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Ziraat makinelerinden 
azami istifade edildi 

• 

GAZETESİ 

' 

Devlet dairelerinde 
esya bir örnek olacak 

Ankara (Hususi) - Devlet dai. 
relerinde ve müesseselerindeki bü -
tün mobilye ve demirbaş eşyanın bir 
örnek ve ayni kıymette olması hu-

' 

Ankara (Hususi) - AmerikaC.an 
~etırılen Devlet ziraat makinelerin· 
{n bu sene azami istifade edi1miştir. 
s ~rra bu makinelerin kendilerine 
da llrnasını istemektedir. Orta Ana -
z?luda da bunlardan istifade için 
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AKSAM ,, susunda bir proje hazırlanmaktadır. 
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l İlihbentrop 
Mosolini ile 
görüstü 

Roımaya göre 

~•n bombardıman tayyarelerini dağıtıp kovaladıkları bildirilen ve 
Sık ismi geçen İngilizlerin (Hurricane • Tayfun) adlı tayyareleri . 

~~~n bombardıman tayyarelerini dağıttıkları bildirilen ve sık 5Ik 
~ 1 geçen İngilizlerin (Spitflre • Ateş püsküren) adlı tayyareleri 

~~ıa Aluıanların 
q kaybettllei 

Anıaşılamıyan ıs EYLtr~ 
~ir h . uıoharebesı 

akıkat Bu harbin k a t' i 
"ıtıı.,., • • 
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1 : am.amen aun'i olarak bir 
ı~ •ıtı memleketleri mü.teh· 
Ilı addetmek.. F •rdi iatia
llı <ıı-ları bile iıtemeyen bizim 

t'~~fıiırnız milletlerin bu 
r' ı kaideler altında iıtiıma· 
•ııa 1 , a. a tahammül edemez .•. .. ,. ...... ,, 
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'<;en ırün Alman radyo • 
~ •u, Pral" ıergiıini ziyaret e· 
~· •e I deır ~illetler araımda Tür· 
l;;)•ti~ d ran ııbi iki müıtehlik mem· 
'el "'d~ 'a tnevcud bulunduğunu söy
~ "'tl•r~ ~Ynelınilel iktısadi müna
~ i\ıiı •e h lore, milletler hem mü .. 
.ı_~hİltile hm de müstehlik olabilirler. 
\ ııı.~ r dunda bir ıey yoktur. Fakat 
. ) İıı -: Yosunun dilinde (mlisteh· 
~'de b •de •iliği iktıaadi manadan 
1""'4 İiı~-~ka bir •ey vardı. lıte bu 
~~ dllJı u~~e. durarak meıeleyi bir 
'l.i:tJ~ a •zım mantık ve dütünü • 
>~ı "'tiııdtnu_bakeme etmek lazımdır 
lil,~'1ııd:Y•ı. Türkiye, medeniyet 
İil ı Yalnı h~ınle yapan her millet 
'- dir. ır..: d~"•.atçi bir memleket de
d tı,)'i.irı• ~ 1

• çızdiii pro&ram içinde 
ı~'l•ttir ;'kıtaf vennek iıtiyen bir 
~•tiııin •. 0~ •ulh ••neleri içinde va
h d, l&n"";"" ve müsaadeai nispe • 
ıı,~llıiyet~Yı •ttne yollarında çok e
) • V • bu 

1 
"e mea'ud adımlar atmıı· 

°;•ktir. Yolda mütemadiyen yürü· 

~•t "'-1il•trn h 
liı, • llı~tı.,k e areketinin memle -
lil '• ay refah ve saadet ıetirece
tı,• dahi çnk l&manda yurdun istikla· 
lit,~' v0 "'

0 Yakından ali.kaıı oldu· 
•lt1 '-ıırıı.k:s':' devlet renk ve hüviye· 
l;,'llı lıul11ıı~ç~, takib edilen bu yolun 
ltıe •de lele b ~IU?a kani olmıyan Tür. 
>ıı~· Şu hal;e \~se~e tesadüf edile· 
"ıııa'~lıer; tnüı ~kıyenin dört, bet 
'• lıtrni1 old~sıl memleketler ara
-- ı, .. lıatla .. ~~nu ve bu yolda mar 
~e.C, .. "'V YuruyeceKini dostlarımı-

• de lı~er ,\~'::ek faydalrdır: Bnnunla 
~. ır Çok b ılanfn, ~nd"üstri i.1en1in· 
't;:.~•rik Uıuılarda nuıl lnıiltere 

""•" •Ya d · • · · ı.,. !Y•nin d k ••mı ihtıyacı olursa, 
~'d ihtiyacın• •ıa baıka memleket• 
;, , ır. Anca!." me_vcud olacağı ati • 
lq,1 l~ıkları ~en~ d<>gmaların orta· 
~~tltit IÖ Yenı nızamın iktaıadi ka· 
'•hı·k bir l:k ve lamamile aun'l o
de,, ı .olarak ım memleketleri mü,. 
da hır tak IAYacak ve bunu ıimdi
ı,.'ııı tdec•k ";' va11talarla propaııan • 
lıt da hay~ ~rlarsa, medeniyet yol· 
lıu~ Yiikıek ı ılerlemiı, tarihi bir var
ta), Unan •ık. feref ve haysiyete malik 

li a~tipaı;:;~ büyük milletlerin an· 
Jıı •lbuk; ı.· 1 davet etıniı olurlar. 
1-,~ibi, harb~ harbden evvel oldu • 
~•ıı, İlıtı1o.d• e~ sonra da Alman • 
ı.. •tıi~ kı '."unaıebetlerimizi de
ı •at -.... ur 
1•iı; lı~·tıııi1 olanıye? ve. bunu filen de 
~,.. oyıe il< • hır mıUetiz. Fak at 
'-ııı CaJt olurt'°cı llnıfta aaymağa kal-

"nite 
11 

•raa, bu hareket, artık 
Yanınıı ve k d" .. b 1 N . e'l1. ııını u .. 

oeıp Ali K 0 Ç 0 K A 
carı..., •• L .. 

.....,. Z ıUtun 1 de] 

muharebesi mi idi ? 
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LOND A matbuatının 
verdiği hükümler 

-0-
IW 

1 - Londra halkı panıge 

uğramadı. 

2 - İstila üsleri lahrib 
edildi. • 

• 
3 - Modern harb istilayı 

tarihle olduğundan da· 
ha fazla mü,kül kılıyor 

4 - Bu v11ziyette Miller 

ne yapacak? 
Londra 19 (A.A.) - Reuter: Chur

chiH"in A\·AJTI Kamarasında söylediti nu· 
tuk İngiliz. matbullt.ı.nın baflıca mevzuu· 
dur. ?.1atbuatın bilha...~a dikkatini celbeden. 
ı1oktalar Almanların istili. haurlıklarında 
gösterdiklt'ri ı•rar, hava muharebesinin 
58fahab, İngillerenin müdafaası '\le ?.ianJ 
ve Şimal deniılerinde Alman tah~idatına 
yapılan mukabil hü~mlardır. 

iSTİLA i.'St,ERlNE YAPILAN 
TAARRUZLAR 

1.fatbuat. ' müıt~reken, liman ve u.:. " 4·ın 
tacizinin ve Şimal ve )fanı, denizlerindeki 
fc:na havaların birçok defa Alınan ihraç fi
lor.unun dağılmasına ve yeniden taksim e· 
cülmesine sebeb olduğu fikrini izhar et
mektedir. Bununla beraber hiçbir gazete 
bu hldiselerin Alman projelerini bozacağı 
nt'tice!line \'armamaktadır. . 

LONDRA HALKINI PANIGE 
t"ÔRATMAK 

Sırf Londra muhare~!dnin müdaf.aası 
noktaMndan, Ta)·mis eazetesi Almanların 
Londra halkını paniğe uğratmak için aç
tıkları mücadP1ed• hiçbir terakki yapama
dıklarını ve bu vasıta ile sulh yapması i
çin halkın hU.kUmet üzerinde tazyik yapa· 
cakt fikrini Churchill'in istihfaf ile kar
,ıladığını bir defa daha nıüphede etmek-
tedlr. . 

HAYA HAKİMh"ETI ZAFERiN 
ANABTARIDIR 

.Daily Telf'graphıo umumiyetle af8ğtdaki 
müıahadeyi yapmaktadır : 

Hava hikimiyeti uferin anahtarıdır. Bu 
hlkimlyete sahip olacağımız aaatin korku
ıu Almanları ümit.Ilı. bir istilA darbesine 
t~ışebü1 ettirebilir. Churchill bize istilS 
hazırlıklaTının muntazaman devam ettiğini 
aoylilyor. Bu nevi bir tetebbüsü beklenıe· 
liviz. 
'ıom:m; HARB i~TiLAYI TARİHTE • 
OLDt:GL"NDA~ DAHA MÜŞKÜJ, 

KILIYOR 
Alman devlet adamları ilk veya son fır

aatın gıldiğincle ittifak edeceklerdir. Bu 
anlaşma güç olacakhr. Çünkü bütün esaslı 
noktalard1' di.i1man gemilerine ve liman
larına tevcih edilen ve her gece ardı gel· 
miyen •iddetli bombardıman düşman ha
nrlıkhrınna ı;ok zarar vennlt ve tarihteki 
•Armada!!• h1.tın pli.nlannı bozan mütkül
lt!r modern harp mekanizmaılle daha art
mış olmaktadır. 

·D.Uy Telıırapho İnlillz hava müdafaa 

~~~~~~~~~~~ 

«Müşıterek karar ittihazlni 
ve mütlerek faaliyet icra
ınnı icab eden meııeleler» 
in görüşüldüğü bildiriliyor 

Berline göre 
Avrupanın yeniden inşa
ııile alakadar meıeleler 

görüıülüyor 

Londraya göre 
Balkanlardaki vaziyet 
her halde müzakere, 
edilecek bir nıeıeledir 

-0--

Roma 19 (A.A.) - D.N .B bildiriyor: 
Almanya Hariciye Nazın von Ribben .. 

trop öğleden \sonra aaat 17 de Venedik ısa
rayında Duçe ile ilk mülfutıru yapmış
tır. Görüfmede İtalya Hariciye Nazın 
Kont Ciano hazır bulunmuştur. 

Berlinin fikri 
Berlin ı9 (A.A.) - Sl•fani ajansından: 
Siyasi mehafil, von Ribbentrop'un se

yıhatinin çelik miukın derpıf elmekte ol
duğu müza~erelerin icrasına medar ola
cağını beyan ebnektedir. Bu müzakereler 
A vrupanın yeniden inp.sına taal!llk eden 
bütün timdiki ve müstakbel mesele!erini a
likadar •tmekteclir. 

Romanın fikri 
Münlh 19 (A.A.) - St•fanl ajan!lndan: 
Von Ribbentorp'un Roma ıeyahati hAk .. 

kında gaıtteler tefsirlerde bulunmaktadır
lar. Gazeteler, İngiltereye kartı giri,ilmiş 
olan cidalin Avrupayı yenibaş;tan tensike 
matuf bir teşebbW: olduğunu Y•zmakta
dırlar. 

Mihverin, iki devletin siyo!leti, daima 
bu iki memlekete aid olan meselelerde me
sai birlili yapmak olmUftur. Bu me&eleler 
mü.fterek karar ittihaııru ve miifterek fa
aJiyet icrasını ica.b edtn meselelerdir. 

Bu gazete, netice olarak, noktal ~zar
lar araatnda.Jd .itiJlbn mariye do pm.il ol
duAunu yazmaktadır. 
. Volhicher Beobahter, h•kibtin İtalya 
ile Alnıanyarun gayelerinin gerek askeri 
vı gerek siyasi meseleleri biri~ hallet
mek olduğunu yazmaktadır. 

Londranın fikri 
Londra 19 (A.A.) - Reuterin Diploma

tik: muhabiri bildiriyor: 
Von Ribbentrop'un Romaya bu son zi

yaretini t11Cil eden illn olunmamış sekx!b
ler hakkında büyük alika gösterilmeltte• 
dir. Bu ziyıretin mihver tesanüdünün ta
bit bir tezahürünü tefkil ettiği hakkında 
Bertin tarafından resmt surette Heri sü
rülen sebeb, bu ziyaretin, İngiltereye karşı 
Alınan hava faaliyetinin faz.lala,ması ve 
Mı!ttra karfı İtalyan taarnızunun başlama
a.ile niçin ayni ıamana dÜfmÜf olmamu iz.ah 
etmemektedir. 

Hatırlardadır ki son zamanlarda İtalyan 
sözciliü Gayda, İtalyanın İngiliz; kuvvetle
ı·ini Mı.sırda mıhlıyarak ve buniartn istila 
tehdidi karfwnda bulunan İngiltereyi tak
viye tçirl kullanılmasını menederek mütte
flkine çok büyük bir hizmette bulundıığu
nu ileri ıürmüş;tür. Bu sebebden von füb .. 
bentrop'un, Alman istili plinlarının İngil
tereyi niçin Mısırdaki kıt'alarını takviyeden 
menedemedi(ıi hakkında izahat vermesi pek. 
muhtemeldir. 

Pek tabii mihver plinında müzak~re e
dilmesi ve aydınlaWmast Jcab eden birçok 
maddeler vardır. Balkanlardaki vaziyet, her 
halde müzakere edilecek bir meselE!dir ve 
görüfmelerin aonu, bu nuntakada mihver 
siyasetinde yeni bir safhaya det81et ede
bilir. Yunanistan aleyhindeki propaganda
nın halen tam ıuretle yürümemesi birş;ey 

ifade etmez. Çünkü ayar mwluiu, her da
kika yeniden açılabilir. 

Roma radyosu ise, bu gün bu ziyaret 
hakkında, kendi izahatını müşterek dü•
man İngiitereye kartı harbde yeni bir ıal
ha nazarı dikkate alındığı zaman, mihver 
devletleri arasında daimi çok sıkı temas 
mevcud bulunmuftur, diyerek vermektedir. 

kuvvetlerinin imhası veya zayıflabltna!ltru 

istihdaf eden muharebenin ilk safhasındaki 
Alman muvaffakiyetsizli(i üzerinde dur -
makta ve bu muvaffakiyebitlilt neticesinde 
Almanların sivil halkın bombardım:ınına 

karar verdiklerini müşahede etmektedir. 
15 EYLÜL MUHAREBESİ BU HAREKETİN 

KAT'I ~WHAREBESİ Mi İDİ~ 
News Chronlcle, vaziyeti nikbinane müta

lea eden bat makalesinde tarihin 15 Ey ... 
IUlde İngiltereyi bu harbin kat'i muhare
Msini kazandı telikki edib etmiyeceği su
alini &ormaktadır. 15 Eylôl, istili teşebbü
sü hazırlık hav'• hücumunda Alman muva1-
fakiyetsizliğinln günüdür. 

İstill yine kabildir. Fakat bugün rüzg.ar
lar bile lehimizdedir. Almanya ne denize 
ne de havalara hakimdir. Ve bu iki hakimi
yeti temin edinciye kadar da isUIA muvaf
fakiyetsizliğe mahkUmdur. 
Diğer gazetelerin ıeslerinin tonu da iti

mad tonudur. 
Matbuata ve efk&rı umumiyeye lıikim 

zihniyetin manidar bu5USiyeti ve bazı ga
zetelerin dütünceleri hava tehlikesi oldu
ğu zaman da azami ıurette işe devamın te· 
minidir. Times ve Daily Mail gibi bau ga
zeteler her ne terait altında olursa olsun, 
milli müdafaa fabrikalarına inhisar eden 
İ44t devam mecburiyetinin eberiyetle her
kese tahmil edilmeslnl temenni atmekt•· 
dirler~ 

1 izmir fuarı bu gece saat 
ikide kapanıyor 

ILONDRA 

Fuar daimi surette 
büyük bir• ziyaretçi 
kalabalığı tarafından 

gezilmekte ve birçok 
• eğlencelere sahne 
olmaktadır 

İzmir Belediye Reisinin 
İran Büyük Elçisi şere
fine verdiği ziyafette 
Türk • İran dostluğu 
ve kardeşliği teyid 

edildi 

Kapanan İzmir Enternasyonal Fuarının rnıanzarası 
İımir 20 Hu!liUIİ) - Onuncu enternasyo- ı ?Jdli de şehrimize gelrniş. İran Baikonsolosu 

nal İ2ıni.r fuarı bu geceyarısından sonra sa.- ve konsoloshane erklnı tarafından karşı -
at ikide kapanacaktır. Son günler olması lanmıştır. Büyük elçi, tehirde ve fuarda 
dolayısile, dün ve bu gün, fuar, mahşeri bir gezmiş, ttlkiklerdo bulunmuştur. 
kalabalığa ve emsalsiz eğlencelere uhne ol- SEFİR ŞEREFİNE ZIY:\FET 
nuıktadır. Fuarda satışlar da çok hararetli- İz.mir Belediye reisi doktor Behçet Uz. 
dir. di.in, Killtiirperk kazinosunda İran büyük 

FİNLANDİYA SEFİRİNE ZİYA.FET elci~i tertfine bir Öğle ziyafeti vermiştir. 
Burada bulunan Finlandiya sefıri, fuar- Bu ziyafette Vali, Parti müfettişi ve Vi-

da gczmeğe devam etmiş, gördüklerinden !ayet idare heyeti rei5İ, Belediye reis mua
müte\·ellid memnuniyetini ve fuarın mü - vini, İranm İzmir ve İstanbul konsolosları 
kemmel bir eser olduğunu beyan etnuı:.tir. ve İzmir konsolosluğu erkAru hazır bulun
Belediye reisi doktor Behçet Uz. Fin!andiya m~lc.rdır. 
ıefiri şerefine Kadifeka1edeki turistik ka- BELEDİYE REİSİSİN. :SUTKU 
ıinoda bir çay ziyafeti vermiştir. Ziyafetin sonuna doğru Belediye reisi 

İRAN SEFİRİ FUARDA Behçet Uz, bir nutuk irad ede"'k !ron dev· 
İranın. An.kara büyük elçisi. ek.elam. 10- (Arkası sahife 2 ~ütun 1 de] 

Aluıanların 
son 

hücouıları 
da akim 
kaldı! 

Londra 19 (A.A.) - cReuter Hava Ne
zareti istihbarat bürosu tebliğ ediyor: 

Vazifelerine dün erkenden ba,Iayarak ge
ce geç vakte kadar devam eden Alman 
hava kuvvetleri bombardıman ve avcı tay
yarElerinden mürekkeb 5 dalga göndererek 
İngiliz haYa kuvvetlerini zayıflatmak için 
yt'ni bir teşebbüste bulunmuştur. 

Saat 21 c kadar alınan raporlara r.azaran 
46 düşman tayyare!li imha edilmiştir. Bun
lardan 45 i avcı tayyarelerimizin, biri de 
tayyare defi ba,laryalarımızm ateşi!e dü
türülmüştür. 9 Ingiliı avcı tayyaresi kay
bedilmiş veya namevcud kaydedilmişse de 
pilotlardan 5 i aağ ve salimdir. Her düş
ml'n dah~ası Hurricane ve Spitfire'larımı
ıın hücumuna uğramıştır. 
· Hücumların beşi de aynı istikamette ya
pılnuştır. Tayyareler Kent Kontluğunda 
Dungeuese ile Norlhforeland arasında sa
hili geçmişlerdir. 

Ba111elıil 

Anlıaraya 

döndü 
Yakında Hataya giderek iki 

gün Anlakyada kalacak 
Denizli ı9 (A.A.) - Ba,vekil doktor Re· 

fik Saydam bu sabah Ankaraya müte\·ecci
hen buradan hareket eylemiştir. 

BAŞVEKİL AFYONDA 

Afyon 19 (A.A.) - Başvekil Dr. Relik 
Saydam, Aydın trenine bağlannw; husust 
vcgonlarında Afyona gelmişlcrdır. 

Vilayet hududunda Valinin riyasetinde 
bir heyet tarafından istikbal edilen Başve
kil, Afyon istasyonunda mülki ve askeri 
makamlar ve büyük bir halk kütlesi tara• 
fından karşılanmıtlardır. 

Batvek.U Dr. Refik Saydam, Belediye ve 
Vali konağında memleket i'}leri bakkınd3 
r,örüşmelerde bulunmuş ve bir buçuk saat 
sonra Eskişehre doğru hareket e}lemi:ştir. 

• • Antakya (Hususi) - Başvekil Doktor Re
fik Saydamın bu günlerde Hataya geleceği 
söylenmektedir. Batvekil, burada, Vali ko
nağında misafir olacaktır. Buroıda iki ı;ün 
k~lacağı, hRlkla temaslarda bulunacağı ve 
buradan Çağlıyanlara gidece~ zannedil ... 

mektedir. • 

Birinci hücum tahminen 100 tayyare ta
rafından yapılnuftır. İkinci hücum ö{!le
den az sonra bombardıman ve avcı tayya
relerindcn mürekkeb bet grup sahili aş
tığı zaman yapılmıştır. Bu gruplardan an
cak bir filo Londra mıntakasına uzaya
bilmiştir. Diğer filoların hepsi püskürtül-
müştür.,,. -

Birçok Alman avcı tayyarelerile sarıhn~ş • S O lf HABER 
15 bombardıman tayyarelik bir Alman fi-

muharebesi 

"Pravda,, nın 
BİR makalesi 

İngiltere üzerindeki . 
hava harbi, Almanya 
için, Belçika -Fransa 
harblerinden daha 
- yorucudur! 

ııııııııııııııın11111111111111111111111m11111111ııınıııı1111111111111111111t 

Almanyanın, 9 asır· 
danberi İngiltereyi bir 
kalkan gibi muhafaza 
eden 40 kilometrelik 

w su parçaıunı geçmege 
karar vermek mecbu· 
riyetinde bulunacaği 
saat rartık yaklaşıyor 
ııınıı11111nıırı1111111111111ııı1111ıııııııııııııı111111nıııı1111uııı1111111 

Moskova 20 (A.A.) - Tu bildiriyor: 
cKomsomols Kaya Pravdı• gazetesi, 

Londra muharebesi ba,hlı altında neşretti
ği bir yaZJda diyor ki: • 

Alman hava kuvvetleri havalarda· 
ki hakimiyetini takviyeye ve İngili:ı; 
hava müdafaa sistemini yarmaya mu• 
vaffak olmadıkça, ağustos bidayetin• 
de baılıyan ve 7 eyliıldenberi fevka· 
lade sur<tte şiddetlenen İngiltere üze
rindeki hava muharebesi, Alman hava 
kuvvetleri için, Belçika ve Fransa 
muharebelerinden çok daha ziyade 

yorucudur . . 
İngiliz başkumandanlığı. Alman • 

ları, İngiltereye ihrac teş~bbüslerini 
kendileri için daha az müsaid bir mev• 
sime atmaya icbar maksadile hava 
mücadelesini uzatmaya çalışmaktadır. 

Her iki taraf, «İngiltere İ(İn mü
cadelede» Londra muharebesinin bir 
merhale· olduğunu anlamış bulunmak
tadır. F' akat mücadele bu şiddetile 
daha çok zaman süremez. Bizz.ı.t hü· 
cum edenin, kendisini vaziyetin İcab -
)arının hükmü altında bulacağı zaman 
yaklaşıyor. 

Yani, Alman istila kuvvetlerinin, 
dokuz asırdanberi İngiltereyi bir kal
kan gibi muhafaza etmiı olan 40 ki
lometrelik mühlik su sahasını geçmeye 
karar vermek mecburiyetinde buluna• 
cağı saat yaklaşıyor. 

«Ak,am» refikimiz 
23 ya,ında 

•Akf8m• re1ikimlı bu gün 23 yqına bas• 
mıştır. Çeyrek asra yaklapn nefir haya • 
tında ağırbaşlı, vakur ve ciddi blr yol ta• 
kib eden aziz arkadatımııa uzun ömürler 
v'I!! değerJi yazı ailesine muvaffakiyetJer di· 
leriz. 

losu 0 kadar çabuk dağılmıştır ki yalnız ı 

tiç İngiliz avcı tayyaresi atet açabilmiştir. Al t ler·ını·n 12 adadak·ı talyan ~~~n':·~~:bd:::;::. hücumlar sür'aUe bir- man ayyare 
Saat 15 ten az sonra 100 kadar Alman d" k" " 1 r· • 

~.r,;:r••;.~:~~":!%1::::.k ~7"'ı:~c~ un gece 1 u s e 1 

:::ny:l~ ;~:;·~:lu:y:.~n.:~İı~g~~: hu"cumları tafsilatı 1 b.ombardıman edildi 
avcı tayyareleri bu ıon iki hücum esna-
sında dütmana büyük zayiat verdirmiı- Londra 20 (A.A.) _ Almtln t."yyareleri Kahire 20 (A.A .) - Dün nlttam ne;e • 
l.rdir. Bir SpiUire filosu Kent sahili üze- d ·· · d d"ıJen b"ır tebll'·e go· re, İngiliz tayyueleri 13 

1 diln gece yeniden Lon ra uzerın e uçmuş- 6 

n"nde bı'r Alman tayyare grupuna rasta- 1 . b f . dl adalardak·.· du',man üslerini büyük bir mu• !ardır. Düşman tayyare erı u sc er, şım -
yarak 5 bomba~dı~a.~ v~. bir -~vcı ~mbar- l·e kadar gelmeği iliyad edindikleri yolda~ vaffak.iyetle bombardıman etnuslerdir. 
dıman tayyaresı duşurmuş, dıger hır Heın_- 1 • 1 eli k d"l . Rodosta büyük yangınlar rıkarıl- .. t.ır. 

T gayrı bir yoldan ge mış er r, en ı er~ 7 ..ı.uuq 
kel'in imhasına da l~tirak etmiştir. aymıs '--d "dd 1 b" b KalopJoda bir çok infiliklar olmu• ve bü· 

D evvelki günlerdeki A.ct ar şı et i ır araJ 
halici civarında bir Hurricane filpsu or- M h •·ük· bır' "angın müşahede edilrniwtir. 

b dı ·1 · at.eşi karşılamıştır. u asın\laı-a taartuz .r .r •• ....,. 
nier tipinde 8 bom ar man layyareoil e uç Fortolado koyunda, Lerosla kı•, lalar, liman · d ,. t• ' Bu için İngiliz tayyareleri hemen h~ve.lanmış-
Yünkers 88 tayyaresı üşürmuş ur. methali ve bir mahrukat deposu muvaffa • 
hava muharebesinde diğer iki Hurricaıı~ !ardır.. klyetle bombardıman edilmiştir, 
devriyesi 9 dü~man bombardıman tayyaresı Berlin havaları İıtila için Demede bir tayyare yakılmıt. Toruktald 
daha imha etmişlerdir. Dağıtılan filo Fran· mÜsaid gÖrÜyor binalara isabetli endehtlarda !:r • .ı!unulmuş
sa sahill~rine kadar tak:ib edilmi~tir. 

Londra 20 (A.A.) - Berlinden gelen ha: tur. 

Aziz okuyucularımıza 
Hakikat, yarından ilibattn 4 sahife kal· 

makJa beraber kô.itd hacmini genişletnıek 
ve bu 58yede sahifelerini 6 sütundan 'l sÜ· 
twıa çıkannak suretile aziz okuyucularına 
dnha zengin mündericatlı bir gazete tak. • 
dim edecektir .• Hakikat. karilerimizin gı.t· 
tik(e llrtan alakA ve te,·eccühüne bu su
etle cevab verebilmiş olmakta.o as.adet 
hissetmektedir. 

berlere göre Alman payitahtının resmı Sidi Barrani ile Sollum arasındaki büyük 
mahfillerinde hava tartlarının halihazırda nakliye otomobil • kolları ihrak edilm~t;r. 
bir istila teşebbüsüne imk8n ııöstermekte ol Bombaya, Bardiyaya ve Capuzzo havalisin
duğu bey<\n edilmektedir. . . deki bir kararglha kartı taarruzlarda bu -

•Londrada, Man' üzerinde, kuv·~etli bır lunulmu"tur. İneili:r: tayyarecileri Cassala')·a 
fırtınanın cenubu ışarkiden şidclet!e esınekte kırtı üç hücum yapmışlardır. 
olduğu bildirilmektedir. ~r; .. dalr.tahdır. Eritrede Assap ve Diredaoua yeniden 
Rüyet kabiliyeti mahduddur. bombalanmı~tır. 

• 
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HA:KIKA:T 20 Ey!Ul t 940 _.,,,,, 
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EHİR LpirAsA ::J 
Bulgaristanla yeni · bir 

ticaret anlaşması 
Bulgariıtanla yeni bir ticaret anlaş:muı 

yapmak için, hazırlıklara ba,Ianmıftır. Bu 
günlerde bir Bulgar heyetinJn m11111leketi
m.ize geleceğinden bahAedilmektedir. 

Jozef Röno'dan K E Tİ HDk&ye 

ÇEVİREN: ÖMER NEJAD 

Rumen heyetile 
müzakereler 

• 

receğiz, mukabilinde 
Tiftik ve yapağı ve

benzin, petrol alacağız 
--o-

L•ıı111111ıuı1111111111111nııı1111ııııııııı111111111111111111111111ıuıııı1t1ıı 

i KISA HABERLER i 
fııııııııııııııııııuuıu11111111111u111111mmı11111111111111111ıuımıııı~ 

lktısad 

* ÇİVi BL1IRANI - Dün t<ıplanan Fi
atları Murakabe komisyonu çivi buhranı
n1n onüne geçmek için İ.sveçten çivi iilıal 
ettirmek. için teşebbüslere giritmiştir. Ge
lecek olan çivileri, ithalitçLlat yüz.de on, 
perakendeciler yüzde 15 kirla satacnklar
dır. * İPLİK İIITiKARI - Dokumacıla;1 
Sanayi Birliğine müracaat ederek 620 ku
ru:"a satılan ipliklerin 800 - 000 kuruşa 
yiJJ..se1diı}ini 5Öylemi$lerdi. Bu hldisc1er 
Ü:lerine Sanayi Birliği, ihtiyacı olanlara ip
lik tevziine delllet edecektir. 

' ---
i ktı sa d fakülte
sinde imtihanlar 
Yazılı imtihanlara 30 
eylulde, sözlülere de 14 
ilk teşrinde başlanıyor 

-0-

Harbden aonra Bulgari.atanla olan ücııre
tlmizde büyük bir fark göze çarpmaktadır. 

Bulgarlar, timdiye kadar bize 18tma .. 
dıkları mallarJ, a:öndermeye başlamışlardır. 
Bunların başında klıj:ıd butunmaktadır. Di
ğer Uıra(t.an Bulgarlar bizden daha zi
yade pamuk istemektedirler. Hatta eon za
manlarda bir parti Bulg'llr k~ğıdile, akala 
cin~inden pamuk mübadele eıdilecekti. 
Bulgarların bi:zdr-n aldıkları diğer mad -

deler ara.111ında zeytin, zeyUnyağı, tuzlu, taze 
balık da bulunmaktadır, Bu1gflri!tandan al
dığımız m11llar arasında mangal kömürü, 
kaşer peyniri vardır. 

Marsilyada bir oteldeyim. Hafif blr rii- selesine kadar ıürüklemif, , 
rilltü ltiterek uyandım ve yatağımda dol- Bütün bunlan ıize anlatmaktan ~~ 
rQ)dum. Etrafı dinliyorum. Hiç bir gürültü dım mösyö, bir daha. sefere bu sibl 5t' 

işitilmiyor. Kanebycr caddesine bakan o- karışmamanın tavıiye etmek için~· y, 
dam karanhk ve sa.kin.. Sigaralarımızı bitirmiftik. MÖSYO fi' 

Gürültü yeniden hafladı Bir insan silueti renge benden mU.S.adt isteyip k~lkfl~ 
pencerenin önünden geçip balkona doiru ra2' eonra ben de döndüm ve otel.iD ~ 
kaydı. Bir a:enc kadın, elinin camlııtr üte- indim. Burada enteresan tiplere rasi~) 
rinde 1-!"ıi.ndiğini hi.$.5etUm. Elbisemi yordu. Barın havasında bir vennut.İ ~ 
gi)·dim. Kapıyı araladım. Koridordan g~n ve urım.sak kokusu duyuluyordu.. çeo ~ 
üç •dam birden durduhar1 bunlar otelin hu- Jkı makJnist, alçak ıesle konuşan bit_,.dt.ı 
susi detektifi, otelci ve bir palisti.. Bana dö- İU.lyan, bir kaç boya.lı kadın bıJlurııı1P";,. 
nerek: Barın bir köşesinde duran Palmiye'rıiO}J • 

- Şüphel""dirici bir ıey ıördünüz mü kHından bir kadın hıçkınjı Jtif.lit!l- V 
diye sordular. k111ya doğru dönüp baktım. Bu ağlıY•0 ~ 
Cevabımı beklemeden detektif beni od•- dm bizim Keti idi. Yanında dn.ülı: bı ,,r 

nın içine itti. Ceb fenerlnl yaktı ve hep kırmızı ablak yüzlü fi1J111an bir adatn 
beraber odayı gözden geçirmeğe bafladılar. d.ı. 1'fuh.akkak Benuva bu idi. 

1
Wt \<f 

Onların bu harekPtl ~nl ıinirlendirdi. Biraz 10nra Keti~nin yanından tw-
Biraz ev\·el gördüğüm kadın siluetinden topallıyarak bardan çıkıp aitti. 

Rumanya ticaret heyetile yapılan tica!'et 
müzakereleri bu Şlün biUyor. He.>-·et. bu aa
bah da, Taka!I Limited tirketın'.n !lalo!"'la • 
n.nda toplanmııtır. Rum:lnya ile yaptığımız 
bu ticaret anlaşmı:ı!;ı, daha zh :lıic 1iftik ve 

* MANiFATURA FİATLARI - Piya
sada Manifaturacılar Birliği tarafından tcs .. 
pit edilen liatlara· riayet edilmemekteciır. 

:yapa~ ile petrol ve benrln müb\ld~f'!':idir. * ITALYAYA İHRACAT _ itat a a 
~~afm& imza edildiği takdird~. Tiftik Bir- sowuk hava vagonlarile ta:ı:e balık iiı.r~c 
lifi taf'1'hndan Rum:ınyaya y.lpağı günderi- 1 edilecektir. 

İkt.ısad Fakültesi yaz.ılı imt:hanları 30 ey· 
lül pazarteııi ve 4 birinciteşrin cuma glin -
leri yapılacak; sözlü imtihıı.nlara da 14 bi
rinciteşrinde başlanarak ayın 23 Unde biti
r!lecf'ktir. 

Birinci sınıf iktısad ve Türkiye iktışadı
nın bün~·esi, iktısadi coğrafya derc;:lerind,..n; 
ikinci sınıf so,yoloji -.e ikh~ad, mufa'-.~al lk
t•~ad trori~: li('ilncü ıınıf maliye ve dok
h in, para, kredi, bankadani dördüncü sınıf 
da umumt lktısad, devlet muhawbes.i, if -
lf'lnie iktısadt derslerinden tahriri imti ... 
hAna ~bl tutulacaklardır. 

Yeni ya.ptl::ıcak ticaret anla~ma11 say~in
de bu kom~u memleketle aramı7.datti tiel"rİ 
münasehf.tlerirı daha ziyade genişliyece:iJ,ne 
e:i.lphe yoktur. 

Amerika ile ticaret imkanları 
onlan bahsedec"k yerde: Keti'nin masa11na gittim. 

- Hayır mösyöler, hiç bir fe'Y görmedim. - N~.çin ~Alıyorsunuz, diye tordtlJ!io ıl' 
koridorda yapmıı oldullUnuz gürültülerden I O, gozlen Yl.f içinde içini çekerek 

Ameriknn vapurları Akdl!!'nitde sefer yap- dolayı ıize çıkıfmak için kapıyı açmı,tım. b.ttı: ~ 
mndığı için, Amerika ile ticaret lmklnları Ifte hepsi bu kadar! - Kocam Benuva, bu altf&Dl d JJ.'•°' 
kalmamıttır. Ys-lnıı arasıra bir Yunan va- - Bu saatte sizi giyinik gördük ve onun Mitel'le Bonelli parkında düello y•P'c:bu' 
purun'Un Amerikaya sefer yaparken, Türki- için fÜphelendik, vı.ııtlfe me11eleıt. bizi ma.. onun için ajhyorum. Tam ... ı oD «-ctkür. Anlaşm11.ya f{Öre, Rumanvad:uı kl- M ·ı 

iıd da ith•I edilecektir. · aarı 

Hala anlaşılamıyan 

bir hakikat 

* FLE'IE İ~ITİHANLARI - Orta okul 
ve liselerdeki tleme imtihanlarının neti
cesi ahnmı,tır. İmtihanlarda yüzde 60 ta-

ye limanlarıl'\a da uğnyaca(ından bahscdil- zur görünüz. Bonsuver möcyö. vurufacakJar. tçl' 6' 
mektedir. Çıktılar, Arkalarından kapıyı aert blr ha- Ben, bu çarpıtmaya mlni olmak ~ 

Son günlerde İstanbul llmaniJe Lizbon reket1e kap._dım. Ayak seslerinden uu.k .. Y~~?.ilirclim? Hatı:ıma , dertıal ın~ 
ar;ı51nda vapur ~eferleri yapmak, IJzbon .. Ja~kları anlatılıyordu. Bir kaç dakika bc.lt· 1.f0«yo Parenge geldi. Keti ye bir ~1 ii,d:f 
daki tacirlerle, İstanbul tacirlerini yekdi .. Jed.im. Sonra merakla balkonun lu.pumı m•den kalktım ve dolru Emniyet ıı1 ~' 
ğerine ts>.nıştırmak fikirleri ortaya atılmış- açtım. İçeriye hiç bir aöz söylemeden, gene, lüğüne gittim. Müfettite vaziyeti ı.ııb 

- [Başmakaleden devam] 
mut olan Türk milli vicdanında•jyi 
ve hayırlı neticeler vermez. 

Ferdi iıtiımarlan bile istemiyen bi
ırim manhitmız, milletlerin bu gibi 
kaideler altında istismarına asla ta .. 
hammül edemez. Dünyada en mü -
him mevkii tutmak ve medeniyet a .. 
lemini yeni battan tanzim ederek bu
nu yeni esaslara istinad ettirmek iı· 
tİyen]erin 1rayelerine vi.sıl olmak için 
yalnız kuvvete müracaat etmeleri ki
fayet etmez. Bu, tarihi birçok misal
lerle sabittir. 

Bunun için her feyden evvel ıözö· 
nünde tutulacak nokta, her milletin 
ıerefine ve izzeti nefıine hürmet ve 
riayet etmektir. Ancak bu auretlc 
l>eynelmilel bir itibara malik oluna
bilir. 

Necip Ali K 0 Ç 0 K A 

İzmir Fuarı bu gece 
saat ikide kapanıyor 

[Bat tarafı. 1 inc.i 18.hüedej 
letinin fuara bu sene de resmen iştirakin .. 
den çok aevindiğini, İran pavi.1onunda yüz 
binlerce yurdda.şun.ıun Iranda Şahlnşa.h 

H:ureUerinin vücude getirdlgi yülı:oek lnkı
labla.rı, yakından takib etmek iırMLlını ka
ı.a.ndı.k.lar~ IÖylemif, te~kkürde bulun .. 
lllUf, Şahinşah llazretlerinin ,ıhhat ve a!i
:r•tıne kadehini kaldınnışlır. 

IRA.'i ısı:nım. iN NUTKU 

l~be muvaffak olmuıtur. . * YOKSUL TA'LEBE - İlk okullarda 
yoksul talebeye bedava kilab ve aıcak ye
mek vermek için tedbirler alınmıştır. * Bl'RSA MAARİF MÜDÜRÜ - Ka.
tı..monu Maarif müdürü İrfan Alıcıoğla Bur
sa Maarif müdürlüğüne tayin ediimişUr. * İLK OKUI.t.ARDA KAYID SAATLE
Ri - Beşikle$ mıntakıı~ndaki ilk okullar· 
de kayıd saatlerine riayet edilmedi~i h::ık

kında Maarif müdürlüğüne tikiyetler ya
pılmıştır. 

Deniz ve Liman 
. * İZ~IİR VAPCRU - İzmlrden gelen 
Izmir V&puru fazla yolcu aldığı için Mın .. 
talta Liman reisliği, vapur süvariü hakkın
da lı:::Anunr t.kibata baflamıştır. * DESİZYOLl,ARI MÜDÜRÜ - Deniz
yolian umum müdürü İbrahim Kemal, De
nizyoJlarına ald me:"elele:r hakkında Mü
nakale Vek.lletine malUmat vermek için 
Ankaraya gitmiştir. 

Adliye ve polis 

* ÇOCUK O(ŞÜR~lEK SUÇU - Bü
yükadada bir dokt<ır, Marika isminde 'bir 
kftdına "'erdiill bir ille neticesinde çocu .. 
~unun dü.fmesine tebebiyet vermi!ttir· Dün
kü muhakemede gerek doktor ve gerek 
'Ma.rika bu hAdi5eyi inkir fl'tmhlerdir . * EVİ SOYAN BİR HİZMETÇİ - Sul
tanahmedde matbaııcı Cemalin evindeki 
hi:rmetçi 500 lira aşırarak kaçmıştır. Hiz
metçi sorguya çeıkilerek tevkif edilmiftir. * BİR ~fÜVEZZİ YARALANDI - Be
fiktaşta toför Şevketin id,aresindelti bir o
tomobil, Haçik i!minde bir müve:z.zie çarp
mıı ve müverzii ya.ralnmıştır. * şi'PHELİ BİR ÖLÜ~t - Sultanah
mf'dde Must.afs.paşa sokağında Vahid is
mlnde bi.ri, poÜM müracaat ıtdf'l'ek oilu
nun birdenbire öldü,tünü söylemiştir. Ce
sed Morga kaldırılmıştır. * PE. 'CTREDEN BAKARKEN - Ni
f8ntaşındıı Leman fominde bir kadın pen
Cf'reden bakarken gözü b.rRrmış, soktığa 
düşmüştür. Lem11n baygın bir halde has
taneye kaldırılmıfbr. 

--

Adliyede tayinler • 

Ank11:ra (Husu:"i) - Bazı hilkiml".'rin 
Temyiz azalıklanna tayjnleri Üzf'rine i.nlıi-

15.1 eden yerlerden İstanbul asliye ceza hi
kimliğine İzmir hakimi Kem;,lcddin, tiı:kü
dar hukuk hAkimtiğine Hullı:!'li, i1t.anbul as

liye hukuk hAkimUğine Konya hukuk h~
kiml Sabri, İstanbul Ticaret reisliğine aslive 

hukuk h•kiml Zeki, İzmir Ağırceıa. rei~
Hğine Zonguldak Ağırce:z.a. reisi Ek.mel, i5 -

tanbul diğer ticaret mahkemesi reisliğine 
kadastro hlkimlerinden Kemal, İstanbu' di
fcr Ağırceza reisliğine asliye ce:z.a hiık.lm.i 

Bürhaneddin1 Ankara Ağırce1a reisliğine 
o;yarbak>r hllciml Sabri, İstanbul kad"3tro 
MıJdmlJğine Temyiz raportörl~rirıden Hu .. 

lUsi. İstanbul asliye ceıa h8kimliA;ine Ko-

CJ>•ll ceza hiklmi Celiledclin la . dl! 1 
lerdir. yın e tn ~-

tır. Amerikan vapurları Lizbona kadar sel· ınce tipli, çiçek gözlü, bir kadın girdi ve tim, o derhal: _ #1 
diği için. Litbon, Amerika ile Akdeniz mem perdeyi aşağıya kadar çektikten aonra tat - - Bu .q.m bu ite mudabal• 
lcketlı?ri ara~nnda bir transit merkezi ha- 1ı bir ingiliı: •ivesile: dML etti'~ 
line gelmiştir, - Mersi, çok insan bir adamsınız. Benim Akşam uat on buçukta henı ll1illJ# 

Ticaret Vekiıletinin bu ciheti gözönünde ismim Keü'dir, dedi. iki poliı memuru Bonelli parkında 
t~t~rak, B.~r,elo~ada lüzumsuz yere oturan 

1 

Siyah saçlar albnda ııüzel bir yü.r., çekik, rın arkuına saklanarak bekledik- .. -' 
Tıcaret mumes!'ılinJ Ll7.bona n1tkledecejiİ'ıe tatb bakı,lı bir çlft ell göz, bana hem en- ~at ~-~·o~ birde ~nuva görün~~ 
şüphe ~oktur. Eğer Llzbonla İstanbul ara- ditte, hem tebeuüm ifade eden bir nazarla dogru yurudu, bizi gorünce Ape..t !1 ıh f'. 
sında. ticari bir münasebet teessüs ederl't, bakıyordu. - Bonsuvar mÖ8yöler, üstümde ııl~ 
Arnerıkan eşyasını Türkiyeye getirmek lw- _ Sizi niçin takib ediyorlar, diye aenc flıyet sizi mealek itibarile ali.kada.l' clJf ( 
men kabil olacaktır. - H. A. kadına sordum. benimle beraber Kabulot barına b~ 

- Banyo dairesin• uklan~b.m. Beni liniz. Orada enteresan .,eyler aö~ 
arama.la geldikleri uman peneerden ıark· de:dL ~ 
tım ve korniıe asılarak buraya kadar ge- Bara koştuk. Sağda. ııolda kırılınıf d,)~ 
lebildlm. Alt kotta kocamla berab<>r oturu- leler, parçalanrIUf tabaklar ve 1'> f, 
yorum. Geçen ak~m tiyatroda alkıtladı • görülüyordu. Bar aahibl ve mü.ş~r;;:. 'I 
ğım1 :ı; bir a.rtiıtin kolyerinln çalmdıjını ga- de uzann'Uf, tak•lından kanlar dJ. 
zetelerde okumu.tum. Kayıb kolyenin fo- adamın hafı ucunda toplanmıtlaı; ~ 
toğrah da gazeteye konulmuştu. Bu ı.ııkşam - ıfu öldürülen adam Mitel'dit· ?il 
b•vulumu yerlettirirken bir de ne göreyim, salan Benuva öldürmü, olnıuın.ı diY' 

Mangal kömürü fiatlarında 
ih~ikir yokmu, ! 

Belediye Ikbaad müdürlüğiı haftalJrdan
~ri mangal kömürü hakkınd'l yaph~ı tct
k5katını bitirmiştir. Bu tetkikattan alını.ıın 
fletiC'eye göre, manrıal kömürüniin ne perl'
k.ende, ne de toptan satış:larında ihtik!r 
yokmuş. Halbuki lfehıimi7.in muhti!li( semt
lerinde bir kilo kömür sekiz kuruta kadar 
satılmalı: tadır, 

-!"'"'"'" HERGÜN BİR RO"PORTAJ ~ .. 
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:~.=:.! Tkoptan 65 kuruş olan ekstra 1 
~ e stra zeytinyaiı perakende 1 

bu kolye, eıyalanmın arasında durmuyor yö Parenge haykırdı. t'il' ~ 
mu? Polie ıelecek, kolyeyi bulacak va halı:- - Evet vurulan ~l'dlr. ~~ 
kunıu:la takibata baş;hyacak. Onun için nimle bu akşam Bonelll pukınd• ld ~ 
kolyeyi aldım ve bu otelin beşl~cl kabnd• cağım Keti orWığa :va~ ~albU ş,,i'; 
oturan artbıtin odasına götürüp bırakmak bu akşam bu barda rakiblerınde~ 9'!. 
iıtedim. Pe~cereden pencereye geçerek ar... düello yap~. ~eU'nin m.aksa~ı 11; 1:;.ur 
tistin odasına girdim. Uyuyordu. Parmak.- çekerek Mıtel ın hakkeclilm.esinl 
larımın ucuna basarak: ilerledim ve tam tırma.lctı. . Jelli ~ 
kolyeyi ma.'8sının üzerine bırakip döne - ._Bu 1efer ~e Keti 11rl aUa~ o ı ':J 
ce*1m IU'ada uyand.L Haykırmağa batladı. yo Parenge, ne yapalım aUceJU'l'l rl'~ 
Zile basb. Ben de pencereden kaç-tım . .Ev· bons~var hepinize diye Benu...-a . 
veli, Bize .Oyledltim pbl banyo daireafne veı·di el>"~ 
gakJandım ve sonra komlşılerden tutunarak Keti, kocasının koluna fPrdi. Ka:)'Ô il 
buraya kadar gelebildim. Size iyi geceler karlarke.n ge_nc kadın bonauvar ?d~ ,J 
mcisyö. çok teşekkür ederim, ben gidiyo- rek be:nı 8@lamlıyordu. ~/ 

= 60 kuruşa nasıl satıhr? ~ 
-;11111111111111111111111111111uıınııuıııııuıııııııııuıııııııııuı : 
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Bır dostum var; Edremidlidir, yağ tica- ta ta ah 

reti yapar. Geçen gün lif ara~ında anlattı: keby:~:. Y ud da bizzat bakkal, m._u yal 

,_ Yani, pamuk vey aruaam yağı '1 • 

rum. 
Kapı1'1 açtı ve koridorun karanlık.lan a

rasında kayboldu. Gülerek yataia girdim. 
Uyu;,,utum. Erte'1 gün deni> kıyısındaki 
lokantalardan birinin bahçesinde yemek. 
yiyordum. Masaların arasında birinl an -
yormııı gibi dolqan Manilya emniyet mü
fettiışi Mösyö Parenge'yl gördüm. O da be .. 
ni gördü. Gelip masama oturdu. Kendlsine 
bir kahve 1Jmarladım. Mösyö Pırenge (Ü -
lerek bana: 

İldısad Faküllasiııl• 
doktora talimatnaın•1~ 

ŞiddeUe al.kışlanan bu nutka i:::an bü)·j.ik 
elçisi ekselins Khım.i cevab vermi.f, altı 
•ne evvel Şahin.şah Hazretleri, Ebedi Şef 
n1erhum Atatürk: ve Milll Şefın maiyetinde 
ıeldiii İzmirde bu defak.i ziyar·etinde bilyi.ık 
terakki eserleri gördüğü.nü, İzmir fuarını 
pek bejendiğini1 bunun büyük bir eıer ol -
duğunu ıöylemiş1 Iranla Tüı·k.iyenio. e~elt 

münasebetinden. İ.ranın Şahia..,ah Hazret -
lerinin yorulmaz amı.i sayesiııde yeni İra
ııın erittiği terak.kiyat ve Ln:Cılıibın, Türkl
yenin bu gün erdiği terakki merhale!ltnden, 
Atatürkün bu lfler üzerind'"ki rolünden 
bo.hsederek den1i,.tir ki; 

c- ~u ıene mahsul iyi ... Yağ bol. Para 
da ed1yor. Ekstra ek!'ttrı, toptan 63, _ 65 
kurut. Piyasa blra10 isteksiz, Hat kararsız 
ama, gene biraz para kazanacağız. Gel ge
lelim,· teneke yok. Geçen sene 28 _ 30 ku
ruşa aldığımız tenf'keler bu sene doksanı 
aııb. Hem de bulamıyoruz. Teneke işinden 
59de -~iz delil, yoğurt<,"Ular, konserveciler 
de mut~.•sir. Ticaret VPkilimiz son beya
natında Jngilt•reden teneke getirilmi"!İnin 

---~.--------.... ,....------~~ temin edileceğini söyledi. Bu beyanat pi
yasa6a iyi te ir yapb. Hatta t4>neke üç beş 
kuruş ucuzla!1ı. Fakat, bu mütkülitla htıl5. 
yüzyüzeyiz. ln~ilte~en teneke gelmesini 
İlôrt gö~le bekl(lyonız. Hele sabunluk yağ
ları getırmek itln varil ve bomba buianu
yoruz. Sabunluk y11ğlann nasıl sevkedil!'
ceği bizi çok düşündürüyor.• 

- .Hayır! Gene teytlnya~ ~eyıinyatı 
ama, daha kötü zeytinyağı ... Susenı ve pa
muk yağlan, tahlilde belli olur. Fakat, .-y
tinyağının iyisi, kötüsü anlaşılm:ız. Anc:ık, 
al.idi 4,5 tan fazla olursa, yen~k yağ 0 1 ... 
nıaktan çıkar. Sanayide kullarulacak yaij:dır. 
Bu karışurma işini yapı:ı.n ikınci el m.id\r, 
yoksa perakendeci midir, orcını bilemem. 
Bı:- de daha mühim m~ele var; Biz, ikinci 
ele, yağı, tart.arak, kilo h~sabile satarız. 
:annederim ki, ikinci el de pelakendeciye 
o)·Je satar. Halbuki bRk.kal, siz.e yalı lit
re? ile verir. Zeytinyağırun ke..,.feti ı.aid 
dört derecedeki maimukattarın veuıine gô
re binde dokuz yüz bilmem kaçf.ır. Dokuz 
yüz ,u kadar gram olarak aldıj:ını tııe bir 
lıtre diye verir. Böylelikle de yilzde on nijll
petinde bir avantaj temin eder. Sonra, bJz, 
yağı satarken tenekeyi ta.rtar, teneke da
rasını düşer, öyle satarız. Teneke için pıra 
almayız. Arada bu bedava tıtneke de var. 
E:ter bakkal ölçüyij yanm parmak af8.fı 
doldurursa, günahı boynuna, o da aynca 
kirdır. 

- Ne o, siz, otel hırıızlanna yataklık et
m"ğe mi başladınız? dedi. 

Bir gece evvelki hidiseyi ona a.nlatmağa 
ve bu ifle alikam olmadıtını tuh etmeie 
baflad1m. Tam ıözümü bitirecetim ıırada, 
müfettit, bana fU nasihati verdi. 

lkusad FakUlteslnln doktou ull1"' ~ 
mesi, dün ilk defa olarak fa kült• d<~ ..I' 
om riyuetlııdeki bir komlayon ~{ı' 
tetkik edilmlotir. Talimatname. M• ~ 
~füti tarafından tıısdlk edlldilctcn, ,,ı I 
lktıoed Fakilltesinde doktora ımtflıl ~ 
re<:ek kim .. ıer, bu talim. amam•~ 
reket edeceklerdir. . 

HA B ERLERi 
•- Bu ıün de İnönü ıihi ki.mil, yüksrk, 

k<><• bir fAhsiyet, ı•keri, siyasi "luvallakl· Akhisarda: 
yetltrle dolu parlak bir mui~ile beraber bu 
llüyUk milletin mukadderatına ım:haret ve 
llyakAllıe aynen ve öylece önderlik etmek -
tedll .• 

fLEKTRİK SA~'TRALI - İnşaatı 100 
bin liraya mıııl olan elektrik untralının ve 
tebeke ksi~tının kat't kabulü dün yapıl
mıştır. Bu münasebetle burada bulunmak
ta olan Nafıa Vekileti mümessili ve mü
hendislerimizden müteşe-kkll heyet terefi
ne Ş@hir karinowunda Belediye tarahnd.an 
bir ziyafet verilmiştir. 

Sefir, Belediye reisinin tözlerine teşekkür 
etmio, a:elecek sene fuara daha genit mik
yut.a itlirak edileceğini ümid ettiginı söyle
dikten IOllra nutkuna ~yle nlhayet ver
ıniştir: 

•- Mana.zatımı ızi3 Türk millet.inın b.ıh
tiyarhiı ve iyi ıünlerinin de\""lmı fen1rn • 

Kayaeride : 

Bu sözler ara~ındn en ziyade zihnimi meş
gu \ eden toptan yaj: fiatının 65 kuru, ol
mafııydı. Nasıl mcş&ul etmezdi ki, söyle
dığl yağı, perakende 60 kuruta satıyorlar .. 
d1. Bakkellart dolaflım. Filhakika, ekıııtra 
~kltra diye vereC'eQ:i yağa auunr 6S kuru, 
ıstt.\'enler oldu. Ekstra yaj için 55, 58 dlyor-
lardı. Dün tekrar bu dostumu gördüm. Bu 
işin ıırrıru, hikmetini sordum. Şunları an

- lattı: 
İtte bu ~rait dahilinde, toptan a!tmış be

~ alınan Y•Aı. perakende altmıp ut ,,aları
na değilı 50 kuruşa aatmamalarına havret 

- Bir daha sefere, Polis, .ize hürmette 
huur etse bile onu vazifesini ifada ser .. 
be"!t bırakırtı:ı. Siz.e anla.hlan, kolye hik&
yeA belki de doirJıdur. Dün gKe ıördüğü .. 
nüı gene kadın hakkında elimde oldukça 
h11cımlı bir dosya var. KeU'nin bütün bu 
işlerde ıu.iniyeti olmadıiuıa eminlm ve e .. 
as~en evrakı da onu gösteriyor. Bu kızca
l:ız, bu yakınlarda Atlantikte: sey11hat eden 
vapurlarda kumar oynıyan ve madraba:ı .. 
lıkla vakit geçiren Benuva isimli beynel
milel bir dol11ndırıc1 ile tanıştı. Biz bu a
damı çok t11klb ettik. F&kat bir türlü bir 
ciirmü meşhud yapam11dık. Ket:l, bu adamı 
ibadet derecesinde 11evlyor. Benuva, oyun
larda k8ğıd deiiftirmek huswı:unda belki 
dünyada bir tanedir. TabHdir ki, bu ada • 
nun kendi salıasında korkulu rakibleri var. 
Bunlardan Mitel, Benuva'ya poliı tara -
f.ındRn bir cürmü meışhud yaphrtmak içjn 
ne yapmıt yapmıf kolyeyi onun bavuluna 
ko)'mUf. Bunlar eskidenberl biribirlerine 
dümandırlar, Valparf-1.o'da karoılı.kJı ateş 
ettiler. Ne çare ki, kurşunlar hedeflerini 
bulmadı. Ge('en ytl Santiyago'da ge.ne biri· 
birlerine ateo ettiler. Kurfunlardan biri 
Mişel'in alnını 5lyırdı, Diğeri Benuva'nın 
dıt.inc gömWdü. Nihayet bu bitip tüken • 
mek bilmiyen ~ütma.nlık. Miıel'i kolye mc .. 

nidlo 10nlarken
1 

kadehimi i.lima.l<Rm Tür _ l\ıfEB'l'SLARL'\; TEl\J.'8LARJ - ViJA
kıye Rtidcnmhuru Hazretlf'rinin sa~Jık ve yetimiz içindeki kaza ve nahiyelerdcki tet-

kiklerini bitiren meb'uslar dün de burada 
\·arhj't şerefine kaldm.r ve içerim.• 

SELANIK BEYNELMİLEL J.'llARI hıılkla tema!lllarda bulunmuşlar ve dilekleri 
Seli.nik beynelmilel fuarı hazırlıkları son t~'.'lpit eylemitlerd.ir. Mfl'b'uslarımı:ı: bu gö-

!h 
rüşmeler e!Sna!nnda .Reçen yıl halk tarıfın· 

aa aya girmi,tir. Fuar öbür gün merasim- dAn ileri sürüln1llf olan isteklerin bA,arıl-
le açılacaktır. Fuar mUme,.ılimiıle Alman mı~ olanları hakkında da müntehiblerin~ 
ve Bulgar mümeis11ltri Sellnikte bulun - mı.ıılOmat vermişlerdir. 
mıktadtrlar. HASTABAKICll.IK KURSU - Burada 
1t·S@~inik ~annda Yugoslav _paviycnunun açılmı!'f o1an vilivet ha!'labakıcıhk kurıunu 
uşa . remı ne riya~et etmek U7.~r·, Yuj{os- muvı.ııffalciyetle ikmal eden bayanlara dün 

lav Tlcaret N~~ı Andres, bu gun Se!&nile j askeri mı-hfilde yı.ııpılan mcraıclmle Valı ta .. 
muva!.alat etnıı,tir. rafından diplomalan verilmlştir. 

-- -• • 

•- Evveli yağ hakkında biraz lzahnt 
vereyim: Ek~tra ekstra ve ekstra dediği· 
mi1 yağlar silkim zeytininden olur. Zey
tin ıilkildikten "Onra yai çekilir. Bu ya
ğın üst tarafı, yani daha ince oJanı ekstra 
ek,lra, eltta kahlnı da ek!!'tradır. Yemeklik 
dediğimiz yaj!la.r, djbe dü~en taze :reytin
lerdE"n çıkar. Bi7., geçen ırün de söylt'diğiı,:; 
gibi, ek!'llra ek5tra yağı 65 kuruşa toptan 
Mtıyoruz. Fakat, gene, 60 kuruJB, bak
kalda perakende ek.-.tra ek~tra djye yağ 
satıldığını 'görüyor, hayretten hayrete dü
fİ.iyoruz. •Bu natıl olur?• diye "liü,iinelim: 
Bizim sathğımız yRM;a, ya ikinci el, yani 
bizimle perakendeci ara!ı1nd11kl ufak çap-

edilir.• -

Artık, bu !ım anlanuştim. Sor:hım 
•- Bunlar hepsi, mlistehlikin, halkın 

zararına, yani seııln bt-nim zararım~ 

olaıı feyler, Bunların önüne geçmek için 
ne yapmalı?, 

. •- Va.ilahi or11!'lını bilmt-m. Yalnız, zey
tınyağı Jıtre yerine kilo ile, yani Uırtı ile 
ımtı1ır~. halk yüzde' on kazanır. Am11, o 
?:aman da, b::ıkkalın avantajı kaynar. Yağ 
fiat..ı belki yüzde on yükselir. Hula~. 11vnı 
şeydir. Fakat, her halde, bu ebtra ~k~tra 
yağ diye sa.hlcın yağların karıştırılmamasını 
temin etmek lazımdır.• 

-~~~~~~~~~~~~~~~ 

gularımın böyle •İnRıdcıJık. iltirasıno uğ
radıtıru görmek, beni coşturmağa yetmişti. 
Hemen atıldım: 

- Veriniz elendim, veı·lniz .. İstediğiniz 

Nitekim, çok g~meden 
yaflar sıı:dı~ını gördüm. 

yanaklarından 1 i,..im'ı ~-!duran ani .. . d t f .. uıı vınce ve ıaa e e na-

Hanımlardan bir kaçı daha ağlıyordu. 
namamanın verdili heyecandan taşmı.şb. 

Tutuk bir Uıııanla: 

jBORSA) 
19 Eylul 1940 pi 

Açıbf 
Londra 1 Sterlin 5.J' 
Nevyorlı: 100 Dolar • ~ 
Para 100 Frc. .... 
MUano 100 Liret .... 
Cenevn 100 İsviçre Frc. 30,SO 
Amsterdam 100 norın .... 
Berliı:ı 100 Raylfmarlı: .... 
Brilkael 100 Befp -_.( 
Atına 100 Drahmi o.:z; 
Sofya 100 Leva ı. 
Prag 100 Celı: Kronu .... 
Madrld 100 Poçeta ıs.ııo 
Vartova 100 Zloti $sıS 
Budapeflo 100 Penıö 26.&ZS 
Bükre, 100 Ley O, S 
Belgrad 100 Dinar 313·~!ıı Yokohama 100 Yen 'l)OS 
St<ıkholm 100 İsveç Kronu sı.~ / 
Mo.ıtova 100 Ruble .;:::,/ 

ESHAM VE TAiiVtLA1 l-' 
Tür)ı: Ticaret Bankuı nama 9'ıJ 
Sıvu - Erzurum 1 ~:ıı 

., 5 '/!-" 
• • 6 55.'/I 

MümeL•ll ııeıln ıo'J.~ 
Merkez Bankası peşin 

bir kaç kelime duyabildim: 
1 

-,/ 

,, amanyo u kadar falsolu nağmelerle başınızı aA"rıta .. 
~. yun .. Elverir ki, beni inAdcılar zümresin .. 
(ı der._ ihrac ediniz .. dedim. 

Fakat, bu yaşların hiç biri. gönlüme akan· 
lar kader acı olama?:dt. 

Udu yanıma bıraktığım zaman büyük bir 
alkış tufanına tutu1mu,tum. Tefekkürler 
yağıyor, her kafadan bir ses yükıteliyordu: 

- Vallıı.hl sızde h&ıineler varmı4 da giz
hl·ormu$.orunı.ı7? .. 

- Züli.11 dPdim. Sı:ına medyun olan be
nim .. Teşekkür etme!.. Ben te.,ekkür ede
yim .. Sen yalnız affını bildir .. Çünkü bu 
göz yaşları .... 

- Hiç biri değil.. Anuıı bu1
- il .J 

ne ~· çocuilunu ... Sence hepsi blr··ı.~t.ı".I 
ZuliUn kesik hıçkırıkları JcU ti <f 

kadar geliyordu. Fazla durarnadJII' 
girerek odıma k11pandun. 

O ııündenberi Namık h&I• ,,.ıı 
yok!_ ,------

Edebi Roman 
TEFRiKA: 49 

t~ Zülil uda sarıldığımı ıörünce hayret 
\!ı içinde kalmıştı. 

KERİME 
NA D 1R 

- Bu mümkün değil! .. Nejadt, hem de 
,~ böyle bir mecliste d !'l.lemek; muilaka rüya 
\~ gOrüyorum: dedi. 

Hava çok sıcak, teller de yeni t11:kılmış 
olduğu için akord biraz uzun sürdü. Sonrııı 
h~rkcsten arzularını sordum. 

-;,, Sizi temin edf'rim ~. kaç ıenedir bu 
ileU elime Almadım, dı!dim. Bildiklerim! de 
unuttum~ beni mazur görün! .. 

Etrafımda, çiftliğin diğer kiracılarile be
raber yedi tekiz kili idiler. Raygin Hanım 
urarırta devam ediyor: 

- Ej:er bir k11ç ıte:Y lütfebnezseniz çok 
gücenirım Nejad Bey! .. Ben lizi bu kadar 
lnadcı bilmezdim: diyordu. 
Karıı tarafta, a.rk.aınnı çardağın direline 

dayayarak küçük bir minder üstüne otur
mu, olııı:n Zülil ıülüm.&edl: 

- Ablacığım .. Udunuzun telleri tamam 

Zülll büyük bir kahkaha kopararak: 
- Sakın hRL. diye bağırdı. Vallahi udu 

ochıoqna götürür, tellerini kopanr
1 

böylece 
çalrnamak için hak kazanır ... 

Gürültülü bir
0

güliifme koptu. Sonra tek
rııır bütün nR7.Ar1ar hılna ·çevrildi. Kiracı .. 
lard~n Yaışlı bir hanım: 

.-: BP.~rfendl maşallah çocuk de~ilciniz; 
nıçın ~.vle na1lanmnktan h04laruyorsu -
nuz?. dıye söze karı,tı. 

Zi.ı1Al hali cülüyor; fakat ısrara yana,
mıyordu. 

mı?.. Nihayet görümcesi ona döndü 
- Elbette!!- Yanl taktım.. - Kuzum Zü181! Nejad Bey her zaman 
- Nejad bundan emin delildir .. Bir kere beyle inadcı mıdır? 

muayene etain!.. Zülil tek bir kelime ile: 
Gene kadın hayreUe yüzüme balth. Ben - Muhakkak! .. diye mınJdandı. 

Zu!.llin nıakaAdını derhal anlamı.t ve &ül~ Sonra1 omu7.larıru kaldırıp gözlerini u-
me;le başlamı.ştun, 1 zaklara çevirerek: 

- Muayen~yi burıda yapamam .. Odama - Şimdiye: kadar bir kere blle vurdulu 
çıkr:"a.~ıyım; d~dim. mızrabı duymadııV~a gcire, her halde inad .. 
Sozu.ınden hiç _bi_r ~Y anlamayan Rayai.n 1 cı 8Ryılmalıdır; dedi. 

Hanım kekeler ııbı: Yüzüme ant bir alev çıktı. Kendi kendi-
- Nuıl?. Tuhaf!. Buyurun bakın!. dedi me bile IUÇ izah edeblldıiim mu&Llk duy -

Udun se~i fena değildi. Mızrabım önce
leri biraz takıldı, sonra yavaş yavaş alıştı. 

NaA:meler, 7..ararsıı, hatta tatlı çıkt:ı.or; 
akşRmın metaı dolu sessizliğinde etrafa 
dağılıyordu. 

Bir ar~1ık sesimi de bu nağmelere karıe
hrdım. Içimde büyük bir musiki hasr('tİ, 
birikmiı bir iştiyakın taşkınlığı vardı. liyle 
duyarak çalıyor ve !löylüyordum kl, saat
lerin uzamasını, ıfu1ün tVkenmemesini iı!ı-
tiyqrdum. 

Kimq bir ft'.!Y söylemiyordu. Hareket.sir.; 
fakat hayretlerini gizlemedf'n dinliyorlardı. 
Yalnız bir kere Reygôn Hanım içini 

çekti: 
- Nıe tatlı se~! .. Hayatımda böyle içli bir 

muı;iki dinlememi tim! dedi. 
Zülltle bakhm. Batını çardağa dayamış, 

Uz8ıkları seyrediyor; asma yapraklarından 
yüzüne akNım güneşinin kızıl yaldızı eJe .. 
niyordu. Gözlerinde öyle derin bir elem 
vardı ki, hemen ağlamak Uz.ere bulundu .. 
ıunu hissediyordum, 

- ~lıır11bınız öyle güzeJf Öyle tatlı ki!. 
- Seıini71n ahengi hep kul.ııklarımda ka-

lacak!. Böyle hazin ve içten okuyuf hiç 
duymarnı~tım. 

Bir trk teşekkür fı. ldamıyan Zül~lin 
lı81i gôz yaşlarını kunıtamRdığını ~Ordüm .. 
Stı~Jl'altla, belki nazarlan kend.Jne ~virt
memek gaye111inde idi. 

Bu sırada, Erol ağhyarak geldi. Düşmüt, 
di1i !lllyrılmışh. 

7ülAl yerinden fırlad1, çocuğu kucakladı 
ve hıçkırarak ağaclar arasına daldı. 

Geç vakit, içeri girerken, onu bahÇf' ka
pıııının iç tarafında gördüm, Karanlıkta 
büzülmüş duruyordu. Beni görünce kolu
mu tuttu. Hill ı"l11k olan gözlerile gözle
rime bakarak heyecanlı bir fısıltı ile de 
di ki: 

- Ben bu .gün hayatımın en kıymetli 
santlerini yqadım Nejad! .. Bunl11rı ıana 
medyunum .. Beni ne derece müte.hassil et· 
tiğini bilemezsin! .. Çok, pek çok te,ekkürler 
ederim ... 
Kapının pervazına dayadığım eliml tuttu1 

sıktı ve öperek yanaiına bastırdı. 
Dudaklarundan bir cA!· nidasının fırla

maıına mA.ni olamamıttım. Bu iUpheıiz, 

Sözümil tamamlatm.adı. Elite alzımı ka
pa.varak: 

- Yefer, yeter! dedi "Ye k._ranlık mer .. 
dlvene doğru ileriledi. 
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Çiftlikten döneli yi.~ml gün oldu. Sıcak _ 
lar devam ediyor .. Oyle sıkılıyorum, öyle 
.!!ıkılıyorum kil.. Her 'ey beni, kAbu."lu rü
yalııırın a!l"ırlığile boğuyor .. 

Her gün denize giriyorum .. Ba1.an Zül.il 
de bu btınyolara ittirak f>diyor ... Fılu.t, ne
den bilm~m; aramızda gittikçe artan bir çe:
lcingf'nlik var .. Biribirimize yaklafrnaktan 
adeta ürküyoruz .. Büyük bir tehHkenln et· 
r~fınd• ihhy~tlı adımlarla geı...irıenler aibi
yız .. Bu . tehlıke nedir?.. Neden böyle ha
reket ed~_Yoı:ız? .. Bütün bunlar, yorgun ru
lıumu buıbuttin yoruyor; günlerim

1 
ne ol• 

d~f1 bilınmıyen bir intizarla geçiyor .. Ne
yı: EvE"t, neyi bekl1yonım?. 

Iki gün evvel ZülilJe Namık büyük bir 
kavga ettiler. Vakit a:eç, odalarının kapw 
kapalı idi. Balkona çıktım, Deniz ta.rafına 
açılan büyük pencereden söylenen töı • 
lerin bazılarını duydum. ' 
Namık IÖyh.iyordu: 
- - Ben h.areldtıma müdahale i&te • 

mern: Çocuk değilim.. vazifelerimi müd -
rik:im .. nedir bu ıikJ.yet!. Nen ebilc?. Söy
le! .. Anlat bana! .. 

ZU111 daha yavq koııut!uiu ls\ıı aııcalı: 

• 
Ajuatos sonları!.. JW 
Evvelki Abah çengel köyund"'.ıı~' , 

Hanım telefon ederek çütllkt.en .~rıJtıfiit.J 
ve bizi bu p11:zar beklediklerini '°~ .,.. 

Dün, Zülille ~irlikte gittfk. 
1 
~o1a~,.ı 

nezleli idi. Tey:zem onu evdeı • ı 
1
,,:.el'. 

Gün, bir cennet mariurası #~ 
sanki yaz, son tenliklerini yaP1~ ,t~ 
Akşama kadar, Namığın . al~t dl' ~ 

oturduk. Enl,te bey ~k milli ;.""'. ı 
yor, büyük hMım Züllle kar11 bO tıt:f·ı 
habbet izhar ediyor, ıöriimC<I il' ( 
memnun bulunuyordu. ~&' .,/ 

Akf8m üzeri aynlmak ü~re ;.r ıJJ'/ 
!edik. Yemeğe kalmamız içın ls ..... 
lar; hatta. gece dönmez.sek 1'~ ~ 
crğlni ıöylüyorlardı. ~J 

1 

Zülal, Erolü bahane etti; b<;;;,.. f>l 
aı kadqımın ıeleceğini ua.ve et I! 
dık. . ... tı'ıll, 

Gün"' henüz babnıtll> S•l<i" dl>Jf" ~ 
bir akpmdı. Vapur fskefesın• µ~' r 
lerken, Zülll kolumu dürttU.. ıerı .. ~ 
ta, dailann llrllanndan yük,. 
tererek: 

- Bık, ne güzel!. deci. 
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"Y• mektubu . A VRUP ADA 

Ftumen - Bulgar 
~ n l.~şm ası ve 
1" URKLER 

n· ~ 
'}''.~çok şehirli ve köylü 
k~rkler Bulgar idaresinde 
il\ ~ak istemiyerek Ru
'ehll. erle birlikte Köstence 

l'lne ve Türk köylerine 

7 çekilmişlerdir 
•lan ~lulde Craitıva' da im7alanmış 
ııne T··U~en - Bulgar anlaşması üze
tür, Bur ler arasına da telaş.düşmüş
il,,. Bır çok şehirli ve köylü Türk a-

ı ul "d . . 
llıiYet k gar ı aresınde kalmak ıste -
tc ıehri Rumenl.~rle ~~rlik~e Kösten
ıniılcrd· ne ve T urk koylerıne çekıl -
dard ır. Bu ailelerin saym 300 ka
loılat° Bunların pek çoğu evlerini, 
t•kıp kını ve mallarını satamadan bı
'4ıınd açmışlardır. Bu üç yüz aile a
l<ıt v a doktor, avukat, memur, tüc-

R e •an'atkar vardır. 
uınen hük• · L • • ı ı ııı,h umetı, pe" ıyı an aşı a-

l•~~ Ve anlatılmak istenilmiyen bir 
l"Ütk el ve. n:ıaksaddan dolayı, bu 
Bu] aı elerını geri göndnmek ve 
ı Karlara t ı· k .. 'lltck . es ım etme ıslıyor. Bu 

etın b .... k b' 
~ılık ol ıı_yu .. ır h~ksı>.lık ~e vefa-
lı.Yeti l<~_cagı soyle~ılerek bır '!ürk 
taca ostence va iti umumisine mü-
1 at etti y 1 .. itak b· · a il umumi sadre ıifa o-Buh.,: l~Y yapamadı. Heyet, ıimdi 
t.ı.k~r S gıderek nezaretlere başvura• 
ltıenl · adahı ve doğrulukları Ru • 
1:. •r tarafı d d • k · 
"il) tt1·l . n an aıma ta dır ve tes-
Iİtalaı 1 mıı olan Türklerin bu haklı 
b•kle ~nın kabul ve tatmin olunacağı 
1 nıyor T·· kl · · • · le d" ttine · ur erın ıstegı. en ı -
~na &":•aport verilerek ar.a vurdla-

'va1. elerine müsaade olun~uıdır. 
~z. ZIYeti bildirmeğe devam edece-

lluıae. . *** 
Bir t•tandan kaçan Türkler 

Şunınu ~ aydanberi Bulgaristanın 
tı.ndan 'ka ıavadi ~~ ~usçuk tarafla • 
~ıl4Yetl _çarak Sılıstıre ve Pazarcık 
l"utk •rıne sığınmış olan 800 kadar 
•nJ'ı~ :~rkek, kadın ve çocuk- son 
l,tdj 1 Tıerinc Köstenceye çekilmiş
~Plak aınaınile denecek derecede 
lıb,,Yu vJ aç olan bu zavallılar, ·iske· 
•ltınd n a, meydanlardaki ağaclar 
Yotlar~ Yataksız ve yorgansız yatı • 
dınJ111 ı. Hasta olanları, doğuran ka
lan1 . Vardı. Bunların h~psi ana va-
1 Kıtınek · · I 'tinde ıçın toplanmı~tı; fakat c -

DARB 
• lnpliz resmi tebliği 

Londra 19 ( A .A.) 

Hava Nezaretinin tebliği: 
Dün ıec•, İngiliz bombardıman tayyare

leri. büyük kuvvetlerle Anvera, Zeebrugge, 
Dünkerk., O.tende, Calais, Boulogne, Dieppe 
v• Havre limanlarına kar,ı de,·anılı hü -
C'umlar yararak dütmanın i:ıli plıinlartnı 
b-:>ımaya devam etmişlerdir. Se;."l"i.sefaine 
ve aıı:keri depolara bir çok hasar verdirilmiş 
ve bir çok yanıınlar çıkarılmıştır. 

Dilı:er bir bombardıman l::uvvf'Ueri de 
Osrıabruck. Ehrange. Hamm, Mi.lnnheim ve 
Brüksel tevzi merkezlerine hücum etm• • 
l.t!'rdir, 

Sahil .. rvi."ine mensub tayyareler, Bor
kum açıklannda bir gemi kafilesine hücum 
eıt:mişlerdir. Bir düşman torpito muhribine 
tam iMbet kaydedilmiftir. 

Sahil 2'ervisine mensub elli.er tayyareler, 
Chf'rburg lim11nına , Holanda ~ahilleri açık
ldrında M"yri-.efaine ve Kooy tayyare m""y
danına hücum etmi,lerdir. Tayyareterim.lz
Ö•n yodlli kayıbdır. 

• • Londra 19 ( A.A .) 

Dün ,Undüz dü,man. avcılarımız ve ha
va bataryalarımız tarafından mütemadi 
hücumlara marul kalmıfbr. İlk raporlarR 
göre muhare~ler eısna.sında 42 dü,man 
tayyare!tl dütürülmü$tÜr. Bunların biri!i 
hava bataryaları tarafındın. dü~Ur\1lmü,tür. 

Dokuı a\'ctmıı kaybolmuosa da, bet ~tot 
salimen dönmü,tür. 

• • 
Londra 19 ( A .A .) 

Hava ve Dahili Emniyet Neı.aretlerinnı 
mütterek tebligi: 

İn.gilt.ere ve bilhasaa Londra üzerine ta
arruı.lar ıece devam etmittir. Son günler
de tatbik ettiği yeni ri.stem.i tak.ib eden 
dütn1an tayyareleri münferid bir surette 
veya küçük teşf'kküller halinde aelerek 
Londra Üzerine büyük çapta bombalar ser
pi~tirmitlerdir. Müt.eaddid bölgelerde ha
sarlar vukua ıelmiitir. Bu bombaların bat
hca hedefi merkez civarında, banliyöde ve 
Tayrnİ..I neıhrinin cenubunda küçük evler 
olmu,tur, Bu evlerden birçoğuna isabetler 
vlki olmuf, tamamen veya kısmen yıkıl
mıştır. Yan!{ln bonıbaları bazı yangınlara 
da rebeb olmuşsa da bu yangınlar alınan 
tedbirler aaye,inde ıöndürülmlittür. Alı
nan ilk raporlara göre, birçok ölü ve ya
ralı olduj:u zannedilmektedir. Tthminl ra• 
kam 90 ölü ve J50 aj,ır Yaralıdır. 

Londra bölge~l haricinde de büytik: bir 
sahada faaliyet kaydedilmişse de bu faa
liyet ni!pelen daha az ehemmiyetli olmu,
tur. Mer,ey lcı)·ılarına ve Lancashire'de 
bazı tehirlere bombalar atılmı$tlr. Bazı 
evlere ve ticarethanelere isabetler viki ol• 
muf, ölü ve yaralı kaydedilmi,tir. Lanca• 
ahire ahali!i. bu hücuma cesaretle kartı koy
muttur. 

Son raporlar dünkü hava muharebelerin· 
de •s dU,man tayyaröinin tahrib edi!di
iini bildirmektedir. U İnailiı ~yyareai k.ay
bedlhni ... d• T pilot •I ve aallmdir. 

• • Londra 19 (A. A .) 

HX KI KAT 
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i~te ıiıe küçük bi.r kö~e ki, zarif bir 
a:enc kız elinin dokunması Ue ıevimU, iç 
açan bir oda halini almıştır. Burada bü
tün eşya, odanın küçüklüğü düşünülerek 
konulduğu gibi rahat edilecek bir şekil
de de tanzim edilmiştir. Duvarlar açık sarı 
kiğıdla kaplanmıştır. Yerde mavi halı 
vardır. - Muşamba da olabilir - Kanape, 
küçük tabure, beyaz üzerine renk.U çi -
çeklerle süslü buma ile kaplanmıştır. 
Kanıpenin ve taburenin kenarları genio 
hür.gülü birer karbala ile çevrilmiştir. l3ü
yük dolab beyaz boyalıdır. İçi be maviye 
boyanmıştır. Dolabın kapağının dışında 
büyilk bir ayna vardır ve bu aynanın et
rafı mavi kordonla çevrilıni•tir. Dolabın 
içinde temsiye, f8pka, iskarpin koymak 
için bütün yerler ayrıdır. Küçük yuvar ... 
lak ma~ ise gene soluk ısarı He boyanmış, 
et.rafına mavi kordon geçirilmiştir. Bu 
mavi boya ile' de yapılabilir. Etı·afına ise 
ipek beyaz saeaklar eeçirilmiştir. Kana -
penin yanındaki uzun kütübhanenin bir 
de küçük dolabı vardır ki, bu dolab tu
valet e,yalarınızı koymak için işinize yara
yabilir. O da beyaza boyanmışbr. Dola -
bın kapalındaki sü• gene mavidir. Bu 
kütübhanenin üzerine abajurunuzu ve 
biblo ,eklinde daha bir çok ~yler koya -
bilirsiniz. İşte çok ba!rit iki üç eşya ile 
ferah, 1evimli bir gene kıa odası .. Arzu et
tiğiniz takdirde eski eşyalarının boyayıp 
düzelterek az masrafla bu bale aokmak 
sizin elinizdedir. 

Gene kızın evindeki 

vazlfelarl 

Gene bir aile kızının evinde bir çok va
rlfeleri vardır. Gene kız, iıtikbalin zev -
ceei oldutuna göre kendi itini yapmayı 

evlenmeden evvel öğrenmeye, evi ile met

gul olmaya mecburdur. Yalnız işi görür

ken bir metodla çalıtmaya, her ~yi sı • 
rıısile ve en iyi ,eklinde yapmaya dikkat 
eımer.i lAz.ımdır. 

Biz. burada gene bir luz.ı.n yapabileceJi ev 
işlerini aün 11raaına koyarak hulha ede
ceğiz. 

nala.rı ve camları sirkeli su ile tenlizler -
siniz. Bilhusa duvarlardaki re$imlcrin 
çerçevelerine dikkat etmek lizımdır. Çün
kü bunlar baz.an unutulur ve tozlu tozlu 
fena bir manzara arzederler. 

Salı: Bu gün sizin için hafil bir çsmaşır 
günü olabilir. İnce ipek çamaşırhırı, bluı
larınızı, hizmetçiye bırakmıyarak kendi -
niz yıkamalııınu:. Yıkayacağınız. feyleri 
ılık sabunlu suya koyunuz ve faz11 uğuş

turınıyarak daha ziyade suda hareket et
tirip çarparak yıkayınız. 
İpek çamaşır ve çoraplar için son çal

kama suyuna bir kaç damla sirke il;lve 
tlmek iyidir. Beyaz ipekliler için oxy -
genee daha iyidir. İnce yünlü bir elbiseyi 
yıkamak icab ettiği zaman ise, sabunlu 
suya ve çalkama suyuna bir kah\·e kaşığı 
a.nonyak irive eders.ini:z. İnce yünlüleri 
yıkadıktan sonra çabuk kurumaları için 
sıcak yerlere meseli radialör yakınına as
mak hiç doğru değildir. Kum.aı derhal 
formiınu kaybeder. 

Ç&rşamba: Bu gün ütü gününüzdür. 
Evveli küçük teylerden batlayınız. l\1en
dıl, peçete gibi parçalardan. Nihayet 
blurunuza, elbisenize sıra gelince, onu er
k.ek gömleği tarzında ütüleyiniz. Evvell 
yak.adan başlarsınız.. Sonra arkayı, ön 
parçalan, ve nihayet kollan ütülersiniz. 
Derhal dolabınıza yerleştirmeyi de ihmal 
etmemelisiniz. Uzun zaman ütü sepetinde 
bırakmak tekrar buruşmalarına sebeb o
lur. 

Pertembc: Alışveri,i kendiniz yapmayı 
öğreQ.iniz. Kasab, sizi fena et satarak al -
datamamalıdır. İyi parçalan seçmesını 
öğrenmeli, her şeyin ucuzunu ve lyisini 

almaya gayret ebnelisiniz. Perşembe giın

lcri ekseri bizde pazarlar kurulur. Sade 
spor bir kıyafetle bu pazarlara l-$tirak et

ti{::iniz takdirde eviniıe lizım olan şey -

lerin hem iyisini, hem ucuzunu alır, yü -
rilyerek biraz da &:por yapmı, olursunuz. 

Cuma: Dikit günü. Ufak tefek sökük ... 
le-ri büyümed~n, yırtıkları gettitlemcdcn 

dikmek, Qrmek li.z.ımdır. Evveli çorablar

dan başlıyalım. Çorablan daha yırtılma

Pazarteı;i: Bu küçük temizlik günüdür. dan topuklardan örünüz. Bu suretle ça .. Ru Pasaportları yoktu. 
h tııanya h""k' . . b 1 'Pıinj k u umetı ışte un arın 
du Ve by~ aladı, kamyonlara doldur
d,tdi. Bgırta çağırta gerısıngrri gön
rı.riıan u ıavallıların hallrrinin ne 
l?ıdur. ~u acıkh old~ğunu anlatmak 
lay•tc 

1
.. garıbler ıçin umumi vı -

Pıla0 ~·· urkiye konsolosluğuna ya
lıı,di. uracaatler hiç bir semere ver· 

ahi!
• . N ti . . Evveli iska.rpinlerinizi bir gözden ge - buk eskimesine mi.ni olursunuz. Bir gene 

Hava ve D · ı Emniyet ezare ennın . çirerek i•e başlayınız. Iskarpinleriniz.i ka- k d"k' k t · k k tebliği: ızın ı ış u usu ıç açaca ren ·it>rle 

Bu aün hiçbir büyük hava muharebesi hplara koymayı ihmal ebneyini.z. Küçük dolu ve muntazam olmalıdır. B5yle bir 
olmamı,tır. yumuşak bir hrç;llamadan sonra yumu - kutuyu tanz.im etmek bile zevktir. Renkli 

İki düCl"r'lan tayyar•si, Londra mahalle- ş ~ b" bezi ı ·t B ı ı · ..,... a.-. ır e par a uuz. u ş erı yapar- ipeklerinizi bir tarafa koyunuz. İ'<neleri .. 
}eri üzerine bombalar atmı.ttır. Bazı hasar ken eıld bir eldiven siymek ellerin borul-
ve birkaç ölü ve yaralı vardır. Bu iki tay- nlı gene elinizJe i•liyeceA:iniz lğr..edan • 

ır.amaıı için faydalıdır, ığı d •- 1 b' h ld 1 lıdı yareye avcı tayyarelerimiz hücum elmi• ve ı ruz a ı.up u ır a e o ma r, Kutu-
bunlardan bi.r tanesi dü,ürülmüştür. Bu it bittikten aonra, önlüğünüzü giye- nuzda küçük beyaz çamaş;ır düğmeleri, 

Ess@'X ve Suasex Kontluklannda sahil tc- rek ve sa~ların bozulmaması için filenizi ta bir iki arşın 18.stik, fermejüp gibi ufak te
hirlerine ve İngilterenin cenubunda bir ı' karak e.v temizliğine başlıyabilirsiniz. Av- fek şeyler bulundurmayı ihmal etmey·uuz· , 

1 13u gü 
"nıasındn, •on Rumen - Bulgar an- mahalle de bombllar abldığı bildirilmek- ·------------....... -.,...,.,, ________ ..._ _____ _ 

tedir. Ölü ve yaralı mıktan azdır. d;~i lü kı° ~nra,. bu mcmleketl.r -

bbıt •afh t crın vazıyeti daha mlişkül 
' aya · · h • ıı an gırmış ulunuyor· bunun 

evvel h 11" ' ....._ a ı temenni olunuyor. 
~ lf.Jl.1'-

T ransilvanyanın 
is ı · s.i; ,ga 1 

11.ı. ııo.te 19 (A.A 

Fena rüyete ratmen, avcılarımız, düş
man tayyarelerinin büyük eberiyetile mu
vrıffakiyetli çarp14malar yıpmı, ve be, dü,
man bombardıman tayyaresi düşürülmüş-
tür. .. 
Abla• resaı 

Berlin 19 (A .A-) 

Alman bafkum11ındanlığı tebliği: 
Fena hava .,eraitine rağmen hava Jcuv .. 

vetleri harbin. idare!l:i bakımından mühim 
olan ve Londra civarında bulunan muhte
lif hedefleri dün de bombardıman ebni•-

l:,;d ketiııdo . .) - D. N. il i,i~diriyor: 
11\4~ ll.nek.iı ';u~ea~did ekq;.erl"' oldutu le~~~~·ury'de dok ve liman tesiu.h, Chat· 
\itfı · Sttvek'ıl e ek~, _Transilvanyaya ~it- li 
... l'ttlerin· ı· • yenı ılhak edilen Macar ham tamirhaneleri ve Victoria 'manı bü-

tleti. 1 a akada d yiık petrol depoları müessir bir surette 
\..\ta "1ahalli d r ~ en en nlühim me- bombardıman edilmi,Ierdir. Müteaddid pet-

krt~rı al~ ge·· tet~_ik ed•cektiı'. feya- rol depolarına ve bir petrol gemisine ateş 
b un ıurecektir. 
el • verilmiştir. Londraya karşı mukabele ~n-
lit.ı.ıt.Pt,te 19 • mı!lil uçu,lanna. artan bir şiddetle devam 

~ı::ı~Ud.la.rın (_A.A.) - D. N. B bildiriyor: tdilmlştir. Bu mf'yanda Silve.rtovn doklan, 
~ llı.Uhteı·:";aı teşpiti rn~ai!:lelen hak- Royal Albf'rt dokları ve dl~er mühim he
~-~l\UnUn ~·· umen - Macar ıaH ko ... 

1 

defler vardır. Bu hedt"flere birbiri ;1.rdı~-
de.,.1.m ~ıa.ker~leri IJ!lecek haftaya dan ıelen tayyare dalgalarile hücum edıl-M e ecektir. mi' ve müteaddid en aiır kalibrede hom· 

aYfadak'ı lng'ılı'z • b•larla ı .. betli atışlar yapılmıştır. . .. Komi• Londranın blrçok mahallelerinde buyuk 

IS • • yangınlar çıkmıttır. 
it rının bir emri İngilıor•nin diğer kı,,mlannda da harbin 

> ı..ıctu, lU jd:.re~i ttibarile mühim hedefler olan Li-
• •it L (.\.A) - y·ı· t d ' • h ki f b • "'iltj_ .-;ornı · ı ıs ın e.ci Jngili:ı verpool limanı, Billing am mya a rı-
~ R.Un:ıen !Seri, Hayfada İn Buceıji. adın- kı \tlrı, Newcııtlf''da Tyne doklan ve mer
ltt tQ,ırun vapurunda bulun;to 83 nakil kf'zf İnı{ilterede tayyare meydanları muvıf-

• ~ ~ lrııot.ö~~::reırini emretmi,tir. s~ın- fakiyetle bombardıman edilmişlerdir. 
11 .. VYar h myonla 39 cer kamyonu Cenub limanlannı mayin dOk:ülme.Jne 

8 
astaneden ibarettir. devam edUmittir. 

altık d 1 il • Şimali Fransadı ve ~içile.ada düşman . ev e erınin tayyar•l•ri muhtelif mah.all•re bombalar 
lngİll atmı,lar, aıker1 hedeflere ı.ikre deger ha-

t.,,.., &redeki mevduatı aar yapamemıılardır. Sivtllor ölmüıtür . 
ı.,,,_;~r, 19 (.\ 19 eyl(ll ıecoıi, İngiliz tayyarel•ri ıarb! 
~~ bir .A..) - Avam Kamara!)tn.da Almanya üzerine bir akın yapmıtlaru dtı 
~ Sir Joh l\.ı~le eevab verl'n Maliye Na- Alman tayyare defi bataryalan tarafındnn 
l.; . CUttıUe ıt :ımon, müzakereler de•ıam et- di>nmeğe mecbur edilmişlerdir. Bu tayyı
)a_iılı~ h.,ınkaı •ltılıt devletleri bankalannın reler bombalannı pyrıaskeri hedeflere at-
:.tı.. buı •tında mevduatı hakkında be- ncıtlr. e7.climle Beıhel müe51tt'sesine hücum 
~?\, ... ~nl mıktan imtina etrr.iftir. tlmi.şlerdir. Klnlhar i .. retinı görilniir .,e-
t...._ ,. .... u arı ·ı· .., S ValjYeti ı ave elmittir: .kilde ta,ın1aların1 raıtınen üç hastane tah-

cı Ders zamanlarında 

sınama yok 1 

Mektebler açılına' 
üz~re, hatta bir lu:ı:;n , 

- ~kalliyet "fl'lektebleri . 
açıldı bile. lfaarif, bl ı· 
sene için yeni yeni t.ed · : 
birler düşünüyor. Bı • 

meyanda, ders zaman -"~ 
Jarında çocukların il· ~ 
rıen1aya gitmesi yasal 
ed1lecek. Memurlar si 
nemaları dolaşarak 
mekteb saatlerinde be- ~~~!'Iİıiiİiıl 
YliıZ perde seyrile meşguı talebe bulurlarıict., 

sinema sahibini ceı.alandıracaklar. Demek 
ki, ilk kontrol sinemacılara aiddir. Kapı .. 
da bilet 80ranlar, bir de müşterinin boyuna 
poı:ıuna bakarak mekteb çaiında ise çevir
n1eğe mecbur olacaklar. 

Bu fikri teşmil etmekte memleket hesa
bına bır kir olacağını unırız. İt saatinde 
ifÇilerin, me!&i saatinde memurların çev -

rilmesi dotrudur. Evli kadınlann gündüz, 
tocukların ıeceleri sinemaya aok.ul -
ınamaları faydalı olur. Bu suretle on beş 
air.12macı tqpu atar ama, yüz binlerce aile 
;tyhk bütçesinde epeyce tasarruf t.emın et.
mı, olur; değil mi? 

o to paraya kömür 1 

Linyit kömürünün satışını çoğaltm.ık, 
daha doğrusu büsbülü.n kıymetlenen diger 
mahrukatta tasarruf yapmak için Etibank 
köylüye bu kömürün kilosunu 10 paraya 
verecekmiş. 

Eğer bu bankamız, memlekete hizmet et
mek istiyor ve zararı teli.Iiye haurlanıyor
A. diyecek. yok. Ne olursa olsun, linyit 
kömürü de mutlaka bir emek mahJulüdür 
ve iılihsal masra.fı vardır. Mutlaka bir 
hayli mesalelere naklolunacakttr. Nakliyesi 
vardır. 

ka. Yoksa linyit kömürünün değil toprı;ığın 
bile kilosunu on paraya vermek' mümkün 
değildir. Acaba neden hulyayı ve boş la
kırdılarla vakit geçirmeyi bu kadar s.e -
veriz? .. 

o ltalyanların Mısırla 

kavgaları yokl 

İtalyanlar Mı.!!ıra taarruz ediyorlar. Mısır 
:opraklarında 80 kilometreden fazla ilerle
ciiler. Fakat bunu Mısıra taatTUz addetmi
yorlar ve: 

. - Bizim Mısırla ahtveriş:imf:ı yok Biz, 
lnW,lizlerle harb ediyoruz. Onları Mı.tıır top
raklarında bulduğumuz için orada onlar
Ja dövü,üyoruz. Mıtırlılar rahatlarına bak
sınlar!. 

Diyorlar. Fakat elden giden 1'.fısır top
raklarıdır ve bu gün Mısır, İngilterenin 
mü!temlekcs.i, dominyonu filô.n değil, müt

~efikidir. Ama Mı!!ııra ayak ba!llmıı olan 
ltalya, Mı~ırı müttefik mi addedecek. yok
sa müstemleke mi? Bunda tereddüde ma
hal yoktur ve işin garibi kendj menfaat -
lerile beraber Mı!!:ırın da menfaauni mü -
dafaa' eden İngilterenin müttefiki olduiu ve 
toprakları çiğnendiği halde ~fısır, bu hArb 
karşısında bili seyirci vaziyettedir! 

cı Yükünün altında 

ez . ıen hamaı 

Sırtta küfe ve eşya taşınması ve aırık ha
mallığı çoktan yasaktır. Ama kenarda, kö
şede hili. sırtında yükle irili ufaklı ha -
mallar görülüyor ve bunun tamamile önüne 
geçmek jmk8nı olmndığı anlaşılıyor. Şeb -
rin vaziy< ti, sokakları, nakil vasıtaları, sırtta 
yük taşınmasını kökünden kaldıı·ınaya 
mS.nidir. Hele iş sahalannda daracık, çapra
şık, yol~z bir çok yollardan ne yük nı a
bası, ne el arabası geçebiliyor ve çareı.;i. 
iş gf'ne sırtta yük taşımaya dayanıyor 
BO~·le de olunca, utda, solda hamallcır. 

AFRİKADA 1 S ABA H GAZETEL ERi 1 
DARB YAKIT - KARANLIKLAR İÇİNDE GEÇEN 

• HADİSELER 
lngiliz resmi tebliği Asım Us, Alman Hariciye Nazırının Ro-

ma ıeyahatinden bahsederek. bunun lld 
Kahire 19 ( A·A) memleketi alakadar eden bütün mesel•lerin 

inrnı;.. • konuşulmuı için zaman zaman yapılmuı 
"'' -.&> hava kuvvetlerinin dün akşamki mutad bir ziyaret feklinde izah edildiğini 

tebhji: söylüyor, Almanların Britanyaya ihrac ha-
İngiliE hava kuvvetleri düşmanın tayya- ~ketinin imkinsız.hğını nihayet anlayarak 

re meydanlarına, kıtaat tahşidatına, n:ıkil lr.giltere ile sulh yapmak ihtiyacını hia· 
vt.sıtalar1na ve miinaka.le kolfarına karfı ~tmeie başladıklarını ve Alman Hariciye 
muvaffakiyetll hücumlarına devam etmiş- Nazırının Roma seyahatinde bu tarzda bir 
lerdir. 16J17 eylül gecesi Bingazinin llS- temayül eörmenin fazla bir nikbinlik mi 
kert tayyare meydanlarına karş;ı yapılan olduğunu ~ruyor ve diyor ki: 
bir hiıcum ne-ticesınde muteaddi~ hang&r- • 'akııl İtalyanlann l\.luıra taarrus yap
laı da yangınlar çıkmıştır, Bırçok tayya- tıklan bir .nrada mih,·er devletJeri cephe• 
reler tutuş.muştur. Gelmekte olan tayyare sinden bir 5uJ.h teklifi celebilece · · · d ·· ·· -
fil.~lırı .yanıı~~lart 110 kilometreden gör- 1 mek biraı mantıksıx ıibi cör=· ':'::t 
mu~lerdır. ~~fman. aveıl~rı müdahale et- · ital~arun sulhtan beklediji husuJ barb 
n1ege teşebbus etmışler!l:e de muvaffak ola- gayeleri oldutu.n• ye bu ıa)·eleri doiruda.n 
mar~uşlard~r. ~ . doiruJ• elde etmek mümkün olmadıtına 
Bıngazinın askerı hedeflf'rıne karşı dün gi>re müzakere masasında paıa.rlıia esa• 

d:_~er muvaff~kiyetli hücumlar yapılmışbr. olmak için MısırJ tamamile istilıl edemeM 
Bır hanga;a l!!&bet vBkl olmu• ve yangın bile orada bir rehine al.ıruıia çalışması ve 
çıkmıştır. !ki tayyare imha edilm~ş ve bi~- 1'yru zamanda Libyadan Hab9'istana dofıu 
çoğu da haı;ara uğratılmıştır. Bır benzın iıtibat te!lii~i çaresini araması da bir ihti· 
de~su yakılmıştır. nıal olarak hat.ıra ıelir. Zannediyona ki 

Bük mevkiinde düşman nakil vasıtala- İ.n(iliz Baş\"ekili Çürçil'in iki l"Üb. evvel 
rına karşı yapılan hücumlar esnasında en A' ant Kamaruındald beyanatından ıonra 
az ~k~ yangın m~şah~~ edilmiştir. . akdedilen ıizli celsede aö)'lediii sözler bi
.. Sı~ - Barranı de du~mAn top mevıileri linmiş ol~.)dı, karanlıklar içinde cereyan 
U7erınde bombalar ln.fil.i.k etmiştir. eden hare.b.etler ve bidi!Çeler baklanda da· 

Bir geımimiz tarafından bir dü,man de- ha a41ık bir ftldr edin.ilebilird.i .• 
niz tayyıı.resl bordoya alınmıit.ıı:· TAN 

Refakatlerinde Ca 42 tipinde ltalyan av- -
cıları bulunan Yunkero 87 tipi Alman bom- L"GİLTERE 1816 MUCiZEsisl 
bardıman tıı.yyattlerl; pike U."lulile hü-:-um GÖSTERECEK l'tlIDİR? 
ederek Malta tayyare meydanını bombar- ~t. Zekeriya Ser,lel., İngilterenin bu rUn 
d.ıman etmeğe teş.cbbüs etmişlerdir. İn!l"an- ı:<lncl defa olarak büyük bir tehlike k:arfl.• 
ca zayiat olmamıştır. Hurricane ve GlaJia- !'loda olduğunu, bu günkü istiL\ tehlikesi• 
tor tipindeki avcılarımız taraiından iki Yun- nin 1810 da Napolyon z.amanınd:ı kB.4."ılat • 
kers ve bir İtalyan avcısı düşürülmüştür. lığı istil.1 tehdidinin ayni olduğunu söylü• 
PAraşülle atlnyan iki İtalyan pilotu kurta- yor ve diyor ki: 
rılmıştır. .o vakit de İnı:\ltet'e tek bqına kalmı,tı.. 

Tayyarelerimiz Erilre v~ Somallde tay- NıPolyon orduları ka11ısınd.a uzun müddet 
yare meydanlarına ve kışlalara karşı mu- nıuka\·emet rö~tereceji umulmuyordu. fı'a ... 
vaffakiyetli hücumlar yapmıııı:lardır. kat. İngiltere, bühin tahminle-re rajnıen da• 

•Sarf. tipindeki bombardıman tayyarele- ynndı, 2amanla değil, inıdla ve kt1V\·etle 
rimiz dün ve evvelki gün Elvak mevkiinl! kazandı. Ve Avnıpanın yenilmez diktatörü, 
hücumlar yapmışlardır. Bir radyo po!!it&sı beş sene &onra St. Helen adasında. n:.ah • 
üzerine ve Birkao'da bir iniş meydanı Ütf'- pustu .• 
rine ı muvaffakiyetH akınlar yapılmıftır. Üç J.{ulıarrir makalPSini ,öyle bitiriyor: 
bina tahrib edilmit. di~et bir binada yan- .Şüphe yok ki, İngiltere bütün dünyanın 
Rln çıkanlmıt ve radyo posh•sı üurine tam rözü önünde büyük bir imtihan ~lrmek ... 
isabet kaydedilmiştir. tedir. Bu imtihandan mailQb çıka~ hü· • 

• • lün imparatorluiu dağılabilir ve bütün 
dil.oyanın mukadderab değişebiltr. Onnn 

Londra 19 ( A .A .) idn bütün dünyorun ıözü flmclı Londnda· 
dır ,.e herkesin ,;orduju ıulll tudur: 

Amirallık dairesinin tebli~i: İngiltere 1810 daki muclze3i ıöstereblte• 
Akdeniz kuvvetleri başkumandanınd.ın C"t>k midir?. 

alınan iptidai rapor, İngiliz bahriy• cüzü- T ' SVIRIEFK.AR 
ıan_>larının, Libyada İtalyan Uori hareke- ! 1NGİLİZLERİN İSTiLA İHTİMALi 
tı~ı.n. ş~al_ cenahı~t tacıı.de devam eyle- ! KAR5'1ISJNDA TEYAKKUZLAR) 
di~ını bıldinnektedır. ı .. . .., . 

7 
l·'I h . .. .. 

1 
; Ebuzzıya zade Vehd, Avrupa ıazetelerilı 

l ey u eeeesl, ha rıye cuzutam arımız- 1 k 1 uh ·rin· b .. .. k b. t..- ri 
dan bir tanesi, Sollum'a. doğru giden sahil I r..: :. mAl arnı ın İnu~ ır ke.-e .• 
yolunu yakından bombardıman etmi1lir . . ~e ın m~ arın. ~1 tereye arfl bıJ' 
A ,.

01 
zamanda cüzü tamlar da düşmanın 1 ıhrac hareketine ıırışebilm~lerine ve b~n-

s:d. B ·•d ki tah ··dl · h '' 1 ı da muvaffak olmalarına ihtinutl verlnedik• 
1 1 arranı e a»u erıne ucum e • 11 . 1 .. 1.. di ki · tir erın soy uyor ve yor : 
mış ' . .Yalnız tebarüz ettlrilıne:M lc:ab eden ve 
Akdenız kuvvetleri başkumandanı, hu iki 1 f d 1 la hl h kikat . ki da k 

bombardımanın büyük muvaffakiyetll ne .. l ~? .. • 1 0 
n r 

8 
\&r, 

0 
• s.0 

ti ı · .. ·· d .. · .. ·· k d 1 k 

1 

bu) uk bir l<hliko ka~ı•mda bile Ing!lıs-
~~ er vermı, gorun ugunu ay ey eme • lerin metanet ve itimadı nefislerini kay• 

le l~r.eylfılde, donanmaya mensub tayyare- !wtmedikleri ve her ne ~lurc~ olsun~ her 
ler, Bingaziye hücum etmiflt>rdir. Akdeniz. şeyi Bc;'l ~ftl kendi kendUenn~ ilşa ve iJAn• 
b2şkumandanı bu hücum emasında bir dan fekinn1ed.Jklerldir. Tehlikeye bu de· 
ticaret vapur~un yakıldığını, bir ' t~rpito reee yılmadan ve. k.endllerlni 1J8Ştmtadan 
muhribinin muhtemel olarak batırıldığını ~akma5ını bilenlenn ıs.e, tkserlyetle n (eh_ .. 

ve diğer birçok gemilerin hasara uğratıl- lık~~ uvuoturmak ~mk8ınını ~ulabllecek
dığını bildirmektedir. Esasen diinkü İta!- lennı. kabul ve tasdik otın•k liıımdır .• 
yan tebliği de ·Bingazide bir forpito ve I YENi SABAH 
bir mavnanın ballığını ve birkaç yangın , SURİYE l'tlESELESİ 
ba~langıcı vukua geldiğini• kabul ediyordu. j Hüseyin Cahid Yalçın mihver devletle-

Llbya sahili açıklarında bu harek.it ya- ; rirtln yava, yava, bir Suriye meselesi ya• 
pılırken, aynı zamanda, diğer mıntakalar- j ratacak gibi eöründüklerinl ıöyledilrten 
da da deniz harckitı icra edilmiştir. Bu ha- · sonra diyor ki: 
rckit esnasında hiçbir diiş.man deniz kuv- J .Suriye için tasavvur edilebilecek ea 
vetin.: rastlanmamıştır. J nı.lcul hal tekli eakl vaziyetin de,·am et• 

AkdPnirin timali tarkt mıntakasında, düş- 1 mesinden ve Suriyenitı rahat btrakılma• 
man tayyareleri, bir vapur kafilemize ve bu sından ibaret olmak icab eder .• 
kafileyi himaye eden harb gemilerine bir-
kaç defa hücum etmif."e de hiçbir mu ... af ... 
faklyet elde edemem!,Ur. 

••• 
İtalyan resmi tebliği 
l talyada bir mahal 19 ( A.A. ) 

İtal;)"an umumi karargahı tebt;gi: 
Dü~man deniz kuvvetleri Batdia ile sahil 

l ı ııntaka.c;ında Sidi - Elbarrani arasındaki 
İtalyan kıtaatı üzerine ateş açmışlardır. 1-
talyan bombardıman tayyare:~riılin mü -
dahalesi saye~inde ateş lerini kesme{:e ınec
bur olmuşlar ve tardedilmiş!erdtr. On bin 
tonluk bir düşman kruvazörü bir ital)·an 
htyyareıJ.nin attığı torpille ağır hasara uğ -
ratılmıştır . 

İtalyan hava kuvvetleri tara(uıddn yapı -
lan başka bir kelli! bombardı1ı1aıı ve mit
r~lyöz ate,tcrile düşman kol hu ı ve mcıtörlü 
nıüfrezeleri her tarafta pU:.kürtül:nüştür. 
Tayyarelerimiz Mer:iR - Matruh mev7Herine 
ve diğer &!!:kert hedeflere hücum etmi,lerdir. 
Düşman, Tobruk, Bomba ve Dingaı.i nun

t:ı.kalarına hava hücumları yapmıtsa da lıa
[jf zayiata ve ehemmiyetsiz ha.sara sebebi
yet vermiştir. Avcı tayyar~J,..rimıt ıki düş
man tayyaresi tahrib etmişlerrlir. Deniz kuv 
vetleri ve tayyare dafi bataryalanmız da bir 
düşman lRyyaresi dütürmüılerdir. 

İtalyan tayyarelerinin hcpıııi ü.s]erine dön
müşlerdir. 

DüsmAn hava kuvvetleri P.;ıdo!i ve Leros 
adalarına hücum ederek büyük bir kı!"mı 
denize dü!l~n bombalannı tesadüfi Qlarak 
atmışlardır. Ehemmiyet.iz yan~nl:ır çıkmış 
ve bir ev ~ok hafif ha:wra uj!Tamı~tır. Za
yiat yoktur. Tayyare dafi batarvrlcırınuz 
bir düşman tayyaresi di.itürmüsl('rdir , 
Şarki Afrikada düşman Ca!- ·~1 :ı. As5rb, 

Gi11vello. ?\1'oşı-Adiı;clo, Dircdnoua, 7.eila ve 
Kızıl denizde Mer:o;a - Hechay üzf:'rıne hava 
l:ücun1lı:ırı yapmıştır. İtalyan\Rr ve yerliler 
arasında ceman 7 ölü ve 13 y~r'llı Ynrdır . 

Hasar ehemmiyet~iz olmuştur. 
İtalyan hava kuvvetleri Arlen llm!\nında 

rlemirli di"ıJfT"' ""'n gemilerinf! l-ıiiı:ı.ıl"O"\ t"~trtlş -

' · • • Londra 19 ( A .A .) 

Hoover'in bir nutka 
Filadelfia 19 (A.A.) - Amerikanın eski 

Reisicumhuru Hoover dün aktam ıöylediii 
bir nutukta, İngilterenln kahramanca mil• 
defa.ası aayesinde muzaffer :>lmaıı muhte • 
mel olduğunu kaydettikten aonra dem.it .. 
lir ki: 
•- Amerikanın harb bittikten aonra bi· 

d.is olacak vaziyeti karfılamak lçin ik.tJsadl 
müdafaalarını düşünmesi zamısru gelmiştir.~ 

(.___B_U_L_M_A C_A____,) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 • I 1 r 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 1 1 1•1 
I• I• 1 

1 ., 
•l 1 1 • I ı 

1 1 ı • I I 1 1 1 
: : • • 1 1 1• 1 1 

~ I :· ı ı . ı 
Soldan ıaJa: 

• 

: 

1 - Bir erkek işmj - Bir oyun. 2 - R!:h .. 
~r. 3 - Mah - Kalm11ıktan t:mri haıır • 
Bir edat. 4 - İstirahat - ~(;tü. 5 - Muh
tıra - Sa.vt. 6 - Bir rekanı .. Makam. i -
Yeşillik - Kılıf ... Bir nota. 8 - Cahillik. 
9 - İnsan - Yanlı,. 

Yukandan ataitl"'-
1 - İrad - Bilhusa kıs a:ecelerinde içi• 

liı·. 2 - Korumak. 3 - Bir renk .... Gilı.el -
Bir edat. 4. - LA.kin - Fena. 5 - Elektrik 
1Jlçiisü - Ay. 6 - Evlenip ayrılmış olan -
Giı.ndüzün ba,langıcı. 7 - Cü-z't • Futbol· 
d3 bir oyuncu - Bir nota. 8 - Cesurluk. 
9 - Hamız - MaL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
IA ISIAIR l•IKIE ID\I 
KIA 'N •ICIAIV 1 D 

bı • .\ •ll•r hüa: ben_ de bilmiyon.ını.. Fakat. rlb edilmi,tir. 9 çocuk ölmüştür. 13 yaralı 
'• 1~ir ıı· Uh'!etile ı<>rüıtm~lcr devam et- vetrdır. Gece tayyare dtfi toplarımızın ate· 

2' .ı • ır l.hl 1 '-.'Yorunı.. 8 fih'laya varaeJj.ımııı tah· l-i e 9. lf'ce avcı tayyarelerimiz tarafından da 

İstanbul içinde mezbahadan muhlelii 
noktalara, motörler ve otobüslerle nakledi
len etin nakliye masrafı kiloda 20 paradan 
aşağıya düşürülemiyor. Kömür, çıktığı 
yt'l'de, tevıi edilecek olsa, gene on paradan 
fazlaya mal edilir. Binaenaleyh yalnı2 is
tihsal masrafı on paradan fazladır. Nak -
liye do llive edilirıe, en lfllil kırk parayı, 
yani tonu on llrayı bulur. 

sırtlarında yük taşımaya devam ediyorlar. . ,u, hava kuvvetleri tebligi.: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l iL • K o ı c 
KIA IRI• N A 
AIMIA N • M 

iki düşman t.ayyare•l diifurü1mfi4:tür. Gün-

Yunanı'slanda düz corey•n ed•n hav. muharebel•rlnd• 94r 24. tayyare dilti.ırülmü,tür. Donanma da bir 
&in f dü,man tayyar•ai dü~ürmü,tür. Diğer- iki 

1-ij 1 ının davet' düıman tayyareoi o kadar cidd!. hasara 
19'oıı. 19 (A.A.) _ Stef . j urtra.mıtbr ki. bunlArın mc1hvo1mal_an mu-

r.ıfının 'l"h Ani." an.,1ı1 ...... fı: hakkaktır. Binaenaleyh dü~man ıAylatı 38 
eı, bu~::- ca.tınlması, 18 tayyareyi bulmuttur. 13 Alman tayyareı.i 

ka.)'lbdır. 

Ded.itimiz atbl, •ier Eilbank her to..i"da 
ıtJl APİl 7,5 lira zararı ıöıe aldcyaa, o bq-

Bu nevi lıamallık, yalnız şehri fena bir 1 ıngıltere üzerinde dün cereyan eden hava 
manzaradan kurtarmak gayesile değil, bazı muharebelerinde 48 dü;;mafl loyynrcsinin 
zavallıların sıhhati ve hayatı da düşünü _ imha edildiği timdi bilinmektedir. Bunla~ 
lerek yasak edilmişti. Evvelki gün bir ıa- c.ian biri tayyare dafi bataryaları tarafından 
vallı hamal, fiasırlskeleıııinde yükünün Al- ~üfürülmil•lür. Yoklamada bulunmadıkları 
tında kalııtrRk ezilmiş, hiç olmazaa yü - evvelce bildirilen pilotlarımızdan ikisi soğ 
kün siklcti tayin edilse ve hiç olmaz.sa, ha- ı .. .-e &alinı olarak dönmtişlerrlir. 
malların fazla yük ıa,ımalarının önüne ae- Dünkü zayiatımız 12 avcı tayyartııddir. 
çilse. - B. S. PiloUardan 9 u sat ve salimdir. 

• NIA Ll• IM A Hl • 
Si• H AIRIA\R E T 
A Ti• FIO INl•IM IA 
H AIM AIMI• YEL 
A\ Si 1 IIL•I F AINI I 
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HAKiKAT 20 Eyliil J 940 ~ 

• • 

SPOR Çatalca Kazası idare Heyetinden: 
Alacaklı : T. C. Çatalca Ziraat Bank ... ı. 
Borçlu : Çatalca Ferhadpaşa mahallesinden Ismall oğlu Al! ve kardeşi 

Izzet vartslerl an ... ı Müsl!me, bab ... ı Ismall ve karısı Mürüvvetin varisleri Reşad 

Nafıa Müdürlüğünden : 
;;.ınııt• 

l - Cenub hududunda Ayndll!ede c5>, Akçakoyunluda c2>, Kar' .. rııJ 
c3>, Çobanbeyde c2>, Mürş!tpınarda c3> kl cem'an c15> aded portatif ııüıJI 

Hatay 

memur evleri inşaatı kapalı zar! usüllle eksiltmeye konulmuştur. ı.ıa· 
2 - Eksiltme 27 eylül 940 cuma günü saat clO• da Antakyada Nafi• ve Mürüvvetin kardeşleri Emin AJl ve Rü.ştü. 

~ağıda müfredatı yazılı ve nev'i tarla olan gayrimenkuller 2814 sayılı dürlüğU od ... ında müteşekk!l Komtsyonca. yapılacaktır. ~ 

Sevilen 
futbolcularımız 

Galatasaray takımıf\ın he
men her yerinde oynamış bir 
futbolcu olan Salım spora 

kanun hükümlerine t<!vtLkan tahs!ll emval yollle ve idare heyeti marlfetlle 
satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Mevkii Miktarı Hisse H U D U D U 
KU!sebayırı • 22,056 > Şa. Rıfat bini Ibrah!m, G. Reji Müdürü 

sabıkı Süleyman ve bazen Ali ve Baki, Şl. 

Muharrem ve Zehra. 

S - Isteyenler ~ususl şartname ile proje ve evrakı keşf!yey1 c93> şJI' 
bedel mukabilinde Hatay, Anteb ve Urfa Nafıa Müdürlüklerinden satın 
bilirler. 

4 - Bu işin keşif bedeli cl8637> Ura c50> kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat cl397> lira c8h kuruştur. 1sı; 
6 - Tal!blerln ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer ınşaatı baeV' 

dıklarına dair evrakı müsb!telerlle birlikte Vilayete müracaat ederek al~,ı:~ 
!arı ehliyet vesikasını 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlayacakları ')'1• 

Futbolcularımızı olruyuculanmıza ta .. 
nıtmak üzere, bu sütunlarda başladığımız 
seri neliriyata bu gün de devam ediyoruz. 
Ö:r.ümüzde açılmağa ba.flıyan büyük, uzun 
ve alakalı futbol mevsimi zarfında hemen 
hemen her hafta ıahada görüp, beğenip, al
kışhyacağım.ız futbolculanmızın milmc.yyiz 
vasıflannı ve tercümei hallerini öğrenmek-
1en şüphesiz ki, her futbol meraklısı, tat -
min edici bir zevk duymaktadır. 

1 
1 

nereden ve nasıl başlad ı ? 

, ... 

Londra geçidi 9,190 , 
Nalband Al!çeşmesı' 16,54Z , 

K!l!sebayın 13,785 , 

Ball'lardercs! 16,542 > 

Kartattepe 14,704 , 

13,553 • 

Şa. Büyük Yusu!, G . Ha.san bin! Mehmed 
Sipahi veresesi, Ş. Londra geçidi, C. Rl!at. 
ı;ı... Yol, G. mukaddema Hüseyin elyevm 
HMan, Şl. Yol, C. mukaddema Hasan 
Kriıya elyevm Ahmed tarlası. 
Şa. Kahveci Said, G. Süleyman ve bozan 
Ibrah!m ve Ahmed ve Nurlye, Sl. Süleyman 
C. Hacı Ral! elyevm Süleyman. 
Şa. Hacı Hüseyin. G. Izzet, Şl. ~ık Hasan 
ve Süleyman, C. Sığır yolu. 
Şa. Fazlı Hatun ve Muharrem ve Zehra 
ve AJl ve Mustafa ve Hamdi ve Ahmed 
ve bazan Süleyman. 

. ı '1t 
mektublarını ve bununla blrl!kte t<!mlnat mektub veya makbuzların ııı ... 
caret Odası veslk ... ını !hale günü saat 9 a kadar Komtsyon Riyasetin• 
buz mukab!l!nde vereceklerdir. ısııı> 

Postada olan gecikmeler kabul ed!lmez. •5237> ~ 

• 
Urfa 

Cinsi 

Gü. MH. TB. Satınalma 
• 

Komisvonu Başkanlığındilll' 
Iha.lenin nası' Ihaleııl0,~ ?\{uhammen ~r 7 ,5 

.Miktarı tutarı teminatı 
Kllo L1ra Lira 

yapılar ağı günü sa 

Şa. Yol, G. mukaddema Vakıf tarla elyevm Buğday kırma 493500 17274 1296 
ıo 

Kapalı zarfla 3019/940 

Bu gün okuyucularımıza Galata.saraylı 
Salimi tanıtacağız; daha doğrusu tanınan 
ve sevilen bu futbolcu hakkında biraı: ma
llımat vereceğiz. 

Salimin ilk iştirak ettiği büyük spor mü- ! 
Mbakası 1933 te yani Cumhuriyeti."l onun .. 
cu yılında Balkan oyunlarmı müteakib An
karada yapılan Türkiye ailetizm birinci -
!iki eridir. Salim, o vakit Trabzon bölg..ınl 
temsilen sürat ko~nna girmi,U. O se
ne, ancak on sek.iz yaşlannda olan Salim, 
yaptığı atletik sporların ve tabiatile bti
dadı sayesinde bu günkü çabuk, çevik ve 
erıerjik futbolcu olmuştur. 

Kördere 7,352 • 
Kartaltepe ayazma 8,271 , 

Tiryak! Ahmed ve Mustafa, Şl. Yol ve ba
zen Tiryaki Ahmed, C. Yol. 
Şa. Beyllk çayırı, G. Ismall, Şi. Kostı, c . 
Hacı Salim zevcesi Atiye, 
Şa. Yol ve bazan lbrah!m, G. Ş. c. Behçet 

Pazartesi 
Odun 742000 22260 1670 , > 3/10/940 

ı ı 

Perşembe (JJ 
Al Yukarıda yazılı dört yüz doksan üç bin kilo buğday kırma ile yedi p.ıı 

kırk !ki bin kilo odunun Urla.da Gümrük Ta.buru karargah binasında t a 

Bir taraftan atletizmle uğrafırken, mev
sim değ~Ukçe bqka sporlara da kendini 
veriyor. böylece siporu ape:sialite olarak 
değ.il, fakat bir beden terbiyesi ve eğlence 
me~galesi olarak yapıyordu. 

Memleketin her tarafında, diler spor • 
lordan evvel yerleşerek, hepsinden çok a .. 
lika toplamıf ve tutunmut olon futbol, Sa
limin en çok meşgul olduğu spord\.L 

O vakit Trabzonda iyi futbol takımları 
mevcuddu. Bu iyi takımlar içinde kendini 
göstermeğe muvaffak olan Salim, nihayet 
bir gün yani 1934 senesinde ıdqı ve heı;n
terisi olan Mehmed Salimin kulübüne, ls
tonbulun en eski spor teşekkülü Galata -
ura.ya girdi. 

İşte altı senedenberi onu san kırmızı fot'
mıı ile, sahada Rri ve çok gayretli dep -
li.smanlar yaparak seyrediyoruz.. Beden ter
biyesi kanunu ile kulübler, mekteblerden 
ayrılınca, Salını bir müddet mektebin ta
kımında oynaına~a b"'ladı. Fakat U.. tah
ailini ikmal etti ve gene Galatasaray takı
mında, fakat bu sefer 1&ğ açık yerinde oy
namağa koyuldu. 

Salimi bu sene, eskiden olduiu gibi, Yrl 

kırmızı tekımın müdafaa hattında göre
ce~iz. Kendisi gibi enerjik ve fedakir bir 
oyuncu olan Faruk.un solunda yer alan 
Salim. gene taraftarların heyecandan tutulan 
ağızlarını sevinç ve hayret nidalarill aç -
tıracaktır. 

Salimin hususiyeti, daha evvel de işaret 
ettiğimiz gib~ atlet bir futbolcu olmasıdır. 
GAyet seri bir futbolcu olan bu gene, bu 
hasleti yüzünden, takımının hemen hemen 
hor hattında oyn~br. Acabo yalnız bir 

A dliyeye daktilo alınıyor 
j,tanbul Cumhuriyet Müddeıumwnillğiıı

den: 
İstanbul Adliyesinde açık bulunan biner 

kW"Uf m••tlı kitibliklere lhka1 orta mek

teb mezunu olmak ,.rıile dakillo ite 1erl 

yazı yazmasını bilen talihler arasında ba· 

rem kanununun 17 nci maddW mucibince 

müsabaka imtihanı yapılarak mün.uibleri 

alınacai;ından, isteklilerin memurin kanu -

nunun 4 üncü maddesinde yazılı belKelerini 
hcimilen imtihan günü olan 24/9/910 aalı 

günü saat 10,30 dan bir gün evveline kadar 

dilekçelerile İstanbul Adliye Encümenine 

müracaatleri ilin olunur. 

Usküdar Hukuk Hlk!mllğlnden: 
9391705 

Hasan kızı Hatlcenln koc ... ı Kayse
rinin Keçlkapı Sarsık Isllm mahalle
sinden Mehmed Emin aleyhine .açtı
ğı boşanma davasından dolayı müddei
aleyhin lkametg!hının meçhul!yeti ha
sebile ll!nen tebl!gat icrasına karar 
verilmiş ve 141101940 pazartesi saat H 
te daveti mutazammın davetiye vara
kası mahkeme divanhanesine talik e
dllmlş oldu~undan yevmi mezkilrda 
müddeialeyhin mahkemeye gelmesi 
1lAn olunur. 

Kovalık 13,785 • 
Londra geçidi 14,704 • 

veresesi tarlaları, 
Şa. Berber Ahmed. G. Köpek ayazması. ş. 
C, Yaşar veresesi. 
Sa. Kar ... u. G. Mehmed S!pahlo~lu Ha•an, 
Ş. Kadir, C. Omer ve Servet elyevm Tir

zarfla hizalarında gösterilen gün ve saatlerde !haleleri yapılacaktır. 1 s: • Bl Şartnameleri okumak isteyenler A. fırk ... ıncla sözıi geçen binada~ 
tınalma Komisyonunda her gün okuyup görebilirler. 

1 
,.ı• 

yerin adamı olarak çalıştırılsaydı daha çok Kartaltepe 
muvaffak olacak ve takımına çok daha mü-

14,704 , yak! Ahmed. 
Şa. Hüseyin, G. Eşref elyevm icra memuru 
Hafız Ali, Ş. TellA! Mustafa, C. Zaptiye Ali 
Şa. mukaddema Alt elyevm Hasan, G. mu
kaddema. Londarl elyevm Etem, Ş. Yunus 

Cl I'teklller girmek tsted!klerl kalemin hizasında gösterilen tem!n\0b;I 
çeostnl Urfa Gümrük veznesine yatırıp vtzne makbuzu veya banka nıek ıııd' 
Fartnamenln dördünrü mad<lr~lnde kPndileırlnden tstentıen vesikalarla b~tıtıl' 
tekili mektublarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona. vermlŞ 8~ı nacaklardır. ~ .fid bir eleman haline gelecek miydi? Tuzludere 

Bu aualln çek dMa münakaşası yaptlmıt 
73,520 > 

ve varılan neticeler ekseriya müspet bir 
cevab teklinde olmuştur. 

Köpek ayazma 
Kokmuşpınar 

22,056 , ~:.h~~k~d~~~a Berber Ismall elyevm Yor- \.. ~'- "~~!1 Komı•l~""i:ı Sı-lıııalma Komisyonu iıanı~rı .,. Forverdde oynadığı vakit mütemadiyen 
ofansif ,Yani hücum ederek oynıyan bu o
yuncu, geride yer aldığı vakiUerde tedafü1 
oyunu en iyi tatbik edenlerden biri ve mu-
hakkak ki en inadcı ve gayretlisi olmuştur. Kovalık çayır 55.140 • , 

gl, O. Le!ter ve Bulgaroğlu Hristo, Ş. Ali Askeri lhtiyac için 2319/ 940 günü saat 11,30 da pazarlıkla 15000 a.~•:r~ 
Kahyanın tarlası. C. mukaddema Seyld ravana satın alınacaktır. Muhammen bedeli 6375 liradır. Şartname 11 nol' 
Ahmed elyevm Hek!moll'lu Kostl. Koml.syonda görülebilir. isteklilerin belll gün ve saatte yüzde on beş teııUg8ıll 
Şa. Emin, O. Hü•eyln elyevm Behçet Bey !atlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satına.ima Komtsyonuna gelmeler!. ( 

Hemen her muhacimin önüne çıkan, ani 
müdahalelerde bulunan Salim, geçildii;i Tuzludere 
vakitlet' bile, rakibinin peşini bırakma -

24,813 
çayırı, Şl. Buzalık, C. t<tavrakl. - , . ııJll 
Şa. Beylik elyevm Asık Hasan, O. Yol, Şl. Askeri !htiyac için 21 91940 günü saat 11.30 da 100 ton yula! p:ızal' ,il' 
Hasan, C. Izzet tarlaları. ..atın alınacaktır. Muhammen bedeli 7950 liradır. Lsteklllerln belll gün ve 53ıı>1". 

, 
makla. onu muannidane takib, jı'aç, niha- sı~ıryolu 
yet tekrar müdahale etmesile tanınmış'tır. 

Hulisa, ona Melihten sonra, ikinci aUet Sığıryolu 
futbolcu diyebiliriz. 

3,674 Şa. Bodoro.s, G. Hüseyin Çavuş, Şl. Sahibi yüzde on beş tem!natlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınaıma. ıı:(ogSlll 
sened, c. Bayram veresesi. yonuna ge1melerl. . 

, 
Şa, Bodoros, G. mukaddema Bayram el- -

6(' 
yevm Behçet, Şl. mukaddema Mehmed Ali Askeri thtıyac için 23 9 '940 gunu saat 11 de pazarlıkla 50 büyük 25 ~ ~· 
elyeYm Ali c. Bekir. · ruıeb 

10,109 > 

Yirmi be' yatındaki bu ikinci atlet fut
bolcu, 1933 de Ank.arada müsabakasını yap· 
tJğı sporda kalsaydı, bu &ün en ileri at - Kovalık çayır 
Jetlerimiz arasında kıymetli bir yer almı .. 
yacak mıydı? 

• yemek kazanı satın alınacaktır. Şartnamesi her gun Komisyonda go J<)ıd' 
43•193 3/4 Şa.. C. Behçet kerimesi, G. Ismenko vere- I•tekl!lerln belll ~un ve saatte yuzde on beş temlnatıarlle blrl!kte FındıSS'ıı 

sesi çayırı, ŞI. Mustafa Paşanın Ismall. Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. ( 

Bu aual başka bir mevzua aid olmakla 
beraber, onun atletik cevherini gösterecek 
bir cevabo layıkbr, Atlet ol.aydı belkl mitli 
takıma da girecek, fakat muhakkak ki da· 
ha az meşhur olacaktı. 

F enerbahçe gitti 

1 - Arttırma 2019/940 tarihinden ltlbaren 21 gün devam edecektir, Yirmi bir 1 .ıJI 
.gun hitamından sonra geçecek on _gün zarfında ka_!;'i ihale yapüır. Blr!nc! Askeri ihtiyaç için 23 9 , 940 günü saa"'t'rS te pazarlıkla 250 ton ,.rp•·4,ıı 
ihale ile ikinci ihale ar ... ındakl muddet zarfında •• 3 ten noksan olma- ton yulaf satın alınacaktır. Arpanın muhammen bedeli 21125 lira, yuıatın 2 ~ 
mak şartlle arttırmalar kabul olunur. "' liradır. Arpa, yulaf ayrı ayrı tal!blere de ihale edlleblllr. Şartnamesi )lef ,~ 

2 - Arttırmaya iştirak eden tallbler arttırma bedelinin ıa 10 u n!sbetlnde Komisyonda görülebll!r. L'Mklllerln belll gün ve saatte yüzde on beş te~ı 

3 Ktemt~lnalht alkçelnsı 1vermeyek mblnecdbıırtdur. k 
1 1 

hs larlle b!rl!kte Fındıklıda Komutanlık Satına.ima Komtsyonuna gelmeler!. ( 
- a a en crası a a e emlnat a çe.s n n ma ubundan sonra ~ 

ihale bedelinden mütebak1. mebalill' ~efaten Ziraat Bankasına te.l!m edl- Ao~eri lhtıyac için 100 torı arpa ve 100":n yulaf 26 ·9 '940 günü saat 1~ Demirsoprla Ankarada Türkiye birincili
ği için lcaJ1ılaşmak üzere, milli kllme oam
piyonu Fenerbahçe takımı bu sabah An -
karaya hareket etmiştir. 

Fenerbahçeliler, pazar günü Beşikta~la da 
karşıla~caklarından Ankaraya genclerden t 

müteşekkil bir ekip göndermişlerdir. 

lecektlr. Ihale bedel! on gun zarfında tamamen teslım edilmediği takdlrde pazarlıkla satın alınacaktır. Arpanın muhammen bedel! 9750 ve yuJa.fln ıP_ 
tal!b vazgeçmiş addedilerek teminat akçesi mevkuf tutulur ve ayni zamanda Ura.dır. Arpa ve yulaf ayrı ayrı tal!blere de !hale edlleblllr. şartnamesi 11•f1 tf arttırma kaimesi tekrar tanzim edll!r ve bu suretle bulunacak bedel ev- Komisyonda görüleb!l!r. rstektılerln beli! gün ve saatte yüzde on beş ıcat 1,:> 
velklnd•Jl noksan zühur ederse farkı vaki m ... raflle b!rl!kte mevkuf· tu- ınlnatİarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gel!l'~.ı:' 
tulan teminat akçesinden mahsup olunur. Teminat akçesi kafi gelmezse , ... 
ii.st tarafı vazgeçen tal!bden tahsil edilir. (!' 

1 11111 111111 1111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111':!: 

~ ~AIOVO ~ 
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20 Eylül 1940 
12,30 Program ve memleket ... ,_t Ryarı, 

12.35 Müzik, 12,50 Ajans haberleri, 13.05 A
laturka musiki, 13,20/14,00 Müzik (I'l.). 

4 - Tal!blerln arttırma şartları hllô.!ın~ vuku bulacak iddiaları dinlenmez. &kerl thtiyac için kapalı zarı usum~ ton yulaf satın alınacatctıfi ,.ıı 
5 - Ba~.adan başka ipotek ıahlbl alacaklılarla diğer ala~ak.lıların gayrlmcn- slltme 7 ,10 ,1 940 günü saat 11 dedlr . r..Iubammen bedell kırk sekiz bin yed;~' 

kul uzerhldekl haklarını hu~us!le faiz ve masrafa dair. olan iddialarını 1 ell! liradır. Ilk teminatı üç bin altı yüz e!H altı ııra yirmi beş kuruştur-5~iı1'' evrakı musbltelerlle ylrnıl gun içinde bildirmeleri ve aksi halde hakları 1 namesi hergün Istanbul Komutanlı~ı. Izmlr ve Ankara Levazım AmlrU!ıl .. ~et" 
Tapu slcllllle sabit olmadıkça satı§ bedelinin paylaşmasından hariç bı- alma Koml.svonunda görüleblllr. rsteklllerln betll gün ve saatten bir saat 0 0~• 
rakılacakları ilan olunur. kadar tekllİ mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalma Kom!S~o~ı 

6 - Telllllye, ferağ harcı vesalr masraflar m\işt<!rlye alddlr. (8901) makbuz karşılığı vermeleri. ( 

I
• b ı M k Askeri lhtlyac için kapalı zarf usullte ";ton yulaf satın alınacaıctıl';5~ 
Stan U lota a Ll"man Reı"sl ı" aı"nden •• •ilime 7 ' 10'940 günü sgat. 11.30 dadır. Ilk teminatı üç bin !kl yüz al~~ 

liıı Ura elll kuruştur. Şartnamesi hergün Istanbül Komutanlı~. ızmır ve . ~ ,ı 
Kapalı zar! usullie Şarköyde batık Hanef!ye ve Pilevne vapurları ankazı- Levazım Am!rllll'l Satınalma Koml.syonunda görülebilir. Istekl!ler!n belli ı'J51,... 

nın çıkarılmasına tallb çıkmadı~ndan keyfiyet bugünden itibaren bir ay zar- saatten bir saat önceye kadar tekUf mektublarını Fındıklıda Komutanlı!< c&sı1' 
tında ve ayni şerait dairesinde pazarlıkla tallblne ihale edilecektir. Tahmin alma Komisyonuna makbuz ıkarşılılı vermeleri. 
bedeli 15.500 l!ra ve % 7,5 tçm!natı muvakkatesi 1162.5 liradır. Taliblerin 8 ' 10 / . . - p~ 
940 salı günü saat 15 te remlnat ve vesaiki muteberelerlle birlikte Galatada. A.skerı !htl!a°. !çın aşa~ıda y~zılı cetveller ve flsle'.. bastırılacak!~· ,oııı;,, 

v~•:::ka::p:•nı='·===========~ Rıhtım üzerinde Mıntaka Llman Relsllll'l Satınalma Komisyonuna müracaat - ı lığı 25 19 1940 ~unu saat 15.30 dadır. S.artnamelerl hergun Komlsyond Fl~.ıı,, 
!eri ilan olunur. , 8840 ) bll!r. Isteklller!n beli! gün ve saatte yuzde on b~ş tem!natıarlle birlikte ,8ıı· r ABONE ŞARTLARI \ . . lıda Komutan~~a~~tınalma Komlsyonun;a~:!ı;eı~rl. 

18,00 Program ve memleket sa.at ayan, 
18.05 Müzik (Pi.), 18,30 Müzik, 18.50 Mtizlk, 
19,15 Alaturka musiki, 19,45 J.temlcket aaat 
ayarı ve Ajans haberleri, 20,00 Alaturka 
musiki, 20,30 Konuşma, 20,50 Temsil, 21..30 
Radyo gazetesi, 21,45 Müzik, 22.30 Memleket 
uat ayan, Ajans haberleri, 22.45 Müzik, 23 
Müzik (Pi.), 23.25/23,30 Yarınki proıcram 

Türkiye için: k .. ~.. ( D~vlet Demiryolları işletme U. Müdürlüğü ilanları)\ ;;~ll;e;:; 
Bir aylık 90 -~ -
Üç aylık 2SO , Muhammen bedel! (570) Ura olan 1500 Kg. toz sabun (7/ 10/ 940) pazartesi 210 X 297 

Albaylık 475 • günü saat (11) on birde Haydarpaşa.da Gar binası dah!l!ndek! Koml.syon ta- 5o X 
120 

Senelik 900 rafından açık eksiltme usül!le satın alınacaktır. 210. X 105 

4500 
1000 
7500 
1000 

150 

' K!~ıd 

K~rton 

Fiş 

Kıiil'ıd 
Yapraklı beyaz, ına.v!, ~1 

Yaban« memleketler !cin:· Bu işe girmek tsteyenlerln (42) Ura (75) kuruşluk muvakkat teminat ve Blok 105 X 148 

Albaylık 850 kUl"Uf kanunun tayin ettiği vesalkle blrl!kte eksiltme günü saatine kadar Komisyona Blok 210 
X 

148 
1
1
0
5
0° ,• Sa.rımtıra~ 

Bir senelik ısoo • müracaatıer! lazımdır. Blok 105 X 143 

100 A·' 
100 , 

40 , 

tmUyaz sahibi ve boomuharriıt Bu işe ald şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8922) 
2291~ ~ ~:~ ~~~~ Aded karton 

Necip Ali KUÇÜKA - -----------------Be-ya_z_k_A_i!_ıd __ _ 

Umum ne.,iyab idare eden Yazı Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda gösterilmiş olan ı• b 1 ft f .J 1 d 
t,ıert Müdürü: 47 kalem muhtellf !Astık malzeme 4/ 11 1940 pazartesi günü saat 15 te taah- st n u ~ .. e ternar ıiın an : t'"'~ 

Cemal Hakkı SELEK hüdünü !fa edem!yen müt<!ahh!d nam ve hesabına açık eksiltme ile Anka- ır 
\.. Ba.5ıldıkı yer: Cumhuriyet Matbaa., ) rada Idare bln ... ında. satın alınacaktır. Defterdarlık merkez dalrcslle Mülhak Müd!rl et ve Şuabatın 940 yılı ~,ıııl 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Bu işe girmek lst<!yenlerın muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği için 73500 klto sobalık kuru gürgen odunu açık eksııtme ile mubayaa oıun• ~ >'~ 
vesikaları hamilen eksiltme saatine kadar Komisyonda lsbati vücud etme- Fkslltme 26 '91940 tarihine musad!f per~embe günü saat 14 te Mllli ı;;ınl~ıefl' ı 
!eri lazımdır. dürlüğünde toplanacak olan Komisyonda. _yapılacaktır. Odunun ına11 f11ıı1, 

Şartnameler para.sız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa• tesllm beher lkl yüz eli! kllosıınun muhammen !!atı 380 k\ıruş olup ııtU ,ıııd' 

. Fakültesi Dekanlığından : 
Yazılı lmtıharılara blrlnclteşr!nln birinci salı günü başlanacaktır. 
Si>zlü imtihan program~rı Fakülrede ayrıca ilan edilecektir. (8891) 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. A VKUT 

Macera Romanı 
TEFRJKA : 42 

:1ki ~baht arkadaş ağır ağır kuma~ CÖ· ı -Zannederim, artık hedefimize yakla
mulmekte d~vam ederken, ıenc laz,, soguk- •ıyorux. Fikrimce, uzaktan gördüğümi.ı.z iki 
.c:anlıh~ını hıç kaybetmeden, kayanın ar - q:ıklı noktanın yeri burası olacak .. 
kzsına geçti ve kayayı yerinden oynattı. Leonsia sordu: 

Kaya parçası af&iı doğru inerken Henry - Bu lfıkları elinde iki ayna tutan bir 
de kumların içinden yavq yavq kurtulup adam idare etnıit olmasın? 
çıkmağa ba•lamışb. Kaya parçası yere yu- Francis cevab verdi: 
varlanınca delikanlı da kayalıkların dibinde - Benlm kanaatime göre, bu daha ziya-
idi. de bir tabii hadiseden ibaret olsa gerek. 

Dostları kemendi kendi.sine att.ıkla.n :ıa- H.:tvlayıcı kumlan gördükten sonra bu çe
man Francis'Jn ancak kolları, bqı. ve o- •id h.idiseleri, münakaşa,.ız kabule hazı -
muzlan kumun dışında kal tı. Delikanlı- rım. 

yı zahmetsizce çekip aldılar. Leonsia, bir duvar Jtibi dimdik )'iiks.elen 
Gene kızla delikanlılar bu badireden de kayahkları tetkik ederken, birdenbire: 

~ağ ve salim kurtulmuşlardı. Yumruklarını - Bakınız! diye haykırdı. 
!ıkarak o netameli yere lAnetler NVW'du - İki delikanlı ,österilen istikamete bak ... 
lar. Yankı bütün bu sesleri şeytant gülüm- t.!lar ve ıfıklı bir nokta değil de, güne• gi-
ıemelerle ta uzaklara kadar götürdü. bi parhyan daimi bir ışıltı gördüler. Ka -

xıv yaların dibi yıllardanberi in~an eli de~me
mJ, bir sürü çalılar ve nebatlarla örtülii 
idi Mumyalarla karşı karşıya 

tTç yol arkadaşı yalçın bir kayanın ete -
ğlrıe vardıklııın zamAn mola verdiler. 

Henry dedi ki: 

, 

Bin z.ahmetle bu nebatların ara!'=ından 
ıı:~erek kendilerine bir yol ac;"abildiler ve 
biraz sonra ufak bir meydana vardılar. 

şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8925) teminat 84 liradır. Şartname Mllll Eml!k Müdürlüğü 4 üncü kaıen ~ 
Muhammen bedel! Muvakkat teminat alınablllr. ın•tl'ı 

Eoneb! malı oldull'u takdirde 18265 Lira 1369.88 Lira f.steklller!n ekslltme günü muayyen gün ve saatte muvakkat teııı ,sıcl , Yerli , > 35046 > 2628,45 • Koml.syo>la müracaatlerl. 
~~~_,.._,.._,....,,... ...... _,.._,..__;,_,..~~~~_,..~_,.._,.._,..~~_,.._,.._,..---

Leonsia, sevincden çıldıracak eibiydi. 1hepimize ne lanetler savururdu? .. diye alay 
Bir çocuk gibi ellerini çırpıyordu. Hakkı etti. ' 
da vardı . Zira, on metre yüksekteki kaya.. Ve avucunu açıp bekledi. Francis, kopar· 
lann üstünde koskocaman iki aöz parlı dığl parçayı ona attı. 
yordu. Bu, gerçekten, işlenmiş sedeften başka 

Gene kız: bir teY değildi. Diğer sedef parçalarile yan-
- Çiya'nın gözleri! diye haykırdı. yana gelince, Çiya'run &özlerini vücude ge-

Henry, hatıra1arını kurcalamak istiyor tıriyordu. 
&ibi, başını kaşıdı: Henry: 

- Bu gözlerin neden ibaret olduğunu - Alet olmayınca duman olmaz! dedi 
size izah edebileceğim sanırım. dedi. Şim _ Tevekkeli, l\taya'lar Tanrının gözlerini bciy
diye kadar böyle bir şeye biz.zat tesadüf et- le tehlikeli bir yere tespit etmemişler? 
miıt değilim. Fakat seyyahlardan dinlemi,- Franci.s ,u mütaleada bulundu: 
tim. Bunlar istiridye kabuklarından yapıl- - Hindli rahible torbasındaki muknd -
mı~tır. Yani, büyük bir ustahkla işlenmif des yazı şimdi işimize yarayacaktı. Keşke 
ıedef mozaiklerdir. Bu sedel mozaikler öv- onları da beraber alsaydık. J\.1ukaddes ya
le düz bir aatıh meydana getirir ki, gün~şi zıları okumadıkça hazinenin yolunu nasıl 
daima aksPttirebilir. Fakat, ne duruyoruz? bulabiliriz? 
Hemen tırmanalım ve y4kmdan görelim!. Leonsia cevab verdi: 

Üstlerindeki kayalıklarda üç köşeli bir - ?tfademkl gözleri bulduk: elbette bur-
ncvi kabartma vardı. Kabartmanın z.irveıi nu da buluruz!. 
gözlerden bir metre kadar mesafede idi. Francis, üç köşeli kabartmanın zirvesine 

Franels, bir kaplan çev!kHğile, bir kaç oturarak: 
metre yüksekte bulunan kaideye kadar tır- - İşte burun! diye bağırdı. Ben burnun 
mandı . Oradan itibaren zirveye doğru çık- üstündeyim. Çok yakın olduğumuz için 
mak nispeten kolaydı. Bununla beraber ih· betli olmuyor. fakat yüz metre uz.aktan ba
tiyal!ız bir hareketle yuvarlanmak ve ko- kıJsa bu kayalıklar muazzam bir insan çeh-
lunu, bacağını kırmak ihtimali de vardı. resini andıraca"k ... 

Lf.onsia, afağıdan: Leon!'lia, bir kaç adım ileriledi Ve aya -
- Francis! diye bağırdı. Dikkat et! Bir ğile kuru dalları ve yaprakları iterek: 

yerin kırılır! - Her halde, dedi, ağız da burnun al-
Zirveye kadar brmanan delikanlı, bir Lındadırl 

müddet R;özlerl tetkik ettikten sonra av bt- Filhakika, iki delikanlı ile gene kız yap
çnğını çıkardı ve sağ gözün bir yerini oy- raklan ve dalları temizleyince karşılarına 

mağa ba,Iadı. bir insan vücudünün güçlükle geçebileceği 
Henry: bir delile çıkmıştı. Deliğin ağzındaki bir kaç 
- İhtiyar Maya bunu &öreydi, kim.bilir tat parçawu düşüren Francis, batını ve . . 

omuzJarıru içeriye soktu. Bir kibrit çakarak 
mağaranın derinliğine doğru baktı. 

Leon!ia ikaz etti: 
- Yılanlara dikkat! dedi. 
Francis. pek kısa süren tetkik.atının ne

ticesini bildirdi: 
- Bu tabii bir mağara değil! dedi. Ya • 

nılmıyorsam kayayı oymuşlar .. 
Kibrit sönmiiftü. Fakat delikanlı ki lıtit 

istemedi: 
- Kibrite ihtiyacım yok! diye baf:ırdı 

Mağara tepeden andınlanıyor. Yuk4rıdAn 
güneşin ışığı tatlı tatlı sızıyor. Bu, AıJaya 
kabileleri cidden çok medeni lmi•ler A
sansör, kalorifer ve fazla olarak bir rlıt! ka· 
pıcı bulursam hiç hayret etmiyeceğimL 

Gövdesi, bacakları ve en sonra. da .... 
yakları kayboldu. Delikanlı içeriden ba
ğırıyordu: 

- Gelin, gelin! Bu mağara harikulide 
bir ~y!. 

Leonsla da bu muhtefem mağaranın içi
ne girince, hayret etmişti. Delikanlılara dö
nerek: 

- Size rehberlik edişim fena mı oldu 
sanki? dedi. Bakın ne güzel yerler a:örü -
yoruz .. 

fl.labedlerin renkli loşluğuna benzer bir 
loıluk içinde kalmıflardı. 

Gene kız devam etti: 
- İlkin gözleri, sonra da ağzı keşfeden 

ben olmadım mı? Ben olmasaydım lhtim ı:1l 
bu kayşhğı dönüp geçecek ve her adımda 
hedeften• uzaklaşacaktınız. 

Böyle aöylerken etrafına bakınıyordu: 

- İyi ama, dedi, bu güzelim maiiara 
bom bot! 

Henry cevab verdi: tcJ ~ 
- Burası bir antişambrdan bll~el' .. lf 

,ey dcj:ıJ ki! .. dedi. 1\-laya'lar bS 1'116"", 
bOyle orta yerde bırakacak kadaf, /.~!' 
olmasalar gerek!.. Het' halde, s.ı'. &.t':., 
tonio'da iken hazine ne kadar bi~it• ~ 
~e. şu anda da variyet de~erııi• 0)11-:J 
lay kolay ele geçirilecek bir te_~ çP" 
fİmdiye kadar bizden açık göılU Y: 
mıydı, dersiniz? Ot~ 

Dört, be, metre genişliğind~ b~tl· "'..,J 
ilkin sağa, sonra da sola donuY0 o1' f' 
metre kndar ileriledikten sonra ç f 
ve ıalo'nıımsu bir yere vardılar· tı'Jif 

Ebrarengi:ı bir tarzda sızan gaye~ı.J.ftıJ· ı 
ı~ık burasını tallı bir loşluğ:oı. bOj: ~ ~I 

Tek sıra yürüdükleri için fraJl rY f' ..fi 
den bire durunca Leonsia ile :fieJ1 tJtbf. ' 

ihtiyar ona çarptılar. Hayre~ ~· ço~ıP'_; 
t._.maşa ettikleri manzara şu ıdi· .. ıj ~ ' 
beri ölmüf, fakat çürüm.Uş bır 5~ f1' 
ler muntazam m~felerle karş.11 
lanm1şlardı! I 

Henry fısıJdar gibi bir sesle: 1fı' 
ıa,·• 

- Demek Mısırlılar gibi ~ .d;. f 
mumya aan'atını biliyorlarınış! d~o,JP ~ 

Mumyalann hepsi de AvruP911 1 ~ıll .') 
çehrelerinden ve kıyafetleıindeD ~ ' 
Bu kupkuru cesedlerin üstünde uı ~ 
f·)Uhlerinin ve İngiliz. korsanlıtr1~p ~ 
mit elblselerl vardı. Içlerin~en tf.1'1' fi' 
zırhlara buriınmüıtü. RenkslZ ~d• ~·' 
kıhclarını tutuyorlardı ve be11efl . ç,....
&anları asılı idi. Bazılarında eskı 
tabancaları da vardı. ,s) 

(Aıl<d' • 

' 


