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Köy enstitülerine 3000 
talebe daha ahniyor 

• 
Talebe sinemalarda 
vakit geçirmiyecek 

Ankara (Hususi) - Memleketi
mizin 14 mıntak2sınc',, açılan Köv ens
titülerinde 3000 talebe bulunmakta
dır. Önümüzdeki ilkteşrinde bu ens
titülere 3000 talebe daha alınacaktır. 
Alınacak talebeyi Basöğretmcnler, 
nahiye ve köv öğretmenleri sececektir 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Ders zamanlarında talebenin sine

malarda vakit geçirmemeleri için 1 
teşrinievvelden itibaren hergün öğ • 
leden sonra sinemalarda kontrol ya· 
yılması, me);teb çaj:tındaki çocukların 
yakalanıp velilerine teslim edilmesi 
Kaymakamlıklara bildirilmiştir. 

r 
l 

İDARE YER! : !STANBUL TURKOCAGI ~DESI. TELEFON : 24154 
TELGRAF ADRESİ: dlAKİltAT> İSTANBUL - .POSTA KUTUSU: 610 ) 

PERŞEMBE 19 EYLÜL 1940 YIL : 1 - SAYI 61 
f:: • Fiah 3 kuruş 

bemolıPasinin 
İıntihanı 
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Demokrasi aklın, iradenin, 
hür ve aerbeat olarak çalıf· 
rnau demek olduğundan hiç 
bir dogmaya bağlı olmadan 
haıli•elerin ve vcilııalaTın :ı;a
ruretlerine İntıbalı eder. lı
te onun gi:ı:li ve müthif kuv
veti de buradadır. 

ttııtıuııuııt 111111111111111111uıuttı11u ıtınııtım 111111111111111 

D emokrui, f U aırada kendi 
tarih inin eri çetin imtihan 
devreıini geçirmektedir. 

~•lçikanın ve Fransanın seri inhidam· 
~ ..,manında Avrupada hemen her
~·• artık bütün fenalıkların ve mai· 
"'biyetlerin yegane meı'u~ olmak Ü· l"• demokrasiyi ıöstermit.lerd i. Öte
"'1heri demokraıi aleylıinde ıöyle

~"'1 ıözlere yeni bidiıelerle bir kat 
k~• kuvvet v ererek bu bayat ve le· 
~i tarzınm arbk tarihe ıömülmeıi 
~._ ettiğini ıöyleyenlerin seoi, her 

1 •ita ititilmeğe batlamııtı. Hakika· 
•Q \>akıalar ve misaller de hep onun 
'ı.Ylıinde tecelli ediyordu. Eğer Bel· 
~~ ve Franıa birdenbire eriyip çÖ· 
~İİfH bunun tek sebebi ,üpheıiz 
ı ""'okraıidir. Bu memleketlerde de 
;ı.ıiter rejim bakim olmut olıaydı, 
~.İtttan ıeline mukavemet o uman 
""'1ıhaıka olurdu. 

Londraya h ücum 

• 

., liasılı bilen, bilmiyen ; sağ, ıol bii· 
~ cereyanlar demokrasinin baıına 
'l•>tk onu çarçabuk defnetmek için 
"- Yapmak lizım ıelirse hepıini ifa Bir Amerikan gazetesinin Londraya Alman h iicumunu tasvir eden resmi 
'btıekte hiç kusur etmediler. Bu bak· 
~~ Ve yerıiz iddialara cevab vermek, 
<lf;diaelerin çetin ve kanlı ıimaıı kar· 
~lında adeta mümkün değildi. Bu sı· 
t,d, Mantın öbür tarafında tek bir 
hldız, mütevazı edaıile sözlerini kır
~-rak cevab verd i: cBen hürriyetin 
'on kalesini sonuna kadar müdafaa 
,'.'l'<ei im.• i t te o ıünden bu ııüne 
~dar insanlık tarihinin k11yd.dmed i· 

Londraya ! 
'hücum! 

istila 
hazırlığı 

--o- -0-

Dünkü taarruz Norveç sahillerin· 
bir saliada den Atlas kıfiları

•t d~il, ta .. vvur va talıayyüi bi1t;. • 
<d•ınediği müthiş bir mukavemet ve genış 
t~~•.ınetle ken~iı.ini müdafaa e.?en 
l~"Yetin kale11nı zaptetmek muın· 
1 1ııı. olamıyor. Yalnız bu kale zap· C e r e Y a n 
d<dılıne• bir halde değil, aynı zam~n
d' her hücuma aynı hücum, her t id· 
ı '1• aynı tiddetle cevab veren b ir 
b~"'°et halinde belirmekte ve her giin 
~' Parça daha kudret.ini arttı~•.~
~ dır. Dünyanın en eski ve en buyük 
ffrııokraıiı inin bu hareketi berkesin 
ı;t:tle dikkat nazannı kendi üstüne 
1\ ittir. ihtiyar demokru inin git
) ç~ artan bu enerji ve kabiliyeti, 
't 'l:tıı rejim nazariyeci1erini ürkütmüt 

etti na kadar uzanan 
-0- --o--

Harb başladığından - 3 O O O kilometrelik 
beri Londrada verilen bir ·mesafe üzerinde 
• 
1 O O üncü alarm ! muazzam tahsidat 

' Onlan t•tkın bir hale getirmİtlİr. . ~ndı-a 18 <A:A·~ ~. HAva Neı.ar\!tinin l'f ı:ı:tıhh.'1r;ıt ı;cr\'i~ı bı1dırıyor: 
'tt ~~at ve varhk~anru j)ihi k.~dret 1 Dün ö~leden ~nra Alnıtınlar, İngiliz ı:a
tfı.~ · lhkadJara ba~layan ve g~kte? 

1 
hill('ri ii7Prine 200 den fazla tayyar? gön

l'rı Jde aldıklannı ıoyleyenler, tımdı, .
1 

df'rmi~lerdir. Muharebeler fı~tını:ı.lar için
~~h-kkak ıon kozJarmı ve aon cür'et- de K<"n.t Şuc:ı:ex, Surrey Kontluklan ve 
t İtli bir daha en kanlı bir surette Taymh rırhri munAAbt Ü7.erinde cereyan 
~be edeceklerdir. Bunun hangi etmiştir. A\•cıllırım11.1n müşkül ~raiUe kar
"~ \re ha • tte olacağını keıı: t ir~ ,ılacmalanna rı:ıtmen dört düşman tayya-

\ltıtlı k d nıakı aaal il k · H " · rf'si dti"i.ııülmiil'tür. Cenubu şarki !\ahHin-
t e ı ı e uvvetın urmuz .. b 

1 L- th • b k · d t l'h de hO\'R mudd•• atarya arı da iki tay-
"t' . nmaıun u •t ıırme en a ' • yarf' düşürmüştür. 
'd "'' bir . d

0
aha ~at'.~ .~u.~ette .~~rübe 20 _ 30 tayyarPden mürekkeb \'e d•tlga 

hi_~klerını tabn goruruz. Bulun bu halinde uçan kAlileleı-in birinci5i c~nubu 
tt latlerden öğrenilen bir tef vardır: şarki !<Ah;line s;aat 15 te vi!>ıl olmu~tur. 
~·'tıa..nın yıkılmasının ıebeb1erini Dal2alar yarım ~at müddrtle akınların11. 
~~t demokraıiden ziyade artık bat- df"vıııım etmitlerdlr. hfaid!'ltone'un üzerinde 
\( l''tde aramak lizımdır. Demokra- SOOO metrede ~pit~r; tipi avcılarımız bir 
•-.~hn, iradenin, hür ve ıerbeıt ola· Me5ır;erchmidt fılotıllasını dağıtmıştır. 
bi; ~lııması demek olduğun~a':' hiç Geceki hUcum lar 
t!ıı doıırnaya bailı olmadan hadısele- Londra 18 (A.A.) - Düşmanın dün ge
'd "' "Vi.kıalann zaruretlerine intıhak tf'ki hava seferleri, Londra etrafında ve 
~ ~t, ltte onun ıizli ve müthit kuvve· Londra üzerinde geniş bir sahada cereyan 

ı' buradadır. etmiftir. Evvelki gece, Londranın garb ta-
~-l tt\tiheının timdiye kadar geçen ııaf· rafı bombardıman edilmiştir. Hava tehi!
~.'"··' İtiraı: kabul etmiyecek derece- ke!inin grçmiş olduğu iş,areti, ancak sa-

t b•hleyin aaRt 5 ten biraz sonra verilıniş?ir. 
t~ lll~l ve mükemmeldir. Fakat İm- Londra üıcı·inde yekdiğerini müt.ePkıb 
~-:t\ htı:tüz bitm~mittir. Yalnız cere- sür'at.le uçan dü{man tayyareleri, yüksek 
~ı' t.rıı, akidelerı zayıf olanlarft kalb infilı\klı birçok bombalar almışlardır. 

ll'1thJ Yerecek derecededir. Teyyare dafi bataryaların faaliyeti bü-
'-.. Necip Ali KOÇ O K A tün l(ece inkltasız dev~m etmiştir. Ara.c;.1-

.......__ .. _____________ ra düşman tayyareleri lngiliz müdafaa ma-
l niaları önünde dolRşmışlardır. 

1 t b U 1 da Londranın merkezinde alb gündenberi 

S a n ilk dola olarak projektörler .faaliyete g~ç-
nıi'°tir. 

18 •ylulde ilk tehlike işareti saat 6.15 te 

9 5 'O O O 
verilmlıtir. .Tehlike geçmiştir• işareti 16 
cie.kika sonra verilmiştir. 

Gece •imali .ıarbide kıiin bir şehre har
bın ba,lanJl:ıcında'nberi yapılmıt olan ta.u--

k 
ru:z.ların en müthişi yapılmıştır. Hem de 

S 1 g... 1 n a tayyare d•fl bataryaların müthi• endah· 
lln"' rağmen ... 

100 Uncu alarm 
b • ' Londra 18 (A.A.) - Bu günkü altıncı 
ıe s ı· p er var alarm, harb ba~langtcındanberi Lottdra 

\:----.. 1 ::~~:r~a 51nda verilen 100 üncti alarm i'8· 

"fiti... ahi Son 24 &Rat urırfın.da Londrada harl>in 
~ ~ te(\41er neticesinde ""il;iyet d - ba,ındRnberi en uzun ve en kısa süren 
~1. >tpı Ja.n. ~ıiına.k , siper ve korunnıa alarm işaretleri verilntlttir. Bunların bi
tı._ tı.t.ı~'ritıin IS bine vardıit 1'0rülnıu,tıu. l"icinsl.i 9~54 8"At, ikincisi lı;e sabahleyin 10 
r. ' • n bazılan matluba u ygt.nı elme.tb - dFkika 9\ırmüıtür. 
~ı,,ı,, .. lıibıc rl ne tenbihler »Pıtmı,tır. Bu Kral Hava Nezaretinde 

' Londra 18 {A.A. ) - İstihbara t 
servislerinden alınan bütün malumat 
Alman İstila hazırlıkl arının devam 
etmekte "e geniılemekte olduğunu te· 
yid eylemekted ir. H akikaten muaz· 
zam mikyasta olan bu hazırlıklar Nor 
veçin ıima l i nden Atlas denizi üzerin· 
deki Fransız sahillerine kadar yayıl· 
maktadır. Sayısız her tonda harb ve 
ticaret gemileri üç bin kilometreden 
fazla bir mesafe üzerind: bütün Ji. 
manlarda toplanmıştır. 

Salahiyettar mahfillerde bu husus· 
ta şurası bilhassa kaydediliyor ki, tek
nik ve meteorolojik bakımdan istila 
imkaoı en az 5, 6 hafta daha devam 
ve a ncak bu müddetten sonradı r ki 
hava şa r tl arı ikt ihamı hemen hemen 
imkansız zorluklar ihdas edecektir. 
Bilinmiyen ıey H itler'i n nihai bir ka
rar verip vermiyeceğidir. F aka t mu
hakkak olan şey d e İngil iL genelkur· 
mayları için Jiiç olmazsa te~rinievvel 
ortasına \>e hatta sonuna kadar azami 
teyakkuzun laıırı:ı Ql dıığu "e büyük 
ehemmiyeti haiz bir stratejık me5'le 
önünde bulunulduğudur. Loııdrada 
herkes ihrac hareketleri n ılen evvel , 
bu harekat esn asında \>e bu ha
rekaıta n sonra is tila planları:ıı altüst 
etmek İçin eldeki şu vasıtalara itima· 
dın ı muhafaza etmektedir: 

1 - Hava kuvvetl•ri. 
2-Filo, 
3- 0rdu. 

Hergün lngiliz bombardıman tay· 
ya releri Alman deniz ve askeri tecem· 
mülerinde tahribata sebeb olmaktadır 
ve bu tecemmüler, müthiş vüs"a t ve 
ehemmiyetlerine rağmen . lngilizlcrin 
indirdikleri mükerrer da rhdorin tosi
rmı herhalde hissetmiş olaraklardtr. 

Fırtına, sis ... 

İ N1Ö N O 
istanbula 

geliyor 
Ankara 18 (Hu•uri) -

Rei•icumhur lnönünün bu 
günlerde l•tanbulu feİ-ef
lenJirmeleri muhtemeldir. 

Berlinden Slokholme 

I• SON HABER 

İNGİLİZLERİN 
İSTİLA 

İNGİLİZ · HAVA 
NAZIRININ 

ÜSLERİNE HARB VAZİYE. 
ÇOK . ŞİDDETLİ Tİ HAKKINDA 

HÜCUMLARI BİR NUTKU 
-0- -0-

lngilterenin şimdiye Hava harbinin haşin~ 
kadar kullanmadığı danberi A 1 m a n 1 ar 

Almanlar sulhten e n k U V .Y e t 1 İ 1 8 6 7 t a y y a r e 
bir telgraf çekilen 

ümidi kesmemiş t a Y y a r e gruplar"r k a y b e t t i 1 e r ! 
görünüyorlar! 

-0- -0-
Lor.dra 19 (A.A.) - Hava Nezaretinin Londra 19 (A.A.) - İngiliz Hava Nann 

iı:tihbarat servisi tarafından bildirildiğine Sinclair, dün öğleden 10nra bir nutuk ıoy .. 
~öre evvElki gece İngilterenin ş~mdiye ka- liye.rek, demiştir ki: 
dar henüz kullanmadığı en kuvyetli bom- •- Alman bombardıman tayyareleri 20 

S lıh l (A A ) Al bardıman tayyare teşekkülleri düşma- bin kademden uçarak bomba hamulelerini 
to 0 

m 18 • • - • nın istila üslerine kar,ı fiddelli bir taarru· Londranın teıkil etmiş olduğu kara hede• 
ton Blaılet ga:ı;ete•İne Berlin- za g•çmlılerdir. !in üzerine geli,Jgüzel bofa!tmektadırl.u. 
den gönderilen bir telgrafta de- Calais'de büyük bir yangın ç•kmıo ve Halbuki İngiliz t.ayyarecileri bücumlannı 

400 kilometrelik bir sahaya yayılmıştır. muayyen askeri hedefler üzerine tek'5üf 
niliyor lf.i: Bundan bafka daha diğer yangınlar ika e- ettirdikleri gibi, isabetleri temin için. çok al .. 

/ngilterenin i.tila•ından Jaha dilmiştir. çaktan uçmaktadırlar. Çok müh01 bir he· 
def me.vzuu bahsolduğu zaman Jngiliı: pi• 

a:ı: bah•eılilmelıteılir. Bu arada İngiliz tayyareleri Ftoringzellcs, llaring- toııarı so kademe kadar inmektedirler. 

lngilizlerin •ulh yapmak için gö
rü,menin avantajını anlayacak
ları ümidi daha kuvvetlenmek-
teılir. Umumiyetle Almanların 
makaadı lngilizler •ulh yapmalı 
arzu•unu her hangi bir suretle 
i:ı:har ed:nceye kadar hava hü
cumlarına ti evam etmektir. 

İsp~nya Dahiliye Nazırının 
Berlin sarahati 

Londra 19 (A.A.) - Röyter'in diplomatik 
n-uharriri yazıyor: 
Londranın saJi.hiyettar mP.hafili, İspanya 

Dahiliye Naurı Suner1in Berlini ziyareti 
~akk.ında mütalea yürütmekten iç.tinab et
mektedir. Tahmin edildiğine göre, Suner'in 
bu ziyareti, General Franko kabinesinin en 
mühim rüknü sıfatile yapılmlf olmıktan 
ziyade nasyonal - SO!yaUz.m ile sıkı yakın
lığı olan Falanj partisinin ,eü sıfatile icra 
ediJmiştir. 

Zannedildiğine göre Suner'in BPrlinden 
fıetirebilecegi her türlü teklif gerek Cau
ciillo ve .ıerek kabine erlti.nınca itinalı bir 
tetkike tibi tutulacaktır. 

Avam Kamarasında 

akdedilen hafi celse 
L-ondra 18 (A.A.) - Avam Kamarasın

da akdedilen hafi celse hakkında aşağıda 
ki resmi tebliğ neşredilmiştir: 

:ııeclis hafi cel~ akdetmiş ve memleke
tin maruz kaldığı son hava bombardıman
ları hakkında müzakere cereyan eylemiştir. 
Londra ve sair ılikadar mıntakaları tem
sil eden azalar bahis mev:r:uu edilen birçok 
mf"!'eleler hakında söz söylemişler ve Da
hili Emniyet, Sıhhiye Nazırları hariblere 

cevab vermitlerdir. 

ALMAN HARİCİYE 
NAZIRININ 

ROMA SEYAHATİ 
Berlin 18 (A.A.) - Yarı resmi bir surette 

tcbli~ •dilmiftir: 
&rlin siyasi mahfilleri Alman Hariciye 

Nazırının Roma seyahatinin Alman ... İtal

zclles ve Framzelles'teld top mevzilerini Bazı ki~ler, Almanların ahali i,ı4erine 
ş;iddeUe bombardıman etmişlerdir. yaptıkJarı hücumlara ayni usullerle muka .. 

Boulogne yeniden fevk.al.ide şiddetli bir bele etmekliğimiz lcab ettiğini söylemekte• 
bombardımana maruz kalmıftır. Limanda- dirler. Hakikatte ise harb vasıtaları.mızı. as• 
ki mavnalar ve diğer gemiler üzerine bom- keri hedeflerinden inhiraf etHrmek ısbrab 
balar atılmıthr. 30 kilometrelik bi~ mesafe- i<"inde olan Londra hal.kına karşı ihanet 
den gemilerden ve antrepolardan çıkan •· olur. 
!evler müşahede INblmekte idi. Mevcud vasıtalarımızı, Alınan nakliyat 

vasıtalarının imhuı için kullanmalıyız Bu 
. Saat. ü~e doğru Zeelbrugge bombalarla 1 !'Uretle Almanyanın istihsal kabiliyetizti •• 

ş•ddetlı. bır taarruza hedef ~t"ulmuştur: Bu_- zaltmış ve mühimmat taksimatına müşkü-
rada bır dok havuzuna ve limanın me.hali- }.it çıkarnıı, oluruz. Gayemiz, Almanların 
ne ve marul dalgakırana ve bet jl:emi tlze- tayyarelerini Jmal ettikleri fa"brikalan ,, . .. 
rine büyük infilik kudretinde bombalar a - yahud tayyareleri için el:r:em bulunan alet .. 
tılm.lftir. ll!'ri imAI edt:-n fabrJk.alarını veyahud bu 

0.tende'da dahilf ve harlcl limanla ba~h- fabrikalara elektrik cereya.n1nı veren 11.n• 
ea doklar babetli endahtlarla tahrib edil- tralları imha etmek olmalıdır. 
ırıiştir. .Almıış olduğumuz malfunata nazaran 

Anvers dokları yeniden çok şiddetli bir Rhenflnie'de sına1 istihsal.it büyük milcy~s--
bombardımana maruz tutulmuştur. ta az.almıştır. Bunun baılıca sebebi de k-

Dün sabah erkenden İngiliz keşif t ya- Jriliz tayyarelerinin mütemadi akıntan do
releri geceki bombardımanlann ika :~tiği layısile amelenin uykuıuz kalmasıdır.• 
yangınların devam etti;ini ve bunların Nazır, bundan sonr~, ~~v• harbinin baş
. . . . . . . ladığı 8 ağustostanberı ıki tarafın ujrad.ığı aokları alev yığınları ıçınde ımhn ettıklerıru . k ın' 'li 1 · bo h d 

·· h d tın' 1 di H N . . zayıata geçere , gı z enn m ar ıman, mueta e e e Jf er r. ava ezarctırun k . . . .. 
diğ' tal '!Ata .. iki avcı, efıf tayyarelerı dahil olmak uzere 

Şverb ı 'dd"tı· b' gorett ebovve ba d gece 621 tayyare zayi ettiklerini, buna mukabil 
er urg şı e ı ır sure e m r ıınan l 1 '-- bettikl · · 

edilmit ve iki büyük gemi ile bir torpilo A man arın 1867 ta~yare AaY erıru ve 

muhribi berhava olmuttur, Bu taarruz üç 
hava müfrezesi tarafından ve hava"m şid
detli muhalefetine rağmt:-n yapılmış~ır. İn-

gene Almanların pılot zayiatlarının 4000 e 
baliğ olduğunu, halbuki İngilizlerin pilot 
zayiatının 600 ün dununda olduğunu :öyle .. 
miştir. Nazır, Ortaşarkta, gene bu müd-

giliz tayyareleri çekildiklt:-ri zaman Şecburg det zarf:nda 15 İnfriliz tayyareslne muk.a .. 
limanı bombaların yaktığı binalardan ve bil 56 İtalyan tayyaresi düfilrülı:lüğünü 
gemilerden çıkan alevler içinde idi. Dok- söylcmi~Hr. Nazır bu zayiatın kayı.bları 
larda ve eşya depalarında da büyük yan- kat'i olan düşman tayyarelerine tamil bu
gınlar çı~arılmı~tır. Buıldan baş.ka 5000 l lunduğu, hakikatte Alman .. zayian:un bu 
tonluk bır gerru tam bir isabetle batırıl- rakamlardan da fazla oldugunu ilive et .. 
mışh.r. miştit. 

paraşütGüler iskenderunda 
heyecanla karşılandılar 

Antakya 18 (A.A.) - Cenub vil5yetleri
rrizde turneye çıkmııaı olan ila\•a Kurumu 
tayyare ve paraşütçüleri bu -wbah Mersin
den İskenderuna gelmişlerdir. H9.taya ilk 
defa gelmekte olan havacılanmız köy:ecden 
gelen yirmJ bine yakın muazzam bir halk 
kütlesi tarafındAn ronsuz bir heyecan için
cie karşılanmışlardır. Tayyarectl:~in ehem-

miycti etrahnda irad edilen bir hitabeyi 
takiben tayyareler UÇUlf& batlamı..';llar ve 
piJ'aşütçüler meydanı dolduran ir".san küt .. 
lesinin alkışları arasında ve bin metre 
yüks<'ktcn atlamıtlardır. Bu günü İsken ... 
derunun misafiri olarak burada geçirecek 
olan tayyareciler yarın ubalı Antakyayı 
gideceklerdir. 

Ba111elıil bugün 
yan münaıı;ebetlerinin hususi mahiyeti i.k.
tızası olduğunu, iki mihver devleti Hariciye 
Nazırları arasında bu neviden g8rüş teati
sinin, mihverin çok büyük tecanü..sil ile 
dikkate liyık bir siyasi teşek\;.ül olduğunu 

anlayanlar için sürpriz teşkil ed.emiyeceğinl -
k~detrnektedirler, 

AnlıaraJ1a dönüJ10r ' 
Buna binaen, iki devletin menfaati mev-

7.UU bahsolan bütün ıiyast meselelerde mez
kıir devletlerin istişare ederek müşterek 
karar ve hareketlerde bulunması tabiidir. 

--- --·--
Bu görüş teatilerinin her birinde Avrupa

nın müstakbel lens.iki ile ali.kadar olan ve 
mevcudiyetleri uğrunda mliştereken mü ... 
cadele eden ilci müttefik devlet ic;in hu
susi bir ehemmiyette olan bütün meseleler 
n-rbest ve açık bir surette müzakere edil
nıektedir. 

Bu defa da ayni mahiyette bir görüş te
pfisi mevzuubahstir. 

İngilizler Bingazi 
limanını yaktılar 'i ~•lltd~ 600,000 ki şi nin korunabilecE"~ İ Londra 18 (A.A.) - Dün öğleden .son

~~lt~•ktad ır . Y~ni yapılacal< ji.,tii ~çık ra alıırm i~areti verilmeden az evvel Kral. 
'~u" de İli.vesile 700,000 IJ. ~i koruna- Buckingham aarayını terk ederek llava 

~~'"• ~h . Nt:zaretine gitmiştir. Kral, Hava Naıırı 
~ ttifld likesine karşı pasif koru nma e- Sinclair tarafından kıbul edilerek yük.c;.ek 't ~İtı '~ çalışacak vatanda,ıann mi ktarı rütbeli subayların hava muhi\rebesinın ge-

Londra 18 (A.A.) - Bu gün P as de Ca- Londra 19 (A.A,) - İngiliz hava kuv-
lai~'dc aarbdan çok şiddctll bir rüzgar es· vt!Ueri karargahınd:-i tebliğ edildiğine gö
rr.,kte idi. Alçak ve kesif bulutlar Arasın- re, İngiliz bombardıman tayyareleri Bin
da arasıra günet parlayordu. Deniz iıstün-' gazi limanına hücum ederek çok fiddetli 
de ha!il bir ıla Fransız sahillerini örtmek- yangınlar ika etmişlerdir. Bu yangınlar 
I<! ldi. , µo kilometreden müşahede edılınekte ıdi. 

Başvekilimizin İzmirde Kültür Par kta hususi fotoı:rafçıınız 
tarafından alınmış son r esimleri 

'11 lıı •dardır. Bunlann talim ve ter· çirmekte olduğu ııalahat hakkındaki iza. 
de bitmek üzeredir. haltn.ı dinl""1iştir. 

Nazilli 18 (Hususi) - Başvekil doktor 1i mensucat fabrikasını gezmiş, tetkik .. 
Relik S8ydam bugün İzmirden Naz.il - lerd(! bulunmu,, bazı direktifler ver • 
I~ye gelmi~. iıta~yonda hararetle Katft-- miıtir. Batvekil yar~ buradan Anka· 
lanmıftir. Doktor Refık Saydam Nazil· raya hareket edecektir. 

• 

• 

• 
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• Bayram kuzusu EHi İngiltere ile ticari 
mj.inasebetler 

İr.giliz ticaret birliği mümessillerinden 
biri , İzmir aıazctecilerile görüşürken ~u ıöz
leri sôylE"m~Hr: 

JAS MAREZ'd• n 

Muhteşem villlo;ının misafırlere t.Rhsis 
ctlilmiş odalarına doktor Berge davellile -
rinin ik<ımet müddetlerini uzatmamalarını 
tav~iye den afişler koydurmuştu. Doktor, 
cueukluk arkad11.,ım olan Jan'ın babası idi. 
Bana bir gün sitayişkar sempatisini izhar 
etti ve: 

ÇEVİREN: AHMED VEDAD 

- Haydi çalışmağa! diye haykırdı . 
Bu anda ona aemisinin küpeştesinde '°'.· 

ğa, .sola emirler veren bir kaptan denebı• 
lirdi. 

34 kuruşluk ·çivi 
120 ye satılıyor 

l'''''''i 'l's'i '''lt'ieE'R'LER''''''''t 
fıııuııuıııııııı1111ııı11ıtııııııtııın11111u1111ııtı111ııtı11111111111ıuuıf 

lktuad 
* i'iGİl.İZ TicARET BİRLİGI - !noi

liz tic:ıret bir1iği lo;t.anbul ve t.zmirde b~ter 
ftıbe açma~ 1• ırar vermiştir. 

Maslak yolunda 1 
otomobil faciası 

•- Britnnya ada~ının ihtiyaçlarını Türki
yeden trmin eylemek ve bu meyanda Yu
n::ınistan ve kısmen Yuı;:o!'!lavyad::ı.n nıüba
yaa etmt>k bi1Jm l~in mümkündür. Yakın 
~ark ordumuzun her tiirli.i ihtiyaçlarını da 
Türkiyeden temin eylemek kolaydır. Ala
cağımn: melları B<ısra yolilc sevk edece-

- Önüm\i7.deki bayram için yapacak bir 
i~in yok5a, Nnrmandi'deki villamıza gel! Sa
na töyle elimle güzel bir kuzu k.ııartma-

- Herkes vaı.i(esl başına! Sen bahçl\'a,r' 
doiru kMaba. kuz.uyu almak için koş! Sil 
hb:melçilr.r kovulmamak isteyorsanız tx'ut• 
fağa gidiniz! Sen toför Madamı ,ehre indir"' 
mek için otomobili haıırla! 

Bana dimerek: 
- Sen de otomobiline atla ve şu yakıD 

köydeki kasabdan kuzu çevirmeğe m,a}ıs\lJ 
bi.ıvük şişi almalta git! dedi. 

&iı.• s.ı. hazırla)rayım. 

Fiat Murakabe Ko-
bugün çivi 

edecek 
misyonu 
fiatını tetkik 

* •ETİ B.\. otJ.\ SOBALARI - EU Bank 
linyit kömüruni.ı yakabilmek için 2 buçuk 
liraya aobalar yaptlrmaktadır. Bu Sbbalar
dan Ankara köylülerine tevzi edilmiıtir. 

Hendegw e yuvarlanan ln'l:ili7. müme:nili bu ~ö7.leri $Öy1ediktf'n ru-su.En iyi cinsinden olursa bayılırım doğ
sonra ., Ya!nız. ynl bu dE"ıtlldir. lfaritaya bak-

otomobı•ıdekİ hır" gene m:.ğa lüzum yoktur. Bizim kapanmaz yol- - T•bii, tabii. hem de .,ki adet üzerine, 
larınıız vardır.• demi,t.ir. f-Oyle a.çık havada odun ate~i üzerinde ha-

2 k• • } d Pamuk ve •usam istihsali urıanmı,ından! 

Otomobilime atladım. Ancak saat on birdi 
dönebildim. Çimenlerin üzerine kazılan Ç\1 .. 
kurda büyük bir alet yakılmıttı. Poktot' 
elinde uzun bir demirle İniltemadlycn bıJ 
ate,leri karıştırıyordu. Beni görünce ae\'iJlC 

i<~inde vahşi bir sesle haykırdı ve elirndeil 
büyük ti•i kAparak kuzuya geçirdi .,. 
küfürler ısavurarak yaA;h parmaklarını Y~ .. 
Jamağa başladı. Hazır bulunanları u )lkit 
cdiy'Or, ogluna bağırıyor ve kuzunun çevri"' 
lişini a;örmrk için yaklaşan kanıını boş3"' 
makla tehdid ediyordu. Nihayet kuzu~u •; 
tetin üzerine yerlettirdi ve bana çevirt!le 
va~ifesinl verdi. Kendi!~i elindeki kavano.~ .. 
dan kaşık kBtık u.lça çıkarıp kuz.uya sürı.l .. 
yordu. Etrafa pek de hot olmayan bir }coktl 
yayılıyordu. Geldiğime, geleceğime pişrrılrı 
olmuştum. İlk fU"satta mevkliml bahçı~~ 
bırakarak odama çıkbm. Tam öğleyin b• 
çeye indiğim zaman doktor bili giyintl19'" 
mi,ti. Bana tüphell naıarlarla baktı. O 11"' 
rada bahçe kapı~ı çalınıyordu. Doktoruı' 
hiddeti birden geçerek giyinmeye koştu. 

-o-
Piyasada çivi liatlan yi.ik.l!elm('ktedir. 

Bazı çivi nevileri 120 kuruşa kadnı- satıl
m•ktadır. Halbuki fiatlar"l murak~bc komi!'
ycnu bu çiviye 34. kuruş fiat k,)ymuşltJ, ~ivi 
tacirleri, TicarPt müdürlüğüne mürac11ıat 
erierek, te!i=pİt edilen fiata ma! 'attıkları 
iakdiı·de, çok riyan edeceklenndt'n bahM"t
mitlcrdir. Fiatları murakabe komi,.yonu, c:i
vi fiatları hakkında bir hüküm verm~f'n 
evvel de İktı!lnd Vekaleti mufr.tB.şlerindPn 
nıuhendi!'i Hikmetin de fikrini ınnnuştu. 
Civi tacirleri ,,.e çivi fabrikatörlf'ri mühen
dis Hikmetin, pi)·asadaki vıı.ziyeti takı:ii: 
etmiyerek bir fiat te'>pit ettiiini i\'!rı aür
mtktedirler. 

Bugün toplanacak olan fi~tlıırı munııkabe 
komi~yonu bu meseleyi tekrar tetkik ede
cektir. 

Lizbon. İstanbul vapur 
seferleri 

Amerikan vapurları, Lizbona k~dar sefer 
)-aptıkları için Lizbonun iktısadi ehemrtU
yeti artmaktadır. Bu münaset.etle Lizbon, 
Amerikayla Akdeniz memleketlen t'rısında 
bir traMit mevkii olmaktadır. 

Armatörlerimizden Yelkenci LO.tfi, Liz -
bona kadar vapur seferleri yapm·ık it,in, 
Tıaret müdürlüğüne bir mürrıcaatte bu
hınmuttur. Diğer taraftan Tic~rr.t Vekileti 
dt:, Lizbonda bir ticaret ata..<;e:Ii~ tf" .. is tl1e
cektir. İ.sp111nya ile ticari müna!Jf'bf>tl.,..rimiı 
olmrdığı için, Bar"lelonda buhın;ıın ticnret 
ataşesi Mümtazın, Lh:bona nak1edilme!\l çol: 
rrıuhte:meldir. 

Bir otomobil direğe çarpıp 

· kaldırıma çıklı 
Şoför Nihadın idare:-indeki otomobil Ha

malbaşı caddesinde yayakaldırımı ken:ırın
d•kl elektrik direğine çarpmıJı k:ıldırıına 
çıkmıt ve oradan geçen Mchmede çarpa -
rak kolundan yaralamıştır. 

Bir çocuğa araba çarptı 

* SİGARA İHRACATI - Bağdad ve 
Ba!<:radnn, İnhiı;:ırlar idaresinin ::ıigRratann
dan istenilmektedir. * Y AG Fİı\TLARI - Son günlerde ye
mE>klik yağ fiatlan artmaktadır. Trabzon 
J ai:ı toptan 115, Urfa yağı ise 140 kuruş
tur. * TAKAS PRİMLERİ - Dünkü gaze
tf'!f'rcit'n bazıları takaa: primlerinin liğ';e
di leceğinden bah!tetmi,ti. Diş Ticaret mil
dilrü bu haıı.ri l•kzib etmektedir. * Bl'LC:AR TİCARET HEYETİ - Ya
kında Bulgari!tanda.n bir ticaret heyeti t:e
lere.k huk.iımetimizle bir ticaret ai\laf.'ı1:ısı 
yc.pacaktır. * IRAK.\ İÇKİ İ!IRACATI - lrakn içki 
ihrac-ı için tetkikler yapılmaktadır. Yakın .. 
d:ı İnhi~rlar idaresinin bir memuru lraka 
gidf:-rek niimuneler götürecektir. * SCSA~t VE K ETE'iTOHUMU - Su
sam ve kctentohumu fiatları sür'atle dUt
meğe başlnmı~, su~am 25 ten yirmi ÜÇ"t", 

kE"tentohumu.. 24,5 tan yirmi iki buçuğa in
mi~tir. Mübeyna. ın:lığından fiatların daha 
dii , eei;i tahmln olunmaktadır. 

Vilayet ve belediye 
* f'.K)IFK F\BRİKASI İÇ İ 'i MÜRA

CAAT - Yugoslavyada bir ekmek fab~i
luı.sı mümt'ssih &tediyeye müracaat ede
rek i,tanbulda 150 bin kişiye ekmek ye· 
ti~linnPk üzere bir fabrika kurabileceğini 
bildirmittir. !.türacaat tetkik edilmektedir. * MEZBAHA KA:\LARINDAN TUT
J\AL - Üalüdarda kimya maddelerı fab
rikası sahibi Enver tutkal yapmak üzere 
mezbahadaki kanlara talih olmuştur. Teş
rinievvelde •imdiki müteahhidin mukave
lc~l bitince bu müracaat tetkik edilecek, 
kanlar mü:ı:aycdeye konacaktı1'. 

* Kföl ÜR MESELESİ - Belediye ik
tı~d müdürlüğü kömür haklundakl tetkik
lerini bitirml4tir. Bu hususta hazırlanan ra
por Ticaret müdürlüğüne verilmiftir. * S İNE~IALAR - Belediye ainenıahı
rın sık sık havalandırılması için 5.inema 
müdürlerine bir emir göndermiftir. 

Deniz ve Liman 

* P REVEZE SEFERİ Preveze aefe-

öldü, ışı yara an 1 Obur doktor kurnoz bir tavırla göz kırp-
-o- S<'yhRn, İçel, Dörtyol mıntilkalarındı:ı ya- tı. KısR boylu göbekli, hazan alaycı, bAzan 

Dün gece Maılak yolunda bir otoınobil pılan !On hthminlere göre pamuk istih .. R- şirlıietli bttkıtlBrl olnn sivri A:kallı bir a
krıza~ı olmu,, bir kişi ölmüt. iki kişi :,·ara.. ıatı 193930 baly-dır. Seyhan vil3yetindcki damciı. Bir tatil JitÜnünün bu ıatın evinde ge 
l.ınmı~tır. Ka7.a şöyle olmuştur: s.u!nm hıtihltllAtı da 2910 ton olarak te~pit c;irilmesi fikri beni cezbediyordu. Aramız.da 
Şoför ?.'iuhiddin, idare ettjji 2rns numa- edilnıifti.r. Bu ıcne ıu!llmlarımıza karş; her bayram günü Jan'la beraber otomobilim

t t. h tflksi otomobiline dün ak:;;anı arkadat.. t:ırtrtan talebler artmıştır. Birinci dere- lE" ızelmf'mi ve pazartesi günü de kuzu kı
Jc.ruidıın L<>ftf'r ve Koçoyu a\mı,, gt.>zmek cede müştf'rilerimiz aruında Ruınanya. 7~rlması ziyafetinde bulunmam1 karar1Aş
ü7ere Büyükde-reye gitmişlerdir. Üç arka.. ]\fıtcart,:tan, Çeko-SlovJ'ıkya bulunmaktadır. lırdık. 

1 
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dat Bi.iyükdel'ede saat 22 buçuıa kadar ra- Neler ıaftn a ıyoruz? 
kı içmişler, sarhoş olduktan sonra İst.\nbula Birinci akşam zikre değer bir hi.di-=e ile 
dOnmek Üzt"re yola çıkmı,lardır. Yolda, Son günlerde İtalyadan kara yolile ki~ıd, kaf1ılaı:ım~dım. Ancak )'atmak üzere Jan-
~Iuhiddin. direkaiyonu Le{tere bırakmlf, Rumanvadan kimyevi maddelE'r, Yunanis - dan fiyrılırken ertesi gün hoş saatler jleçi
Lefter de otomobili sür'atle sÜ!"meğ:e başla- tandan· hız.ruhu. boya gelmiştir. rece~imiz ümidinde olduğumu söylediğim 
nı~tır. Hacıomlan bayırını çıkıp Alman Basra yolundan dıı. ('U\'al, kahve beklen- zaman o mü~tehzt bir tavırla güldü. 
candıruını geçtiği aırada, ehliyet....i1. olan mektedir. Brezilya kahve flrketi tarafından Utife ettiğini sandım. Fakat sabaha karşı 
Ltfterin idare~inde son hızla giden otomo- sipariş edilen kahveler de Lizbonda kalmış- .rkada,ımın bititik yatak odaı:ıında bir gü
[ .il, yolun sağındRki blr çınar ağacına çnrp- tı. 5000 çu\·aldan ibaret olan bu kahvE"ler de, riiltu oldu. Jan hafif bir ı.csle karısını u
mış ve hendeğe yuvarlanmıştır. Bu yuvar- yakında mrrr.lekebmize gelecektir. Ç<'ko- yandırmağa çalıırıyordu. Nihayet parmak
Jr,nma esnasındıi Lef terin kafa~ı dirrkı;.iyona SlovakyAdnn' da kumat ithali için teşebbüs- !arının ucuna basarRk a•ağıya indiklerini 
çarparak beyrıl parçalanm1, ve derhal öl· ler ba"'lamıştır. ititlim. Bahçenin çakıl taşları ayaklarının 
nıüştür. Koçoyla }rfuhiddin dl?, muhte1U Ç k 1 f b "k l altında gıcırdadı. Tam yeniden uykuya 
yerlerinden ehemmiyetli yaralar almışlar- u u ata a rı a arı ne yapı~ dalmak üzereyken alt katta bulunan dok-

dır. Pa~t,111;cı ve ~ekercHerde çukulata, kakao\ torun . oda .~a~~sı açıldı. qnun ~a b~.hç~:: 
Arkadan gelmC'kle olan 3139 numaralı o- ve tekerli mRddelerin fiatları artmı,hr. çıkugını ı;ıordum. A.rk&!nnda bı.r gom 1 

tobüıaün uı.förü hendeg"in icinde üç ki~inin D''kk" hibleri .. ukulata fabrikelarının bir pantBlon vardı. Perdenin•arkasından o-
~ u an tlB ' ... ' • k'k di d yr>ttığını ve bir otomobilin 'Olltca.1 anmış ol- ('ukulata yapmadığından şiki.yet etmekte- nun liareketlerıni tet 1 ,e ~or um. 

duğunu gbrmüş, Derbend karakolun:ı. ha- dir Dün bir fabrikatörle görüştük. Şu c~- Doktor doi(ruca hizmetçılerın bulunduk-
ber verilmiş, h3.di~dcn polis nö~tçi mi.i- vahı verdi: lan kııı:m" gitti. Kapıyı yumruklamaya ve 
dürlül1' haberdar edilmi~, nöbetçi müdürü .,_ Kakao ith~l etmek mümkün d('iU - kendi .. ine hiç bir cevab verilmediğini ıö
FPik krıza yerine motn~ikletli polisler gön- dir Hük:Umet kAkao i('İn serbe~t dö"iz ver- rünce: 
ci~rmi" Koçoyla Muhiddin haahıneye kaldı- m..iyor, fabrikRmıı.ın elinde bir aylık ~akao _ Hepinizi ko\'Uyorumj hepinizi kapı dı
nlmı~latdır. vardır. Bu da biter~e fabrikamız, çukulat.a f.1.n defediyorum! diye haykırmaya baş -

HıidiSt'nin sarhoş ve ehliyetsiz olan J f'f- yE"rine karamela ,eker yaıpacakt.ır. :Maq,ma- ladı. 
terin dirf'kıııiyonu trtRre edememesinden fih Çukul11ta ve ŞE"kerlemeciler Birliği, ka- H':"r halde onun himıet.çilerl uyandın, 
vukua gt>ldii;i anlaşılmı.şlır. kao ithali için çareler aramaktadır.• - H. A. tarzı bu şekilde idi. Elini •cıl.acak derecede 

----------------------------.,-------. bir şiddelle kapıya vuruyordu. Nihayet 
gayreti muvaffaklyetle neticelendi. Kapı a-.. . .. 

ı-~;~::r?e:::~:;;~ ... ~:r.:7::~" " 
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çıldı. Önde hizmetçi kadın, !onra •oför \'C 

en arkada a!)Çl ('tktılar. 
- Daha burada sekiz gününüz kaldı. Se

kiz JtÜn sonra kovulacaksınız. diye doktor 
h11ykırıyordu. .,. 

NihRyet oAluna acslendi. Onu kaçaklık 
\'e ha!iyelikle itham et~. Saat yed.iye çey· 
rek vardı. 

- Oh ne ııı;üzcl bir gün! diyerek davetlilef 
içeriye girdiler. 

Hava güzel, sema açıktı. Yirmi kadar da"'t 
vetli bir •raıa toplandıkları eırada dok:tO 
grl bir elbise giymit olduğu halde pederan• 
ve ıevimli bir tavırla şteldi. Davetlilerden 
birinin .koluna girdi. Karısı Belediye rei~ 
nin koluna girmişti. Herkes birer çift tef ,. 
etti ve bu şekilde meraıı:imle yemek salo 
nuna gidildi. EvvelA ordövr, sonra balık ~= 
nildi. Nihayet sıra kuzu kızartmasına gc 
dl. 

*** Yanımda oturBn doktorun karı!l göz ışı· 
r'!tlle bana ıakin olmamı ihiar edi~ord~ 
Dok tor büyiik bir gurur içinde genli ~
bıçakla eUeri kesmeğe ba«1 .,dılt zaman do 
torun karısı kulağıma eg .. ~rek: 

- On ıenedir, bu böyle devam ediyo:: 
şimdi ortadaki bu kuzunun, kocamın bıı 1 
çede kız.artmaya çalıştığı kuzu olmadıl111 
biçareye söylemek her ha.tde insaflı bir b•~ 
reket de~iJdjr. Bu şimdi yiyeceğimiz kuıUY 
dün ben çar,ıdı:ın aldırtmıt ve ;ıışçıbaŞl,~ 
mutrAk.ta kız.artt.ırm14tım. Ne yapalım do .. 
toru idare etmek lAz.ıml O bu kuzuyu k,eO. 
disinin pişil'd.igini unnediyor. 

rıün evsafı ye:kdiğerinden ayı·ıdh'. Bazıla- *** Kadın ı\dtu. 
ıında kükürt ni~peti fazladır. Bazıiarında Bahçeye indiğim zam;ıın doktor küre~i ' ""l"' · ı · .. Ateşle nar ~ibi lnzarmıı kanlı, }ftiha ı, 
duba azdır. Az veya çok olsun linı·it kö- bnhçıvanın elinden kapmış çımen erın us- ul ~ı•e"' B · cı, salçalan h11şlanmı, taze faı yalar ~ 
nlürlerini, mevcud demir sob<l~rtm!zda tünde bir çukur ka1mal;a ba,l:ı.mışh . enı 1 ·ı ~·- · ti" ,.._,r" rine tıpır tıpır dam ayan yag ı ıı.u.c;u. e r ~A ,, 
kullanmak kabil değildir. Bun'..ın irin so- gOrünce hırçın bir ta\.,rla: d d h ı ok..--• · b ı D h çalarının önün e a ela ayran o m . 
bakırda ıskara tertibatında ona gOre tadili~ - Işte nihayel aen de gele i din. a 8 doRan hürmetki.r bir sükUn hüküm ıüt'l,. 
Y

apmak icab eder. evvel davranıp kalkama7.dın sanki; tfmdi . yordu. 
Cihangirde Maçka caddesinde sekiz yat 

larında EIE'niye bir yük a.rabac;ı çarprnı,, 

muhtelit yerlcrindMl yaralamı$hr. 

rirıin yıldOnümü münasebetile 27 eylıllde 
Barbarosun mezarında bir ihtifal yapıla
cakur. * SAKARYA VAPURU İta\y111olar 
tar11fıodan te,·ki f edilen Sakarya vapuru 
'."lerbe5t bırakılmış, İskenderuna h'areket et

miştir. 

Biz burada, m.:ıngal kömürü derdile meşgul 
olurken, Ankıra koylerinde de kilosu 10 pa
taya linyit kömürü. satılıyor. Arada büyük 
bı.r tez.ad var. Bir tarafta kin kadim man
gal kömürü meıııı~l~i ıslah ediliyor, diger 
tarafta da toprakaltı servetlerimizden linyit 
kömürünıi pe1t ucuza yakmak lmk:3nları 
temin ediliyor. 

Acaba i~lanbul v-hrinin mahruknt n'c
ıelesini halletmek için hangi yoldan ~it
neli? • Ağac könıürü meıselesi ie, mı uğraş
ınah, yoksa biz de evlerimizde lin~·it k:.J
mürii yakmak çarelerini mi arayahrn'! 

Linyit kömürünü dtııha e1veri,1i bi r bale · b<>ni trkib et, diye emretti. 
«cli.rmck için en i}·i çare <le şudur: Linyit Bcrabctce odunluii;a gittik. Dok tor orada Doktor davetlilerine dönerek: d• 
• d "d d .. d .. ~.. .. za -Haz:ırladı&ım kuzu kızartması ha~ 1 J,

0
mur" !erini, bir fabrikadaki t~,U~at sayc~in- kn11arıma o un Ylg ı ve on ugumuz - ~ "'• · · d herkes hükmunü vermekte serbesttir . ..,,,. . 

dt. tasfiye ederek. KUçük küc;Uk paketler man ı;:enc: kürekle çimenlerin Uzerın e çu- 1 • 

Araba çarpan kadın 
Kadıkö)·ünde oturan Osman kızı Haticeye 

liıu.nın idarelindeki tenez-ıüh arabat.ı f:•"P
mıt. muhtelif yerlerinden yaralamış, kadın 
tedavi altına alınmış, arabacı HRsan yeka-
1anm1'lır. 

Ayağı kırıldı 
Şoror Muh:ıtrremin idarf'Jlnde-ki talc:::;i o

bımobfli Veznecilerde yedi yaşl:.nnda Şa
l:ana ç•rpmıf, çocuğun aya~ kınlmı~ ve te
davi altına alınmış, ~fôr yakalanmı~!ır, 

1 
A.NA.[Q)©>ll..lU 
H A B E' R LE R 1 _ _. 

Maari f 
* DİSİPLİN TALillATNM!ESİ - L\F< 

\'t orta mekteblerde disiplin talimabıameıııi 
nin muvaffakiyetle tatbik edildiği Vekıile
te gönderilen raporlardan anlaşılmı,tır. Ta

limatnameye uygun hareket eden ve takdir 
kazanan talebe bu ders yılı başında mü
kifat.landırılacak, iı.imleri de bir broşürle 
ilin Pdilecektil'. t * İ'Nİ\'F.RSITEDE K ONFEfü\ SSl ..A R -
Bu yıl da hf'r aeneki gibi Universitede 
talebeye ve halka verilecek konfcran!lbtrın 
ı•roıramı hazırlanmaktadır. Bu konfe,·ans
lar ilmi olduğu kadar günün mevzulanna 
da tem11s edecek ve radyo ile de ncı::redl· 
lecektir. 

f kuru ka7maya devam etti. Hiz.metçi\c.r bir ne de olsa açık h11vada. pişirilmlşı kuzU ,. 
halin'e ıııokrwkt;ı.du. Linyit, tas ıyc esnasın- 1 1 b k 1 dı tinde siz ayrı bir lezzet bulacaksınız, dl>'°r 

Bu iki sual üzerinde kı~ bir telkik ~·np
mağı faydalı bulduk, alikadarlar\a g5riiş
tı.ik, öğrendiklerimi7l a'ağıya yazıyClfl.::".: 

da, içindeki ki.ikiirl ve diğer maddf:l~nnden eırR hrtlinde top anmıt ar, ona a ıyor e.r · 
ayrılmıtı olur. Bu sureUc bu kömürü hı:r :o:,;b~i•~e;.!d~ö~n~e~ro~k!·~· ___________ .,:.;;du;;.:.. ,,..,...,...--~-.,...,,..,,,....,..,,..,,.,,,..,.~ 

• • 
sobada yakabiliriz. 

Soba mı yapmalı , 
fabrika mı ? 

Günün en canlı bir mevzuu hrıiine ~iıt"n Etibank, senh•rdenbf-ri lin~·it köm;irii me-
mahru\uı;t nı~elesi hakkında ilk gi.n·ll~lü- selesile mesgul olmaktadır. Demh·_vnlları 
~Um bir uı.t bana •u hidiseyi hatırlattı: idarc:si de linyit kömürü mev:ı:uu."ı:ı karfl 

- Umumi Hatb aen<'lerinde KA-cıdlıar.c huyük bir allka duymuştur. Hatta demir
kf.lylerinden de linyit istih!'ial edilircii, liat- )C>llar idaresinin Samsun - Sıva3 hattı U
ta bu köye giden bir de de!;ovil hattı var- 7.f'tinde i,lelliFti bir linyit oca~ı da vardır. 
dı. Umumi Hıı.rbde, Karadenize vapur ~e- Kiitahya _ Bahke::;ir hattı rıc;ıldıktn.n son
(erleri yapmak müşküldü, bu yüz.den, Zon- ra Oiyc-rmiş, İ!ltaoıyonundaki linyi;:C'rin de 
tuldak, Ere-ğliden kömür geUrn1ek hem istih.snlh.tını artırrrak hatıra gelmi:,:1i, De -
pahalıya mal olu)!'ordu, hem de tehlikeliydı. nıiryollar idarc5inin tetkiklerin~ göre, hal 
Şehrin kömür ihtiyacını koruma'-t m<'lksa- gü7.E"rg8hında bir çok linyit mad~ntcri var
clile Kigıdhane komürlerinden çok istifa- dır. Fakat bunhr:·ın ~k 87.ından istif<'4dl' e-

Sonbahar vapur tarif.esi 
tatbik ediliyor 

Köprü ile Adalar, Yalova ve Anadolu is
keltleri arasındRki seferlerde sonbahar ta
rifesinin U\tbikına yarın sabahtan itibaren 
batlanacaktır. Yeni tarifeye göre Anadolu 
hRttı seferleri lRğvedilmekte, Yalova ıc!er
lerinde değişiklik olmamaktadır. Ada se!er
lf'rindc gerek pa7.ar günleri, gerek adi gün
lerde, ıon vapurlar daha erken saatlere a .. 
hnmışhr. 

Londra 
Nevyork 
Parı. 

Milano 
Cenevre 
Amıterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sol ya 

18 Eyliil 1940 .-nıı 
Açılıf ıtıı-

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 132,20 
100 Frc. 
100 Liret 
100 lsviçnı Frc. 29,605 
100 Florin 
100 Ra~k 
100 Belgı 
100 Drahmi 
100 Leva 

0,9975 
1,6225 

Mütelerrik de .-dildi. dilmckt('dlr. M"amafih, Aydın ve Erzurum-
/zmirt/e: llatti Cumhuriuet devrinde de bir helf'- d ı · ı d h f1z.la bir 

* 
BİR TE\'KııİF - Belediye mutc.medi J rlı"ki linyit ma l'n erınc en ~ a 

. . . . diye reisi, Kitğıdhane köyler~ndf'ki linyit i~tih~l tt'mln edilmektedir. Fak:-ıt tnE'p;E'le, 

Karadcniz. hath kış tarifesi de bu ay so
nunda tatbika başlanacaktır. Bu tarifeye 
göre, vapurlar, daha az. iskelelere ı1ğraya.
caklardır. İzmir ilAvc vapur seferleri de bu 
Ry baiında kaldırılacaktır. 

Prag 
Madrld 

100 Çek Kronu 
100 Peçeta 13,90 

FINLAXOIYA SEFiRi - Finlan<liyanın Baha dün yedinci sorgu hikimliği larsı.fın - o••kları'le ala'kadar olmuş, tetkikl~r ,.ap- l'k d h'l 
An

k ı M d · '" J linvili istihsal etmek d<'~il. istih rı e "' ı -
ara e çisi ve refikası dün ,ehrirr.i7.e dan te\'kif edilmiştir. uteme zimmetine mıştı. Acaha 1·,··nbıılun ko"mu"r davn•ı•a · · i~tanbul .. Mudanya seferleri ktt tarifesi 

de bu sE"ne bir •Y geç olarak teşrinisani lfa
~ından itibaren tatbik edilecektir. 

Var,ova 
Budape•t<ı 
Bilkret 
B<lgrıd 
Yokohama 
Stokholm 

100 Zloll 
100 Peng5 26,5325 
100 Ley 0,625 
100 Dinar 3,175 

1 · 1 d wı " nıeklir, bunun için yukarıda yRzd!t~ımu: gı-
ge mı, er ir. Elçi. \'ali \'e :&>lediye rrisi- 25 lira gt"Çirmişti. ,ardım etmek i•ın' , Ka~"'ıdhanc kö.vlerınd€'ki k · ı zly t tmı b' J!L- .ç-, J .. ,.. bi. iki çare var: Ya, linyit yakma içın !'O-

• 
n . are e -11 ve ıliUUlre fuarı, müzeyi * 12 SE:'.'E.!\l.\TIKl.l ~JİYET - Ko)'Un Lu ko··mu"ru" 1·,ıetmek kabil rle«il midir? Şn- ' 

lzmir halrı zml 1 
r. "' ~ halırr yapmalı, ·ahud Bu.~ııırl:ırın yaptığı 

\'e yalını ge şlir. satmak yu"ziinde-n arkadafı çoban A. iyi &ıııtr k ı I · 'b' k' 
100 Yen 31,1375 
100 İsveç Kronu 31,0050 
100 Ruble - .......... l

'E"I KO" '"·L~o D'k'I' 1 1 . 12 )'·ed kabil olurS1t, Ank;:ı.ra öy ü erı tt:ı ı ı- "e d•• memleketlere de ihrac elllii:i ~bl, 
:... • :o::.ı" - ı L ı ze 7.e est eı- surette '-'t1ralauan çoban Hamdi ıer.eye 1 • " •t•ı nasında harab olan Dikilinin Kaba, Kum mahk:iı,; olmu",tur. lcıunu 10 paraya de~il. )>c$ kurui-8 a mağa hn)·it madl"nini tasfiye edere"ır kü~ük parça- Bir sayrı 1 manam htoıı:kova 

ve Berıamanın Ovacık köylerlnbı yeni yer- * FAİZC İ BiR PROFESÜR _ Faı.la faiz r&.ı.ı olmaz mıyı7.:'• lr.r halin.de kömür elde elmfli? Hu iki !i-
lerinde sekıener evden mürekkeb kö)lt>rin ahnak ıuçlle kimya profeaörü Hidl 5ı1lh Linyit kömürünü nasıl klrdcn birinin tatbik kRbiliy<'ti n!un olmn- düşüp yaralandı ErıtJlni 

ESH&'\I VE TAHVİLAT 
19.~ 

infUl iti ihale edilmiştir. Cf'za mahkemesinde muhakeme edilmi:::tir. dığı, ysı.hud birinin tE>rcih edilin Pdilmrmectl. . kullanabiliriz? nıütthas&5ların fikirlerin<' b$Rlı bir mese- inıaat mütPahhidi İzmitli llulıjsi oğlu 
MEVL1D . MuğlaJa * OTOHlİS KA7.ı\SI - Şoför Şükni-

nün idaref'inde bir otobüs Çekmecede tek Linyit kömürü. maden kömürü kok, s~- lt'dir. Fakat bu ml'.'\'Ztı Ü7.erinde bu kad;ır Refl't, dün lit!'CC, mi~fir oldu2u Emperyal 
T[TÜN I\t .\HSl'.LÜ - Ha,·ıların fe,·ka- ntlı bir arabaya çarparak arab,qyı parça- n-ikok şı:ibi kullanmap eh•erı .. :i bir k<imiir durduktan ~nra. insan bir fikir sö~ lC'mPk- ~trlinde, müpf('la oldu~u seyrifilmennm lı:ıs BeyoAlu VaktllHT Müdürlüğü teri~ 

memuru Necdet Elgin kan~ı Fatma ıl~g.ta 
ruhun• ithaf olunmak üzere 22 eylU.I ti"' 
paur J;Cünü öğle namaz.m.ı m üteaKib O:u&ı 
köy Büyük M«!idiye CBrr)Ünde rrıe",.ıı,. 
nebevi kıraAt ettirilecektir. Akraba ve 

ı'd ı ı " Id 't · t"t" ı d b ı ·kı L:.· .::ı ~ ·ıd· B tl ıt d k I trn va7ı:!'Ccrmiyor. BlzcE'. en do,"!;ru harE"ket " e y ve muu ~ı mesı u un erin n"fa- lamıttJr. Araba a u unan ı a..ı..JI yara- t.•<");I ır. unu muayyen ~r :ır a ın a u - ,., talıl(ının tc5irile uyurkE'n yata~ından kalkıp 
MZtinl arttırmı.ştır . \ .. il.iyet dAhilinde tUtün lanmı~tır. hınmrı~a mf'eburuz. Linyit kömür\lnde kü- linvit kQmiirii.nil bir fabrikada hı. .. fivR et- pcnceredPn çıkmış, binanın pervazında yü-
kırma i4i bilmek Ü7.eredir. Şimdiye kadar * ÖLÜl\.1 - 70 yaşında, Meryem ısmin- kürt nispE>tİ fazla olduğu ıc;-ın ısk.u-nları ml"ktir, ('ünkü mevcud tob~l;ırı dP~i~tire 
tUtünlerin yüzde dok..anı kırılmıt ve denk- de bir kaaın, tramvaya binerken dU"mü' kısa bir zamAnda tnhrib edebilir. Fnknt bu- ı·<'k, yerine linyit soba~ı alnııtk dahil klilfct- rüıkcn düşüp muhtelil yerlerinden yara-
lenmesine batlanmıştır. Tütün rekolle!li 4 ve haıt:ı.neye kaldırılm1'lır. Meryem has- nun icin umumi olamk bir h111dc va7rlınrk li bir i!!'lir. lanmı~, baygın bir halde BeyöAlu haslaue-
nıilyon 956,000 k~lo olarak teı.pit edı 1mi,Hr. tanede ölmü.ştür. doğru değildir. Çünkü her linvit kt.:nıi.irü- Hüseyin A V N İ t=;İn~ knldırılmışlır. bıının te,rifleri rica olunur . 

.................... "'=",.,.,.,...,.,,.,.......-----.,,.,.,,=-,,....,.------...... ---.............. =--------=-=-----....,,,,.......,~-----------------------.,..,,,.~--.,,,.--~......,,,..-------~~~---~---#"' ~·amık1a mücadele için verdi~im kararı tcyzrmdcn haber ~oruyorlar, Boğaz.içini, İs- durgun melı\lini lersim eden ince bit b~ 

amanyo u 
_E_d_e_b_J_R_o_m_a_:ı 

TEFRiKA : 4!.I 
- Evet Zülal! .. 
Ba1ını çevirdi \•e tekrar uzakları ıeyre 

daldı . 

~nluien ıelerı esinti •rtmıı, gece hayli 
urinlemJştl. Sahile çarpan dalgacıkl"nn 
tıpırtısı, sessizlik içinde tatlı bir ahenk 
vOcude getiriyor; yan tara!Uıki yUk .. ek a-
11cl11ırda ıece ku,lan ötüyordu. 
Bır müddet ıonra Zülll tekrar bana dön

dü. Aramızda hlç bir fe'' geçmemiş gibi 
ilkin: 

- Ne ~zel blr bahar ıecesl delil mi"' 
dtdl. 

Eli, parrmııklığın üzerinde elime kad .. r 
ıtlmitti. Usulca parmaklarını tuthım; 

- Evet! dedim. Ve elimde olmadan il&ve 
e ~m: 

- Çocukluk hulyalan kadar aüzel ve 
eeçici! .. 

Sözümü durmamış gibi dıılgın kaldı. E
lini tutan alimi usul u!'ul sıkıyor ve uyku
da konutur gibi mırıldanıyordu: 

- Çocukluk hulyıları .. Ne garib!.. Bu 
hulyaların bir bahar gecesi kadar ömür -
suz olduğuna yeminler bile beni temin e .. 

demez .. 
- Niçin . 

KERİME 
NA D lR 

- Çünkü o hulyaların ebediyete kadnr 
yaşayacağına beni inandıran öyle ,eyler 
h~tırlıyonım kit .. Bunları ıöyliyemem .. Fa
kat bu f"Yl,r, )~imdeki kanaati a!llla çöz -
rJür.n•yecek canlı ve li.yemut delillerdir. 

- Bahıcttltin kanutten daha ba;ka ka
naatlE'rin de vardı . Bunlar Oldürler mi? 

HangiJeri'! .. 
Oı,ıdaJda"'lmı acı bir tebessüm grriyor; 

gözlerim kareınlık)ara dalıyordu. sesimin 
kalın. fakat ahenkli tonile ağır aiır ko -
nu .. tum: 

- Bitim gibi adamlann ıı:tırabları asıl .. 
117, ıevrilf'rt devamsızdır ... Biz, timdi bi
rini, yerın bir baıkasını se\'eriz .. Sen. ya
nımda. yakınımda idin_ Senl h9yalime kah
rl'm:ı.n etmiı,tim .. Uzakla,tın .. Tabii gön -
lümdeki yerin de boşaldı. 

Côzlerime milsteh1j bir dikkatle bakı • 
yordu. Fakat, cok sürmeden bakıfl•rındaki 
iireti neş'e söndü. Gene bedbin bir ta -
vırla: 

- Soyledikleriıni de, söylediklerini de ta-

manıcn htıtırlıyonım, dedi . IJer husııo;fa 
h;ııksı:ı: olduğun1u artık itiraf edeceğim Ne
jad!. Ben hakikaten bir uçunım kenarın·Ja 
bulunuyormu,um .. liakiknten kotnm1n fe
nJ. itiyAdl:ırına gem olmaktan ba,ka bir i;.e 
yaramıy&cakmunm .. Halbuki bunda da mu
vaffak olamn.dım. 

- Zülôl!~ Verdiğimiz karan unutuyoruz!. 
İlerJ gitmenleli~·iz .. 

- Bu gece kar11rımı tatbika muktedir 
de~ilim ?<ff'jad!.. 

- Haydi git yat .. Ben de yatacağım' .. 
İc;-('ridf"n ağır fıı~ılalarla saatin on ıkiyi 

('aldı~ı duyuldu . Bu $es, sanki ihtarımı ta
nıamlıyordu. 

Zi.ilA.1 elimi bıraktı. Kapıya dnj:ru yürü
meAe davrandı . Sonra tekrar drinerek: 

- Sana bir ı-öz.üm vardı~ dedi. Gündüz 
$fÖriimel:me telefon ettim.. Bu günler i
çinde t.ısarladığımız ziyaretten b<.!uıetm~k 
ic:-in! .. Fakat. garib bir haberle ktıtlıla, -
tım: °Bir hAftcıdAnberi onlar biıirn çiftliğe 
naklelınişlPr .• K~kün bir bölü ünde yazı 
grçirKeklrrmif .. Halbuki Namık böyle bir 
f('yd~n hiç bahsetmemifti. 

Gülerek: 
- Vakit bulamanu.ı;lır! dedim. 

E\'E't! diye istihfafla omuz 
içeri airdi. 

silkti \·e 

tatbiklan V&ıştf'Çtim. Ortada hi.:; bir şey de- <ııanbulu anlattınyorlardı. kımıldıyordu. .. ~ 
tciı:ımezse, didinmek neye yarar?. Dah.ı (aı- En a:ı: konuş;tn Zül81di. ~kiden, her - Kapım ·uruldu. Gelen Zül.6.ldi. '1ti~µ 
la giili.inç olm;ıık ar1usunda değilim! Hi!tta kestl·n fazln SÖ7e atılmak idctl oldu{;unu \'ık&mış, sşçlArını taramıf, koltul'ılna 
yaptıklılrıma bile pişman oldum!!,. bildiğim için, endişeyle gö1Jerine baktım: kaç f{AZelE' Slkl!!-tırmıştı . 1 dC" 

. • • • • . .. • • • • • • • • • Orada, o e!'!ki sirah parıltının derinliklerind(' - Haydi Nejad! Bahçeye çıkıyorut· 
• •• • • • •••• ! • • • • • • öyle anlatılma7. manrılar gördiim ki, bun- dl. 
Zi'ilAld('n uzun bir mektub aldım. Bıı lar. ~önli.indeki son~uz bayramı ketfetme- Ren~ini fazla 50Juk 5:Ördüm: 

ınt>ktub, aşa~ı yukarı bir şikiıyelııamt idi. me yetU!.. - RahRf~ız mısın'? dedim. 
Çiftlikte kalabalıktan sıkıldığını yaııyor; • • • • • · •• • • • • • • • • • - Hıışlrl. 
tridip k<'ndisini almam i~in rica ediyordu. · · • • • • • • • • • • • • • · • - Niçin bu kadar renksiz.sin? .. 

Mektubun bu kısmını aynen alıyorum: Yem('kten ~onra, ev ~cı;hibleri, havanın - Uyu~·amadım!. Sıkıldun! .ı' kli)'oJ' ; 
•• • . ..• Burada günler de, gecel':'.'r de sır~k ve ı;ıünlin uzun nlduiunu söyleyerek ArkR~ını kfıpıya dayamış beni tJ:' rdı.J• 

c;-ok u:ı:un!. Etrafımda bir Cennet d•.,ıkoru i:;tırahıü teklif etmişlerdi. dalgın dalgın hareketlerimi seyredı)'~ b"" 
\ nr .• FakRt , bi.itiin gü:ı:cllikler bA:na hli7Ün ZülAl, akşam i.izt'ri ynln çıkmak arzu,,un- _ Burada bir gün daha kalmak ~-or\)11' ' 
veriyor ... Erol de seni çok özledi .. I-I~men dı1 bulunduğunu söylcdiyf:e de, görümce~i ~acaklli dedi. Bu çiftlikten nefret edı~ 
yBlıya dönmek arzusundayım. Bir yol ar- 1tira7. etti. O ~ece k;ıılmam12 için ısrard1t Bugün, muhakkak ıidelim olmaı 011

· • 

'kadRşının yardımına ihti ... ·acım var ki, bu bı·hındu, reddcdenlcdik!.. d ı ~ J - Na!ul arzu e er ... en... :urı 
\',ı7ifcyi dcruhde edersen minnettar olurum B:lna tahsi~ olunan . küçük odaya girdim. _ Nl'mık yalnız. bir kere aeldL. ÇoC1.I 
Nejfld~. Uykıım yoktu. Fakat, vüeudilmün istira- özlemiş!!.. 1 ,, dol"" 
Nen1ık .. buradaki mahpuf'iyeilmden mrm- hcıte ihtiyacı oldu~u için birı:ız U7.andım Dudaklarında zehirli bir tebes.surfl sı\'~ 

nun olduğu için henüz avdeti hatırına ı:,r- KAfRm i'liyor: eski. ~·eni bir çok hatıra şıyordu. Yanına ~itim. Büyük bir 
tirmiyor .. Beni onun keyfine esir etme:. gOi.lt'tiınin önünde geçid re~mi yapı~·ordu. ve ypkınhkla yüzüne bakarak : . 
Hf'men gel~ .. Gözlerim yoldı:ı~ ...... • Hayat ne g;:ırib, ne akla sığmaz h.ldi~c - _ Üzülme!. Her ~y düzelirt dediflJ..t >-il"' 

Hazırlanırken, teyzem kapıdan hafını ll'df' doluydu!. Altı ~ene evvel burada (!e- _ Ne mümkün! diye mırıldandı .; 
uzntmı•: çirdiAim t!'ltın•hlı ııtünleri hnhdıyorj bu~ün rüdü. 

- Sakın sen de gidip orada kalma!. ayni yerd<', ı;fC'ne must.Arib; fakat, bam baş- •• • ••• • ••• • ••• •• • 
Diyordu. k" bir yap.yış şeraiti içinde bulundu~umu itli$ 
Gözlerini yaşlı ııörünce kat'i söz verdım: dü,iinüyordum. :_: R'i~a~.ı~ • r

0

cdde
0

t~iy·e;eğinizdcn c: rrt 
- Hiç merak etme teyze!. Yarın bura- Zülalin nedametl, eseneri, şik3yeti, beni NeiAd Bey! .• LO.tfunuzu bekliyorUı .. · ,uıı-

On ıündür yalıda yalnıı.:ım!. Zülil çift- dayız!.. hiı:: h::ı:ır'Telc dÜ\iÜrmemişU. Ben bu günlere Züli.lin 1törümceı;:i RaygAn Ha.nlrı;,~ )' ııl" 
likte!.. Teyzemle ude yemeklerde berah<-r - 20 - nıunttı7.ırdım!.. deki udu bana u:ıatıyorj tekr;1.r tek! 

-19 -

bulunuyoruz.. Sair ' zamanlarJm odamtla Zülil beni çiitliğin bağ kısmında kar~ı- Evet bu günlE"re; bu, maziye dönmek varıyordu: . d Y'8prı11:ı 
geçiyor.. ladı. Vakit öğle Ü7.<>riydi. Bütün aile büyük imk&nı olmayan günlere muntazırdım!I.. - Coriıyorsunuz .. lçimizde ak~\T\U gtı .. 

Temmuz. içindeyid Ruhumda, mevsimin bir çardağın allında toplanrQıf oturuyor - Güneş, pencerenin hi7.a"ındaki ağaç dal - ıı~ bilı:ı bılen -yok Şu g\.ız.el l!o ..... . 

en ııcak ve boğucu günlerinden daha bu- lardı. lenna mail vurmaia ba,ladı. Renkler, kızıl- !\henkler lı;indP ~eçirrlim .. 
nftltıcı hi!ilcr var .. Çalışamıyorwn .. Güle- Beni görünce çok !levindiler. Erol boynu- lıiı ıındırır bir t.atlılıkla uzak dağları boyu- j Ooi;:ruldum. Ezilerek: 
mi)·orum .. Yiyemiyorum... ı m:ı atıldı, diğerleri etrafımı sardı. Yahüan, )·or; boşlukta, yaz günlerinin yorıwı ve 
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[ SABAH GAZETELERi 1 A VRUPADA 
JASVIRIEFKAR . DARB 
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! MERAIKLD Şll:!JU N ! AFRİKADA 
HARB 

HtııtıtttMn1tıttttntıttılllHttnt111111n1ııımmıı111ıııımıtnt1111m111111111111111111Hn11111111111111111111111111111ıııı1111ıtıotıın111111ııttt111İ Politika - Askerlik 
MISmlN VAZln:TI .;E OLACAK! 

Ebüzz.iya Zade Velid İtalyanların BiurW 
bududunda &iriftikleri lıarekotin U..ıra 
ka.r.,. büyük bir taarruzun baflanglCl o
lup olm.ach&ının henüz anlqı1.awaclığuu ve 
harbe &irdiklf't.indE"nl.>e.ri 14..uura taarruz et
l'lıiyeceokl~rini bir kaç defa ilin ettiklerin! 
buna raiınan, İtalyanlann Mısın i'şıal ede~ 
telı: Süvey' .k.ana.Jına vaz'ıyed etmete çalı
t&~ın bilhuia Avrupa pz.etrieri t.a
tafuıdan iddia edildijini IÖy leyor ve diyor 
İi: • 

•Mera.k edilt·ttk diier hir nekta da İtal
tanm taa.rruı hare.keti knbi katl)·ct f'tli
ii takdirde Muu.rhlann ittihu ~·lhecek1e
ti hattı harekrttir. \'ak.ıi MI r Jhıvc-J..ili 
'-ha. ~·çenlrrde, iıaı,·a, ft!wr topraıL..l•ına 
'-rruz ellili takdi..rde derhal iLlnı .harb e
dileceğini Mylı•mitti. }'akat a3 ni umanda 
'Jııur Baş\"ekilinin, bu babda kat'i lırar 
•trnıek Ü'ler'f', bUlün llrka)arm mümessi11e
tinj cimi milli bir ht-yet topla.ndıiı da ~~·
lenmektf'dlr. Şu lıalde Mt"lırın kal'i k•n a
tuıı vermekte hırını.i% tereddiid eUitiJıc hiık
-1~Ylemek icab f'~·lcyor. lhamarih. Nbaha 
~ktaına Terilnıe.i melhuz olatı bu kan.rın 
Ôı«iJiılerJe mii lereken Mısır topı·a.&tlarmın 
ltıü.dalaa'iından ibaret ola<ait daı ku \"\.-ttle 

~muldür .• 
.._AKIT 

kOST VOLPİ'Sİ.'I BİR MAJCAC.ESİ 
.l\aun Us, İtalyan sanayi ve maliye i.lt-
~ en kuvvetli tahsiyeti olarak tanınan 
tQnt Volpi'nin son günlerde Popolo d'I•.alıa 
&aıetesinde ya1.dığı bir makaleden bah...e
'ii.yor, bütün İtalyan gazeteleri tarafından 
~Uba! edilen bu makaleden yakında Ve
"edikte İtalyan ve Alman anayi ve ma1i
~t Alemini tem'lil eden mümessi1lerden mü
ffltkeb bir konferan! kurulacağının ve bu 
İJti devletin Avrupada kurmak jıledikleri 
lthi nizamda her iki mem!eket men(ant
ltrınin hududlannın teEiplt olunacağının Oğ
l~tdiğini söylüyor ve diyor' ki: 
•Bu ıöı:lerd"n (1 an mana şudur ki İ lal

}\ daha fİmdiden Almanyanın i,lib.ba\e aid 
\:ı11adi projelerine, .A\·n1pan1u )'ent nİ· 
lırırru. tabiri1e irade edilen prensiplerin 
~lbikahna merak elmt'ktedirj 1tn and.ı ta
~) olarak Almaa markına ka"'ı İtal~•aa li
t\ıtinin me\·klini teo;;pit etmek bir JDH.eJcdJr. 
biter taraftan rene , .enedik konfPrm111nda 
~rk ile liretin altına karıı olan vaziyetleri 
te konu.ııulAt'Bkhr. 
'kont \ 101pi'ye giire Alnta11ya ve İtRlyanm 
~thden sonra~• irin birlikle kararh' .hra· 
~klan mühadrle sİdenıi altın me§elf't;İnİ de 
~~decektir. Bu ikl de\ letin kabul ede
'tılderi slı;;t('m mndhlnce ya 1imdi alhrt 
"'uk ıarını etleı·inde tııtnn meınlekctler (A
'ıttika) Avnlpa ile lkhoıı-adt münao;rbetlrrini 
~11dm ederken altının Avrupa piyasnlann -
4' teda\·iile ('1kmaı;;ına T8"tl o1atak1artlırj 
·~hud ftltıu d('nilen nuulde harbden M>nra 
~-- ll<mda mübadele 1nyınetini tamamen 
'lil~bedl!t'('ktir. 
l tk-rnek oluyor ki Almanya 'f'" i taly11 idn 
""b ıa~-mrindtn biri de .ılhnın dün\a ik
~,·atı içindeki rol ünü tayin etme\.tir.• 
~ı\l'İ 
"!.!.!. . . 

Uıt.LYıt.l!ilN MISIR SEFERi BiR 
MAO:ıtıt.DIR 

\t. Zekeriya Sertel İngiıterenin anava .. 
?lda Almanya, Afrikada da iıa:!''"'D iJe. k&rfl 

'ya bulunduğunu, Londra na..ıl lngiüz 
~ının kalbi ise, Mı.sırın da İngiliz im
~ttorluğunun cW.le.i aa.abiye merkezi ol
~nu söyleyor ve diyor ki: 
•\ıı ır hıİrbl, Avru pa harlıltrine benz.e• 

tı. 1\hsın i~tili.:t~R te'Je~~ü~ eden bi~ ~r
, ti.un kat,ılnş.ac:aaı ıuçluklel" çok buyuk
~· Bunun i(İn iugili:ıler, ?tlısırın n•üdaCa
_"""'-1 hududda. dcj:il, ç01ün ceri inde yap
~ karar vermi,lerdir. İtalyan .. ~rdu'in
lı• bütün mü<jkülleri yenerek çolu &-ete· -:tti kabul et~ek bile, oraya (f'lint't!~f' ka

~ )'ıpra'!mt'J. bir hale ~lll!"ttk olan .ord~: 
1fi it. ta1e Inıilız kuv\·etlenle çarpı,aLılec•ıı 
~~~•lidir .• 
~SABAH 
~- BAZI AT.AMETl,ER 

1111 li~yin Cahid Yal(,"ın, muhtrmel h1r ye
~ b~lkan ittifakından baluııederken bu te• 
~~ karşı ıelebilecf'k zorluklann Bul
~ .. buıd~n çıkebilmui ihtimalini Heri ıriir
~Un.ü, ton B\ı\gar cazet.elerinin ne.;:rlyab 
'lbd.a bu me!<f"leye bilva:oııta ter.--ıns edt>n 
\ Y~ılara da tesadüf edildiğ:inl söylüyor 

diyor k"· 
·~ ı. 
'ııı,ıutar, Dohnı('ııı mewle~inde milli 
.\İ·, llttinl tatmin ettikten 'Onra Adalarde
,1&1.hillerini ellerine JP<"İnneie ka lka~ak 
>tıı ilt\& na"yonal~ ocoyalizmin mu\•afraki
v..,11". tatbik e-ltii:i tabiyeyi takibe ba:\lam111 
\ tlıtıda tüphe kalnıı)at'aktır. Bu Uıbbe 
--..~" 'le-lerl ayırarak: birer birer hallet-

'" ~lı!Jnakhr .• 

İagiliz resmi tebliği 
Londra 18 ( A.A.) 

infili.ı; Hava Neı.anti tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz dün gün

diı% o.tende limanına, Zeerbrugge'de gemi
le-re, Holanda sahili açıklannd3 bir mavna 
kafilesine ve Iımuiden tayyare meydanına 
httcum etmİ4lerdir. 

Dün gett bombardıman tayyarrlrrinıiz 
Hamburı, Anven. Terneuzer, Flesinaueı 
Zttrbr~ Dünkerk, C.lais ve Boulogne 
lımanbınna devamh \'e fiddetL hü~mlar 
yııpauşluchr. ~nült-re ve askert depolara 
mühim h.a5arlar verdirilm.İ.41irı Griz-Nez 
buıiıunda topçu mevırilerine de hücum edil-
miftir. 

İngiliz hava kuvvet1erine ınensub başka 
tayyare aruplan da Krefeid. namın, Che 
Ranc, Omabruck, Soes\ "-e Bruk ıE"lles tev
L&t merkezlerini ve Coulo~e civarında 
StO<'lcun emtia earlannt bombardunan et
mlflerdir 

Sahil muhafadı tf'Şlcili.hna mı>n~ub tay
)areler de Cherbur&' limanına hücum et
Mi4lerdir. En aşalı iki ia-şe gemisi batmı~
hr. Bir çok. yarıım1ar çıkmıştır. Tayyarele
rimizden ü:iai ü~lll!'rine dönmemişlerdir. 

• • 
Londra 18 ( A .A.) 

Hava Neıarelinin bu sabahki tebliği: 
Dün pceki dü.fman hava taarruz:arı bil~ 

hassa Londra üwrlnde olmuştur. pair mın
takalar üz:ıprinde de daha küçük: mikyasta 
hücumlal icra edilmiştir. Londra ve civar 
n.ınt.aUlaı-ıua gelifiaılu.el bombela.ı• atılmış
tır. Şehı·in ta-rlt ve cenubu f8rkisinde bir 
(,"ok evler harab olmuftur. Londranın mer
kezinde ban ma,li:azalar hasara uğramı,tır. 

insanca 7..ayiatın evvelki ak1nlard11kinden 
daha fa7Ja olmasından korltu,ma\c:tadır. 

Mersey nehri kf'narında bulunan bir şe
hırde binalar tahrib edilmiş ve bir kaç ôlil 
olmak üıere inqnca zayiat ktıyd~dilmiştir. 

Birkaç dü~nan tayyaresi Gla:oıcow \i..zeTine 
bomba.!ar atmaf ve ban raporlardan an~a -
51lcll~ına nazaran aa.ir bölgelerde yapılan 
bııhribat hPveti umumiyesi itibarile hafif 
bulunmaktadır. 

aa 
.. 

reı•ı teltliii Al 
Berlio 18 (A.A. ) 

Alman ordulan yüksek kumanda heyeU 
tebl.ig ediyor: 

Londra \i..zerinde yapılan mukabelebilmi .. 
ail uçuşları 17 eylôl günü de dev•m etmiş
lir. 19 eyJıll gece, hücumlann fiddetl artmış 
vf Westindia Docks, London Docks, Vic
toria Docb. havagazi fabrikaları. su de
ı.ıoları. ~taayonlar ve harbin idareli için e
hemm.iyeü olan sair hedefler üzerine her 
çapta bombalaı- atılmı,t.ır. Hef yerde büyük 
l·angınlar çıkarılmıfb-r. 

GUndüzün Croydon meydanına ve doitu
cenub aehilinde buluna.n ve harbin idaresi 
için ehtmmlyeti olan hedefler Ut:erine hü
cumlar yapılmııhr. 

J.iverpool'a ı.ce ve gündüz olmak ü1ere 
rrülPaddid dt!falar hücumlar yapılmıştır. 
Liverpool Speke tayyare ~abrilcasına bn·k:aç 
bomba isabet etmiştir. ln!f.lte~nın :fimal 
ucunda bulunan ve İngilterenin t.üyUk 
bi.r limanı olan Gla~w tehrine de 18 ey-
1-Ul ıecesi hücum edilıniştir. İrlandanın şi
malinde N.hil açıklarında ya9ılan bir hü -
cum esnasında be• bin tonluk bir inıiliz. 
ıe-rnim alır basar• upatılmıştır. 
in,ıuz tayyareleri bu ıece cene, fim•li 

ve ıarbt Almanyada mahallelere ve kesif 
bölgf'lere hücumlar yapmıfl:Jrdır. Bomha -
lnrın tesirile bir kaç ikamet.ri.h hasara uğ

ramııtır. 
Dünkü hava muharebelerinde diişma_n 

yedi tayy11.re kaybetmi,tir. Aynca tırl tay
yare dfl' müdaf8a bataryaları tarafından dü
tiirülmütl-ür. Dört Alman tayyaresi kayıb

dır. 

Mavarayi Kafkasla 
manevralar 

Moskova 18 (AA.) - D. N. B. bildiri -
yor: 

Krassnaja Suje,ta gazet"1, J..Iaverayl 
Kıfka!I a \teri mıntakasında hücum araba -
tarının ve hava filolarının da iştirak edeceği 
mnnf'vraların ~tadtğ1n1 yaz.makta.iır. 

Harbiye Halk Komi!ler muavini 1.lareşal 
Budf'ny de manevralara iştirııık f'decr'ktir. 

Bu akşam S A R A Y Sineması 

Mevsjmin TURKÇE SOZLU ilk süper filmi 

POMPEİNIN SON GÜNLERİ 
~Uazzam, emsalsiz ve harika filmi takdim ediyor. 10.000 figüran .. . 
nşa ve tahrib edilrn bir şehir ... Sirk ve aslanları ... Sinemanın 

en güzel kadınları... Baş rollerde : 

MARİA KORDA VİCTOR V ARCONİ 
'lezu Volkanının indifaı ... Hareketi arz ... Günahkar 5ehrin 
.encamı. .. Velhasıl müthiş ve heyecanlı •ahnelerde dolu bir şaheser 

~iveten : FOKS. JURNAL Halihazır Haberleri. 

Dünyanı n sayıll zenginlerinin 
feci mukadderatları .. 

William Durant, bu adam işle şu muaızllJll binada dünyanın 
en büyük otomobil şirketlerinden birini kurmuştu. Şimdi 

ise açlığı lokantada bulaşık yıkamaktadır 

Dünyanın f'n ~engin adamlan... Bunlar 
parılarile dünyaya hiikmetmeye kalkan 
ltimselerdir. Bankalara, petrole, eltktrii,e, 
kibrite, en mühim teYlere el ko:,."'!lluşlar
dır. Husu!! h3yatlan daima bir esrar per
desi altında kalmıştır. Yaptıkları serve -
tin menşei 'üphelidir. 

Bir gün ani olarak yuvarlandıklannı, 
tuttukları ifin temelinden çöktüğünü işi
hrsiniz. Arkalarında kRpalı bir banka gi
şesi, metrdk saraylar, dağılm~ nadide eşya
lar ve aorgulara çekilmekten, mahkeru!'?
lerde dolaşmaktan, etrafın dedikodu~n
dan bunalmış, muztarib, zavallı. fakir bir 
dul kadın bırakmışlar. Bu mc~hur zengin
lerin biT kaçının hayalını aşağıya hulasa e
diyoruz: 

Fritz Mannheimer, dünyanın en zengin, 
en nüfuzlu maliyecilerinden olan bu a 
dam, ge.nc bir Brezilyalı ~a evlenmi,ti. 
Bu izdivac gizli tutuldu. lki ay sonra 
Fritz Mannheimer, Ams:terdamdaki ban -
kasında mali mü:tküllere maruz kaldı. 
BüyUlc iflerin yıkılması, o işin sahibinin 
de uçuruma sürüklenmesini, yıkı!ıp git -
mesini intac eder. 

Mnnnheimer için de böyle oldu. İşleri 
bozulunca kederinden öldü. Öldüğü za
man kırk sekiz ya,ında ldi. Fakir .~oğ -
ınuJ, servetini sonradan yapmıştı. Olümü 
ile ıenc karısına yüzlerce milyon borc 
bırakıyordu. Zavallı kadın :iki hwusi: de
tective'in himaye-sinde matem elbiteleri 
i~inde bir otel odasına çekilmiş, ıztırab -
larile başbaşa periıan bir halde kalnu*lı. 

Alftt.d Loewenstein, Bruxelles'de bir 
bankerin oğlu idi. Harbi Umumiden e\•vel 
B-rezilyada şimendifer yollarının para~nı 
bu adam temin etmişti. Harbden 50nra 
K•n•dada bl"yn•lmilel aun'i bir i~k tröstü 
kurdu. Sun'f ipeğin kıymeti o -zam::ın1ar 
şayanı hayret derecede _yükselmişti. Fa -
ket bir müddet sonra düşmeye başladı. 

Pek tabiidir ki, bunu Alfred Loewens -

lien'in mahvı takib elti. Londra bankalafı 
kendisine sermaye vermeyi reddettiler. 

Fakat, o hlll gayet lüks bir hayat sür • 
mekte devanı ediyordu. 1928 de hususi 
tayyaresinden Manf& düferek öldü. Tah .. 

lrikata rdmen hakikat meçhul kaldı. llu
nun bir kaza mı, yohud bir intihar nu ol
duğu bir türlü anla,ılamadı. Bilhassa fU 
suale cevab verilemiyordu: 

Banker, 150 kllometr~}-"e yakın bir sür
atie u~n tayyarenin kap1~ru rüzgara 
kerşı nas'ıl açmıştı! Ölümünden sonra if-
13.sını ilin ettiler. Bu suretle bir çok kim
selerin bir kaç milyon :zarar ebnesine se
beb oldu. 

İvor KreuJ(er'a gelince, if hayatına mü
hendis olarak girmiştir. İsveç kibrit ~ -
nayünin başına ıeçti. Ve dünyanın sayıh 
sanayicilerinden biri haline geldi. Fakat 
1932 de işleri bozulmaya başladı. Yeni 
krediler bulamıyacak bir vaziyete dü~tü 
ve kendini öldürdü. Öldüğü zaman 52 yc.

şında idi. 
Dünyan1n en büyük otomobil 41.rketle

rinden biri olan General Motora Corpa -
ration 'irketini William Durant isminde 
bir Amerikalı kurmuştu. Bu adamın ismi 
bir çeyrek asra yakın Amerikanın en nte~
hur şahsiyetleri arasında görülmüttür. 

W. Durant'ın serveti 1925 te yirmi mil -
yon dolar olarak tahmin ediliyordu. 1930 
da if18s etti ve bir müddet sonra onun 
Nevyork sokaklarında bir elma arabasını 
çekerek :c:atıhcılık ettiğini gördüler. ŞimJi ise 
kendi açtığı lokantada çalışmaktadır. Ta
bakları bile ehle yıkamaya mecbur oldu-
ğu zamanlar olmaktadır. • 

Sonra bir zamanlar hükUmelin elinden 
lnırtu1mıık için Amerikadan İstanbula ka
çan meşhur İnsul de her halde hatırınız
dodır. Fakat Amerika hükümetini.n elin -
den kurtulamamıt1 Yunanlottanda te\•klf 
edilmi~ti. Sonra tahliye edildi. Fakat on 
parasız sefil bir halde idi. Parise geldi ve 

orada ani bir te-kilde kalb sektesinden 
ö]dü. Öldüğ(l zaman yetmiı yaşında idi. 
Cebinde ancak yedi frank bulduiar. Bir 
Z<!mnnlar Elektrik Kralı diye tanınan, 
Cantatrice olan karısına hediye etmek için 
operalar inşa ettiren bu meşhur zengin, 
işte böyle sefil bir halde on parasız ola -
rak hayata gözlerini kapadı. 

İnsul, bir zamanlar meşhur mucid E
di~on'un sekreterlijini yapmak ıibi bir 
,erefe de malik olmut bir adamdt. 

!nsul Al inada tevkif edildiği esnada. Yandak i' resim karısına 
hediye e tmek için yaptırd ığı operadır 

-----• Ingiliz resmi tebliği 
Kahire 18 (A.A .) 

İngiliz: resmi tebliği: 
Mısırda: Dün gece düfman Sidi Berranl 

ve civanndaki mevzilerini t.ak\'iye ile mef
gul olınuttur. Düttnan muvaffakiyelle bom· 
l:.ard1man edi1mi,tir. 
Diğer cephelerde ifara değer bir hare

ket yoktur. 

İtalyan resmi tebliği 
ltalyada bir mahal 18 ( A .A .) 

İt.alyan umumi .kararai.hının 103 nwna
ralı tebliği: 

Şimali Airikııdaki anavat.an kıtaatile Lib
ya kıLaaLı 1 Bingaıinin eski hududuna 100 
kilometre mesafede ki.in olan Sidi ırl Ber
rani'yi işgal etmişlerdir. Bu kıtaat. yeni 
üsler ve geri mevzileri vücude ıeürmek 
üzeredirler. 
Zırhh kıtaaUa takviye ~dilmiş olan dli!!• 

mL.nın mukavemeti her tarafta kırılmı~tır. 
TayyareleTimiz, bombardıman yapma'.t ve 

mitralyöz ateti açmak sureti.le birçok ke
reler müdahalede bulunmutlur. Diışmının 
Glcrsta tipindtki be1 tayyaresi. alevler it;in
de düşmü,tür. Bir tanesinin de düşürül
müş olması muhtemeldir. Bizim tayyarele .. 
rimizden dördü lı:ayıbdır. 
Düşman geceleyin, Bingazi ve Derne'ye: 

karşı hücumlarda bulunmuş, Bingazi li
manında bir dubanın ve bir muhribin zi
yaına sebebiyet vermit ve yangınlar çı
karmıştır. Fakat bu yangınlar, sür'atle bas
tırılmıştır. Deme'de bir gemi hafif hasa
ra ug?amıştar. Düşmanın bir tayyaresinin 
dü~ürillmüt ol.ma!I muhtemelıiir. • 

Malta'da a\•cı tayyarelerinin refakat et
mekte oldukları Picch\atelll tiıfndeki tay
yarelerden müteşekkil bir filo, 1.ticabba tay
yare meydanını bombardıman etmlf, yan
gınlar çıkarmıı, büyük hasaraıt.a sebebiyet 
vermiş ve yerde en az üç tayyareyi tah
rib etmiştir. 
Düşmanın avcı tayyareleri, bizim tayya

relerimizle muharebe etmekten kaçındık
tan şonra, Picchiatelli'lere taarruz etmiş
lerdir. Picchiatelli'ler mukabil taarruza ge
çerek düşmanın iki tayyar<',ıoıı.ı.ni dütürmüş
lerdir. Bizim iki tayyaremiı. kayıbdır. 
Şimali Afrika tayyarelerimiz, cenubi SG

danda klin Boma'yı bombardı.man etnıiş
ler, bir uhra iıtihkimını hasara utrat
mışJar ve bir kampta yangın çıkarmıılar
dır. 

Aden üz~rinde yapılan bir is~af esna
sında İngiliz avcı tayyarelerinin hücumu
na maruz kalan bir İtalyan tayyareıi. bir 
düşman tayyareline laabetll endahtlarda bu
lunduktan sonra salimen üssüne avdet et

mi'"tir. 
Bir düşman tayyare!li, Gallabat'nın fi 

mali garbisinde ki.in Saraf Sa.id'de bir 
sahada tayyarelerimiz tarafından yerd<" 
tahrib edilmiştir. 
Dilfmanın .Anab, Ma,gaouı, Atmara Ü7.e

rinde yapmıf oldulu hava acferlerl bir 
ıüna hasara eebebiyet vermemJ,tir. 

Diredaoua'da bir kiş\ hafifçe yaralanmış 
ve bir ot'tlde ufak tefek hasarıt vukua 
gelmi,tir. Bir dü~man tayyaresi, i.htimtııl 
donanmanın tayyare defi toplan tarafından 
düşürülmüştür. 

Alman tayyare zayiat! 
böyle giderse 

Almanlar, Londraya yaptık.lan han bil· 
cumlarında ,imdiye kadar görülmedik de· 
recede miihim hir mtıka\·emetle nr.tla, .. 
mı~1ar ve bü,·Uk ,..a)·iat vennh,;leniir. Bu 
muka\·f:mrtin a1am~tinJ Almaa teblii'I biltt 
Hira( et:rMkted.ir. Alman. havaalıinua bit 
~ünlük zayiatı 187 dir. Bunların 125 i bom• 
bardıman, geri kalanı AVt'l tay)·a~si4ir. 

J • ..,nd r9dan bildiri1di(ine ıOre 150 - %1ft tay ... 
3·are4en müT'ekkeb 10 grup halinde hücum 
Hilmiştir. Bu hes:aMa J...ondra uzerine 
~-ıı pılan akına !000 kadar Alman tana~i 
i"tirak etmh1tir. Fakat bir nokta daha var: 
Acaba bu ınırlar ayn ayn tay)'&nlcrden 
ın.i. )-Ok..~ hamulelerini Londra üı:e.rine bo ... 
şalUıktan ıtonra tekrar Fransıı ulüUerin• 
diin iı p bomba alan tq.)·arelerclen mi mü
testkki ldir"! Fakat her iki vad.yette de, Al· 
ma n zayiatını )-·üzde ondan daha fazla he• 
s.alı etmek liı:ımdır. 

Falıat ne de ol a. Alman m3:iabnın ni~
pcti dejilo;e de, yekOnu bü)·üktür. Buna 
nıukabil İngiliz müda(aasındaki munlfa -
lô~·eti n hem kemi)·eti ve hem ke)f\yeti 
diklnıtle töz önüne ahnat"ak mahiyettedir. 
Çiinkü A lnıan lıııy)areleri, yalnız- Londrayt 
hedtf aldıkları ,.e a"'iı yukan havadan blr 
çe:t·reklik mesafe dahilinde uçtuktan halde, 
ingi1izler hem l.ondra~·ı adamakıllı mdda
taa etnıil!iler, hem de Almanların Mnnş \:e 
Şimal deni1jndekl blll.ün ı~tilY. üslerlni •• 
damakı11ı dôvmiişlerdir. Hamburg, Br~meo 
''e hattıi Btrlinin şıu-kındakl dePolar, denıir• 
1·011.ıı.rı illh•ak noktalorı, Alman ma\"nalart ... 
nın tahaşsiid merke7lcri çok sıkı hl.r ate•e 
maruz kıtlmıştır. İngiliz teb l iğine ıöre, bu
ı·alara kadar )·ütler('e ve bııızan binlerce 
kl1~nıetre mesafe kateden inrıUh: pllot1an 
sajC \e salim ıeri döıınıüşlerdir. 

Öyle ciirülü~·or ld. bir riinde 187 Almao 
1a;,:yarehinin dü,mesi, Alman l\tili plinıru 
l..ondra.nın. üıı;tünde hofmaktad ll'. Ve Al
man u~;ah, bu bakımdan Londra b.mbar• 
dımanlarile elde edilen haarludan daha 
mühim olll& ıerektir. 187 tayyarenin \-'f! Mle 
1%5 bombardıman tayyart"~n m1ıddl ba· 
kımdan ifade ettii:i kıymeti ve bu 187 tft)' 
:t-attdeki pilotlann, ra.ıı;ıdlann, makini!!itle· 
rin A lman ha,.·a ku \·vetleri için ne bÜ)"Ük 
bir u~iat te~kil rtti(ini bir tarafa buaJ..~ak 
bile. Londra cephesule yapılan hava saldı .. 
rı.şları nın bu tekilde akamete doiru sürük .. 
Jenmesi, harbin bundan sonra alacalı ~'kil 
iübari1e dikkatle üı.crlnde durulmaia dei:er 
bir h ftdiq:dlr. 

lhkikaten bu ıünlerdo in,ıltereye Pl'fl 
bir taarnız yapılması, bir iıtill 11tinuun 
tathik edllmesl 

1
beklenlfordu. Bu ınak.adla 

ıt Alm•n Gentralluin Manf ahlUerlnde 
vanfe aldıkln.n blldhilmekte4.lr. Hattl Nor
nııtndlyada kan.rrih kuran Marqal Görlnı, 
bir Atm•n telıratma gOre Londra af&lruı.d.a 
bir u('Uf yapmı h r. Rayf PtlarefAll hakikaten 
Londraya ıakla .. bllml,se, bunun bir mana .. 
sı da İngiliz bıikfimet mfrke.ıinin nastl nıU
da (ıa edildl(inl yakinen. ıörmtk Te lıttli 
plinını tatbik edip edememek hu uauncla 
Hit~r'e bir nPor vermek için •laa ıercktir. 
O"rtun için, bugün yann, bu ~porun neti • 
ttle:rine ıonı akisler ve haberler bekleye• 
biliriz. 

h \cat vıuiyeUen öyle anlı~ılıyor ki, İn· 
gilizler kolay kolay yutulacak. lokma de
iildirler. İn,Plizlerin her kRnş topratı 
müdafaa etmtk azmine İnailiz tekniği \-8 

İngiltere Banka5ının •lhnları auunt yardımı 
l·apmaktadır. HtdeOeri tayyare ıürültille
r ine ıöre, kendi kendisine ta);n edip, o ta• 
rafa tevcih eden yeni top1ann ya.nırıda. at~ 

:Maltaya (itmekte olan Blenheim tipin· 
deki bir düşman tayyaresi, yanlıl!ilıkla Pan
tellerica tayyare meydanına inmit ve ora
da iki zabit ve bir 1.abit vekilinden mil
reklteb olan mürt-ttebaUle esir edilmi~tir. 

Tahtelbahirlerimizden biri tarafından At
las Okyanusunda batırılmıt olan 5,800 ton 
hacmindeki bir İncilli c•misi yolcularından 
kurtarılanlar t,Jzbon'a çıkarılmlflardır. 

b•rajlııın son derece mue ... ,ir olmaktadır. Ba 
b•raj şu tekilde yapılmaktadır: 

Loadrarun h•va"t. dOrder köte parçalara 
ayrılmıstır. Her parçayı dö\'ettk toplar ta
yin eclihniftir. H ava tehllkeü ı .. reti "·eril
di ji u man, her ba taeyattın varifNI, ktn• 
dislne a,·nlan munbbaı , top mentilirlin \·a
rahi let'f';i irtifa dahilinde mütrmadl:>•n 
do,mek , .e delmektir. i le havaya pı1"ıklı.• 
riilen de m'ir ve alev yajmuru, tayyarel~rin 
ıeçmeıini bnkiMıı. bir halde bırakmakta .. 
d ı r. 

Fransız donanması 

Bakara vardı l 
Londra 18 (A.A.) - Fransız kruvazörleri

le torpldolarınm Akdenlzden ~ıkatak Da
kara mu\'.a5alat.ı. h61& bir bilmece olarak 
kalrriaktadır. En yakın ihtimal ıemilerin 
dü~man eline dü~mesi tehli\doıınln Dakar· 
da Toulon'dan daha az olmasıclır. 

o Mektebler açılıyor 1 kullanmaları yüzünden çıkan _anarşiyi anı~-
tarak buna kartı 1tazetelerın Turkçenın 

Uzun bir talil devresindtn ıonra çocuklar müdafaası için bir kö.şe açmalarını tavsiye 

ıeııe nıelc.teb hayatına ,:iriyorlar. Fakat bu ediyor. 

Bu gemileri Dekara göndermeği karar
laştıranların maksadına gelince, bu nıaksad 
Esrarengiz olarak kalıyor. Vichy hükUmcti 
ezasından ~21larının harbin !Sf'yri önünde 
hlssetmeğe başladıkları kararıozhk l('inde 
her iki tarafa da itibara meyle:tmeleri ,.e 
gemilerin tera:ıl kefesinin İngilh:lere veya 
Almanlara meyletme.Une göre bu veyR ö
lrld maksada hlmıet edebile<."f'klerini dij
şünmüş olmaları çok muhtemeldir. 

Her ne olursa olıuıı bu gemilerin Da.kar
da bulunması yakın lrllkbal \~in endioe ve
dci hiç bir mesele arzetmemektedir. 

Sade Londrtının etrafında altı yedi dai 
reden ibaret ateş baraja "tardır. D li~ına.n 
tayyareleri blrinln içinden Ctçte bile öteki- , 
nin içine dil mektedlr. Ve barajlar al~ du
varla r brerlerken, ('ok yüksek irtillıdan u 
t•rak, iteri girebilen t&)l·areleri a\·cılar 
karşıla)· ıp bunlann işini de onlar hallet .. 
nıektedi r. Görülüyor ki ?\lajino, Fraruada 
bir i-.e yanttnadi~·se, timdi Londra)·a ta-,ın

m1!iitır. Bunun Alman lsti1i p11hı üzerinde" 
nıiihim bir te .. iri olni8"i1 lizınt selir. Çfu\.kti 
Almanla r, Lond.rayı tayyareler '·asıtnsile 
sindi rip onda_n ıonra iırtillya seçeceklerdi. 
Halbuki Londta harabe)e dünüyona, bu 
harabtlerde yaııaa., düten •ene Alaınn pi
lotl•rı, ?\fesserşmidler, Domierler, llcinkcl· 
ler kucak kucajadır. 

sene mekteblerde bü- Tiirkçenin müdafaası jçin açılacak köt;e.-
yük bir zorluk çekecek de, muk11bili bulunan Frenk(,"e kelimelerin 
obn coğrarya muallim- ' " kullanılmama!unı temine çalıflrken. hatta 
Jer~ olacak. Hanıi ondan evvel iene mukabili bulunan Arab-
hariladan ders göste· ca ve Acemce keUmPlerin tasfi)eAile uğ-
recclcler? Hangi kıt'a- raışnıak daha doğru olmaz mı?. Kilab ,.c 
nın harits.ıı değiş.metli gazete şahifelerinde (renk kelimelerinin is-
ki!.. rafına pek az tesadüf ediyoruz. Fakat hili 
V8kıa bu değişiklii:ırı yC'l"SiZ Artlıb ve Acem kelimeleri, hatt;i ter-

çoiu belki muvakkat- kibleri ne kadar boldur! 
tir. Fakat hiç birinin 
tıki haline dônmiye 
cei,i de muhakkaktır. 

o Traş bıçağı ile 

• • Londra 18 (A.A) - BuJiin Londrada öğ· 
renildii;ine nazaran BOn &Unlırde Cebelüt
lank boğazını geçen Frııınıınz acmileri timdi 
Dakarda bulunmaktadırlar. 

Gemiler boğazı geçmeden evvel İngiliz 
nıok.amları bunların &eçeceklerinden ve gi
decekleri yerden bir meaajla haberd11.r e
diimişlerdir. İnı;dllere FranP ıle harb halin
d<! bulunmadıiından gemilerin geçmffiue 
nıilsaad~ edilmiştir. . = Bir kere Avrupa harila"nH ele al.3lıın: Po

)l)nya nert'de"!. Finlandiya hududu ne hal
de? Norveç, Danimarka, Holanda, Belçika, 
hatta Franıı.a ne oldu? Balkanlarda BP.<;a
rabya, Transilvanya ve Dobnıca kimindir? 

Afrikada Tanca beynelmilel mınlaka mıdır, 

kesilen yü z 
Traş bıcağı ve ustura kıskanclık vak'a

larında fr.zla if görmeğe başladı. Hem de i PEK 

Şimdi no olacak ? Almanlar daha ne kadar 
uınan ,u_nde ıuıar9 15, ataml 181 vı helki 
daha faı.I• tayyare k ttylnna kaUanac:aklar ... 
dı r"'.'. Bunn Alman harb sanft)iinin ,,.e tay
l·are 51na'.'·iinin dayanma kabili)·eti ta~ in 
eder. Öyle iöylüyorlar, daha doğrusu. O~le 
bildi riyorlar k i Almanyada Ayda 1500 ta;y• 
)Rre imal edilmektedir. İnııtlte:renin i ınal.lt 
nıiktarı \.,e buciln ayda 1200 tay)·:ıredir. 
Aynca İn i[\ liılerin Blr1e"ik Amerikadan al
dıkları ayda 300 tayyareyi de hesaha kata
cak ohınak, iki nıemlcketin t.ayyal"f' art ıo;
ları anto;ında bir mü.sa, ·at göriir i.•:.. Fakat hll 
müsavatı hakiki bir mu~\.'at z<\nnetn\t k 
doğn.l dej:ild.ir. Ç\ink.\i ı\lnıan tayyare fab
rika1an mütemadilen bombardıman cdit
n1ekte, Alnıarı ta)yarelC'ri ı\indc ,·asatt jS 
elArak dt.ilUrülmektcdir. Bu tempo bo~·le 
devaı•\ edecek ol~• Almany• t.ayıare ima
Ultını ıunil p nliue iıtihl;\k ediyor, den11:k-

MEDENİYETİN EN PARLAK MEŞALESİ 
llu .Akşam L A L E Sinemasında 

Yanacak sinema diinvasının Pn büvük inkılabı. en parlak 
zaferi. ölm ,·ecek bır tar;hi olan 

« T U RKÇE » ' 

ATLAS EKSPRESİ 
Ct;:CIL B. DE MILLE'in rn parlak bir mucize,; B AR BARA 

STANWYCK _ JOEL "AC CRr:A·nın son harikası 

Seref Haftasıdır. 
' 

Hnbeo hududu nf'rede başlar, nerede ~i
ter"! . Ao;yada Çin, llindiçlnt, Amerikada In
giltereye aid bir çok mevkiler ne oldu?. 
Coğrafya muallimleri bunları, yeni vaz:i -

yetlerine göre izah ederken hem diğer mem 
Icketlerin, hem belki gene bunların hu -
d.udlarının dc-ğişmekte olduklarını ö~ene
ceklerdir! Bu ı;f"ne coğrafya muallimlerinin 
ne ' kadar müı;külitta kalacaklarını takdir 

ediyorsunuz ya. 

o Türkçenin müdafaası 

için bir "köfe,,I 

bunların faaliyeti :ı;a
llihiyeL d.-irelerin'e in
hisar ediyor: Daima 
yür.1erde dola~makla -
dır' 

Geçf'nlerde sıeviŞt"n 
ve dost geçinen iki 
geneden erkek kadını 
kıskanmlft Lta• bıçağı
nı kadının yüzünde 
gezdirmiş. Faknt Lf 
n1ahk('mcye akaedince yüzünde h;l.18 lraş 
bıçaiının iı.leri olan kadın hidiseyi inkıir 
ederek dostunu kurta ... mı,, \. 

Hikim, şikayetine pi-lm•n olan bu kadına 
yüı.ündeki i1leri göstererek: 

BU AKSAM Saat 9 da • 
YENİ PRO G RAM 

KANLI DAVA 
rn binlerce figüranın ıstırak 
et:iğl zrngin ve muhte~em .. •a.~
nel•r . Yeniden kumlan buyuk 
şehırlc-r. mr~hur reiisör 

ALEKSAVDR KORDA'nın 
!'ahcScri. 

tlr. 

LA IA E nin 
l> İ K K A T : Türkçe yeni Paramıınl Jurnal F.dlb ve mob'us Fa1.1l Ahmed, dilimize 

\1 Fransızcıı kelimeleri almaktaki mübalitsız-

- Pc·ki, bunlar nedir?. diye sorsaydı, 
kadın: 

AŞK - HEYECAN - İHTİLAL -
MÜTH15 ve KORKUNC 

S AH NELE R 
Ayrıca: 

\.

0 -'nİ FokS Dünya Gaıl"tesi 

İngiHcrt'ye gelince, Alman)·anın tay3·aJe 

nıiktarı bütün imaliıta Taimcn sahi l durur

ken. lmalit ve siparhl•rinJ ıun'1en aü -

ne a rlttrnlaktadır. Bir ıü.n g•leC'rk ki 
lngtU:rler, harb ba,layıına kadar yaptıkları 

ihmali telifi edecekler , .e hatta Cf:!:t;ecekter

dir. i~te o aman kalite ve pilot üstünlü~ 
harbin kat'l nctit"eıl üztrinde mÜeMl.ir ola .. 

cakhr. Daha hu (Ünden İn~lliı havo.oh~ı. 
istili hıtr('kell hazırlayan Alrntınlan dü1Un

dürecck bir şekil almıthr. Bu dü ünce daha 

ne r:a ınına kadar devam edece.kür?. Bunun 

tayinini hi.diw\('ı:in inkişahna ve inctli• 
mukave.met A't.lltlnln 11e fntlliz ha\·a~lı~ının 
kalite üstünlüi:Une bırakalım . 

...., ...... 1e1r.le·r~in~iz~i.;;lu~· t~f:e~n~e~v~v~e~l~d:e~n.;k~a~p~a~t~ın~ı~z~· .;T~e~le;f~o~n~:~4~3;5;9;5..... lı<ıan ,;kAyet ıd;yor ve kartılıoiıoı bula-
, mıyanların rastgele E'raJ'lSaea kelimeleri 

- E!cndjm, ıraş olurken kesmiıtim! 
Cevabını \'ermez.dl va! .. - B. S. 

l\lünılaz Faik FENİK 
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19 EylUI perşembe 
12,30 Program ve memleket saat ayarı, 

12.35 ?wfiizik, 12.50 Ajaruı haberleri, 13.0.'l 
Müzik, 13,20 - 14 ?oılüzık: Operet parçaları 
(Pi.). 

19 Eyltıl t 941> .... 

Futbol takımları bu- sene nasıl çalıştı? 
18 Program ve memleket saat ayarı, lS.05 

Müzık: Aryalar ve opera beraber tagan
niler (Pl.). 18.40 ~li.izik: Radyo caz orke'>
trası, 19.10 Müzik: Fasıl heyeti, 19,45 lıtem
leket saat ayarı ve Ajans haberleri, 20 
l\lüzik: Saz e.serleri, 20,30 Konuşma, 20,45 
Müzik: Dinleyici istekleri, 21,15 Konu~nıa 
(Sıhhat uati), 21,30 Radyo gazete:;i, 21,4.5 
llüzik: Radyo orkestrası, 22.30 l\femleket 
saat ayarı, Ajans haberleri, ziraat. esham -
tahvilat, kambiyo - nukud borsası (fiat), 
22,45 Müzik: Dans müziği (Pl.), 23,25 -
2."l30 Yarınki program ve kapanış. 

Bu pazar başlayacak olan lik maçlarında en 
büyük değişikliği hangi takımda göreceğiz? 

r ABONE $ARTLARI '\ Bokı seçmeleri Futbol mevlimi çoktan gelmiş olnıcı.sın:ı ı çıkaracab'l ve geni bir kcıdrova h · .u.ad ede
rağmen, lig maçlarına rı:'ahlm sebeblerden rek, sık ~ık takım ~e~.~ ti~p değiştirmiye
dolayı. bu pazar cfuıü, Istanbulun mevcud ceği henuı: meçhu1umuzdur. Bu hususta 
ıtadlarırun hepsinde. yani Fenerbahçe ve fimdilik bu kad<ir fazla bir fikir edinmek 
Şeref 58.halannda başlanacaktır. Memleketin mümk.iin değildir. Pazar günkü maçlarda 
e.n çok gürültii yapan, bütün :zihinle . .:i iş- biraz daha tenvir edilmiş olacak ve lig maç 
gal eden, velhasıl en çok alaka toplayaıı ]arının seyir ve inkitafını daha doğru tah
sporu olan futfolün dedikodusu, zevki içine min etmek çarelerini bufacaı;tız. 

Cumartesı akşamı Siileymaniye kulübü 
fialonunda Ankara boksörlerine karşı çıka
cak İstanbul boksörlerinin seçmeleri yapı
lacaktır. İstanbul - Ankara karşılaşma.'>ı 28 
eylül cumartesi akşamı Maksimde yapılı
c .ktır. 

Türkiye irin; 
Bir ayhk 
Üç aylık 
Alb aylık 
Senelik 

Yabancı memleketler için: 

90 
250 
475 
900 

kuruş 

• 

Kürek mukavemet yarııı Altı aylık 850 kuruş kendimizi bırakacak, hi:diselerinin tesirind~ 
kalarak neş'elenecek veya kederleneceğiz. 

Pazar günü yapılacak lik maçları için 
daha fimdiden kim bilir kaç meraklının uy
ku~u kaçmı'ft kim bilir ne kadar taraftar 
hafta tatili programı yapmıyarak pazarını 
yalru.z stadyüme hasrebnh;tir. 

Llk maçları için en iyi ha.zırlanmış kulüb 
Fenerbahçedir. BUnunla beraber milli küme 
'3mpiyonunun en kuvvetli takım olduğunu 
hanrlanma ,ekline ~rak iddia edemeyiz. 
Fenerbahçe evvela yıldönümünü kutlamak 
için ağustos bidayetindenberi idmanlarına 
ba,lamış ve bu güne kadar müte:addid maç

Suriyeli futbolcular Gala
tasarayla karşılaşıyor· 

İzmirden şehrimize gelen Suriyeli fut
bolcuların her takımın lik maçı olduğu için 
Şifli ile oynamaları konuşulmuşsa da Ga
latasaray cumartesi günü oynamayı kabul 
etmiştir. Bu sebeble cumartesi günü Şeref 
ıtndında Suriyelilerle Şişlinin yerine Ga .. 
)atasa.rayın oynaması ihtimali kuvetlidir. 

Pazar günü Beykoz ile Moda arasında 
mevsimin ıon kürek mukavemet yarı~ı ya
pılacaktır. Bu müsabaka için her kulübe a
zami tekne ile iştirak edebilmek hakkı ve
rilmiştir. Yarış yalnız dört tekler üzerinde 
oi:ıcak ve uat 11 de Beykozda başlayacak
tır 

Bir senelik 1600 

İmtiyaz sahibi ve başmuharriri; 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum aeşnyab tdare eden Ya.ZJ 
İşlert Müdürü : 

Ce"llal Hakkı SELEK 
\...Basıldığı yer: Cumhuriyet lttatbaa!'iı ) 

Fener bahçe takımı 
Ankaraya gidiyor 

U. ~dürlüğünden : ) 
Adalar - Anadolu • Yalova hattı tarifesi 

Devlet Denizyolları 
. 
işletmesi KENDiN BiRiKTiR 

• 
1940 iKRAMİYELERi ı 

• lar yapmıştır.' 
Son Bursa seyahatine çık.an ve bir gün 

tıonra galibiyeUe dönen Fenerbahçeden son
ra bugün en iyi hazırlanmış takım olarak 
B~iktaşı gösterebiliriz. Befikt.aş Fenerbah
çe gibi bi: sahaya malik yegane kulüb ol
duğundan diğerlerinden daha fazla çalışmak 
lmkinlarını bulmuştur. Bundan başka ge
çen senenin İstanbul lik tampiyonu bu sene, 
iki kuvvetli takım teşkiline de muv•ffak 
olmuıştur ki bunların gene elemanlardan 
mürekkeb olanı ıeçen hafta birinci küme 
t&kımlarından birini büyük farkla yenmiş

Futbol federuyonu Fenerbahçe ile De
mirsporun oynayacakları Türk.iye birinci
liği mııçın.ın bu hafta içerisinde bitirilme
ıcini istemit ve Fenerbahçeye yol parası 

olarak 400. lira göndermhştir. Fenerbahçe 
paı.ar günü Be~iktaşla maçı olmasına rağ
men nıl.çar bu maçı da kabul etmiştir. Bu 
gün Fenerbahçenin çıkaracağı ikinci bir 
takım Demirsporla oynamak üzere Anka
raya hareket edecektir. 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 
sonbahar tarifesi tatbik olunacaktır. 

20 eyliıl 940 larıhinden itibaren T. BA KASI ı 

ıs 3 
6 

aded 2000 Uralık = 2000.- ura 
> 1000 • - 3000..- • 
• 500 • = sooo.- • 

tir. 
Galatasaraya gelince; milli kiline lltinchi 

bu sene ~ahası:z: kalmıştır. Bu itibula diğer
leri kadar çahşamamışsa da, kapalı seı.lo
nunda hafta arasında. milli atletlerden bi
rinin nezareti alb.nda jimnastik antrenmanı 
yapmakla vaktini geçirmiş ve öt.edenberi 
kendisine his olan dinami:ı:mini temin et
mej:e muvaffak olmuşlur. 

Bu üç takımdan sonra Vefa ile Beykoz 
gelir ki, hazırlanma bakımından Beykoz 
kendi kuvvetinde olan rakiıinden daha çok 
imkin bulmuştur. Beykozun güzel bir çi
men sahaya malik bulunması ve kulübün 
bulunduğu yerin bir sayfiye olma!t bu ta
kımın çok işine yaramışbr. 
Takımlar eleman bakımından da ban de

ii4ikliklere tibi olmutlardır. Fenerbahçe 
takımında sat bek detifmit ve bu mevkii 
çok atletik bir oyuncu olan Şevket doldur
mu;tur. Hafbek hattındA Mehınl!d Reıad 
tekrar yerini alacak gibidir. Fenerbahçe 
ileri hattında en mühim değl~iklik solic; 
mevkiine Niyazinin gelmesile olmuştur. Fe
nerbahçenin en mühim eksiklerinden biri 
olan şi.ıtör oyuncu buhranı da böylece iza
le edilmiştir. Ancak bu hafta sarı - li"icl
verd takımda merke:z: muhacim Melih oyna
yamıyacaktır. Melih Balk.an oyunlarına ha
zırlanmaktadır. 

Galatasaray takımında mühim değişik\i.k 
yoktur. Yalnız bek Adnan İzmire gitmlt 
onun yerine geçen ııene bir çok maçlarda 
fon:erd oynamış olan Salinı ikame edil -
miştir. Geçen &enekl son maçlarda bulu -
namamış olan Boduri de Yunanistandan 
gelml, ve eski mevkiin.i alm!.fbr. 

En büyük değişiklik Beşiktaş takımındA 
olmuştur. Beşiktaşın sağ açığı yerini gene 
bir oyuncuya terke~tir. Bek hattındA da 
mühim değişiklikler yapılmaktadır. 
Yukarıda söylediğimiz ıibi siyah - beyaz 

takımın bu sene birbirinden üstÜn kuvvette 
çok elemanı bulunduiundan, hanıi takımı 

Bu haftaki Iik maçlari 
İstanbul Futbol Ajanlığından: 
22 9 940 tarihindeki lik maçlan. 
Feneritahçe 5t.adı: 
Süleymaniye - Vefa saat 13, hakem:- Nuri 

Bosut. yan hakemi: Hüsnü - 1'.1uZAffer, 
Galatasaray • İstanbulspor saat 15 hakem: 
Ahmed Adem, yan hakemi: Bülend - Sekip, 
F~nerbahçe - Be!Jiktaş uat 17 hakem: Şazi 
Tezcan. yan hakemi: Necdet - Bahaddin. 

Şeref stadı: 
Topkapı - Beyoğlw;por aaat 15 hakem: 

Feridun Kılıç, yan hakemi: Neo'et - Nihad, 
Beykoz - Altıntu~ saat 17 hakem: Samih 
Duran:->oy, yan hcıkemi: llılünir - Ziya. 

Bu haftaki kürek muka-
vemet şampiyonluğu 

istanbul Su Sporları Ajanhi;ından: 

1 - İstanbul kürek mukavemet 5<1m
piyonluğu 2219 940 pazar gunü Beykozla 
Moda aruındı yıı.pılac&ktır. 

2 - Dört tek kürekli kiklerle yapılacak 
olan bu müsabakaya her kulüb istedi~i 
kadar ekiple iştirak edebileceğinden kul:Jb
lerin müsabakalardan bir gün evvel Ajan
lığa müracaatle ekiplerini kaydettirmeleri 
tebliğ olunur. 

3 - l-1üsabakaya tam saat 11 de Beytcoz
dan b11$lanacaktır. 

Hava kurumu kampların -
da 37,327 uçuş yapıldı 

Ankara 18 (A.A.) - Mekteblerin yaz ta
tili devresile çalışmalarına batlayan Hava 
Kurumu kamplarında 15 eyhil akşamına 
kadar olan iki buçuk aylık devrede 37,327 

uçuş yapılmıştır. 

Bu uı:u.lardan 12,553 ü Etimesudda mo
törlü tayyare kampında ve 27,774 ü de İn
önü planörcülük kampına aiddir. 

( . Deniz Levazım Salınalma Komisyonu İlanları 1 
====---=====~========~~----=====-) 

Marmara Üssü Bahri K. Satınalma Koınisyonqndan: 
C 1 n • 1 Kll0.511 Tahmini fiatı 

Motorin 
Kalın benzin 
Gaz . 

200,000 
35,000 
15,000 

Kuruş S. 
13 00 
36 80 
22 71 

Tutarı 

Lira K. 
26000 00 
12880 00 
3406 50 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı üç kalem yakacak maddeleri dökme 
olarak pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 20 eylfll 940 cuma günü saat U te Izmitte Tersanekapısındaki 
Komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - İşbu maddeler bir veya ayrı ayrı müteahhidlere ihale edilebileceğinden 
teminaUarı, ihale bedeli üzerinden % 15 nisbetinde derhal alınacaktır. 

4 - IsteklUerın bu işlerle alakadar olduklarını gösterir ticaret veslkalarile 
birlikte muayyen gün ve saatte Komisyon Reisli~ine müracaatleri. (87471 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 41 

Bu adamın kalasında muhakkak bir ti2di. Bu mada, kıİmun altından •ikiyet e
pusla var! dedi. Bir saattenberi kendi pus- dici bir bes gelmişti. İhtiyar bu hende-.i 
lam vasıtasile ihtiyarın hareketlerini kon- şeklin ortasına diz çöktü. Dizleri kuma do
trol ediyorurr~ Araı.inin &rızaları ne olursa kunur dokunmaz ı,ıeytani bir gürültü yük
olsun hakiki bir ntiknah!: ibresi gibi daima seolmişti. 
dnğru istikameti buluyor!. lrgad, gürültü çıkaran dairenin ortasın-
Tennayağı denilen yeri terkettikten sonra dıı babasına bOkulcJu. İhtiyar Hindli hil<i 

artık i.ızaktakı ış.ıklar kaybolmuştu. De- esrarengiz bir takım işarrtler ç-iı.iyordu. 
mek ki bu ıııklar yalnız o noktadan bakı- Leoruia fevkalade korkmuştu. Deh~tıen 
lınca görülebiliyordu. Zira arazi çok arıza- tirtir titreyerek, Henry ile Francis'e s.:ırı
lı idi. Kiıyalıklat. kum tepeleri ve ötede be- lı}ordu. Fr~ncis de ~ırmıı kalmıştı. H:ıy-
ride kiline küme ormancıklar vardı. rt:t ve deh.şet içinde: 
Ymrım saat daha geçti. Şimdi kum tepeleri •- Bunu bir türlü izah edemiyorum! de-

arasına girmitlerdi, İhtiyar. buraya ~elin- di. Ne oluyoruz, Allah aşkına?. Bu güı-ü 1 -
ce birdenbire durak!adı. Büyük bir korku tüler neredPn geliyor?. 
&'"'Çird.iği belli idi. Zira bastı.klan kumun Henry, lcikayd bir tavırla, ayağını kum-
aı ından mtithiş gürültüler aksetmi,ti. tarın üstünde dolaştırdı. Bun\ın üzerine 
Yuriımeyip durdukları zaman bu acaib yeni gürültüler peyda olmuştu: 

se$ler kesiliyor; fakat en ufak bir kımıl- c- Ad..ım sen de! dedi Bu havlayan kum 
da.nı;ta sanki kıyamet kopuyordu. 'dan başka bir fC:Y değil! Ben Hava.y,..takım 

Ihtiyar Hindli. etrafındakilere dönerek: adalarındA-n olan Koe ada.sında ayni hadi-
·- Tanrı kahkahalarla gülmeğe başla - seye şcı.hid olmuştum. Hatta bir çok sey-

dığı :z:aman kf'ndiniz.i salanın! dedi. yahlar 8.lrf bunu görmek için oralara ka-
Sonra, parm.ağile kumun üstüne bır d.Clire dar ıidiyorlar. İlim adamları bu ;:arib h.i-

Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 

Galatasaray Lisesi 

Komisyonu 

(8877) 

Satınalma 

Reisliğinden : 
Galatasaray Lisesinin 1940 mail yılı ihtiyacı olan 6000 kilo tavuk eti kilosu 

59 kuruştan ve 6000 kilo hindi eti kilosu 47,5 kuruştan 20/IX/1940 cuma günü 
saat 14,45 te Liseler Muha.sebesl binasında toplanan Komisyonca kapalı zarf 
usullle eksiltmesi yapılacaktır. ilk teminatı 479,5 liradır. lsteklilerlnin Gala
tasaray Lisesi idaresine müracaat ederek şartnameyi okumaları ve ihaleden 
bir saat evvel kapalı zar!larını vermeleri. (8163) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - Uç aded kaloriler kazanı kapalı mektubla teklif istemek suretlle satın 
alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat maktuan 600 liradır. 

3 - Tekliflerin Levazımdan parasız tedarik edilecek şartnamesindeki tarl!ata 
uygun olarak 28.19/940 cumartesi günü saat 12 ye kadar Metro hanının 
4 üncü katındaki Levazım Müdürlü~üne imza mukabilinde verilmiş olması 
lazımdır. C8783l 

İstanbul Üniversitesi 
A. E. P. 

Alınacak ve yaptırılacak 

işler 

Laboratuvar tecrübe hayvan
ları için dört kalem sebze 
Guraba dahiUye anllsinde 
kalörl!er tesisatı 
untver'slte merkez binasında 
kalörl!er tesisatı tamiri 
Cerrahpaşa birinci şirurJ! 

lllinl~lnde elektrik, zil, tele!on 
tesisatı 

Eczacı okulunda dam tamir! 
Merkez bina arkasındaki eski 
mutlak dairesinin sını! haline 

Muhammen 
bedeli 

3250 

4980.25 

565,80 

3967.5" 
00? o .. 

Komisyonundan : 
Teminatı !hale günft ve saati 

244 2819/940 10 Cumartesi 

H4 > 10,15 > 

l3 > 10,30 > 

> 11 > 
• 11.15 > 

lfrağı 9253.68 695 > 11,30 > 
Yukarıda yazılı altı iş ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. ıstekll!erin 

do~larında yazılı vesika. 940 ticaret odası vesikaları ve teminat makbuz
lartle ihale günü Rektörlükte toplanacak Komisyona gelmelnl. Adı geçen 
işlere ald şartname, mukavele projesi, keşi! vesalr evrak Rektörlül<le 
görülür. !R615) 

1 p: _!~re !t~yac~c~ !~~oo.~~~~~1~!~e~~~o~.= aded <0.83-0.7> 

1 

mim ki cem'an <l,000,000> aded mukavva masura açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel <4320>. muvakkat teminat c324• lira olup ek..>Utmesl 

14 blrlnciteşrin 940 pazart._ı günü saat 16 da Ankarada Evka! ~partımanında 
P. T. T. Umum müdürlük Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubile 
kanuni vesikalarını hA.mllen mezkfır gün ve saatte o komisyona müracaat 
edecf'klerdlr. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levaz.ım, Istanbulda yeni Valde ha
nında P. T. T. Levazun Ayniyat şubesi müdıirlüklninden bedelsiz olarak ve- I 
rllecektır. •5115> C7964) 

12 •• 250 > - 3000..- • 1940 Küçük 40 > 100 > - 4000..- • 
75 ~ 50 > - 3750..- • 

Cari Hesablar 210 • 25 > = 5250..- • 
Kqideler: 1 ,ubat, 1 mayiı, 

tKRAMİYE PLANI 1 ağuıtoı, 1 ikineitetrin tarih· 
!erinde yapılır. 

Galatasaray Lisesi Alım 

Satım 
Cins! 

Komisyonu Reisliğindeıı: 
Beherinin T. F. Miktarı 

Kr. S. Aded 
Ilk teminatı 

Lira K. 
Yatak çarşafı 6 13,000 
Sofra örtüsü 6 50 10,000 
Peçete 2 50 30,000 185 50 
Yastık yüzü 3 ~.ooo 

Hademe ceketi 7 50 1,500 

Lisemizin 1940 mali yılında yukarıda cinsleri, miktarları, beherinin tıa.tı 1~ 
ilk teminatı yazılı çamaşırlarının yıkanıp temizlenerek ütülenmesi açık eıcsl 
meye konmuştur. • s•I 

Ek;,iltme 20/IX.11940 cuma günü saat 15 te Beyoğlu lstıklll caddesi NO· tıf· 
da Liseler Muhasebesi binası içinde toplanan Okul Komisyonunca yapııacs.k ti 

lstekll1erln 1940 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzlarile birJJt 
sözü geçen gün ve saatte Komloyonda bulunmaları. . ..• d 

Teminat yatırmak ve şartnameyi görmek isteyenlerin Galatasaray ı..ı-ı&ı 
tdareslne müracaatlerl. ~ 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu-İlanları J 
-- - -·~tııl• 

Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf usuıııe aşaQlda cins, uv tJI'· 
tahmin !!atları yazUı üç kalem iaşe maddesi 24/9/94-0 günü satın aıınaca\,~ 
Şartnameleri her gün Komisyonda görüleblllr. isteklilerin belli gün ve S1131tılf 
bir saat önceye kadar Fındıklı Komutanlık Satınalma Komisyonuna. ıe "' 
mektublarını vermeleri. (8~ 

C l n s ' Miktarı Muhammen B. Ilk T. Münakasa. s•• 

K. Fasulye 
Nohud 
K. Mercimek 

Ton Lira K. Lira K. S. p. 
800 188000 10650 00 15 
400 54000 3950 00 15 30 
200 38000 2850 00 16 

- gtfl Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için kı!palı zarf usul!le aşağıda cıns ıxıl gtıf· 
tahmin flatıarı yazılı üç kalem iaşe maddesi 25/9/940 günü satın alınaca 11,~ 
Şartnameleri her gün Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saa ~ 
bir saat önceye kadar Fındıklı Komutanlık Satınalma Komisyonuna ~~69ı 
mektublarını vermeleri. C ti 

C ı n s 1 Miktarı Muhammen B. Ilk T. Münakasa sa• 

Makarna 
Arpa şehri< 

Pirinç 

Ton Lira K. Lira K. S. p. 
600 147000 8600 00 15 
100 24000 1800 00 15 30 
680 272000 14630 00 16 

- ııfl 
Askeri lhtiyac için 40 ton sadeyağı pazarlıkla •atın alınacaktır. pa~rıı,1 

2119 940 günü saat 11 dedir. Muhammen bedeli 50000 liradır. Şartnaın•"vııı'' 
gün Koml.,yonda görülebilir. Isteklilerln belli gün ve saatte yüzde on beş 1,ı!· 
natlarite birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelJll~871)1 1 

~ ):'.~I 

Askeri lhtlyac için 23191940 günü saat 11.30 da pazarlıkla 15000 adt~r~.;ıı 
ravana satın alınacaktır. Muhammen bedeli 6375 liradır. Şartname il 1~al' 
KomL•yonda görülebilir. ı.steklllerin belll gün ve saatte yüzde on beş te~jjs311 

larile blrllkte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

. ıa ıf 
diseyi i:µ.h etmek için bir çok faraziyeler olmaz mı? ~- Bunlar kımıldayan kumlardır!.. Francis omzundaki kemendi bir tilf ~r" 
1 k 

. .,. 
i eri sürmüşlerdir. Fakat bu faraziyelerin Böyle söyliyerek delikanlılardan ayrıldı Kay~ıdan kayaya akseden bu sözler sanki aramıyordu. Henry yardım ettı 
hiç birisi de kabule şayan görülmüyor. Kil- ve ilerlPdi. Geçtikleri yerlerde kumlar cid- ı;i.ilC'rek söyleniyordu. mendin bir ucunu gene kıza fırlattı- ıtl 
renin bazı noktalarında tıpkı buna ben- den korkunc se~ler ve acaib gürültüler çı- Henry dedi ki~ Gene kız var kuvvetile ipe .. ·~~1d:' ~ 
zer hadiselerin vukuunu da işitmiştim. Bu- karıyorlı:trdı. Çok şükür ki, Francis katır- c- İhtiyar Hindtinin sö.derind~ meğer !ionra da ipi otomobil büyüklu~tlfl...ıı! tıf" 
nu bırakalım da kendi işimize bakalım. )ardan ayrılırken. yanına ince ve sağlam bir hikmPt vcırmış. Herif bir türlü ilerlemek kayanın etrafına sarmıştı. HenrY lt'-tti1'" 
Yapacağımız iş gayet basittir. Pusula haniıi kemend almayı ihmal etmemb~ti. Zira buna . . arfe: 
i<;tikameti gösteriyorsa o tarafa ilerleyece- hf,men muhtac oldular. iı..tememişU. m:ınmak ısted.i. Fakat gayret ş 1 dlo 
ğiz Kumlar istediği kadar havlasın, ne çı- Bir kaç dakika sonra, büyük bir kcı.yalı- ~imdi kumlar göğüı.le:i hizasına yü~I- kuma daha faz.la gömülmeğe bst • ' 
kar? Şimdiye kadar kimseyi ısırdıkları vi- ğın dibinde düz ve açık bir sahaya var _ anış bulunuyordu. Henry. Leonsia: ,..., 9~"": 

· l · · · d b" · b h asıu·· l' ki değildir!- mışlardı. Arka arkaya yürümekten vazgeç- c- Hiç o mazsa ıçımız en ın u CC en- - Durun! diye bağırdı. ipe 1': ' 
Fakat, l\1aya kabilelerinin son rahibi olan 1 tiler ve yan yana yürümcğe ba;ladliar. ncındcn canlı olar.ii.k çıkmalıdır! diye ba- Aklıma başka bir fikir geldi. J(ol~ ~ 

ihtiyar bir tiirlü çizdiği daireden dıı:ı;arı çık- ı Zeminirı sathı ı:;crt ve billüri idi. Lconc-i~ 1 ~ırdı. ı t11zdetn ipi bağlayacak kadar bir kJ 
mak niyetinde degildi. Bununla beraber, bir iki delik~nlının ellerine yapf~arak, çıl~ın bir Ve _i~i dt:>likanh, hiç tered .. düd etmt>dcn, de kal.!iın k.ifl!.. edrtf~, 
aralık, du~l~rını y~rıda bırak~rak, var kuv- hızla koşmak arzusuna ~ap_ılmı~lı. F~kat I~onı:.ıa yı k~nıdan çı~ar~aı:;:a başladıl~_r. Bu sözler kayalardan kayalara ıı.kS1aJlı~ 
''etile gerısın ı:enye kaçmaga başladı. bet ~ltı a~ım atmada_n .h~yuk hır felakl'.'t v~.kıa __ b~. suıe~le kendıle~ı daha fazla ıo~ uzcıkla'i'ırken Leonsia kayalar• t.ır" ,..o~ 

Otlu dedi ki: b.ııı:gosterdı. Sert ve bıllurı satıh kırıldı; \'e mulmııştu. Geıek sarfettiklcrl gayret, ve ğa başladı. Yerden on be, metre kad&~ ,-ı-
•- Bitlm günahlarımız yüzünden kum .. Franeis ile Henry, kalçalarına kadar, ku- gerekır gene kızın ağırlığı iki delıkanlıyı . k k U ki _,..,, koJc ~ 

·· ··ıd··ı s· · Le · b .. b ·r· kuma sok t F k t Leo . be te, ayanın ça a arı ara-..· G J)C r' 
Jar ha\'la)h>rmuf. Artık babam Çiya'nın bu- dma .~tomk.ul u ebr .. k"l salnıye sokndra, onsıa u~ u un 1 mk Uf u. a a lf kn!l:ıal- mış eğri büğrü bir ağac vardı. ~ ~ 
lunduğu yere yaklaşmıyacak. Çünkü de- a o e ı er gı ı aça arına a ar gömü- yı d;ı omuz arına çı armaj{a muva a o - .. b b. 1 takar gihl .ti 
dem orada ölmü:;;tür. Bu vak'ayı ·bütün lü\"erdi. nıu-:lardı. Gene kız, ayaklarile delikanlıla- 1~1 

u ağaca 1
.r .çcn~e-~ ntl 1ı;.~~ı# 

l\Iaya kabileleri bilir. Baba~ hcnuz ölecek Henry, eaşkın taşkın mırıldandı: rın oınuzlarına basıyordu. Bu vaziyette d.1· Sonra da ıpın ob~r uctl ... ı:ıırç"" 
·· ·k Francis• kilogr.-mlık kocaman hır kaya .,--

kadar ihtiyarlamadıgını söyluyor. Ben de c- He1y Allah belisını versin! Bura~ı ı en, ' tr I d .. ,,.. l di 
bıı fikirdeyim... şeytan yatağı mıdır, nedir? •- Leonsia! dedi. Sizi müınkün olduğu e a ına ueum e · il• 

Francis hayretini saklayamadı~ Pek hnfif söylenen bu sözler derhal ka- kadar uza~a fırlataccığı:ı .Ben •haydi!• der Francis aşağıdan: 0 Jc 
c- Hayigidi 5efil moruk! dedi. Yaşı sek- y.-lard3n aksede ede tekrarlandı: demez kendinizi bırakın ve yere düştükten c- Bravo! diye tebrik: etti, bUJ1tl ç 

$E-ni geçtiği halde hat;;, kendini gene far- c- Hay Allah belasını versin! Durası sonra dizlerinizin ii.slunde çal"Çabuk U'Zak- akıl ettin! ,r-~ 
zediyor ve ölmek istemiyor. Ya siz, Leon- Şt"ytan y5.tağı mıdır, nedir?. laşmR~a bakın. Hemen ayağa kalkayım · cJ.ı.J') çi41 

sia? Kendi tahsınız için bu noktai nazarı İlkin düştükleri tehlikeli vaziyeti pek demeyin, sakın! Sen hazır mısın, tlenry? llti delikanlı, gene kızın ınak581Jtls.1' 1 
ot 

k b k d 1 F k ı · k k ·· D ı k lamışlardı. Teuobbüste muvaffak 
0 

""••';'., a ul ediyor musunuz?. "''Tayama ı ar. a a gıtti çc unla J;:o- e i anlılar, kendi hayatlarını hiç dü- v~ .. 1
,, 

Gene kız cevab verdi: mülüyorlardı. Delikanlılar, bu vaziyet kar- şüruniyerek, gene kızı önden arkaya doğ- Leonsia'nın büyük bir maharetle fll,pı t)' 
c- Bilikis; mAdemki kumlar bize kar~ı Ot!ında, te18.ş göstermeğe ve korkmağa baş- ru var kuvvetlerile salladılar; ve .Haydi!• yerinden oynatıp aşağıya yuvatl&J1ı1':11 , 

havlıyor; kendimi çok ihtiyar farzediyo - lamış.lardı. Leon.sia ise çılJı-ın gibi gülüyor- emri verilir verilmez derhal fırlattılar. zımd.ı. Gene kız kuru ve da)'& 1'\11~, 
1• gibi ~" 

rum ve ölmek istiyorum! Yolumuza de- du. Gene kız, Francis'in dediklerini aynen itl:ac dalı arayordu. Manive a icik• 
vam edelim. Her halde dağdaki iki lflklan Francis dedi ki: yapmış ve kayalıkların dibine kııdar iler- nacaA:ı bu dalı ararken beş da. 
pek uzaklarda değiliz. İhtiyar Hindli dö- c- Bunlar kımıldayan kumlardır, ]emişti: belmişti. 
nüp gelinciye kadar bizi burada beklesin, Yankı tekrarladı: c- Bana kemendi ver! diye baiırdı. 


