ldil.leti 
vakit, bllyuk bir ıur'atle virrı.jı dOnt>n ıno
to'.'liklet Zincirlikuyudaki bi.iyük çe~m""'°Jt 

çıırpmııt.ır. Bu çarpma netlc.>ıtinde mo1o-
1ikltti kullanan Artinin başına motöıı.Jn 

Onü.ndeki f'°'ner çivi i saplanmıt. ağır su
rette yarala.nmıttır. Stpette oturan 1'iihran 
d~ başından ağır yaralanmuı. motO"li~!etin 
ıahibi l"' ... ııı.kon hafif bir yara ile kın:ayı at
laotmı,tır. Yaralıla"C' Beyoğlu ha<rtaııf'sine 
kldırılmıtla.r, Arlin. burad11., bir mürlrlt>t 
ıonr.- ölmü;tür. 

* MAAR İF MÜDÜRÜ - MaorH 
dürü Te,·fik Kut öıtrPtmen, talebe ve 
ya.1.iyelelri etrafında Vekilliğe izahat 
mt"k Üzt"re Ankaraya gidf"cektir. 

* EKALLİYET MEKTEBLt:R İ - Ecne
bi \'e ekalliyet orta mektebleri yeni yıl 
tedri~atına dün başlamıtlardır. ilk kısım
ları 30 eylUlde ;ıçılacaktır. 

26,000 çuval kahvenin 
piyasaya levıiine ba,ıandı 

.Londra 
Nevyork 
Pari.m 
~Hlano 

Cenevre 
Am~terdam 

Ticaret Vekil,tince fiat tespit edilerf'k Berlin 
ı:,iimrükten çıkartlm11~na rnüsaa.de edilen Brük15el 

100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayı1,=mark 
100 Belga 

- Ama y~ptın ha kaptan! GE'riye drinf"
cf'ıiini mi 7.anncrhyorsun~ diye gemiciler 
yutkunııırak cf'vab Vl'rdiJ,.r. 

Dnkiilmüş Gül ~em.isinin ac: rrıll 1/. 
\"a7ifelf"rini yaptıktan ı;onra 1uıe.r1"1 .. 
lik.1,.rinrle ebedi uykularına da~ 
luntı'.1-'nrlırdı. 

* Y ABASCl OIL KUR$LARI - Oda 
mrkteblere yabancı dil muallimi yeih;tir
mf'k Ur.er~ i.Jnivt!'T Hedf" ;ııçılan kurslara 
hu se-ne 60 talebe alınacaktır. Bunb,rtn 
se('n1e imtihanlarına 1 teşrinievvelde b&Ş· 

laııacak.tır. 

ve memleketin dört ıylık kahve ihtiyaC'ını Atina 
ka~ılayııcak olan 25,000 çuval knhvenin Sofya 
ihtiyftcl iyi kar,ılayacak feki:de te"zijne ?rag 
c;alıtı:ılmaktadır. Ali.kadarlaıa y~pılan ş.i- ?\IJadrid 
kiı.yetlerdt'n b.ı:ızı tacirlt"re ve &~nnfa kah\'e Var,ova 
vto1·ilmedi~i ııı.nln-ştlmnktadır. TR<ıı·adnki. ba7.t Sudapeıste 

tacirle.r kahve bulamadıklarını söyliy<'rtk ı Bükre, 
~elip"'~lanbuld11n ksıhve ahn;ık isten1f'kle- Be1grad• 
dirler. Bunh~ra, ışimdiye lfad1'r ald1kl11rı Yokohama 

100 Drabml 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
JOO Peçeta 

ô.M75 
1,622.I Paraşüt3üler Ad anada 

100 Zloti 
lOO Pengö '.?fi.5325 

0.62.) 
3.17~ 

:ıt.137.) 

31.005 

-<>---

Avukathk stajiyer
lerinin imtihan sekli 

* ELEME b!TİUAN .ARINA İTİ ll.\Z-
1.AR - Elemr imtihanlarında muvaffak 
ol. mııvıo imtihan e,·ra1cının yeniden okun
tnA'>ını istroyen 120 kadar talf'benin dilf"k• 
ı;"leri mekteblere gönderilmiştir. Bu tale
bf>ye bir hafta ıarfında netice bildirilecek
tır. 

100 Ley 
100 Dinar 
100 Ye.n 

yerlerden kahve tedarik elnı~lrri ta""iye Stokholm 100 bveç Kronu 
olunmu•llır. Zira, memlekelın. bütün t!l>nıof M:;;.:o::•:;;k::o..:•;:• __ ..;100:::...:R.:;uc,b::l::• __ _,,_~----

Halk paraşütçülerimizin 800 metred~ 
yaptıkları atlamaları hayranlıkla seyte , 

\'e tüccarı İstanbula topl1'nır!:\ tevı:i.-:ın ESBA'l VE TAHVİLAT - --o--- ıt 

• 
Adliyede avuk;.tlık !riajı ~·~p;-ın Hukuk 

mer.unlarının imtlhanlan hakkındnki hıli· 
r.:rıtnama Adliye Vektıletind,.n müddeiu
mumili~"' tebliğ edilmi~tir. Tn1imnlnemcy.? 
stoı-c lll\"tlkatlık ı:ıtajı y3panların ionlihan~an, 

\"ekAlPtin Teırtyiz mnhkeme:ı;i rc-i~i ve a111M 
nr~'1ndrın gpçroCf'ği iki, Ank:-tr:\ Bııro-su a'l'..ı
katlannd11n bir zrıtla Hukuk \·e Cı.!u i-·lrri 
t•mum m\idütlt'rindt-n müt,.1ctkil btş kiş!-
1'.k bir h,.yt't terafındnn. heor .s:ı>n• mayu; ve 
tt,Jrinif!vvel aylarında Ankor1tda yurıl:lcı:ık
tır. İmtihan Wnltri ttıflmi Jii:l7tte ilP itin 
olunıııc•khr~ İmtihana girecelc olnnlır im
tihandan bir gün evvel Ankı;,rnda lhıktık 
l~lf'ri müdürliij:i'ın,. miiracaat ed~~kl~ıdir. 
fmtihıın "uı:ııllPri, kanunu meJcnf. borclnr. 
tie.ret, crza .. Ct'7~ ve hukuk muhakem~!Prt 
tırulleri, ll\'11khthk, hare, icr'l ••• i!l.U ka
f'nrılarına aid olacaktır. 

* TAMİR EOiLE(F.K MY.KTEBI.Elt -
Şf'llir dahilinde tamire mubtac yedi mek
tebin tamiri.ne kar11r verilmiştir. 

* KIZ TALEBENİN ASKERLİK fatTİ
IfANI - Ünivrrsiteye devam edPn k.ı,. ta
lebenin evlül devrr~i e~kert drrı imtihı:..n
ı,.rın::. 30 eylülde ba,tanacaktır. 

Müte ferrik 

irıti7amı bo7.ulacak ve belkl ı:ıun't hir. buh
rfn mıın1A.raın ııfr1ller .. cek karıı;nkbk!arR bi
le !'f"bfı.b olabilecektir. 

İstııınbuldakl kun.ı kahv~ıler?: ı:i.mdi~ıe 
kadAr ~ar!ettiklf'rindf"n fad;ı 1-~hve Vt'l·il
memeıı:i toptancılara bildirtlıni~lir, H~lkın 
da lüzumsuz yl!'re her ?.a:na.nkindrn fa!la 
k11hve ıı.lman1A<ıl ve t'kmPk mt'"t•1:-~inde ol
doKu Jribi buhrana btınr.t'l' "'ın'i bir hı=ie 
rr.e\·dan vermPmf'~i bek!Pnmrk!Pdir. Bu 
tıı.kdirdr, fııı.71A kahve alanli'r, ha•:at ekı:ıck
lcri dPlittirme~~ uğraştıkları Kibi bir haPe 
de kart-ıl~~acaklardır. 

Erşt:21ni 2~.~o 

Kuyuya dü~en çocuğunu 

çıkarmak isteyen bir ana, 
çocuğile beraber hoğuldu 
Ü:ki.idf'rda PRşalimanında oturan eC'1.a

neler müft-Ul~i MAcidin rı:"fika'l;t AdalPt dl\n 
ak..,am yuk.ı:ırı katta me,gı.ılKPn iıç yaş.ında
ki. oğlu Yük.o;el aşağıya inmi~, mutfa:ı::t"'ki 
k:.ıyunun yanında oynarken kuyuy:ı dli~·
miı:ttür. Yavru,unıın f('ryadına koşan za
vallı anne, çocuğunun kuyuya di.işti.u.;i.inü 
anlayınca inip onıı kurt.Eırmak bt~mi, fR
katy kendic:;i de ku,·uya dü müttür. E"·d 
bulunAnlar hidiS<"dcn 1.abıUıyı hAberdnr toı
rr.ifler, derhal ça~ırılan İtfıti.ye motopnmpl8 
kuyunun su ·unu bo:taltmı'1 fakat, ne ya\• 
vucuğu, ne dr 21na~ını kurlArmak mümkün 
ohımamı,,, ikiıı::inin de ce~cdleri çık•rılnu.;tır. 

Adana 16 (A.A.) - Cenub vilayctlerind~ uçuş yp paraşüt: 
~i)sterileri yapmak üzere se,·a.hale çıkmış olan T.ürk Hava ı<;ur~rı'r 
!eri c'.iin bura,·a gelmışlerdır. Gene tayyarecı ve paraşutçuıe. 01 
Adana Valisi Faik Ustün, Komutan. Beledi,•e ve Parti ReisJcr~~rl 
üzere on binlerce halk tarafından ictcn gelen bir sevinç tez•. 1~-; kar~ıla'1mı~tır. Bir müddet hava meydanı büfrsipde istlrahat cd~ı!: r 
müfettiş Emin Alinin söylediği havacılığın ehemmi eti, havsc.ı ~ 
ııisi ve ha,·acılıga karşı gösterilmesi elzem aliıka mevzulu bırcttl' 
mütcakib ııenclcr tayyatelerine binerek havalanm1'lar ve ROO ~rl' 
p~ra~üt atlamaları yapmıslardır. Bu ıı:ı~vaffakı,•etli .uç.u~lar .ı'.ısJll 
on binlerce halk haYran!ık ve ııurur ıçınde genclerımm alkh ıJ) 
Havacılarımıza öğleyin Yeni otelde, akşam Seyhan Parkta birer 
verilmiştir. * KA tt ı·ı:cir.ımiN TF.BF.RR{,U - it

hal Ml:en kahvelerd'°n muamele vf'rgi'.'ll 
alınmama~ı icab ettiği •nla~ılm&!n üzerir,. 
kah"e tacirlerine iadesi kal'arlaı,tırılııın iki 
)' iz bin lirayı, ._ıakadar tacirler Hava !(u
rumuna teberru etmişlerdir. 

2.5.000 çuval kahve ithal edilınr~in .. raı
mf"n tüccarın mal SRklıı.yıırak !'iun·t bt.ıhrrına 
~n1er bir hal mPoydana aelirdikiPri t11k
dirde kahve tf"vr.ii işinin Zir;;a.at Bank.-ı~ına 
v~rilme~i 1.arurE"ti ha~ıl ola .... ::t_ftı Ticaret 
Vekaletinden aJcikndArlara bt:clil·ilmi.rtir. 

Damacana calan bir ' ... 

İmtihanda ka:z:anAnlnrın :nn?:blıtnll!J1T,ın 
tll!dikli birrr sureti AdliyP Vt:kAJ.,.fi tar11fın
dtın kayıdh nldııklan Bnro~•:l sıt5ıulf'ri1Pcek~ 
tir. Tmtihanrla muvaffak olanıı•·ıonla!"'!l y;ıl
rH1 lmtihAn n~tk ... ~ı bildirilpr,..ktir 

Akademi Mimari Şubesinden 
mezun olanlar 

Güzel San'atlar Akademi~i mim:ı;ri ,\ı
hc-.1ınden bu yıl 10 kiş;i mc1un olmu~tur. 
Bu l\tnP, mimari $tıbe~ine 00 t.aleb~ alın
mı~tır. Önümüzdt-ki yıJ, Akademi minıart 
tubf.sine 60 tRlehe alınacaktır. 

* MEB'USI.ARIN TOPL ANTISI - İs
tanbul m .. b'u.o;bırı dün Parti mf"ıl<t?.inde 
bir topl.ı:ıntı yapmıflar, bu toplantıda Vıli 
ele hazır bulunmu,tur. "P.feb'u.o;lar,. tPma5tA 
b\dunduklan halkın dilekl~rinden al.lkalı 
o1an1Annı Valiye bildirmi~lerdir. 

* SF.'1SİPAŞADA Kİ.'Tf'BllASE - Üs
ki!darda SPlimafla ktitiibhane~indf! birik•n 
f~ 7Ja kitablarkı Şemo:;İp:\şa medre~e.c;inde bir 
kütühhane açılma!=ı takarrür etmi.,tir. 

* F.CNF.Bİ ÇAI.IŞTIRANl.AR - Müe•
.stselerinde ecnf"bi t~b;ı.afll ç.alı~tıranlar Mkı 
bir surette kontrol edilmektf"dirler. Bunl~r
d11ın bircotı:u te~it edilerek mahkeme-~ere 
verilmi-ılerdir. 

amanyo u 
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TEFRiKA 48 

KERİME 
NA D 1R 

Bir erkeği seven üç gene 
kız arasında kavga 

Dün Zincirlikuyuda aynı erkeği Sf"VPn 
iiç gene kız. arasında bir kavga olmıı,, Sif
lidc oturan GüzidP ve Suzan, KaddyPyi 
biı hayli döjz.düklt-ıı ~nnrl'l etr<ıHRn yeliıten

l<'r Kadriyeyi ı;cürHikle diRer lo-.ların elln
den kurtarmt?-lardır. Güzide ile Suıan di.ın 

Adliyeyt Vt'rilmhler. Beyoğlu cürmü mf'~ -
hud mahkemf'sinde sıır,u s:ıbit ızörülf'n Su
:z;.n 3 ~n hsıpis. 28 lira para, )'Ail kii('ük 
oıan Gü"lide de iki gün hıtpis ve be' lira 
para ceza~mA mflhk{ım edilmi,terdir. 

Kesik 
esrar 

üstündeki 
kal kit 

başın 

perdesi 
iki gün evvel AhırkApıd-11 oynıııyl'n iki 

küclık çocuğun bttldu{{u ba !ilz çocuk ce
~dlnin h~shınelerdcn birinde kf'!<iilPrck iı-
7.frinde etüd yapıldıklnn !';Onra J.~ılch~ı 
Tıbbı Adlide yıı.pılan te1kikler sonunda 
\·erilen raparl9 anlaşılmı,ıır. 

gene mahkum oldu 
Bir mi.iddettt'nberl iyi 5U sııt::tn suclıların 

ıı"c:ıbf'larından, dAmacana, j:Alon ve ~işe ça
lııtn 17 ya~larında Raı;im ~ün G~dikpaıı.ada 
bir evr. su vennPktr oln Izzetin araba!'Oın
d,ıı;n bir damacana ~almış, kaçarkt>n yaka
hınmıştır. RR-::jm su~unu itiraf etmiş, diin 
t'. dliyfl)''° veı-ilmi.~, asliye üçürıf'Ü ce7a :nah
kcmf'!<iinde muhakı>mr"i yapıldıktRn sonra 
üç ay hııp!'=e m~hküm edilmışlir. Ancak, 
Y•:tı kiic-i.ik nlduğ"undan ce1,asının üçte ikil'i 
irdlrilmi~. hir ay hl'<p'.'lıne karar vtrilmiştir. 
RA'-'İm de-rhAl tevkif edilerek tevki[aneye 
~önderi imiştir. 

ml"n odama ~ekildim. şik nf!' buldun?. Sevmedin mi?. Srvilme- Hirlü an:Ay;:ım-"'dım. Ben ondaki bu haleti, 
K,ppım \"tıruldu ve içeri NAmı\c drdi. din mi? .. ŞelkAti mi a7dı7 .. Mcrh11meti mi da.h;. evlililı:;imizin ilk aylarında hi!setmiş-
fiayretle doğruldum. Çünkü Zülil, gihı- kıttı? .• Nesi elı:ıikti?. Söyle, neı:ıi?... tim. Bir inki~arı haynle uğramış ;ı:lbi ıdi!!. 

düz kocasının t .. lefon PttiRini ve Ô gN·e - BOyle coşmakta hnksıuın!. Bütün bu Tt1hakkuk etmr.miş hiç bir arzu.su hulun· 
e\·e g,..ll"miyecE>&ini bildirdijÜni !'fil\·J,,.m;,u. şcylrr id ... elim dPmek de·~ilcUr. Beon, lek mıtdıjcını yeminlerle teınin cttigi hald~. da
Aıkadr~ım sararınıştı. Yı.lz.ünde endişe ve hir ga:ve ile evlenmiştim: Karım beni oya- imı bir ekc;i~i v~r 1annolunıırdu .• HC'r an 

hstlttan iı1eri \"ardı. layacpk ı~lah edecek, )'Uvam::ı btndı•·ari'k bu tk!!>i~i arıyor, ve hiç hir 'Jf"Y onu t<ı.tmin 
AJa~a kalktım. Hiç bir şey söylemeden ff"nıt iti:r<"dlaı ımdan kurtar&cClktı~. Bu ol- rdPmiyoı du .. Bu· ek~ik ne idi?. Hati. bil-

yiı1i..ine btktım. mfldı'.. miyorum .• 
Yanıma grlmiı, ellerime sarılmıık İ!!ıli • - Çünkü ~rn, ht'r •<'Yİ kadınrlan hf"kle- .. . .•... , . . , .. 

yor; bozuk bir f.""slı-: din! BE>n kf"nr:limi penC'f'redf'n atayım, ete- - Stı"'U\"orc•ıın Nf'jad!. Sc>ni lC'min •de· 
- Neiad!. Zanne: iğin kad11r -ıuclu de- ğJmi tutsunlar! dedin. Böyle bir 7.İhniyt>i.le rim ki, be

0

ni br,.diten bu oldu .. 7.l;Jiıl, bc
RJ.İim .. Beni dinlersen hak verecekein!. di- 1 yer yü:ıünde hiç bir gaye, hiç bir enıel ve :ıim '°ah:..iyt"timde bPnli~inin bu nok:--..,nını 
yordu. hiç bir sı".tdet payidar olamtı.tdı.. tam;ıtnl;ıv11ıma.dıO::ı icın kan;ıc:;ınia 1ıdr-ta ya-

Bıri on beş, öte-ki on ~,..kiz Y••ırıda. - Bugün biliyorı~unuı ftik,,.t! Anlft - Birdf'nbir" f{Priledint: - Ö le df';il Nejad!. Züliıl isteseydi, her \'F.n vr bo~ bir hiiviyrl tasıyordıım .. Bu mr-
olan bu kızl~t' e\·lenm~ğe R"eç mi kaLntı:- l<'T mu•un">.,Bugün biliyor~unuz .. Ben emin - Na~ıl7 dedim. Bu jğrenç !"İnayetin ü~- ~ey mümkün olurdu. Fakat o i"IC'mec.I!.. o:-rlr, iızrli n<'f!"ime ıııf(ır .'!elmtö:c ba!':\arlı .. 
Jar ... Hem bAbam ölürkf'n bana böyl~ bir olmalıyım. ~amığın bu kapıdan girmeye- ı tüne ni'l-> ı l bı>raet taleb edrbilil'l!in~. T~- Neden?. Bır st'b<-b mi gCiriıyor.~uıı?. BA}ln ın c::trt>c:;ini dUşıındum .. Bu da hak-
va!ıreıte bu!unmadt- SadNe, mirasınd~n erglndPn emın olmalıyım... manıile kü~tahlıışmak sıyaaeti mi ıudüyoı-- Bf'lki!.! Sebfob:;;iz ne olur ki?.. ı kımdı oı1.,11 run .. 
mahrum k.ıı;Jdığımı bildirdi Bu söz .. kaı· -

1
- Fakıııt.. Bu imk~~s11b. ağabey~· Çün~,il ı;un yokm'.'.. • Nedir bu sebf"b??. . _ HAkkın oll!l.'llııtr:rh NAmık' •. Butıın~bu 

dP,Jerimi dil:tünmrkten ve onların h<\\·ttt - •Li.nı.sını o tuttu .. B111 uraya o ;..etıroı. _ Hil\'lr Nejad!. Ber.c(' nıf'~hul'. .. Fnkat elb"t bir gun 
ll'lrilP ata kadar olm;ıkUıın ~ni men için k.Sfi N ısıl k:tpıyı yü:ı:ünc kapav. abiliriz.? .. "3) dıklsnn, arnı aslA bf'rAet f"ltı.ı·ccck ma· 

Kar·~ıınıa oturdu. Dalgın ve sinirli idi. J..C"~f~d~~im.. . hi~•f"lte ve kudrt"ft,. dr-;cildir. Bunlnrın hepe;) 
bi• tf'behtir. - DPfolııp h;ıtk" ypre çıkarsınıt: .. Zaten - :S.-n, dt"di. Sana ,·erdi~im sV1ü ıuı- lkımız dP tuc;tuk. A":ı;t;ıda nyok l'e!'=lE"rı nıA~ı>ldıuı ibarPt'.. Karın ~Pnrlen ~ikA,·et et-

- O halde bura<la ı'ıı'n n•'., Senı·n I•\·- J:erdisile de göriı1f'Ct'ğim... k · · t it 1 n•f·ı·mıe • 1 d " k d' ı· .. · ·" "' • .. .. n111 ıçın am a ı yı . muc.:ı11P. <' var ı. ı.._tımı "" ı~ ı gorunr:ıu: m,.c{iği, ho,snud~ıızluk .. Ostermt'di"i hıııldo, · ı · ·hı· ' G · {..;vf' ' annem yanıma gelmi• · sert .::ert ba- b d "I ki ı· " " ll}"f'erıneı ıyJ'cımızmıvar,, Oster'.?C'('~n ..,. E'ttİm .. Altı yıl aı. ir ızaman Cır;ıdlr. Ni- - 7..ülal bö~·Je \'a··t~ir. geışin:ıdcn .hay·ı ('nin ~Y1'n E'Ujğin bıı hAssa~fyet llhkfımı 
'oldan )'U. ru"m••e' mecbur mu 0 uz'... kt.\'ordu: h t b h'd' 1 hud t • fi t d ' B 1 kt • k ı 
"" \.Oo J ave. RZl ~ ıSf" er; ya e .... arıll .. ı-, r:. e •Jştu.' u ı;et"' gf' mı):ece ım., 1 ı:;ı a i.•ir İC'addan ba~ka hir şey de olmavflbilir .• 

- B<"n buraya kardeşlerimin ha~·a:ı i!e - $f'n daha e\.vf"l d('fol ~t; hız işimizı rr.~ntı;ıı:ına galebe çalacak ·ilihlar kullandı~ •oft>yf"• \ıı;:rad!m .. Gf'lmrk ıcab etlı ... Çünkü, ~,,\ıılar kPndilC'l'ine hır ma?..crel 
Alakadar olm'""a gelmt>dim. V>zifem. h:r bifıriz,· ... iJrultl.ı iı:ıtemez. df'dt. ı l'u··,··me mı't• •. ,,·~bir ııaz·•r al•rok , ..•• , •• 1 ' ' 

... ,. trır.. . .. u ı ~-c s · "' · · boyuncfunıııu j(t-~irrnt§.in .. i, ZC'VAhir"" kflr:tı 
a:ııfte ·e. eni~lf"mı'n h<ış11:tından Çf"kiJm.,.~i \"t' / Nefretimi, kjnİmi "~ i!'tyanımı bir tek ha- Tf'ceuüs ve dikkll'ttlt yiiıiine bakıyordum. etlı. ma!'um \'e günahı;ız gorünmesini çok iyi 
onu ka~ıs~na,. ~-aJ_nız ~arı~ınJl . bırAknı&'ı 

1 

ı:f'kt-llt:' ifadt> .. etmek ıstedim. Suratına iıd- Abajurun lflk çemberinden kurtulmak İı'İn - Brni -ağır bir c;uçlu ol,ıı;ı·ıtk ilham C'di- bilırlf"r 
icah ettıı;cınl bıldırmektır. Bugun karşıma a•t}..,. tiıkürdıım. arka1:ı na ya~landı \'e heyecan içinde de,·am yor'.'l'un, biliy0tum. Bir ~kımııı doı.rı11'.!. Ka- ··· 
b&"k" bir Nehahat d11. çıksavdı; 0 da avnı Artık SÖ\"levf'rek '.'>Ö?Üm kalmnmıctı. etti rımn ihanet ~tmekle tav,.i!e sığmaz tıir re· Nl!mık ıı.raıla kalktı. Ellrrini panlalonu-
t.av~iyeye, yahud ayni tehdi.d<' maruz ka· 1 Nthı-.ıhat. ya.lRi:ft kap11nmı!li ağlıyo~·: mü- - Brn Zül~lde, bütün aradıklarımı bul- zalet yaptı${ımuı f:ı;rkındayım .. Bu re1ıtlet nun "~bine ~okıu·ak omuı:le.rını yÜkcpltti: 
lac-aktı. bcır;alı *t>hiklrr araFından: duğumu ~.:ıOmakla h'!ıla i:tlemlo:;im .. Büyük, her tı.lrlü düşkiinlüği.in üstünd<'tiir .. Am~. - Nejad! dc-di. Haıekitımı tayin ve le~-

K.uı;iık ke•de,:ım süklüm püklüm yani-1 - İ~emiyonım .. Artık L~temiyorum; di- ama çok büyük hıı.yal inkisarJanna uğra· mPıurum .. i~tP, rtJÜdafaa etmek is:.cdiğim pİIC' mE>mur dt'~ilıün!! Bf'n sana şu kodıı.r 
m.~ yaklaştı: yP hıC'kırıyordu. , dım.. nokta!.. İ~Ah<"tı da. hidft~:ttf'ki t~ahhüdümtiılc a· 

- A.~abPydğim'.!. Öfkf"lenınP' ... Abl.amın Karıyı yüderıne çıırphm ve çıktım. Birden doWruldum: Biraz dinlendi. Dü~üniiyor~ derin derin lcıkııdar olduğu u;ın verdım Bu mtıele ile 
hıı; &uçu yok. Annrmle ben dl' kabahalo;i- _ 18 _ _Bunun imk.inl ynk! .. diye bağırdım. dıdıyordu: 

1 

fazla u~n~manı lü7Um!iuz bulurum .. 
z.iz. Ne yap,,_bllirdiki. Hem Vall.ıihi t\anıık Akşı-m yf'mf"j"inden bira7. ~nra jdi. "Ra- - Mutt"dil ol NPjad~.. -· Din.le Nejad!. Karım d?ima yoqıun. - Süküt mu ta\'ı;iye ediyor!'un? .. 
Beyin evli oldugunu bilmiyorduk. lhat.sız \'e yorgun oldugumu sôyliyer~k he- - Nanl mutedil olabilirim? ... Onda ek- daıma bırar! .• Niçin?'. Neden?. Bun~ biı· ı - SU"küt etme~en ne ha!tl olur? .. 

hmirde : 
C"ııll r ARTI OCAK BİNASI - r 

Halk Partiı;i ikinci Keranlin• "':~ f 
fınd11.n !'l.qtın alınan ocak birıll51 'f~ 
töu:pi dün yapılmıştır. Tôrcn.d~ rt;J 
feHİ'.'i:İ Galib Bahtiyarlı\ Bel~) e \·t il 
çet Uz ve Parti vilı\yct, )uı:1ıt -' 1 

crkinı ve PRrtifilrr hazır butıırı"1 J I 
H GAN BÜYÜK EL('İ ~İ - j~~ 

nr"yonal fuArını ziyaret etmek 1 ' 
rırr.be grlrniş olan Ef~Rn büyük ert' 
1ı·[uhAmmPd HAn bu sab:ı.hki e~~r 
karaya dönmü~tür. 

- 1..i:ıl.ile saadetinin, ·)calb 
. d ., 
1R esı.. blJ 

- $n.şAnm, Hem ne hakla orı~ 
sıyanet etti.1tinl sorabilir mi)•il11-·,j,~,, 

- Hay hRy! .. Çünkü orıu ~rı V' 
Mt's'ud ed('reğine dair soz verdıtv 
filin oldum .. 

- Yalnız bu kAdar mı? .• 

Batka nr.· olcı.bilir? _ 

Kim bilir!! I 
Yüzüne dtkkatle baktım. Gô1·~~~ 

korkunc bir ışık .parTı)·ordo ~: ~ 
eşelemekten ürktiım Bu ~11rıcl~'tt.1" 
~ırrı SC'?di~ine dair bir dehi 8 

di!. r'~ 
tolll 

YanımR yaklaştı. Kolumu ll 
·lrrini grizlerimc mıhledı: a.' 

- FRrla konu~mA~a vaktirrı ~J1~ 
~il Nejfld~ Karımı !i<'\'İyoıuff\·· r,eti~ 
rılm11yı hir .-n bil,. h;ı.tırınt• 

11 
ır~ 

Oğlum. beni yuvama bai_lıı~,.,,ıs 
kuvvetli bir bağdır. Gör~yoı filıt.I"~ 
,eye rahmen aile 11hcngirrıı 1 .~ ""'/ 
J\hen!{in '>:ır~ılnıamat.ı için ~r(ol~rJ'I ·., 
o pu.~layı göndcrf'rE'k cebıl'O t'' d"· hll P' •ıf 
lan aldırdım. &nin kııtd~.r, bıf ~ 
in Jx.n. &AadE>linıizi dıı:,-unrn . M 

I" c<'· ,.. 
Ncb11hat mes~fe!';lne gt" 1~ O"' ; 
APi:"'<,:ıK sö~·le ."e}·im de arılaİ;;ifl1i~' 
tııt:h~ıı memurıle yaş.ıyordu~ , Jı~ 
r.acf"hetile krndisilE' gtirü!J.ton'l•l r~" 
. K l l k h.-vıı 1 \..rı· J tı o ay ı la o adRmtn · (t!' 

hRlPtıma Aktarma ofdu .. J'.ir~ııt_. ~ 
haşk~ bir müşt~ri tl:lhn tııı ~ K' 
hakkındA bö,·le Ji~an kullandı . ...1 

Fakat i~in içyüzü bu~.. (.Aı.tP"' 
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! KADDIN KOŞESI j AFRİKADA 1 

DARB 
Günün yazısı Tıuıı111111111111111111111ıı11ttııt1111t111111111111111ııı111111111111111111111111111111111111111111tıtııııı1111111111111111111111111111111111nıııunıırıııuııııf HARB EKONOMİSİ 
Suriye, Fransa 

ve İtalya 
~,~,,trı~ır Suri~ ı·df'n ka'.\ gılandırırı hahf'rlPr 
,.d'~nr. Riı·11)ct rdilh-l"lr ki İtnh·11 S11ri-,,. " •. . . 
hını rıtn:vt~a h11ltf nlmak ni~rıinrledir. 
~IJ t.cr,.~j Akdrnhdf'n 117nkla<11t 1 rnıak '' 
liı tııda onun )f'rini tutmak Jtalyanın t,i-

1'°1't f' 11 . , l.J ~ ' . 
ltr "'" trınu<-n n uıtJ:una ıı::oreo hu ılı•\·· 
s.:'" Slıri~t>(h•kl Fra11 .. 11 hava liın :uılar ı .ıı 

<1\f' - k 
ıt _"-e arşf ft>C":tv111de kullanmak istf'· 
• tf':?ı k ' '-1\il ~ _ Uta . ıôriilf'mt"I'., }'ıııkat, hu ı:ihi 
bi ''1-Urlırın t~hakkukuna İnJiltott> ,.e 

7>.;ıf ç • . . 
:ı., •·trrı~·c man1 olnularaklar- mıdır? 
. •oh, k iri ı ·ı • . • •·ilh . ) ". • ngı lf'r~ ~un~('~ c )\.ıttrı", 

... : lın \'f' J,kf'ndt>rl\edr S11irlıımca ,-~r(e.ş-··• ı •in . • . 
1, ınk dola~ l'•İle 1tah adan (ilk ~al< ın 

~. . . . 
lt.:ıı _ mınl:tkf!ıda ondan çok ku\.·,·ellidir. 

İngiliz resmi tebliii 
Lonclra 16 ( A .A.) 

İııgiliı H1va ve Dahili Eıt\llİ.)'Ct Neı.aret

lrrinin iebligi: 
Dun hemen (o"'led,.n sonra, b:iv(ılc l·ir 

Alman tayyJr('leri ti!oau, K~ .,t Kontlu~u 
ıahilini gcı,mlş ,-e Lnnrl.ra m1rılı.ka.:ırı::\ ~lr
m•fe t fCbbilı; etmiştir. Hııv,\ daft b<ıt..ır

'811ln alf':ıı açmıt \.·e miıtPeavL!l~r S.lhi: üzc
nncicı avcı tay)•nrelerinıiz t.ı.ri.hOlÜd'1 k 8 rıı;ı· 
;anarak fıddcth muharrb.yc lcb<ar edilmiı;;
hr. 

Daha sonra du.ın.n.n t '"Y:u''!ler Portlan::J 
"" Southatnpton mr.nt.aka.laıı fu.?rir,e d.ıha 
Luçiık iki hurıJm yapmı.şlarJ.ır. Bu oıınta
ka1aıda bıı-k<tç f'V harab olmıı , bir kele;: kü
Cük yangın fıkmı"Jtır. Bu ,yııngıııl;ırııt ıı-ı.ir
atlr Onune g ilnıi tir. Bi!dır;Icu tdefat 
n.ikU.rı, yüksek. df'i;ildir. 

) 

Dudaklar, 
konuşmadan 
Karakterinizi 
Ve talihinizi 
Söylerler 

da 

• 
lngiliz resmi tebliği 

Kahire 16 ( A.A.) 

İngiliı hava ku\'veUerinin tebliği: 
1~ 14 eyllıl gecesinde it.alyan bombardı

man 1',yyarelerinin faaliyet gösterdikleri 
garb çOltinde, bombilrdıman tayyarelerimn, 
Soltum mıntakasında d\4mınm otomobtl 
nııkliyat taha">Şi.idlf'rine ka~l muvaffaki
yetli hücumla!" yapmı:;-lardır .. &n1baJar- o
tomobiller arastnıı di.i1müş ve bir kısı~ına 
isabetler vili olmu,tur. Bombalar, lc.t'a
lıır araMna da dütmü ti.i.r. Bir yangın çı
karılmı,ıır. 

Sudanda. düşm:ın tayyareleri, Hartum"un 
ct>nubu tarkirinde Koryrıbia üzerine bomb.il
fnr- atmışlardır. Hiç bir maddi hasar yoktur. 
Bilim tayytırelerimiz, Gura hava m~yda
nına hüc-um etml~lerdir. Bir lıangara ve 
di:~er binnlar11. lam isabetler kaydolunmuş
tur. Birçok büyük yangınlar ç-ıkarılmışlır. 
Bomb3rd.Jnlan tayyarelerimiz yeniden As-
5ab'a da hücum etmişlerdir. 

İstanbul kömürsüz 
kalabilir mi? 

-:-- Siziı~ tanıdı;ını7. \'llrdır. hana 
vcnn dt" ü~ ton kOnıu.r alayını! ı 

Yahud : 

bir kart 

- Beni. f~l'l.n hC'~·e •taçsiye edin de kış• 
Jık kok ktlmuri..inU '\·ak.tile alayım, e\e ata.
;yını, rahat edelint. 

&onra İl.B:\·e t'di~·orlar: 

- Malôm a, huhran mesele:,i! .. Kok kö· 
mi.ırü bulunmayacak imiş! .• 

""" . E\f't. tğer knmiirtiılük ,·eıa nı.adcncilik 
ıle ufa.k hir a1~kanız '\'eya tcrna:,ınız \ana 
siz de ayni .t.alchc mııhat.ab olınu:oı!->u.ı'luz• 
dur. Çünkü J,tanhulda knk könıilrü buh
nnı olarak imi.! .. ~ ÖnüntÜ7.de kara ~t.'l 
koıuii~uz kalnuık fclıikeli geçen harbJcrin 
tabii "'" kn.hhar cil\·rleri idi. O halde bu 
rh·a) etlere nh;in lnanmolı?. Saf t.alt:bi 
knm('ıla.\nn mulıjk c.cbeb de bu!.. 

ı"' ~ 8111n SuriJ"rıe dotm rn ilt>rf n1t-\'.r.iİ 
~ Fit\ikt11 ııahillerilnir th:anndaki kil,.i.ik 
h~ \

1
ltllnri:1n adııt\ıdır. Oniki afta id.ıre inr 

\·~ r. 1 nl'-'n hu ndn('ığı t'.ge df'nirin<l#ki ha
lıt u,ı('nı.,. Surhf' ar11<1nda hir irti:ıat nok
ı,'11 rihi lcull11n~ak İtal~·a İ(İn kahil " dt" 
Ot t\ıı. hu l'MıtJll il<' Suriye İ!'ift'DI edilem!'z. 
la~ nlsa hu mrmlek<"Heki bütun harb )(" .. 
ıli{1 ''tı Vi<'h;y hükümründ.-n tf'"rlllım t-tlil· 
hı 1

'n ' 0 nra h•n·a ~ olilt' ~\'k<'dilr"'k Hal• 
ı~ -.ııerlt:ri elinf! 1<"\·di rdilrnf'kl ... ~ani 
~ !aıun mU\'ıtfakftt \t' hatta htir.tkile 
htı~ lnt-vzu İ~Kal hart"ketine ttşr-hhUoıı: 
~ h'ıümkundur. Li.ki n, bwta da rrtain 

G<-<"e ıı;ant 22 y• k<ıdar alıııan raporl:ır, 
ciiinkii h&\•,1 muhnrebeleriıvJe 175 c1ü.;ınıan 
ı, yyaresi tahrib tdilm.iş oldıı.~nu bildır -
mektedir. 

Kt•nt Kontlu~nrian Taym{5 n1anS<lbHıa 
kerl.r n1:ı.n sahada vukua (le'en muh.;ı.rebecie 
r.•ut~vıze buyük kayıblar kaydettirilrni~
tir. DL.ipnanın esaslı filosu dı~hf'llL'f ve 
f::.;rYllıtP.1f'rinin hir ço:ı;u Manfın ;;te~int- ka
riar ko\'abı.nmıştır. Fakat bır l..1ç dü::.nıan 
tayyAif'Sİ. hu filod111n ayrı!mı, \f" !\ltd-.ay 
nöl9f'ııile T•yınil nehn manaahr UZPrinde 
\11Wf'D~Jr. Diğf"r bazı dÜııf1?Wı 1.ayyareleri, 
Londra mınt.altuına Udu \oendilerlne yol 
ı.çmLJlar, falrat burada yeni filolar tanılın
d"n muharehf'ye icbar edilmü;lf''"d.ir. Bu 
muhartbf'lı-r, yeni .ftlolarımızuı !ehlne neti
ce vtrml~tir. 

n:e-meklt beraber insan olarak iyidirler. 
Egoist degildirler. SevjmJi ve guler-yüz
li.ldürler. A~kta i.stemiyerek z.alım oluriiir, 
Lakaydıl~ri "'e ihmolleri vüzi.ındcn .. 1\e -
drn ho~llndıkJaruu bilmek, ve ~daka.t -
1erini tahmin etmek 1.iz.ımdır. Sevgilerini 
ke.z.anmak oldukça mü,kü.ldür, 

• 
ltalyan resmi tebliği 
ltalyacla bir mahal 16 ( A.A.) 

İtalyan umunıi k:ırargiılunın 101 num3-

ralı tebligi: 
ÖncU kuvvetJıtrimiz Sollum'u iş:~al edip 

ileriye gibTti.şlerd.Jr. Ric'at etmekte Ql;a.n si
llhlı ve zırhlı kamyon ve mut.eaddid de
polar, tayyarelerirnlJin çok: tiddetli b.are
kfıtı. n~ticesi atır zayiat.. uira~rdır. 

Bu nten~ci mf'(lıul lta\'odi~ billı;p,ıı;a ı, ... 
t~nhul muhitindt" ara,ırn i~itilir. Fakat ha-
Jı.ikaUe hiç nlftkaı,ı -oln1adıgı için bil:' k.rı.ç 
!!'İİnhik heyct"111ndnn. Ynzİ.YC'tt' ,-:.\kı[ olmaJan 
\·at•ndaıı:;lan hlraı: ttlOı-..a dticürmcb.tt'n ha"-k . . • • 

3. lf'dn nlmanıak.ta \'C' hö)·Jece merhul 
nıcn,•inc iade olunnınktadır. j te ~~!.-:er 
ını:~.-ıc .. i. ~onra da eknırk meM"l~i! .• !"<fedf"n 
hu dedikodular mesele şekline inkılab etti'?. 
He.koltt"lcrirn.iz m.J dü.,mü.şttir'! .• lfayır, bi
liıkiı!.!. o ha.ide?. 

lı; fıtııeü mukt...tir midir? 
hı ti""ıtı m.... r,...yı •••tll• 8wt. 
it;,~ ~lbotım. olan 10bobler vardır; Çin' 
'1ıp 5tanile Madapakar aduın.ı l'ranuve 
lııl,j~den en kısa 1nt iUtü.ode bir merlu·ı 

olmak, Yaklnf&rktaki Franoıı:ız mali 
ttar.ııll.ttlerin.1 müdafaada tesirli Utmak, 
tıi~ "•ıı: tork . tira.rt"tini fd8.l'ne •tnwlıc, ,.,, 
~,~~et, Kudu. ... t•tri Frank Krallarından ve 
lt~ ı lt"ff'rlrrindrnbcri din ve hars mlın11-
l'1ı t.1'ri tf''l• •tmif oJduiu Mınuııll"rde 
lt~ı~h'I~ miıttt>fik bulmu, olmak gibi ... 
t,, \ılti, rnAddt>lf"n Vf' manen ~-ıJa.lmı.ş olan 
~::- hu(un Çin llindistanına '" J\fadn
lıl 1't pamuk ipli i'ile dahi mrrhut 5n
r,,~~~~· Yalnn.-rktalci Fransız: m:ıti m('n· 
Ntuı rı. en ton nlanıık l!tl7 Montreu..: )..a

~l iı)·f)nlar knnff'ran:;ından ~nna anfak 
ı..,_ ~lrni~t hukuk ~r(f'Vf'!llİ jf:'intle n.Uda
•~rt "-.hU bir ma.hi)·et alro••· Fnnsenın •"· 
t'tvetile alika~ını hti9hütün kr.,ıniştir, 

r·°'- nuı .. rk ticaJ"t•üne ıclinre: bu da 
~ H:a.rblndenbe'ri bu mınlakadaki ınrm· 
"-ı.. rin Juıa.lleşmesi n~öt:esinde ı.za.'a 
~men lıemen yohın MllAll petrol· 
lıı; foydolalUDllp lıılılar .~ .. 
!, ~· Ir .. Pdroleum Companynin :rll%· 
r,1, 

3,75 H'nnayeıtn. e sahih olat1 P'rtınsa 

l.l'ln(1ra mın~Bluasına ~ civarına •e a.vrıı 
znmand~ İnırilt~renin ~n·Jhu fa,rki!ii~e 
müt,.addirl nnktalara bonıh~lar atılmrştır, 

Bir ~ok küçiJk yanı:rınla.r çıkını;;tır. Bir c:ok 
1-öls:!~\ .. rdf' hıu::ı evlPrln hCo\Sar;,, ugradıi{l b!'.
dirilm,.kt ... rlir. Londrıı.nın ~;,rl.c ve ciın:ıJ 
Nll~t"lt"rinrfl", ba:r.ı hel ... diye hinalarilfl' fab
:~kıi hin:tlarına ufı;ık b:n:ı h~~r olm•ı~tur. 
fllü vr yara]ılM hakkınrla ta:n mahlrr.ai 
h,.niı., alınm:ırnı.ş;tır. Fakat ıri~ndive kadar 
bildirilf'n miktar yüksf'k de:ti'dir-. • 

Karaktenrı.izi tanıyor rousunuz? Mu
ltaddentuı, t&lilıin mu ne h.aıorladıgı • 
nı biliyor tnu1UDuı? Eğer bunlan m~ra1ı:: 
ediyonanı.z •f8'1dalri yazıyı okuyunuz· 
Aş.ağıda dort dud.llk şekli görüyorsunuz. 

Bu dudakların ortadaki çizgilerUlP dik.tcat 
ediniz. Alt ve üst dudngrn ortasındaki çizgi 
sıı.in dudagı.ruz.ın çfzgisine U)'l.lyOl'S3., o du
dağın talihine ve karakterine sahihsin.iz., 
deme-ktir. 

aUh: liayatlarının büyük 'bir kısmı 
mes'ud geçecektir. Bazı kederlere uRrı -
yacaitl&rsa da tuelli.sini pek çabuk bula • 
caklordır. Başlarından bilyti.k bir .. k ı<· 
çecf'k. Fakat b~ .kendilerinin değil, k:arŞJ 
t.aro.bn feliıketine liebeb olacakt!r. İyi, sa
dık dostlar edinecekler, güul ~n'atların 

bir fubesinde büyük muvaltakiyet ka.za -
nacaklnl'dll"'. İzdi\."ac muhakkaktır. !.fes'ud 
olma.dıklan takdirde hayatlarınt t.ekr.ır 
kurmak ihtimali \'ardır. 

Bir bombardıman Uılyyare teşek.lıriilümüz 

pike usulile '.Malla.da Halfar tayyare ist:u
yonuna hücum ederek, jsahetli ateş~rrile 

hl'!.\'3 müdRfaa tertibatına ve ha..ngarl:ıra 
bombalar isabet ettirmjştir. Büyük bir in
filak ve visi mikyaı-;ta birbir'ini takib eden 
yangınlar mti~ede edilmittir. 

Bu •O ha.ide. nJn ark»ma eklttıcbilecek 
dıınle harbin )ISikolojlk bir obül!meUcfü 
d<'nileblllr, Çünkü maJUm olan keyfiyet 
f1ıdur: Bizim huidoy h;tihs.alibmn son se.
nelerdr n kadar artnu,,tır ki, n1('mlek~t ih
fİyı:ı.C'ını Juıı~ılndı.ktım 'Onra ihracat imki
nt dıı hasıl olmuştur. Bu .sene ise rekolh.• ... 
miz lıu ertAn srncl~rdrn de IAak

1

aJ yüzde 
2n dJlha la71a .• Bu hRkikat kar~ısında bir 

J - AŞAGI DÜŞÜK ÇİZGİ Dudak çizginiıi dAha iyi alınanın raı-esi 
,udur: Bir bey11z kagıd alınız ve bo~;ıh 

dudağ:ınızı bu JcAıpda bastırınıı:. Yani ki -
~ıdı öpüntiı:. Bt>ylece dudağınızın şeklj 

ki~ıda ~tlı:ar ve çizgisini kolayca anla _ 
m1' olursunuz. 

Karakter : Kor -
Di.lfmnn avctları avcılarınııı.la muharebe 

etmekten imtina eylen1İ\'lerdir. Buna mu
kabil dü.fman Pichi:.telll tipindeki tayyatt
lerimiz." karıı hücum etmişse de, bunlar 
n1uka.bil tanrruu geçer.-lc bir dütman f.Ay
yaresini dtişürmüşlrr vıt bir diğerini de 
agu mJrette lıa!';ara u'inıtmıtlardır. 

r-kmrk b11hr1n1 rue,,l<'si nasıl akla gclehl• 
lir, nrredf'n U)(lun.ılabilir?. 

Kok körnürü \'RZİ.)eti de hemen hemen 
BJnidir. BJzinı kok i.ctihsaloitunız &an bir 
kaç !';Cnr 2;rrfLnda muhim ntiktarda art ... 
mı,tır. Vİlk1a hıına nıukabil dahili i~tihlı\ 
klmiı: dt' iftihar t'dC'cf';imir .kadar )·ii.k • 

•I 'hti ' .' yıtının yti-ıdt 40 ını Şım •.rr111b-
' limanına uunan Pipf'-1.ine'dm Uıt
~ ediyordu. Fakıt, fimdiki •·ranq bu 
l ~Uarı d~ÜJu•t'ek vaı.iyf'Ue olmadıktan 
~ij onu buralardR İ"itİhli.( rdecek de\·
~"" de JJıetrol membalarına, yani l\lu:o;ula 
İlıı~.. ritınf'df'n bir mm petrol almaııı 
'-ti..;ı t?1amaz. Tarihi alik11lar i~ çoktan 
Ilı~ karu~mı.ş v• ~uriyt:deki Fran ız 

• • 
Lonılra 16 ( A.A.) 

J - DÜZ ÇiZGİ 

~ 
Knrak~r: Soğuk

kanlı ve tertibli bir 
in."3n...,ınıx. Rande-
vularınıı.a sadıksı
nız. Sükünetiniz. ba 

İngiliz Hava Nezareti teblıil: a ant VI" yanlış harek<'tlerde hulu.nmanı
Dun gece İnııiliz hava kuvv~tleri yeni- sa mlnid.ir. Dilfünce ve metodlı ha.rebt 

den Berlin ukerl hodeflerinl bombardıman edersiniz. Büyülı: heyeconlar• kapı.lma>
etmi'1erdır. Barb i>eo;hWıu imalat morı..t· IUUZ. 
ne, Hamhurl, Wilhel.nuhal•n, Anvers, FJe- 'rallh: Dudakları böyle d(U: ~zKi!i ka
ıingue, Otlf'nde, Dünkerk, Calals ve Bou- dınların h"-yRtı ek~l"ri sade ve hldi.;Pı;iz 
logne limanların~ ve biı limanlllrda \)ulu- ge~r. Erkeklere a,ktan ziyade hürmet 
rııın mavnaJ11 rta lf'ı.giıhlarda bu:uıı.an d.iğc.r telkin tdf'rler. Aileleri, evli iseler \o(';ı}arı 
gemilere teknıır ağır hücunllar )apılnuşhr. üzerind~ hiıkimdirler. Az, fakat iyı do5l-

B•fk.a bombardıman tayya.rt:lerimlı. de lr.ra m11.liktirler. 
Hamm, Osnolburg, -st ve Kre!old tevzi % - YUKARI DOGRU KALKIK çiZGİ 
merke~lerinf' hlicurn etmişlerdir. Hamburt- Kııırakter: Böyle 
da emtia garları ve Rhin havz..uında demir ~ dudaklara aahib o-
yrolu iltiaak hatları da bombardıman edil- tanlar. müşfik kim-

~ kunc d.en!!!cede açık 
~ kalbli bir in.58.ru.ı

r~ "'j rux. :8ıt"U sevimli 
ve gülef)'tiı.lü ol

mayı tttrübf' ediniz. Hiç koket degil:sl
nit. Fak11t biraz koket olmak bir kadın 
içio fena değildir. 

Talih: Mes'ud olacaksınız. İyi kar.ık -
trrli bir 111damla evlPnmeniı: ihtimali vaT'
d.r. Sizin talihinizi yapacak olan bu er -
k•ktir . .İ.ş hayatına ,ı..rmeniz de mürokün
dur. Müdire yahut potron olacaltsını.z. Em
riniz olbndo bulwwı ldmaeler tarofındım 
.. fkotten zlyode hürmet görecelaiııJ.ı. 

4 - DOl,AŞIK ÇİZGİ 

fikirlere 
İ:\-'io:iniz. 

M•irur 
fazladır. 

Korakter : Asil 
hisleriniz, !:&n'at 
ı.ev kinlı: vardır. Gü 
zel bir ideal ifade 
edf'n yüksek ateşli 

karfl al.ika duyarsınız. Çok 
Cesu.rsun\ıı:. Açık kalbli<1lniz. 

df'ğilsiniz. Fakat izzeti nl!fsiniz 
Çok zf'kisiniz. Biraz kokf':tsin.iz. .'1ttnlf'ke lda~~ Suriyelileri yılnıı kcn

"-t .tt . df'pi, menfaatlerinden baıçka bir 
~ dtışu.nmediklf'rine kanaat getirdikleri 
it~ Prhhlardan tikcindirmhtir. 

miflir. selerdir. Fakat bu 

T h 
"fka.t ebedi dejril- Talih; Bu kAra.kter s:ahibinin hayatı ke-

ersc elling açıklarında dü,man harb dir. Hatta uınumiyetle gP.lip f{eçicidir. df-rsiz geçecek. Fakat oldukça lı:ır~ketli 
gemilerine tam Ua.betler k.aydedilnı..ı.ştjr. Uzun "'··ı·m•·· A•kta •- bö·yled•·rı•r ı ktır B f ı •·- ı •· . .. ı;u1 ... o aca . a.:ıan ız a yüıue- ece~. mnra 

1ıı111 "1'hf-hlerle Franu Snri~·ed~n alıUra
'"1; ıat'-n aıar arar keKrken, bu hıtrh 
''k"ijr f'dintf', hi1ba<1"ia Gf'neral \\'eycand'ın 
)~~dtnh<ori. takih etn1rkte olduğu .Suri
"•ı' ''ktri baJnn1dı.n kuv,·etU k•hnak• 
~~ti)'f'sine a\•dl'tle buralarda !!iaıı{laınla,
'~ı; l'\l('mİ.'!Ö. Hıldiwle-rin 5f'vki le bu na
tllıt~e d,. artık k.ıymf'tinj kaybetmi" o~du
:~.,. l.n Pflain hukiımetinin Suriyede ]tal
~- '°tb.tU,.ri.nin t.ahakkukunJI yardımcı nl· 
~il t., ltrbest hart:ket ed,mi ece~ talı-

Elbe haliC'İnd~ bir petrol gemicıı ciddi has•- Onlora h,·, •. ,·. dı·,·rm·,·ı'z. Fakat d•· t k k. h ( · ) h " ~ .. C'. rar es ı a inır,e ge ecf'ksiniz. Sergü -
fll uğratılmıttır. Sa q muharaı. tetk.illhn• li~iklikten ho,l;ıınırl1ır . Kalblerlrıln ııı;yni \'l'Y zeı:-t dolu hlr hayatınız olıııc"k• aeve...~ek \·e 
n1entub tayr1ıreler ljmuiden açıklarında iein ur.un müddet çarpmasını !<~vm~zler. ıııevilec('kf.iniz. Oalma mf'ııı'ud olmacı .. nız bile 
lıir düşman iaşe ~emisi bahrmı~lr.rdır, Ho- Şah!! m~nfaatlrrinden pek fedcı.kR.rh~ et- bedbA.ht da olmıyacak.!lınız. 

Jc.nda !';Ahili açıklarında bir kafileye de hü- ı ~~;;:;;;::;;:;:;;;;;;;:;;;:;;;;;;;:;;:;;;:;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;:;;;:;;;:~ 

~~~~ff~E?~&r~i~~~ ~~~~~~! 
tır. Bu Jtf'nİf \'e 01uv;ı.ff11k-i\'etli h8rckitta if
tırak e-d, n lay)·arelerimizin hep.si üslerine .\ tdilf'hilir. 
~Onmü,lerdır. .. reuu teiliji Ahlaa 

ııı.~•k, bu tah"'lne ra(men, Surbt>nin 
~ı dderah kendi<iiindf'n ıı:onra koın~uıa
'\. h da ılftkatandırıtait itin hidiwh•rin 
ı.tt;)·u1ıc dikkAt ve t('yakkuıla takib edi-

P<k tabiidir. Berlin 16 ( A.A.) 

~B-AH_K~:~:T::::; dı~~an ~~k.•k kumanda heyea ~bLig e· 

~~-~--------------"' 15 eylw rünü ve 16 eylül gece" Londra· ~ ya karft muk11:belP bilmhıil olmak üzere 
1't yapılan hucumlar ptk fena nP.va feraiti 

• -1.L,',\ ,.,_ JlllSIRA TAARRUZU 1 M h be .,, .,,., dahilinde l'API mıttır. u ate t11yyaı·eleri 

"'·",;"İ Us, Stefani ajansının birkaç ~tin aok ve iinıan te~ıı.atınt bO"mbllrdın1an et
...,tl, , tıl1·anın Mısıra tecaviıı. edt"ceti h:ıı.- mi lrrdir. Büyük çapta bir bonJba Bromby 
~l)'ııl'irti. lekı.ib ettiğini! diler taraftan h<u.t .ER7hanr:dnin ü7.erine İ5abel ctnli~tir, Wocl
lı}.,h; .Raıetelerinin 1ngilizlerin yflkında wich ve sair mahallelerde harbin se\•k ve 
"tııl \' "ti}·eden mi.ıhim bir habf'r- alac:ıkL'l- ic'aresi için pMf'ınruyeti olan ~an;\,yİ. mÜf'.!

'1:ı t bu haht>rin Londraya atılan bomba- 1ıoe~eler ve istasyonlara büyük ç-apta bomba-
~~~ d.,,h,., ku\·vetH bir tesir yapac01ğ1nı IAr tlun isabet etrnı, \'e bir prtrol mataıa
~diti rn .• bunlardan ~onra d8 Londranın sındR yan5'ın çıkarılmı~tır. Bu hticumlar 
~ h.ıı l~tyanil~rın _Sollum'u i~q;al ethk- c,nrtıında tiddtlli hava muhcırcbelrri ol -
~" 'i ht-tınin n"şredıldiğini ı;öylüyor, Rôy- mu,tur. 
.!tıatı'n'"-nın Sollum hakkında .. \·erdlıti ma- Douvtf'!I ve Portland limanlartnd.t tesisat 

tlrı'ı i kaydedıyor, Mıc:ırın bu tecavtiz \t.ıe- hombArdıman edilmiştir_ P.>rtlandrl.,, bir 
~dıı\lalyaya ilAnı harb edip etmiycccğ!ni r f'trol dtpo'"ıındA yan~ın çıa.arılmı~hr. 

!.:.,.. ten ve ~[ısır Bafvekilı Hasa·n S:1bri ılı..'""lft be İ1Jand111, .İskoçya ,.~ Ingilt"'l'e Sil"billeri a-
~l>l' ki· yanatından bahı;ettikten sonra <1klarında a,t>mi kafilele-rine klfıUH vao. ~L'ln 
tŞ . ' • 

Gt \1 )\lflldf' u s b J p L- hiiı:uml1Jr eır;;nll!llOÔa Southamptun'daki lav-
~ ( .-.a~ftn .. a r "'""'" \J'C\ tı na· bo b d · )'"'· t~p;t •d·ı . 

1 
. 1 .. • 1 .b yar• fııbrikAııı m ar ımAn edilm4tir. 

''4l tt ı mı~ o 111n . n111se e gore ,ı - . . . • 
lfh.... ITl•n t•• .. : 1·1 1 k ._

1 
Cf'mAn 18.000 ton hacmınde ıkı t\ıcc"lr gPmı-

... ,. rruz u1eı1nf' a )&ya "'" . -~ b' . . 
' t\ harh ili\n elme~i_ ı~71m gtlir. Olsa !lt batırılmı~tır. Dıgr-r ·'ır ~-mı bombal:ırıa 
"-'•h h•rh kararındlln e\'\'f'l ~i ·asi bİ-1' te· haAAra u~ratılmı'!' ve dordUi'll.'.i.ı bir _.remide 
~ ~: nll\cPıktır; fakat ital)·anın. tf"c<ı,·ıi· ı cif' y<'ngın çıkar~lmıştı_r. Ge ·~ t-!rfında !-e
~ h· ~•rın al"<'•tı ''lll"Tİ'.\'f'tİ anla.mata ına- kiz bin tan1u~ dı~,.r bır Jlıemı b.tt:1 ılmıftır. 
~t ~t' k('sjf hl\reketi d('ğil. istiliıva gidt>n G,.ne ~f'f"P :ıarfında ~uha::~b~. hıyyarel:!
ıtı..~,:ttı17 oldu(u anloıı~ılırsa nr-tirf'de ,1 ,,_ ri Lh·f'rpnol \'e Bırmıngha'1"! uzeruıe hü
... ~IJ,. . ~aran.o harb olacak• ,üphe5 iz: ad· e;unılııır yarmışlardır. Burada d11 ):an11nlar 
-~ ~•.Ur. C'ıkmı~tı . fngili7. Um11nlarının mctnaltcrinl! 

lftı, .. ""°''""" Mı .. ırd111ki müdafa•l111rına (e· ma~·in dokülm~ğ@ devam edılrr.ic,.tiı-. 
~ ha bir kere M"'ırhlarhl italJanh•rı Dün s~e İnrJİIİZ tıııyyarl"'.ernıin s ... rJin 
~ ~I), ~alt ~tinn•k, Mıoıırhların ~ardı- ü1.~rin~ yapmı, oldukları akın t~~~hbüsl<>ri 
~·İi ,'"'''" rtm~kle l>t?raber 1\-ft'ftr (riltinlın rıkim kalınıfhl", G1'rht Almanyada m•hc:ıllf'l!rr 
~, :fırluklarından a?ami df'recede l<iitİ- üzerine bomblılar düşmü~hir. Ilır yf'rde bir 

·~ku~",ın111 mtı ~t>nid bir plin takih tt- kaç ev t1'hrib f'diJmi~ ve bir '11Ektf"bd~ yan
~"tiı;~ 1· !"ı'iırın_ lt• lya taralından i~tilı\<11 gın çıkmı~tır. İki oıivil ölmü' ve bir !\aç lciı;i 
~ bl\ttın hlıhin Af~ikıulan tardedilmr~i ,·arAlanmııı:tır. İki tayyare dU.:tı~rClmU,tür. 
'ı ~~,:• Akıl<'ni :r.de Jngjli7. hakimiyrtinin Rl' tayyarPlf"rden birisi ha\•n müriııL1.a ba
\ 'it tt<ı·· htılma<cı d<'~1ek olac111ğından hl1rııı- ıarralı'rı diJi,'ri d~ ıı:cce ıvcıları taraEındR.n 
..,•~ıı.ı,~~!lfaa_ için lnıPli7l.erin hf'r Hırlü ctü::ıürülmü~tür. SRlıil muh'\{q:;.a gf"mİl('rile 
l ı._t • ugra~Rcakları \e !t<tnuna J...11d•r <ll!vrİ\'~ gemileri Manş dent-.:i aç-ıkiarıncla 
~~,ttdk"t't'~le!1 t111biidir. Son 7 1trnanlarda i;ç ta~·yarf" diiş.ürmf"~"' muvaffak olmu~lar-
~L tRı)ti Jnınliz barb f11olar1Rln ah- n-- ·· " · 

.1(, .\lı:d , . .... • . . cıır. unku dutımAn ta. yare 7..yı.1t:nın ye-

o "Biz demedik mi, 
dedlQlmız ı,te ç;ktı !,, 

Yaı:ı yazanlardan baı.ılarınln hast11hk 
halirıf" selen iddiMı budur: Ben bu ar:C;ı

dao;.liı.rı her ihtimali sıralayan falcılara ~n
zetiyorum: •B;ıkla dôken lah:ı kadıniar: 

·Bugün mü desem. yarın mı? On ziin, on 
hafta, on ay mı? Si1e ya denizaıın, ya ka
racbn, canınıı.ı ııkacak, ama hayırlı bir h11-
ber gelecek• diye istikbali haber verirkf'n 
neyi keşfetmiş olurlardı~, Herke::;e beş en 
gün veya beş on ay içinde mutlaka iyi ııeya 
1enı bir h11ber gelir ve safdil, bunu falcının 
hünerine allıı:.oder. 

Yaz.ı falcıları, harbin çıktığı şu 380 gün 
içinde bu raka.ma yakin miktarda ıht!.nıal
i!'r, tahnıinler ileri sürdüler. Bunlardan bi
ri d• t;ıkar va .. Çıkh mı? ·Biz demedık mi 
idi, dr-diğimi2 oldu.• diye bir böbürienme
dir. tuttururlar. Fakat iddia veya tahmin
lf'rin doksan dokuzu çıkn1amış \•cy.a aksi 
!lillııt olmu~. Onlar agza alınmıyor ve ka
panıp ~diyor. 

S.ya.!!I v" içtimai görü,leri sonsuz oir ce
hil ve gaflet içinde yüzen biri~i vardı ki. 
bi.diselerin kendisini her- gün t~kzio et
nıesind.-n df' ul;;ıınmıyar-ak bir kaç ~urı ev
vel , Biz demedik mi idi!• ye bt"nzer müp
t~7.el bir '.l'erlE"vha ile ve başwakale halinde 
ortaya atıldı. İki J{i.in sonra da ı;:azelc:!i ka
p;ı.ndı. Hoca merhum sağ olsaydı, muhak
kak bu uta: 

- Madf'mki '8en her ~yi evvelden bili
yo1·um iddiacında~ın, gazetenin kaptıınııca

ğını nedf'n bilemedin a iki göı.i..ım? .. 
Diye sorardı. 

o Adliyeye yer 
~ 

Sultan~hmrdd~ki kOhne Adliye binası ya· 
n~h )·edi · sen~yi buldu. Yedi o;cnecienberi 
m"hkemelt>rin bir kı~mı Postanede, bir kıs
mı d1' orada buraöa mL~fireten faa~iyctte
dır. Fakat bu mi<;afirlik ne zaman bitl"cı>k? 
YPpyeni ve mükellef bir bina yaptırmaya 
nıü,ıaid p•r&!'I olan Adliye ne zanıı:ı.n bu 
CP\.re l.iıyık bir binaya !tahib olacak7. Yedi 
ı.ene hep münakap. ilr çtçti ve yedi se-ne· 
dt-nberi bu binaya münaı.ib bir yer bııluna
mıvor. 

mPk i~tiyordu. Halbuki italvanlar kendi
lerine karş;ı hiç bir h;ı.reket. göstermeyen 
Mı,..ıra taP.rruzdan çekinmİforlar. 

A1ı!iır kt>bab olmAkt•n veya haş!anmaktan 
kurtulmak için şüphesiz artık İngı.!tere He 
hirliktt> hıreket edecektir. 

o Londranın müdafaası 
Kış gelince, hf'le slıler basınca JAnd.ra 

lıa\'a taflrnı:zlarından masun kalacaksa o 
günler yakla,tığı i('in 
Londrahların geceli 
ı:ündüz(ü sığtnflklar 

giriı: çıkmAk, uykusu 
,.e iıı.iz kalnuık fc: 
l8ketinden yakında . 
kurtulac"-klarına hük· ;.;..'lllc'F~ 
nıl"diJebilir. Ancak fe 
na hava şartlan, ff"na 
rü'yelt münha!'ır kıl· 

dıkça ha\'a ta11rruz -
lan devam edecektir. Çünki.i artık nnlaşılı· 
yor ki Alman Uı.yy111~ied hedef olarak .-.e-h
rin bazı kulmlarını deıiil, bütün ı;oehri ele 
a!mı~laı·dır. Rastgele boınba atıyorlar. 
_Bund;ııın dolayı f'n fena rü'y•t f8rtları için
de de koca. Londra ~ehrini bulunca bomba 
atınaktan hali kalm11yacaklar; fakat onları. 

haltiı projektörle bıle 1;öremeyen İngiliz 
müdafaası ne yapacak?. 

Bu ciheti dlifüncn Ingilizlerin tüyleı·i tir· 
pcr!"e ~erektir. Ancak lngiliz p;lrası buna 
da bir çare bulmuştur. Londranll'1 t.trafına 
dört bin dBfi lop yerle.ftirilmiş ve bu toplar 
biltün gi:ık yüzünü, bUh.in Londra !femasını 
artılarında kı!'öımlara ayrılmış ve her too yal 
ı.ıı kendi,ine dü-:en yere atf"ş açmaya baş· 
loımı!'llır. Dört lop bir kilometre murabbalık 
,yerı 'ateş: altına alabildit:ine göre 4.000 lop 
bin metre murabbaını ateş alttnda bırakı
yor, dC"mcktir. Böylece hava taarruı.la.r1 
e~na!;ında artık h~deC tayinine ıüzum kal· 
nıamıştır. Gtt• ı::ündüı, k-ı, ve yaz, ne u
nıan İ!llcrlersc; duı:ıman t111yyareleri 6els:in· 
!er, mutlaka bu baraj aletinin içinde ka· 
laceklardır. 

Henli7. tPrtibatı tamamlanmayan bu u~ 
:ı;ulün ilk ı;:f'mt"rf'leri üç dört gün içinde ı:a.
lınmış. bir ~tinde ate~ içinf' giren 169 Al· 
man tayyareı;i düşürillmüştür. 

Alman tayyar~lf'rini dü~ür~n İni{iliz pa
re~dır. Çünkü bu dafi topların yarın' sa.
atırki ııarfıyah bizim paramızla 5,000,000 
lirayı S:"çiyor! .. - B. S. 

Şarki Akdeniıde hücum botları bir düı
man deniuı.ltısı btttırmıştı.r. Bir İtalyan hıı
va t.t-şekkülünün hücıırnuna ma.ruz kalan 
bir dü,man kruvazörüne vasat çapla bir 
bomba isabet etın.ittir'. 

Şnrkl Afrilcoda bombardıman tayyorel•
rlmiz !!udaruı. altınlar yapmıf]ardır. 
Düfnıarun Aaaob, Muooua, Ba.roa, M· 

EMra ve Guera tıurlerlnde yap?ruf oldu
ğu ıtlnnlar çok hafif hasarlar yapmıftır. 
Dört lcifi yıtt"alanmışb.r. 

h-latem.ma'da silahlı köylüler, arazimize 
girmeğe tetebbUı eden vr- bir Avustra!yalı 
yüıbafının kumandası ıltında bulunan bir 
ktrvana bıııııkrn yaparak kaçırmıştır. 

Macaristan 

şenlik içinde ! 
Budap-.te 16 (A.A.) - Macar ajansı 

bildiriyor: 
Transilvanyanın ilhakı münattbf'tile ya

pılmıııkta olan şenlikler Kral naibin.in Ko
lozsvar'a girme~i1e en yüksek noktasına 

varmı,tır. Hükiimel erkinı, yük::ıek me
murlar 1200 kadar meb'\ıs, diyanet işlrri 
erkinı, birçok mühim şah~iyetler ve yüz 
binden faıla halk merasime iştirak elıni•
tir Şehrin ortasında milli bayraklarla, Al
man ve İtalyan biıyraklarile, Kral naibinin 
büyük re!limlerile, Hitler '\'e lıfu!lsolininin 

resimlerile Z("n~n bir g-urette si.lslenmi• 
bir şeref tribünü kurulmuıtu. 

Otomobille gelen Kral naibı' ve refikası, 
halk tarafından tarif eililenıez tezahül"ıı•Ja 

hartıla.nmışl11rdır. Milll mars çalındıktan 

sonra Başvekil Kont Telek:i bir boş gel
diniz nutku 5Öylemiş ve ezcümle şöyle 

d[.mlştir: 

c- 21 senedir metanet ve itimadla Ma
caristanı idare etmiş bulunduğunuzdan do
layı Macar mjlletinin minnetlel'ini arzede
nın. Göstermiş olduklart azımden dolayı, 
Tran!lih·anya Macarlarına teşekkürler ede
rim. Bütün Macıı.r milleti bunları bağo:ına 
ba~mıştır. Macar milleti uzun senclerden
beri aynı yerlerde oturmakta olan diğer 
rr..illelleri de bagrına basmı~tır. Bu millet
lerin ya,lıları daima Macadstana avdet 
etmeyi &rzu ederlerdi. Gencleri de kendi 
leıine MacarUıtandan iyi bir ana olamı
yacağını öğreneceklerdir. Bunların bazıla
rının bu anaya kar~ı bazı kabahatleri ol
mu;ı olii!A dahi gOzlerimi:r.ı yumacaiaz. Biz 
onlara iyi bir baba olacağız. 

Bu bölgenin Macaristan& ııv.1t:ti dolayı
sile Tuna havza~ındaki vazı{e ve bınlerce 
!t:-nelik vecibelerımlz artmaktA.ôır. Bu va
fcıni1J yapacağımıza re:"men soz veriyoruz .• 

Diger üç hatib '!iOZ alarak, Tr.ı.tısiivanya
lıların kurtuJuşlarından dolayı ola11 ~ük
ıanlarını bildirmi~lerdir. Kr~ı Naibi heye
Lanlı bir ctvab vermiştir. ~\ietastm a~keri 
kıtaatın bir gf'çid resmi.le hitam bulmu;
tur. 
Budapeşlenin Almnn ve it.:tlyan elçileri 

Kral Naibinin kabul ~smin~ iştirak et -
mişlerdir. 

st'hnjştir. Bun:ı ra~mrn dahili i.htİ)atı kar· 
şıladtkfa.n !->onn, hatti ihracat yapabilccc.
ti1niı: ytni memhıılanını7 \'ıtrdır. 

Sözümüzü ıdedltrl(" tev:o;cik edelim: 
Ruıün Tiirki~·tıni:ıin artan umumi kok 

könıürü i~tih1aki (J iO - 150) hlıı tondan 
ibarettir. Bu.na mukabil Karabük fabrikRt.1 
senede (100 • 128) bin ton. Zonıruldsk oômi 
kok fabrikan (55 • 80) bin ton, İmınbııl 
ı•zhanelul (39 • !$) bbı ton kok kömiirü 
İ.!1ihM1 etmektedirler. Bu11lara Ankant. ve 
İzmir ga:ıhanelerinln kok istihsalini de il.ive 
edenf'k yuvarlak hes111b i!fihulıitımız as
ıari (200,000) ton oJarık kabul oh.ınabi
Jir. Umumi istihlikimiz de azanı.l (150,008) 
ton oldugundan kok kôMÜrU btdamrunak 
VUİ}'eti ııası! akla relebilir? .. 

Adedlerin hu açık phadtti, hiç değjlıe 

bu sene. bize 51) hin tonluk bir ihracat im.
kinını vrrmektedir. 

istanbulun .kok kümürü ihtiyacına gelin· 
ce: Son !"nelerde pek fa-ıla çoğalmış, ('10 • 
~O) bin ton otmu,hır. Bunun henıeo nıs• 

fını İ!taııbul ıazlıanelcrinin istihsali tem.in 
rtmektedir. Diiırr .ııuıfı da Zonguldak ve 
Karabiıkten ıclmektf'dir, Evet, artık bir 
(Tam bile yabancı nıemlf'ketlerden kok 
'"tirt:mek mec:huri}'etinıiı: kalnıamış:tır. Bu 
~rih variyet kar l)lnda h"rbin bizde bir 
kömür buhranı tcvlid rbnesine sebeb ve 
n1~na yoktur; olamaı. Zonıruldak ve Kara.• 
hük ile tic:Ari rabılamız da hem dcmiQ·olu 
ile hf'm de d"nİ7 yolu il'dir. 

Kok kOmi.irü satı,,-ını gelince: Bunun bu 
sene htik.Umrt te~kilıitile idare edilmesi 
her hangi bir kıskan(' kaunc u-ıusundaa 
değil, balkın menafiini ıuım.i drreu- kont .. 
nıak azminden doğn:ıuştur. Artık herke!I 
1.ldıgı. könıürün dn.,;,.,e, miktarına emin 
olabilir. Bu da böyledir. 

Eti Rank. istanhul ır;abf teşkilihnı. hal
kın ihti3·nçlann1 en ko1ay bir tanda kaf""' 
11111oynbilef'ek ~kilde tanzim etmiştir-. İ<'a
bmda mütemmim tertibl"r yapılııc•(ından, 
f•dhirler ıtlın'lC'a,flodan şüphf' edilem~ı. Ha• 
len Eti BBnkın kolt kömiiril fiilh!ii tc-OOla
tının Kunı~e medc altı depodan ibarel olan 
bir grup df'pc,u, Ktı:dıkiiyünde bir C'lllS de .. 
posu. a'.\•rıea Kuruc;-eşme l'e civarında dört 
tan(" tali dt>posu vardır. Bundan b;ışka, es· 
kisi gibi ga1haneler de \ömür şab,,-ınn de
'\'Am etmektedir. Ayrıca d<'! Ni~ntnı:;ından 

Adalara kadar 19 yf"rde semt depol.ı.l'ı mev
cuddur. H!'r ''ah,nda~, ranının i"i:tC'di::l :ıa• 

ruun, bu maha11f'rden, arzu ettili kadar 
knk könulrü t!'darlk t"debilir. Fiat1Ar ıia 
hrr ye,.df" aynj olup e!'iiaı. \'e taJi dep,,J,.,da 
.21 .. liradır; st>ml depolarında da - ki bu 
dAh" 1iyade J>('k küçük \·e perakende mik
tarlara mah~t•!:ıtur - lıu fiat111 yıtlıuz nakliye 
ütretinin llôvtsilr tC''iftit edilrnl!'iitir. 

Bütiin bu adrd ,Rhnd(!tindC'n ~ık111cak ne'" 
tice ,ndur: fc;;tanbulda M1kınu·11n köınür
siıı kalma~ı hiç bir ZROlıtın bahıı;:e ırıevnı 
değildir. Ynlnı1 mE"n ~rJ ohnttyan, hakikate 
uymayan hıt\•a di~lere 1nenılmA'l, lfrzııınsuz 

tt:bıııliik rOsterHme7'iC '.SRbn l\lrrıak 'lOtlU'"U 
da tf'kilmeL Çünkü, knk köm\iri.iınÜ7. fot.: ... 
layısUe \•ardır; hatta ke)fiyetin de üstün
dedir; ne vakit ve ne kadar istenirse ıı;:ahn 

alınqbilir. Bunun rn belii 'şahidi yul..arıya 
'.'-·a~dJfımız adedlrrdir. 

Sıtd~ddin ENVER 

Bu Per,emhe ı1r,amı SARA y sineması 
Me,•simin TÜRKÇE · SOZLÜ ilk süper filmi 

POMPElllN SON GONL ERİ 
Şaheserini takdim edecektir. Binler~e figüran ... Emsalsiz 

dekorlar ... Muazzam bir film ... 
Zevk ve safahat ... !şünuş alcmlerile meşhur bir şehrin tahribi ... 
Volkanın indifaı ıle günah m~mlekelinin harab olması. .. 

Bu müstesna sinema harikAsını gör'lleğe haztrJan1nt7.. 

d f>nttlft ,ark mıntaka~tna i"ClJrıl- '.({ınu 79 b r- 1 t ~a \' j " hlı .. • a a ıı;t o muıı: ur. • .1. ~m11n ay-
no lflttft"nr... ~ arPs,i 111vd,.t f>tm11mioıtir. 

Zafer Ekspresi geliyor 

Adliye Vr-k.ilcb, Sultanahmcddc ısr&r e
diyormuş. Fakat tabii bu fıkre muhalif o
J3nlar da var. Daha mcrke7.İ bir yer bu· 
lunmA~ını istiyorlar. işte )·cdi sl·ne hep bu 
ka!·ar'i17.1ık ve lf'!'eddlidle ~eçti. BU&ün ka
n,ır verilııe bile harb \'aziyeti bOyle büyük 
bir bin;:ı.nın muhak\...ak yüz binlerce lh·a 
pahalıya mal olmasına ~bt"b olaı::liktır. 
Dogru."u; oldu olacak • hrle halk ve me· 
murl•; Adliyenin bu günkü. halint! alış· 
mış ikt"n .. bir iki ff>ne daha beklemektir. 

Bu akşam SÜMER sinemasında 
CECiL B. Of; l\1JLLE'in harikalar d(in~·a•ından çıkarak 

Şaika ko~an ... Sonsuz ıa!orlor taşan 

«Türkçe» o Mısır mevsımı 
MELYYN DOUGLAS 

Gibi iki büyük yıld.ızın 

AH NE 
VİROİllİA BRUCE 

güzel bir tarzda yarattıkları 

KADIN. 1 1 ATLAS E K- P R ES t 
Munr kebabını ııevmeyen yoktur. Fakat 

uınnederi:r. ki M1!51nn kendisi kebaiJ ol -
nıaktan Pek hoşlanm•yaeaktır. Halbuk.i Yeni ve cazib fransızca södü filmini takdim ediyor. 

BU fBE AKŞAl\.1 1 tllli Mısırı. bu mısır mevsimind~ atcı;e nt.ı-

l 
PERŞ EI\ yor galiba .. İtalyanlar Mısır topra~ına gir-

A" L E · k dil.,. sınemasına varaca . M1<ır hükumeti, bir ••nedenbed. müttc-...., ...... 1!1.ll•••••••.;.. •••••••••••••••••• .111 fıki ln_,iltere ile birlikte h11rbe ~irmekten 
çe~.indi . .Bu auretle İtalyanları tahrik etme-

Aşk uj:runda mücevherat h.ırsıın .. . Bir kadın, hem hırsız, 
hem hafiye, hem de seven maşuka olabilir ı:vi? 

Ne&'e Esrar Macera sahnelerile dolu bir film 
Bu akşam iç_in •erkrinizi evvelden temin ediniz. Tel : 42851 

' 
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ilk teminat 
83,13 Bcyko• A~acloma fidanlı~ında yaptırılacak elektrik 

Poker Traş Bıçakları 
Dünyanın en iyi traı 

bıçaklarıdır. 

Teni ınaçları 
İstanbul şampiyonası gelecek 

hafta başlzyacaktır 
i\frvsimin trnis f1tali:'·~ti ı:elM"ek h~ft..

yapılacak mac;larla hirıncite~·rinin ilk h;ııf

tii.SI zarfında yapılacak oyunlardan !onra 
niha . .,.,,. f'recektir. 

Gelf'cek haıfta bölgf'nin Tak~i.m<ltki knrt
hırında. t~tanbul şampiyonlugu JT"<lıchırına 
hatienac<ııktır. Oyunlar 21 ve 26 evlı"ıl cu
mıtrtroıi, 22 ve 2!1 eyllıl pazar g;fınieri ya
pılacak Vf' tRcıTI . ·e usulile ohııcaktır. 

Snn h111ft:t 7.llrlında Çal,.nç m1t-lirı 
e1'f"v hPye<::ilnh nlduRundıın. İ~tani>ul tam
J!)iynnasrnın d;ıı ıkı ve zevkli geçece;,:i tah· 
min edilmektf'dir. 

Birıncite rinin ilk h111fta'.'!1 urfında 
Ank111rada İ~t;ıınbul - Ankara ve İ7mir te
ru~lrri ar11.~1nd~ m11çlar yapılac:iktır. 

17mir Fuarı maçlarında olduğu gibi bu 
oyunlırın da merakla takib edilcc(.ıı:i anla
tılm11kt .. dır. 

M1tam"fih İıııt"nbu1 tf'nisçilf'ri ayni h•rlh
tr B .. lk11n nyunl11n yapacakh~rı c-ihf" tl e bıJ 
mi..ıSJ1b.ık11lann binncite-::rinin i\onci hıtf

taııı zlll"fında yıpıima~ıııı temenni etrnf'kte
dirlııor. 

Balkan oyunları hazırlığı 
Cumarte~i. pazar ıünleri y11pılan Türkiye 

birincilikl--rindf' ~'"(;ilen atletler dünden i
tıb;,rf"n FPnerh11hçede Bf'lvii ot,.lındf' 11çr 
li!n hazırlık kampına glrmi !erdir. Kamp.a 
ahn,.n atletlerin adedi 3.Cj kışıyi bulmuş!ıır. 

'Snnlar bıı gündPn itibaren ç:alı~mal1trını 
devam edeceklerdir. 

Atletleri f'ıı;ki millt atletlf"rden v~ ff"de -
rt1~'"'n tPknik: a7_.. ı bulunan Tevfik, SPmih 
ve Füru7.ıtn ç11hştıracakJardır. Bnlavırdaki 

\taıiff'"i hitam bulan lederasyon mti~c .. a•ı;.1-
91 Naili de ff"hrimize avdet edere-ic, atlet
lerin çalışma..-ile Alikadı:ıır olacRktır.• 

Şımdilik kampta 2R atlet bulunmıııkht -
dır. Diğerlerinin iıinleri hrnüz ıelmPdigin
drn kampa: gi"'memi~lerdiı-. Bunlar•n bu 
l(i.ınlf'rde arkı:ııda,ıarına iltihfl.k edeceK.leri 
tahmın l"dilmek'trdir. 

Balkan oyunlarının idari bakımından .,,___ 
~ırlığı d8ı ikmAl edilmek Ü7.f'redir. Fene-r
bahçe pl!!iiti yrniden yapılmıttır. 1'rıbUn 1 c
rin t11mir11tına da bu gürılerde. blllşlanat"111k

hr. Organizasyon komitesi her ılın bölcıe 

hina,tıında toplanmakta ve i•tirak t-d.-cek 
ecnebi redera.syonlarile muhaberattil bulu -
nup, ha~ırlık işlerini tespit etme!-tedir. 
FPdera~yon rei"li doktor hinb;\o;;l Adnan 

d.- 1;14"hrimi7.f' gelmi~ ve Tiirkıye birincı -
likle-rinde hıııur bulundukta,n sonra nrqa· 
nizasyon komitesinin faabyetine iftirak et
mıştir. 

Yu5Co'111av~• ·heniiz cevab vermf'ml tir. 
Fakat Yugo~lav fedf"ras:yonu erkanınd:\n 
\•e BRlkan nyunlan mueoı~Merinden oulu
r.an bir 71lt Yuı:;aıı;lavvı:ının muhoılc:.C.ak su
'""tte i~ti['ak edeceğini. hwust ol-1ırak bil -
dırmi~tir. 

Bulf:(ııri~t.aının iştiraki için de letcbbüsat
lıt bt.ılunulmu tur. 

Bulgar 'tnillt atlet t<ı.kınnnın Balk3n o· 
yunlarına t'!lbrak ~decegi nrı:ıı .. ni?.llı yon ko
mitesine bir tellfl"afl.- bıldirilmi~hr. Bu f""
ki•de Biıtlk:an oyunları Yunanicıtan, Yugo.ıı;· 

lavya ve Bulgari~tanın da i'tirak:i1e d:>rt 
mill~t ar~"tnda yapılacaktır. 

Bu .,Un1erde Balkan oyunlan biletleri 
liAfl\'lll çıkl'rılaeakt..ır. Btl~tler phanın ioıti

;ııi;- ed.ebileceÇP ı;;eyirci milc:t.Rnnda Jwı,,.ıhıca.· 
:ıınd21n ~n g~lerde bnlunma~t hayli mut
kül olacsktır. lı;;tihbaratımıza. na.z<1r~n hilet
le-rin flah iki gün için bir lira olacaktır. 

f enerbahçe, Burıa muhte· 
litini 5 • 1 yendi 

Bur'•'• hu"'u"I bir maç :vapmak lİ7ere 
lfitlnİ' nl"'n Fenerbıııhçe hirinci futbol t.:ıkım ı 
ı::ehrimize dOnmi.ittür. F-enerbahçeıiler pa-
7J11r günü Burıut muhtelitile karşılnşmı,.;l•r 

\ıe birinci haftaymı 1 • O galib bitit"dikten 
l!nnrııı , ikinci devre z.arfınd• yaptıkları -' 
ve yedikleri bir golle maçı S - 1 kazan -
mıı;;l;ıırdır.ı 

Lejyonerler 
Rumanyası 

Antonesko bir beyannA· 
me neşretti. Y eşilgöm
lekliler geçid yaphlar 

1 
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~ RADYO ~ 
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11 Eylul 1940 
12.30 Proji'rflm, 

(Pi.), 12,;;<J AjaM 
lif şarkıl;ıır (Pi.), 
•eı·:eri (Pl.). 

12,35 Muhteliİ \arkıJttr 
haberlerı, 13,0!i Muhte-
13,20 Hafü orkest:a e-

l~ Pr-•m. 11,0!i C•nbıınd (Pi.), 18.30 
Çncuk scııati. 19 ~ocuklar içın müzi\.;,, 19 1.'i 
Muhıe-lif 11arkıhır. 19,4.S Aians haberleri. 20 
Cifteinin !uuıti. 20,15 Konu,-ma, 20.~0 Bü

Bulc:re~ ıs (A.A.,-) ~D.N.B· - Grncı llll l '•bk facııl heyPti. 21,30 Radyo ıazeteıı, 21 4~ 
Antone~k"' ne,rf'ttıgı hır beyannamede ez- Radyn ~lon nrke~trııcıı. 22.'.\Q Ai•n!'l habf'r
cumle fUnları ıı:oylemıştir; • 1 \eri. 22.C~ 'R11.dyn ulon orkeııtrası, 23 Ca%.-

·Btitün millet artık temiz ve saf bir ruh , band <Pi.) . 23.30 KapanL,. 

ta~ıyacaktır. Bitaraflı~ımı muhafa?.a P.derf'k. ( \ 
kin gi>tmi)'erek, h•km hareketlerde bu- ABONE ŞARTLAR! 
1unmıvarak: muvaffak olmafıa gayret l"de
ct.gim: Şimdi artık VllY.ife ve çalt,ma 7.ama- 1 

nı gelmi~tır. Milletin manf'vi, 5İyA"li ·,..e as:
kcrl nnkhılard11n ı!!lahı derhlll ba~layat'.Ak

tır. Köylü, amele ve memurların hayat 
'8rthtrı derhal iyile~tirilecektır. ·T..ejyor.er 

Türkive tein; 

Bır Mylılt 
Üç aylık 
Altı aylılı: 

90 kur~ 

Senelik 
devl"t. in kanunlan. disiplin, çalışma. t.ll- Yabancı memlek~tler i(,'in: 

2;o 
475 
900 

• 
> 

lim ve terbiye, ciddiye-t ve millt tf'~nüd Alb aylık 850 kuruş 

k.ınunları olacaktır. Vııılide Kraliçenin av~ Bır cıııonelik 1600 

deli herkf"41i hüyük bir diı;;iplin ınuh~fa7a Imtıyaz sahibı ve başmuharnri: 
etme~e mecbur edtt"ektü·. Manevi mi-:ıııli, Necip Ali KUÇUKA 

goslerditi itidal ve te\'ll7:U ve vatanpep er Umum n~rıyatı idare ede.o Yazı 

ruhile Kral ailf"!li. Rumf'n milletinin me•,- İsleri Müdürü: 
u<l iı;;li.kba.lini temin edecek nlan Rumen Cı&"llal Hakkı SELEK 
aileııin.ın yeniden tim<111ini tetıkil edeaoktir. j \, Ba~ı\dııı yer: Cumhu.rıyet Malbaa!I 

Osküdar Birinci Orta Okul Müdürlüğünden: 
Okuluınu1Aa yap ırıl•cak olan <!33 lira 59 kuru~ ke~ll bedelli kalörller 

dalresi Vf" bacasının tRmir .41erıne tallb çıkmamı~ olduğundan eksiltmesi 10 
gun uzatılarak Komi:c.yonumurda yapılacalı::tır. 23 IX 1940 pazartesi saat 14: te 
Liseler Muhasebecil!ğinde toplanacak Okul Komisyonuna tallb olanların ehll
yet VMlka'1 ve 33 liradan ibaret olan ilk teminat maltbuz!le birlikte mura
caatlerl. !877P) 

İstanbul Sıhhi 

ve 
Arttırma Müesseseler 

Eksiltme Komisyonundan : 
Bakırköy Akliye v. A.sa biye hastaneslne 

eksiltmeye konulmu~tur. 
lazım olan 1500 çırt yemeni açık 

1 - Eksiltme 18 9 940 car-amba günü saat 15 te Ca~alo~lunda Sıhhat ve 
İçtimaı Muavenet Mtidıirlti~ü bln.,ında kurulu Komlsyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen flat: Beher clıtı 135 kuru$. Muvakkat teminat 152 liradır. 
3 - Istek:Iller 'artname ve nümune!lnl hergün KomJsyonda gOrebillrler. 
4 - Isteklllrr 1940 yılı Tiraret Oda>t veslkasll• 2490 . ayılı kanunda yazılı 

vesikaiar ve bu i~e yeter M. Trminat makbuz veya banka mektublle birlikte 
ihale •••tinde Koml.,yond• huır bulunmaları. (8113) 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 39 

•- Vaktile M11ya kabilelf'rinde kulla - ~- Maale,.t>r, Nevyorka dönmem Ji.zını .. 
Heruy, alc;alc '4'"o;le: 1 di: 

nılan düğümlü vazı! dedi. İ~le, ha.zinf'ye Ve ili.ve etti: 

~avuşacağımıı:ın ~en _RÜ7:t-l _d~lili. Elverır ki ~-: Şeh~~ hayatı Vf" eglence için dPqiJ de 
ihtiyın yaıılar sokti.ırebılsın... i .. Jenm yuzund~n. Unutma ki J{ırtl:ıııgıma 

İhtiy•r Hindli bu değerli •Vesika• yı kadar tampiko petrollerine ve dir.;C"r boı·
Francis'e t~\"di f"ttigi 7.Aman bütun ha.slar qı muamelelerine dalmıl vaziyetteyim. Bu 
mera.k ve tecessüsle eğilmişti .• Ve~ka• nın i;;Jere milyonlarca dolar yatırdım. 
manıar&.!11 bir sırm~ pü!ikülti andırı)'OT"du. Henry bağırdı: 
Düğümlerin ara41ı bir değildi. Kınapların •- Fakat di.işün bir kere! tf,.di, Ha?Jne 
boyu ve kahnlıA;ı da gayri muntazamdı hakkında söylenenlerin onda biri bıl\" do;;:-

İhtiyar Hindli, •caiib kelimeler mırıld:\- ru olsa hepimiz Karun n1urduk. l::.triko 
narak, parmaklArını Kınapların üzerinde ile sen vP ben ha:z.in"!'yi paylaştıgunıza gOre. 

v~ ttltfon tesisatı. 
1H5,35 
1539,75 

108,40 
115.18 

Aksar~yda ~S tnrl okul binasının tamiri. 
Eyüb <!~mil civ~rjle A~·van~~aray caddesi üzerindeki 
mezarlı-tJarın duvar ve harpuştalarının inşa ve 
tamiri. 

Kt.,lf bedellfl'rilf" tik teminttt mikt::.r1arı vukarlda ''a.7.ıh t.sler ayrı ~yrı açık 
ek.slltme~·e koı:;ıulmu.!'tur KP.,Jf vıa sartnanH.~lPrl 7.ı:ıbıt ve Muamel~t Müdtirlu~ü 
k:alemtndt gorülecektlr. Ihale 20 9 940 cuma giınü sa~t 14 te Daimi Encümende 
yapılacaktır. 'l'aHblerln ilk tf"minat. makbu7. veya mektııbl~rı ve lhale- tarthlnden 
·"ekiz gün rvvel ıOkul f.;.mirl için Nafıa Müdiirlü~ü ve dl~er ışler ic:;:ln Fen I~· 
Itri Müdürlü~n,.., müracaatıe alecakları f.,..nni Phli.vtt ve ~40 y11ına ıtld Ticaret 
Odası veslkalarlle ihale günü muayyen saatte Daimi Encumende bulunmaları. 

(82241 

( istanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonu ita~) 
A.ııı:k~ri ihttya.c için 582 ton .saman kapalı zart u:c.ullle tksiltmeye konulmuş

tur. Ekıdltme~I 5 blrincite~rin 940 ~ünü sa.ı:ıt J 1 dedir. Muhammen bedeli 22480 
hra olup ilk ttmlnatı 1686 liradır. Şartnamtsi h~rgün Komisyonda '?Örülebilir. 
ll'itex:Htrin belli gündt muavven saat.ten bir ~::ı.::ı.t Onr.r.ye kadar t~k.ltr mektub-
1Prını Fındıklıda Komutanhlc Salınalma Komisyonuna makbuz kar~ılığı vtr
meıorl. i 878{) -A."keri ihtiyar tein münaka.,a ~ünü tallbi c:ıkmayan a~aAı,da cins, miktar ve 
muhammen bedeHPri v11zıh f!'letme malzemesi 20 9 940 ı;rünii saat 15.30 da 
pn:ı:arlıkla ~atın ahnar~ktır. Şartnamt ve evsah her q-ün 4tomiı;yonda ı:örüle
b!lir. Jst.<klllerln belli gün ve •a•tı., yüıde on b<'~ temlnatlarlle birlikte Fındık-
lıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. !8701 l 

C 1 n s ı Miktarı Muh•mmen bedeli 

Yazlık vakum 
Valvalln 
Gre-.llllj 
Gaıyağı 

Ustupü 

Kllo Lira K. 
21250 12537 50 
6340 37"0 60 
uıo 

550 
1250 

1726 20 
130 62 
500 00 

( De~iı-Levaıım Salınalma Komisyonu ilanları ~~ 
\~- ---:-:-~~~~7""""':':""""":"""""""""":~~---....--J 
Marmara tJ.,ii Bahri K. Salınalma Komis:vonıından : 

c ı n s ı Kilosu Tahmini flatı Tutarı 
Kuru~ S. Llra. K. 

Motorin 200,000 13 00 26000 QO 
Kalın benzln 35,000 36 80 12880 00 
Oaı 15,000 22 71 3406 50 

1 _ Yukarıda cin.• ve mlkt•rları yazılı üç kalem yakacak maddeleri dokme 
olarak pa?~rlıklR ~atın Rltnaraktlr. 

2 _ Pu•rlıA'ı 20 tyliıl 940 cuma gunü saat !{ te ızınitte Tcuanekapısındakl 
Komisyon bina~ında yapılacaktır. 

3 - I~bu maddeler bir veya •vrı ayrı müteahhldlere ihale edllebllece~lnden 
tfıminatları. ihale bpd~ll ü1ırinden .,,.,.. 15 nL~bettnde derhal alınacaktır. 

.c, - J.oeı;ttkllltrin bu i.şlf'rlt alAlt::\dar oldulclRrını Jt'ÖRff'rir t.icı"tret vesikalarUe 
birlikte muayyen gün ve ••aite Komi.•yon Relslitıne mılr•caallerl. !8747l 

KENDiN l BiRiKTiR 
1940 IKP.AMIYELERI : 

• 
BANKASI 

1 &ded 2000 Uralık = 2000.- ura T. 1$ 3 > ıooo > - 3000.- > 
6 > 500 > - 3000.- > 

12 > 250 > - 3000.- > 

1940 Küçük {0 > 100 > - 4000.- > 
75 > 50 > - 8750~ > 

Cari Hesablar 210 > 25 > - 5250.- > 
Ketideler: 1 fubal, 1 mayiı, 

iKRAMİYE PLANI t ağustos, 1 ikinciteırin tarih· 
!erinde yapılır. 

Tra§ bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu: Jak Dekalo 
İstanbul Tahtakale 

Bandırma Belediyesi Elektrik 

ve 
No. 

Şür. 
51 

Lira Kr. 
İfletme İdaresinden : 

85 • Muayene ve ayar. 
1 85 Muayene, ayar ve temizleme. 
2 50 Muayene, ayar, temizleme ve tamir. 

75 Etiket. 
Bandırma Beledlyesl elektrik l~letme idaresince tahminen {00 kadar ıııu!I' 

telif elektrik sayacı muayene, ayar, temizleme ve tamirleri yukarıda gösttrl• 
len muhammen bedellerle yaptırılacaktır. Işbu ihale açık eksiltme usulll• yı• 
pılacaktır. Buna ald ~artnarne bedel.siz olarak Jdareden verilir, Eksiltme ı•f 
9/940 salı günü '5aat 16 da Bandırma Belediye Encümeninde icra edlleceıttir· 

Muvakkat teminat bedelı olarak 75 Ura yatırmak mecburidir. KeytiYel 
lsteklllerce blllnmek ıizere ilan olunur. (&380' 

Maliye Vekaletinden : 
ı - Vtkalet D<IO sen•.•l ihtiyacı lrln matbaa kağ•dı. mukavva, müc<uıd 

bezi Vekiletten verilmek üzere !76501 aded defter, !2.600.0001 aded cetvel b,,.~ı 
ve teclidl açık eksiltme ve 123,2501 cild koçanın baskı ve teclldl pazarlık suı•· 
tile eksntmeye konulmustur. 

2 - Defterlerin muhammen b••kı Ye clld bedeli 11296) Ura (801 kuruş, JllU' 
valı:kat teminatı !97) llr1 (26) kurustur. 

3 - Cetvellerin muhammen baskı bedeli !1032! lira 1791 kuru~. muva~gal 
teminatı 177) lira 1461 kuruştur. 

4 - Koçanların muhammen baskı ve eild bedeli !9521 lira (12) kuruş, Jll~' 
vakkat te-minatı f71) lira (41) kuruştur. 

5 ...._.Eksiltme sırastle defterler, cetveller ve k~anlar olmak üzere 18 eylıll 
940 rarşamba günü saat (31 te Maliye Vekaleti Levazım Müdürlüğunde ın\ltt' 
şekki! Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Bunlara ald 'lrtnameler Ankarada Maliye Vekaleti Levazım Miidıil" 
lüğüııde, Istanbulda Maliye Vekaleti Evrakı Matbua Ambarında görüleblllf· 

7 - Istek!Uerln 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ııcl· 
geler ve her partiye ald ''ukarıda ml~tarları yazılı muvakkat teminat mak1'll: 
veya banka kefalet mektublarlle birlikte muayyen gün ve saatte KomlsY0~ 1 miıracaatıerl. (5212 '8065 

(!l_e~t Demiryolla~ işle~~e~i Umum Ml~dUr~~den: 
Muhammen bedeli 0596) lira (40) kuruş olan (750) a.dcdden müre~~~ 

cem'an 30 metre m!Ubı ve 700 desimetre mikabı muhlell! eb'atta. çam tııJıdt 
ve kalas (25/9/1~0) çar~amba günü saat (10,{5) on kırk beşte HaydarP"" 

1
, 

Gar blnası dahlllndeki Komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın aJ 
nacaktır. 

Bu lşe girmek isteyenlerin ( 119) lira ( 73 l kuru.5luk muvakkat tcJll~:~ 
ve kanunun tayin ettll!l vesalkle birlikte eksiltme gunu saatine kadar 
misyona müracaatleri lAzımdır. 

Bu işe ald şartnameler Komisyondan parasız olarak 

Maliye Vekaletinden : 
ı!J' 3 5 yedeğlle beraber 6ı950 aded tahvil açık eksiltme suretlle bastı! 

eaktır. 

1 - Kl~ıdları hazinece verilecek olan bu tahviller Ankarada Tiıtıılıf 
Cumhuriyet Merkez Bankası TahvllH Servisine tesllm edilecektir. ııı!• 

2 - Bastırılacak olan tahvlllerin muhammen bedeli 3,000 muvakkat tc 
natı 225 Türk llrasıdır. ' ıJll 

3 - Eksiltme 18 9/940 çarşamba günü saat '10. da Maliye VeUJeti ı.ev•' 
Müdfirlüğünde müte~ekkll Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. ,ı 

{ - Şartnamesi Ankarada Maliye Veklletı Levazım Müdür!Uğünd• 1ıır· 
Istanbulda Dolmabahcede Maliye Vekaleti Matbu Evrak Ambarında göriıJebııeJ• 

5 - I steklllerin ~490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı s•' 
geler ve muvakkat teminat mektub veya makbuzlle birlikte belli gtin "~' 
atte Komisyona müracaatıerl. ·5213> ( / 

. 
Delikanlı, sabit nazarlarla. ı:ı:enc kızın 

yüzüne baktı. Sonra gözlerini ni.~an yüzü
güne indirdi ve ancak işitilebilecek bir sesle 
cevab verdi: 

Franci!'I bir dakika düşündü. Lcon:iia"ı~ın 1 dikti; ı~gadla ihtiyar Hindli ba~laruu :aga ~
ş.1.yed bu günkü Kolombiya hüktıurrıeb 4 & 
ya!'l'f müşkülit içinde bulunmasa ve. bl;iıı' 
k.ıı~ıyacak hali olsaydı mutJaka üıe~Jc tiJ'iı 
aeker scvkeder ve bu terirlerin 1c,o1' 

y•lvaran bakışları şöyle diyordu: ve tola çevirdiler. 
•- Rica ederim, ne olur, benim h11tırım Torres, bu nezaketsh:lik karşısında, o 

içjn!... kadar öfkelendi ki sunturlu bir küfür sa-
*- Hem sitj seviyorum, hem df' kalbi· 

niı.in bir ba~kası için çarptıgını biliyorum. 
Burada daha fazla kalamıyacağım •.. 

Bu kadarı ktifi idi. Delikanlı Nevyorka vurnıaktan kendini alamadı. Berikiler de 
dOnmek kararından derhal vazgeçmi:pti. kahkaha He gülerek yollarına devam ettiler, 

XIII 

Üç kafile 

Delikanlı ilk defa o18ırak aqkını açık<"a 

itirAf etmişti. Ltoon!'ia"nın kalbini derin bir 
sevine dalgacı1 kapladı. Sonraı, bu sf"vınc 

yerini bir hicab duygusuna bırıtktı. Gene 
Bir hafta sonra. San-Antonio'd.an ayni kız ayni zamanda iki erkegi birden s~vdi-

~i.ınde üç kafile ayrılıyordu. Katırlara bingini düşünerek kızarmıştı. 
ınj~ olan birinci kafilede Henry ile Fran-

Kalbini sorguya çekiyormuş gibi Hen- cı"'df'n bac;ka ırgad ve ihtiyar Hindlı, bir 
ry"ye bı:ıktı. Evet, hiç şiıphe"i yoktu: Kalbi de Solano'ların uşakları vardı. Uşakların 
Ht"nry'ye mütemayildi. Bununla berahf.r her biri erzak ve kamp e,yası yiıklü bfrer 
Fran<"i'11 1 İ de büyük bir samimiyetle :ıevdiği 

katırı yedeğe alm1şlı. 
muhakkaktı. Daha doğruıu h~r iki df'İikan- Bu kafileye ihtiyar Enriko Solano da il· 
lıyıı. kareı ayrı bir heyecan hissediyordu. tihak edec<"kti. Fakat, hareketten bira.r: ev-

FraneiJ gene akrabasına dönerE'k'. ve!, e~ki biı- yarası tepmiş ve ihtiyarı yol-
~- Bokas del Toro'da Anjelik lıf"klc - d<ı.n alıkoymu-;tu. Vak.tile ~encli~inde kiil· 

yor. Ben ona binecefİm. Sen, Enriko ile rı\h{U ihtilillerin birinde aldığı bir yaro.)•
ber:.ber hazine-yi bulur ve paylaştr5-ınıı... dı bu. 

Fıııkat, ırgad bu ıon söderi i~itmişli Hr.- Küçük k--file. San-Antonin'nun en Jcala-

Sinyor Alvarez Torres'i bekliyen sür • 
priz yalnız bu değildi. Bir kaç saat sonı-a 
Leonsia ile küçük kardeşi Rikardo'nun da 
katırla geçtiğini görme!in mi? Hem de 
yanlarında kamp efya9ı yük.hı bir kaUr 
daha! .. 

Bu ikinci kafileyi ayni günde üçüncü bir 
kı:ıfile takib ediyordu. Ve bu üçüncü kah
lenin Teisi Sinyor Torres'ten başkası de
A:ıldi. Üçüncü kafile iki kişiden müı f'kkep
ti. Biri Sinyor Alvarez Torres.. öteki de 

bütün San-Antonio'da ve civarında ür. al
mış azılı bir katil olan Joze Manşeno! Tor
ı-eo; bu adamı, herkese. meçhul kalan bir 
bikım sebeblerden dolayı, idam se.hpasınJ~n 
kurtarmış ve böylece kendisine bendet • 
mişti. 

kuru tordu. , 
. ~{ı/1 
l~te Sinyor Alvarez Torres'le Joıe dcı~ 

şeno bu kabilenin bulunduğu yere ıtt' 
yol ahyorlardı. Maksadları da Thoifl-' tı;tı· 
son'ın emirlerini tatbik etmek oı•c• 

Francis ile Henry ihtiyar Hindliııi" 
kasından gidiyorlardı. 

,f 

Ji·rancis gene akrabasına dedi ki: rıst' 
~- Çok şükür ki şu adamcağıZM 

1adık. Hem de tam vaktinde. 

Henry cevab verdi: di). 
•- Evet, biraz daha tesadüf e:trııest~•~' 

ihti:var muhakkak kıkırdar gider ''e. 
nerıin esr;ınnı da beraber götüriirdt.1~110"' 

Kafilenm başında ılerleyen ihtiyar dl· 
li acayib dualar okumakta berdev1J11 v<: 

lt'Zdlrmeğe başladı. lıer birimize dullecek hi~-~ senin bu günkü 
lrgad, memnun ve mu7.affer bir eda i;e· ıervetinden fazla olacaktır. 
•- Okuyor! df'di. Eski dilimizin :,·azıo;ı Bununla beraber Francis hili teredıiüd 

bOyle okunur. Babam bir k.itab okur gibi içindf'ydi. Enriko onu ikna etmeğe, h<1zi .. 
bu yuıdan mana çıkanyor!_ nenJn hakikaten mevcud olduı:una inan -

Henry gene a.krab~ının kuleğına fı:JJI- dırrnağa ~ah!l'.tı. Bir aralık, U.On~ta deJi· 
daru: 

kanlıfi;ının kulai:Jna eğilerek 'unları fısıl-

mer baba~ının yanına koşup duydı.ıkbrını balık ci\ddP,i ol~n Orbı caddeden ılerliyor
anlattı. Sonra Henry'ye hır şeyler Wylcdi. du. Hapisanf"nin 6nünden geçerken Fran-

Hııonry, ırgadı dınledikten sonra, Fra.n· ci"i'ın dinamitle berhava ettiği duv3rın ta· 
ci,.'e dönerek: n11r Pdilditini gördüler. Bu sırada Sioyor 
~ •- Ne diyor, biliyor musun? dedi. Sen Torre~. c~binde Regıın'dan aldığı son kab
d~ bizimle berAber mutlakA. Jteleceknıi~ • lcgram oldulu halde, teı;Adüfrn nradan 
.!İn. İhtiyar Hındli, oğlunu kurtardıgın i~in ı:eçmi~ bulundu ve gözlerine bir türlü i ... 
sana kar"t şükran bnrcunu ödem .. k i~ti - nanamadı 

J oZf' :Manıı:eno katil bir İspanyol an oğlu 
idi. Anası da agır cinayetler işJemiş bir 
1'1'~lez kadındı. Katil ana babanın bu katil 
otlu o civarda Karo denilen acayib bir kı
bile ara,.ında doğmuştu. Bu kabileyi ilk teş
ktl edenler kaçak zenci kölelerle fir:\ı- et

nıi .. KaraH:ı esirlerdi. Tierra CaliE'nt~"dcn 
kız. ka~ıruak: nemHerini ida.n'ıe eden bu ka
bile halkı $8hİldeki hükCımetle biraz içe· 
rideki Hindliler aı·asında yan müstakil 
~il!'tıyorlardı. Daha ~onı-aları hapisten ka
<"an İspanyollar da bunlara kahldthır. l<A· 
bilenin o kadar kötü bir şöhreti vaı·dı kı 

BalUı görmemi, ormanın ortaslJ\da ;,ı ~ 
sız geniş bir alana varmışlardı. s~. "'rJ" 
klildar muntazam bir saha teşkil e ;.Y 'Dl 
ki adeta insan elile işlenmiş gibi 1 'ii t._, 
.ha uzakta Blanko Rovalo dağı giirıf"~ rı'' 
gôk yüzünün maviliğınde çizilmiş b 
rrıi andırıyordu. •J;i.itfl" 

İhtiyar Hindli katırını durdurd1..1; d~. \-f 
~ü kınapları heceleyerek mana ver ' . 
karflki dağı göstererek: det!'' 

•- Mukaddes yazı ıöyle söyl~Y~jy~."l'I~ damıl!ih : •- Ne dersin" Hirikulide bir şey defli! 
mi? 

•- Artık yt'lruldunuz mu?. Şeyden ... Ha
Fra.ncis mtiteredd.id bir seıle cevab ver· z:ine peşınde koşmakti.n.,. 

yo1· Haz.ineyi bize değil, sana takdi"Tl et- •- Sayın Sinyorlar! dedi. Uğurola, ne· 
mf"k fikrinde. Şayed ~n bi7:imle ııelmf'Z..'>E'n 

1 

reye bO:vlf'? · 
ıtıukadde~ yazıyı okumaktan vazgeçcct:ğır.i . Srınki_ pvvelden sözleşmi-::J~r Jtibi, F['ttncic; 
soylemış:... .,,. gok yuzune baktı; lienry gozlerıni yer~ 

T .. nrının ayağında bek1e, ta ki 
g(rderi parlasın! 

(Ark.dl •"'' 


