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Fellkıı dö Şazum'dan 
Yıldızlar dökülürken 

•------'~--•Çeviren: Ömer Nelad
Lüsi ihtiras ve hayalle dolu bir gene ayıramıyordu. Arasıra nazar1Rt1 sutar 

kızdı. On altı yaşında hafif bir ceylln içinde oynaşan çocuğa ilişiyordu. Sont' ,,. 
gibi güzel ve vahşi, yan ıüneşli bir l:skışların1 gene bu m~hul, bu esri'.! 

Beyoğlunda bir bakkaliye ma~aıa
ıında Urla yan 160 kuruştur. Terf'yağ 
ise 180 kuruşa sntılnııı.ktadır. Bu fiat
ları bindirer.ı bir mağaza tezgi\htarı şu 
aozleri söylüyordu: 

- Sizin yerinlzde olsam bir teneke 
alırdım. Çünkü bu gidişle yeıneklik 

yağ 200 kuruşa kadar yükselecek. 

Kışın pek pcıhalıya yağ yi:,•eceğim'.zden 
dolayı endişe etmemek lizım .• 

Ya~ fiatlarının yükselıne

sindekı sebeb? 
Yağ: fiaflarının ani bir surette yü7.de 

on n ispetinde artmasındaki sebeb ko-

belediye ve ofis 
aras ında ihtilaf 

Bir okuyucumuzdan ışu kısa 
mektubu aldık: 

cl\.feeidiyeköyü ile Ç81'şamba 

ara~ında işleyen otobüslerin ek ... 
aerıyetle camlan kırıktır. Hav.q
Jarın ıık sık değiştiği bir mev
Bimde bu otobüslere binmek ıa
ruretinde kalanların hasta olma
sına imkan yok mudur. 

müzakere 
devam ediyor 

gün gibi tatlı ve aldatıcıydı. Uzun ve giz adama çeviriyordu. Nihayet çocok
doyulmaz bir aşk Lüsinin hayatında lar denizden çıktılar. Yalnız ıb',h 
bir dönüm noktası oldu. Güzel bir gün- bereli adamın getirdi~i küçük çoeuk 
dü. Temiz bir gene münzevi '°"hrin ıs- sulardan çıkmak istemiyordu. 
sız sokaklarında bu kumral kızı @'Ör Lüsi ansızın bir fery:ıd iŞ.ltd. SiiYükt 
dü ve taklb etti. Çok hür bir hava çok büyük' bir dalga yuvarlımdLkÇll bii-

1 l ;,n• içinde yumuşak ve çiçekli tar a nr a- yilyerek aahile varmış ve cocn~u iç 
rasında çirkin ve müteressis n3urlar almıştı. Adam dalglllara do.tru 11tıldJ. 
onları görüp rahatsız etntt:"den !e - Lüsi de adeta kendini kaybederek S\J' 
viştiler. Lüsi, ne vakit 3evgillsini &ör- !arın ıslattığı kayalıklara kadar kottllo 
se: kollarına atılıyor ve: Adam dalganın altındıt bl)ğııtmuı.t IY 

Trabzon yağla rı da !IOn giinlerJe bir
d"nbire yük..elm~. Bah<:ekapıda Kö
murcü sokağında, bir hafta evvel fl5 -
100 kurufa satılan Trah7.on yağları ~im
di 120 - 130 kuruşa kadar satılıyor. 

Acaba bir hafta iç-fnde yağ hatlarının 
bu kadar yi.ik.selme!indE'ki !'ebeb neydi? 
Bu mesele hakkında allı.kadar tacirlerin 
fikrini sorduk. Anlattıklarını aşağıya 

yazıyoruz: 

Bir yağ taciri neler 
anlatıyor? 
Asmaaltında toptan yaf satan bir ta

cir diyor ki: 
- Yağ fiatlarının yükselmesine biz 

de hayret ettik. Bir hafta evvel Trab
zon yağlarını toptan 100 kuruştan, da
ha bir hafta evvel de 90 -95 kuru~a 
satıyorduk, fakat bir iki gün evvel 
Trabz.ondan gelen bir telgrafta, yn~la
rın 105 kuruşa kadar yükseldiğini öğ
rendik. Bunun ~bebini telgrafla sor
dum. Aldıiım cevaptan, bazı yn~ tacir
lerinin Kars ve TTabıon köylerinde 
tat toplattığını öğrendim. Bu vaziyet 
kartl$ında bizim yapacak oldu~umuz 
bir 1f!!Y kalmıyor. 

Bu izahatı veren ya~ taciri, bu sene 
Karı ve Trabzon gibi yerlerde her se
ııekine ni'P"Ue bol miktarda yağ elde 
edildilini, f.iatlann artmasına bir türlü 
.ıaı erdiremediğini uave etmektedir. 

Acaba yağ fialları daha ziyade arta
cak mı? 

Bize izahat veren yağ taciri diyor ki : 
İlk ve ikinclkinun aylarında her sene 

Trabz.ondan piyasaya bol miktarda mal 
aelir, o zaman yal fiatlan düşebilir, 

layca anhışılır. Bazı tacirler, Kars, 
Trabzon kö)-·lerinden bol miktarda yflğ 
toplamı,,ıardır. Bunu neden yapmış -
!ardır? Bu sualin cevabı ~udur: 

Bazı tacirler var ki, ellerindeki 

Belediye kırmacıları 
kaldırdığı halde Ti· 

pac• yl• ... mı derecede, han~i madde caret Odası bunların 
üıerinden kar temin ed.ilece~lni araş
tırmaktadırlar. Mesel!.: .Yarın trneke 
pahalılaşacak. bol miktarda teneke ala- lüzumuna kani 
rak bir yere kapatalım, sonra deh - -0--

şetli kar ederiz.• . 
Belediye Iktıaad müdürlüğü, değir-

M~alesef sermayelerini bu yolda iş- l"tıencilerle fırıncılar nra,ında biı mu .. 
letmek 1!111.eyen, ve muayyen bir mev- tavassıt rol lfa eden kırrnacıları orta
zula uğra.,f:mayan ba71 kimseler, za - dan kaldırınışh. İstanbul Ticaret Oda
man 7.am ~n bir mala hücum etm'!kle-
dirler. Halbuki bu vatandaşlar muay- ıu kırmacıların lüzum ve Inyda~ı hak-

k-1ndn bir rapor hazırl:.ıyarnk Ticaret yen bir malı toplayarak yüksek krırlar 
temin etmekle, halkın gıda ~rt]r.rını \"ek.aletine göndermiştir. Ticaret Odn~ 
tazyik ettiklerinin farkında dt>P.ildh·ler. bu rapo:unda kırmacıları~, fın~cı~arla 
Belki de farkında olduklan hald~. bun- un fabrıkalan arasında pıya!kl ı~hyac
dan zerrf'" kadar bir teessür duym;ıın::k ; larını tanzim eden tayda1ı un"'ıırıar ot ... 
tadırlar. Znman zaman sermayelE'rlni, t Ouf(unu iddia etm~~edir. Un ~nbrik_a
muayyen bir maln kapatan ve yahud !arının satış feş~la:ı .~lmadıgı. içın, 

malı piyasadan toplayanlar hakkın- kırmacıla.r bu va7.ıfeyı gormektedır. Top 
~ idari tedbir almak kabildir. Bu gibi rak Ofi:ı;i ise, kırmacıları fuzuli bir mu 
tacirlere şu ~uali sorabiliriz: Uıvasut addederek bunlarıı buğday 

_ Şimdiye kAdA-r bu mııılın ticareti Vf'rmPği taydasıı: bulm.ıktadır . Kınnıı-
·ı 1 ld z muvdu" 0 halde cıların faydalı olup olm"d.ığı h:ıkkınd.q, 
ıemeŞi'J o unu _ · · , . . 
neden M"rmayeniz:i bu malı toplamağa Tıcaret Odasıle, Belediye v-, Top~ak 
hasrediyorsunuz?. Mahsu11~ri Ofı.si ara.,sın?a çUci\n bu ıh-

Hnrbden evvel, liberal ticaret ,artları ti!Bfı Tıcaret Vek.iletinln halletmesi 
içinde hic; bir kimse-ye böyle bir sual ıo beklenmektedir. 
rnmazdık. Çünkü hPr ıı;ermayedar, iste- -------..,..,..,. ____ _ 
di~ zamarı, istediği malı, i~ediği k1ıı.
dar satın alabi.lirdi. Buna kimse karı
şama7.dt. Çünkü böyle bir sual .ser
best ticaret• mefhumuna muRayirdi, bu 
gün değildir. Bu suali bir spekülıitür~ 
sorabiliriz. 

Kız talebenin askerlik 
dersleri 

AN A [Q) © L u 
1 1-ı s VEREN KoŞE)ı 

.. _H_A_B_E_R_L_E_R_ı_ ' İSTANBUL 

Li~ ve ortamekteblerle Üniver-cite
de tatbik edilmekte olan aı;kerlik ders
leri talimatname~indP baz1 deııl:işı'!clik1er 
yRpılmıştır. Yeni talimatnameye J(ôre 
~imdiye kadar yalnız nRzari ders gö
ren klz tnlebeye harb ve !!'tılh z:amDn
lannda yOrülecek hizrnf'tlPr, parofüt Ye 
hAvn hücumlnrı zamanında yapılaC"ak 
i~ler, y.ıııralılara y11-rdım, rr • .,mlf'k'!t iş· 

!erinde kadınlonn rolleri hakkında c1'n 
rr.alOmat veril~k, ahılArR tli'l ic:;tir~k 

edf'Cf'kler ve tahanca ve silüh kullan -

lıpartada 

MEB'CSLARIN TOPLANTISI 
Kazalardaki tetkiklerini 1:.itirerek bu
raya dönmüf olan meb'us!arımız dün 
Halk.evinde Parti teşkilltı men1ublarile 
bir toplantı yapmışlardır. 

Vali Baysal bu top~antıda buluna
rak viliyeU alakadar eden hıler üt.erin
de izahat ven:uit ve mahjıllt ih1iyac~ 
etrafında aörilfmeler yapılrnı1lır. 

HAVA KURUMCNA AZA YAZI
LANLAR - Hava Kurumuna aza ya
zılma faallyeti &ünden güne iler1emek
tedir .Dün merkeze ballı 19 köy muh
tarının iştirakile yapılan toplantıda bu 
köyler namına 2530 1iralık yard.ınıcı 

aza kaydı yapılmışbr. 

Kır,ehirde 

l\IEB'USLAR HALK AR1SINDA -
VUlyet içinde tetklklerde bulunl1'ak 
ve müntehiblerile temas <-tm~k için bu
raya gelmiş olan meb'wlarımız dün 
Çiçekdağı kazasına giderek halk ile 
&örü.ş:mütler ve dileklerini tespit eyl(' 
mlflerdir. Meb'ualarunız bugün de 
Avanos ltamsında tetkiklerine devam 
eylemektedir ter. 

Orduda 

~KET işLERi - Orduya gel
uıit olan meb'utumuz Hamdi Ya1man 
d ün Partide yapılan ve Parti men -
ıublarile balkın ı,Urak ettiği bu top
lanbda memleket işleri üzerinde gö -
riifmelerde bulunmuştur. 

ATATÜRK GÜNÜ - Atatürkün Or
duyu tereflendirdiklerl günün yıldö • 
nümü olan 19 eylUI gününü Ordu hal
kı çok parlak tezahüratla kullanrnı,tır. 
Bu münuebetle ysoıl:l!I tnolanhda 
&Oz alan hatib]er yaşanılan jftiniin e
hemmiyetini tebarüz etti:cn hP,yecanlı 
nutuklar söylemiştir. 

Galenit doçentliği münhal 
Fen takiiltesi F.cza.cı okulunda aole-

nit doçentliği münhaldir. ' 

Edebl Roman 
TEFRiKA: so 

Yanyana durduk. Bir müddet 
doyulmaz doğuşu seyrettik. 

bu 

Birden hatırıma bir fik.ır g.?lmi;ıtı: 
- Zülal, dedim. Şu Çakal da~ının 

hemen hemen z.in·esine yak:uı bir 
kötkte benim eski bir mekfet:> arka· 
daşım oturuyor. İstersen ona uğı-a -
yalım ... Bu göıel geceden de istifade 
etmiş oluruz. Ne dersin?. 

Saate bakb: 
- Yemek vakti .•. Ayıb olur! dedı. 

- Karnımızı fUracıkta !loyururuz. 
- Sen bilirsin! .. 
Rıhtım kenanndaki tenha kehve 

masalarından birine oturduk, Kah\'ecl 
çıra~ına ı~marladığımız küçük nPvaleyt 
net'e ile yedik. 

Gün tamamen kararmış, ay llıksel
meğe ba$lamıştı. 

Zulil biraz mütt-reddid: 
- Sakın geç kalm~alım Nefad' de

di . 
- Hayır, dedim. İki, üç saat vektl· 

miz var ... Teyzeme de aeç aelece8,imizi 
ııöyledik!. 

Sümerbank YerJi Mallar Pa-
'Zarmdan muhasebt!-ci aranıyc.r. 

I.Jse mezunu olmak fllt'ltU". Yerli 
1fallar Pazarına müracnat. 

* İstanbul Adliy'!si.: Cumhu
riyet MüddeiuınumlBği Adlıye 

kadrosunda biner kunış asli ma ... 
atlı k4tiblık1er münha!dir. Orta
mekteb mezunlan arasından 24/ 
9 94.0 ıalı günü. saat lil.30 da mü .. 
•baka yapılaf'aktır. Daha evvel

~. den mOracaat. 

~ TAŞRA 
Sümerbank mühendis ve ron

lral tefi arayor. AnkAra Sümer• 
bank fabrikalar müdürlü~ne 

müracaat. 

* Dağcılık kulübU merkezin
de istihdam edilmek üzere mu
hasebeci aranıyor .Bur!a Dağcı
lık kulübü merkezine müracaat. 

* Malatya bez ve ipek fahri-

~
. kalan tirketı resen idareye 

muktedir iki muhaslh arayor. Ta
lihlerin kısa tert.:iimeihallenle 
merlcUr fabrika mi.ıdiırlüğüne 

müracaatlerl. * Askeri fabrikalar küçük 
Burgaz ve Kırıkkale için iki ec
zacı arayor. Askeri Fabrikalar 
Umum müdilrlüğüne müracant. * Urfa Belediyesi bir zabıta 
müdüril arayor. ı\ylık ücret 75 
liradır. Ortamekt.cb mezunu o} ... 
mak tarttır. İsteklilerin evrakı 

1~ milspite ve fotoJlrafladlP. birlikte 
\~ Urfa Belediye rjyaseti.ııe müra· (ı 

caatleri . Jı 

Dokumacılar kooperatifi 
Ticaret müdürlüğü, dokum:ı koope

ratifi idare heyetini müdiirlüjte davet 

edf'rek, dokuma esnahnLT\ ":ikAyet1Prini 
tetkik etmi,Lir. Koop<-ralifin idare a

mirleri. Yedikule tabrikasından aldık-
lan iplikleri esnafa te\·zi 
dair izahat vermişlerdir 

ettikltrine 

.,.. _____________ __ 
KERlME 
NA D lR 

Havuzb.ırışı caddf'~nden yokuşu tut
turduk. ZülAI koluma tutunuyor; hazan 
da durup dinleniyordu. 

Bir aralık: 
- İhtiyarlamışım N.-jad! dedi. 
- Benim kadar mı? diye ıordum. 
- Belki daha fazla!. 
- Buna imkAn yok .. 
- Öyle mi zannediyorsun? 
Yüzüme acı acı baktı. Ayın donuk 

ışıkları altında, o elemi, o ıstırab bu
ğusunu gene gOz bebeklerinde farket· 
tim. Yolumuz npaydınlık, etratımı1da 
doyulmaz bir yaz gecesi dekoru vardı. 
Uzaklarda bahçeler, koyu nefti r.ölgr
!ere boğulmu$, kOşkler e!llrarh bir !'llÜ

kılnet içinde uyuyor; evlerin pencere
lerinden aanmtırak riyalar aksediyCJr
du. 

Hic: rüıgAr yoktu. Fıstıktan ıeçip 

harab su h::ı.7.neslnin yanından dağ 
yoluna uptık. Bu yol, adet~ .ellerin 
açhğı. geniş bir yatağa benziyordu. 

Sai tarafımızda büyük bir bahçenin 
duvan boydan boya uz.anıyor; yola 

m::ı"ını ö ,n-ncceklerdir. 

Bulgaristandan 
göçmen geldi 

118 

DUn Bul ar bandıralı P.~iea vupu

rile 118 Türk muh~ciri p,elmi-;tir. Mu
h:ıcirler İ~kan müdürli.iA;iJn(' ~vlredil
miştlr. Muhacir]prin. AnnJolu<11 hansti 
mıntakava l!ii!kAn edllec!!ltlcıri hakkın .. 
da henüz bir emir gelm~'lll.ıı;:tlr. 

Münhal ceza hukuku 
doçentliği 

Üniversite Hukuk fakülte'lincle miin ... 
hal bulunan ceza hukuku doçentli~lne 
şimdiye kadar dört talib m:.lrnca:ı.t et
n1i$tir. Bunlar Rahm1 Çobano~l,ı, h -
mail Hakkı Palanur, E:t:-~:n Güven ve 
Tevfik Besimdir. Tallhler!n yahancı 
dil imtihanları blrinciteşrhıln üçüncü 
rerşembe günil yapılacakhr. Bu imti
handa muvaffak olan namzedler do
çentlik imtihanına glrebll~c!'klerdir. 

Fenerbahce 
Ankarada ... 

Ankara 20 (A.A.) - ~filli küme .. m 
piyonu Fenerbahçe takımı bıı akşam 
E:k!!lpresle Ankaraya qeJn,ı~tir. 
Takım 17 oyuncud"n müteşt'kkildir. 

Yarın Türkiye fQmpiy':>nns1 Jçin Ilk 
maçını ~at 16 da 19 mı:ıyıs stady'lrnun
da Eski~hrin Demit"5por takımi 1 . .? oy
nayacak ve erte!l"i günU bunun revan
şını yapacakbr. Neti~J~ her tkf maç
ta en taz1a puan yap3n t:tkım Tilrki) e 
~mpiyonu ilin olunacaktır. 

Fencrbahçe takımı An!ca:-apa1as o
teline inmiştir. 

ıı;arkan ağaçların gölğeleri, lri mürek
keb lekelerini andlrıyordu. 

Solumuzda bir kaç ev vardı. Bun -
!ardan birinde gramofon çalınıyor; bi ... 
risinJn bahçesinde mütem.ıdiven bir 
köpek havlıyordu. -

Zü18.I, kesik ve devam..ı;ız bir kadın 
kahkahası aks~den yük~k pe'1cere -
1ere bakb. İçeride bir Jıimba ıf)ğı do
laşıyordu: 

- Burada garib, ölaün bir hayat var 
değil mi? dedi. 

- Evet! .. 
- Daha yolumuz uzun mu?. 
- Geldik ZüW! .. İşte 'IU köş<>delti 

evf.. 
Kapıyı çaldım . Bir gene kıı: açtı. 
- Ömer Bey evdeler mi? dedim. 
- Hayır Beyefendi .. Ağabeyim b;raz 

evvel çıktı ... 
Zülal gözüme bakıyordu. Çaresiz 

boynumu büktüm: 
- Pekili!.. Büyükdereden Nejad 

dersiniz .. Hürmetler ederim .. 
Kapı kapandı. Bir an kararsız ve ha-

reketsiz kaldık. 
Sonra yavaşça mırıldandım: 
- Yolumuza devam edelim mi? .. 
- -Nereye kadar? .. 
- Şu tepeye kadar! .. Ne güzel meh-

t.ab var .. Her taraf gündüz l].bl! .. 
Tcreddüd ediyordu: 
- Dönsek iyi olur Nejad!. 
- Korkuyor musun?. 
- Hayir!.. 
Koluma &iterken hafifce tltredlj!lnl 

hissettim. 
Yükseliyorduk. Bayıın bir kekik 

Belediye, oLobüalerin ıazla yol
ca. almama~ına c;ok dikkat ettiği 

halde camlarının kırık olup ol
madı~ına n~en bakmıyor"!• 

Okuyut"umuz haklı değil mi'? 

ııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııu111111111!. 

l ....... ~.~.~.~ ......... ~.~.~.~.~.~~~ ........ I 
Jktııad 

Yarın murahhaslar 
Boğaz ve Adalarda 
bir motör tenezzühü 

yapacaklar 
-o-

- Biz iyi bir yıldız alhnda doğmu- lan çocuğu kollarına olmıf dönilY"" 
tuz, dinle sevgilim, sen bunu bir fa- du. 
lihayir olarak tanı! diyordu. Lüsi cansız yavruya fğlldl. s.a~dııfl· 

Gene adam onu kollarına alıyor ve 1 1 bit 
tatlı .. sile: IO dan (elen Arablar çocuğu beJ"_ .• ,\• 

bornusun içine sarıp bir m3s&.Yll ~ 
- Sus! Hayatı o kadar iyi gdrme tılar. 

bilmiyor musun ki felAket lyi JlÜnlerin la"t' 
peşini bırakmaz. Mevıim yazdı. Bir Lüsi ölü çoeuğun yüzüne te bBll' 
gün gene askere gitti. l\IJukadde:-at bu tekrar bakb. Onda timdi eskl bjr hl' 
harb ba$lamıfb. Lüsi nlşanll!ını bir da ranın bir ne~iJ değiştirdikten sonT" )·3' 

ha göremedi. O daha htorbin haşlen ll görülen çizgilerini buluyordu. O rdt 
Türkiye - Rumany'l ıra:iındeki tic-a- gıcında Moböy istihk.imlarının önünde rı güneşli tatlı ve aldatıcı gürıle _ ... 

ri mü:ıakerelere dev:!m ~dil:nektedir. bir kurşunla vurulmuştu . Bu telAket kalbini verdiği gencin bir nesil '°::;; 
Yarın şehrimizde bulun3n Rumen mu· ten bir kaç ay sonra Lüsinin bir ço gene kaybolduğunu görtiyordu. Röı ıı• 
rahhuları için, Boi;azlçi ve Adalarda cutu oldu. Yataltnın ba'1J.:unda enaıııı, içinde dağılan saçları sc:özyatlarile 1~_.1 * İHRACI l\fEi\fNU J\.IADDELER - blr motör tenezzühü •Prtih erJlJmlştir babası ona hakaretle bakıyorlıirdı. O nıyordu. Çocuğu getiren adam bit eti 

Ticaret Vekaletinden verilen bir cm~ Rumenlerle ticari anlıtşma müzake- dalycnin üzerine oturmu• hn~ı eJI 
k utangac bir halle onlara: ., on' 

re "göre bu günden itibaren mercime ' releri bir kaç gün dah<1. devıım eJ.e - _ Yavrumun ismini Rober koyalım nin arasında hıçkınyordu. Lüsl 
nohud, kuru bakla gibi maddelerin ih- 1 cf'ktir. dolru ilerledi ve kollarım nçarıık: 
racına müsaade edilmiyece~tir. dedi. ~ıl 

· - Sus! Bu ismi tekrarlrıma diye - Rober oğlum, Rober, diye ~ .. -rı 
* FINDIK IllRACI - Bundan son- • k "" 

ra iındık ihracatına ald lisans işlerile lngİIİZ fİIOIOJ.İSİ annesi tlddetle cevab '\)erdi. ucakladı. Uzun bir ayrılıktan 5 bit 
Bir ka,. gu"n sonra Lüsiyt biraz rahat Lüıııl ısenelerdenberi aradıkı oğhıntl 

1
, Zahire birliği meşgul olacaktır. .. uı 

* MANİFATURA FİATLARI _ Ti- profesörlüg~ Ü etmemesi ve bundan sonra böyle utan felaket içinde buluyordu. Alrikıın uıı'' 
caret VekAleti manifatura fiatlarını c1ırıcı hareketlerde bu!unmarnası için teşli yıldız.ları semadan denize, k 
yeniden tespit edecektir. . . Üniversite F.<lebiyat fakültea:l İn~liz: Ko">taki büyük ı;lftliklerine gönd('r•:fler. 1ara dofru birer birer düşüyord~ * ÇEKO·SLOVAKYA ILE TICA- filolojisi profesörlüğüne B. W. Dovnsun Bu m('nfa hayatının sonunda LüsJ ya _ _ _ __ _ ::J 
RETİrtliZ - Dün Çeko·Slovakyadan getirtilmesi kararlattırı 1 1nt.fllt'. Pro • kınl~rının RÖ!lltermlş olduklar hiddet :------------
45 bin Jiralık zirai Alet gelmiştir. Ya- iesörün, yakında Maarif Vekilli~ınce ten dQj:an korku içinde uzletlntlen ı;ık- ,-
kında çivi de gelecektir." . dın.·et ve Üniver!l:ife açılmadan gelmesi mak btemedi ve orada bu yarı inziva 1-..P i YA •A * BAKKALLARA KAHVE \ 'RRI· temin olunacaktır. içinde uzun seneler yaşa11. Çocuı}unu • 

LİYOR - Ticaret müdürlüğü kahve B , , d'I b yıllardanberl ayırnu,lardı_ Aradan u İthalat pİyasaıındll 
ihtikirına mani olmak için, (Ümrük- lnCI 1 ayraml zun, çok uzun .. neler geçti ve Lü•l 
ten yeni çıkarılan kahvelerden 110 oılunu arayabilmek lçln şehre indi. neler eksik? 
çuvalı da Bakkallar cemiyetine ver- 26 &yllildl O~lunun irlnl auma~a bat1adı. Oğlu bil' 
miştir. . nun büyüdüğünü ve Afrikaya grçti~ İtha1it piyasaıında gene ctarlık_ ··-~ 

* İZMİRDEKİ MALLAB - Izmir Ankara 20 (A.A.) - İlk Türk Dil l ·- 1 l d L'- ' i b bu k sedil ktedi B d 1 i! ebel>11. 
• d...., . . Kurultayının toplanıınnın ttılrlo"n'ı'mu·· n soy eyor ar ı. usın n a ı (O - me r. u arı a s ·r ôl' 

limanına pek az vapur u~ra ıe;, .. ıçın, v· " • tan öloıüııtü. Annesi de onu takibde veren maddeler tunlardır: Deınt • rııc • 
İzmlrdeki ihracat malları htanbul lı- olan 26 eyllil günü yurdumuzda seki- J(ecfkmedi. Lüm. c;apra,ık nılras mese- mir tel, demir çubuk, saç, çivi, otoül" 
manı vasıtasile Avrupaya sevkedile- ıinci0dH .. b~.yrRm1ı olar~k kutlan:ıcak- leleri içinde bir hayli bocaladıktan bil Ia.stiği ve saire .. Bu maddeler ,t• 
cektir. hr. gunu Ha kevlerınde yapılat•ak ~onra nihavet oı:erbest kalmıştı. Kısa bir rinde daha fazla ihtildra meydJ.11 v,): * ZÜCACİYE EŞYASI - Zücncl- loplanWarda Ebedi Şef .• -'\.tatürl.-ün dil . hRnrlıktan: sonra o~lunu aramnk ti'1ere memek ve makul fiaUar tayin '~· 
ye tacirlerinin kırılıp dökülme zarr..r- çalıııımaları ve Milli Şef I'lönüni!n yük- l Afrlkaya hareket etti. Şaved aramakta için, yalnız idıri tedbirlerin kifl 0 

}arını karşılamak üzere lstedik1eri yüz- !'l'l'k koruyucu ba:Skanlu:~ı alhnda dil dt'vam edt'rse bir ~n ~~lunu bula dığına phid oluyoruz. • 
de 40 zammı Fiat Murakabe k\lmis- kurumunun amaclan ve !Pklz yıllık catına emindi. İşte bu ~~Pili ve lnanc Yapılacak ı,, bu maddelerin ı:'e~" 
yonu k#bul etmemiştir. Bu yüzden zü- bir devre içinde ba~arrlıA'ı işler iizerın ... la ve kalbi bı.1e hJr hisle dolu olarak temin etmekten ibarettir. HalbU _

1
,Jlt 

caciye eşyasına fiat konması l;ıi geci- de konufm~lar yapılacak. ve kurum ıı.- Fatca vardı. Bu kum doh ı m~vdanlar, velce bu maddeleri ithal eden ı.~ ilf' 
kecektir. dına saat 18 de Ankara rca.dyoFıunda bir bu ışlmal Afrika!llının ı ıcak: S(iinlerl Lil bu günün ticaret formalitelerinlı'; l"I" * PA.'IUK VE YÜN İPLİÖİ - Pa.. ısi.ıylev verilecektir. side Y•tamak ı:evkinl her nn bir c:lıı.mla küllt.ından çek.inerek mal getırıne 
muk ve yün ipliği darlığının gideril- Ayağı kırıldı daha arhr1vordu. Bev,. ı: KAle oteline temiyorlar. V' 
meıi için tetkiklere b:.ışlanmıştır. yerlt'şli. F.rte!llt ~n FAS ff'vkalAd~ ko Ticaret ~lüdürlüğü' 1 bu dü,ünce.

1
d•"" 

V 'l b l d" Ramide Boşnak mahallesinde oturan di ,~ .. 
1 ôyet ve e e ıye ml .. rli~ine kendini takdim etme•• lan tacirlori davet ederek, ken ·- .jlll Ritat oğlu Halil Deftatd"r cadde!'linden 5 ı ~. 

~ttl. düŞt"n vazifenJn manasını an .. a. 1 ~ 
* 

ADI.İYE SARAYI - Belediye ge(erken ayağı ta~ takılarak düşmÜf, !il dUt 
Rahat RJ>hrl tlkbahann taz:e sıcaklı- mecbur kalmıştır. Ticaret u ~- -,1--' 

İmar .niidürlüA:ü, Adliye sarayının pro- ~ı ayağı kırılmı,, Cerrah?a-19 hnstnnt- r- b k tıer JtJ''. 
sine kaıdlrllmı'ıır. ğı altında yumu.şamıtb. Yaııeml"ller, ugiln ü ihtiyaçlar ve zarure d• 

l·eıerini ikmal etmiş, Adliye Vekile- d ithal'! ta · ı 'nl ·ı ye : ,,. düğün çiçekleri, ve ren1c:li JSlel~r rU:z sın a "' cır en vazı e ~İ~ 
tin• gôndenniştir. Yüzme bilmeden glr eltında hpkı kuytu bir ~öl\ln ıula- etmiştir. Bugün lçln, ithalat ts'"' * SU SAATLERİ - Sular idaresi, n nibi hareketslı: dunıynrdu. Tarla düfen vazife, her nevi müşkül.iti it'' 
Fransadan 3000 ıu oaati ıiparit el- denize girmenin Sonu " l kleI' . ..J 
mlş J. Bunlardan bln tane~ dQn ~1- kutlan kum tepelerinde uçufuyorlardı men piyasa.ya ma yetiştirme pJeıdF 

Emirg8nda BeJediye temiz;ik ameJe... To7.lu yoldan bir Arab şarkı.ı yük!l"e rettir. Bir ithelAt taciri bu va.~ 
ml*şti~ABELA TİPİ - Belediye dük- sinden 17 yaşında İlyas Bozkır Baita... liyordu. Bu 11emada dolaışan ku,lar yaptığı takdirde, memleketine vl ıf\{11' 

hmanında denize girm\.J, yü.ıme bilme- b 1 ti b k etmiş demektir Nitekim her ne 1,t'J_ kinlara mahsus bir tabeli tipi tan- u u ar ve u rüz~Ar ona imden ha- · )tsÇ J.ı 
l kr !dan 1 dil(l için boAulmuıştur. Cesed aranmak ... her J(Ptiriyordu? Acaba o~lund:\n mı , külib göz önünde tutarak bir .,rJY 

z.im etml,tir. Tabela ar, ista o... Uıdır. İsveçten çivi nal getlrmeğe rrıu' ~· 
caktır. • ba~~;~ea~ı:"~ık':~: ;:vyg~l;~1ın::~v::? olmaktadır. İ>iğer tacirler de bU ~I 

* AMELE EVLERi - Belediye te- S k k da hareket edecek olurlarsa plY'-"' 
mizlik amelesi için Süleymaniyede ol- ığına yapar en rine kador gideyim diye dilşündü. ithalat eşyası darlığının önlln• I" 
duğu gibi Şişli, Beşiktas ve GalaU.da Ilık bir gilnef altında beyaz çatıh, biliriz. 
da birer amele evleri tesis edecektir. halkın dikkat Rabat evleri ısınıyordu. Mınareler gri 

* POL0'1YA K01'SOLOSU - Po- bir sema ıltında bulutlan de'ecekmlş Neler satıyoruz? 
lonya kon"°losu dün Vali ve Belediye edeceği noktalar gibi yijksellyorlardı. LIW sokağo çıkb ;/_ 
reisi Dr. LO.tfi Klrdarı Viliyetteki ma- Bir Fas kahvesinin önünde durdu. Kah Bir taraftan ithalat piyasa;ınd• -J, 
k d _, 1 t · ı· 1 Bas tarafı 1 inci ~hifedel i d kü k bl tık h' dildi h ıst":I amın a "yare e mı, ır. k ( ven n önün e "çü Ara arın gilneş- ısse ği alde, diğer .ı!l!P'" 

. . se in iliklı bombaların teı!lirlle binı hr , .. ';I. *BELEDİYEDE D<İ İST iFA - Lo- lendiği geniş bir pli.j vı1-rdı. LÜsi Atlos i acat hareketleri pek canlıuu• 
yıkıldığı zaman, aıg~1nak tavanı çök - ı k ı ııe Co<' kanla, kazino ve birahanelerin fiat ta- denizinin sularını ihtira.si" tc;en bu pli- mem e et erinden tütünlerim Y.. 
memelidir. Bunun için apartımanlar- tal bl k ı "'°" : -" ritelerinin tespitinde bazı yolsuzluk- da ja doğru yürüdü. Elini alnına götlirdü e er artma tadır. Yugos avJ rr 

yapılacak 11.-ı.ınaklar mutlaka bir · R ta d,ıı J' 
ltıır olduğu ihbar edilmiş, bu yüzden, 5 ve dalgalara bir sual soracakmıt pjbi carıstp.n, umanya, Bu1garis n ":'°; :: 
İktısad müdürlı1ğünde ik1 memur da mühendis tarafından görülmeli ve ni- denize, uıalctakl fenere baktı. İçinde mumlarımıza karşı istekler deV~ı!V ı ' 
istifalarını vermiışlerdir. zamnameye uygun va~ıfta yapıhnah- bir türlil tatmin edemedi,l:"i tf'fkat hl•- yor. Harbden evvel balmu~rnl ; r ı 

dJr. Fena ve gayri fenn i yapılan sı"'ı- ı B ı •- k eli ' ..ı '' 
f'i sini bu hırı dolu koyu ufuk:arda bul ya ruz u garmtana ıev e .J•t· T 

Adliye ve poliı 

* ÇUKURDA BİR CESED - Dün 
Topkapı civarında bir çukurun için
de bir ce~ed görülmüş, yapılan tahki
kat netJce!inde bunun Belediye tah
sUdarlarından Halid Isminde biri ol
duğu, Ü7t'rinde 60 lira bulunduğu an
ıa,ılmıştır. 

* 500 LİRA AŞffiMIŞ - Sinobda 
Çocuk Esirgeme Kurumu kitibi İh
~ıın 500 lirayı zimmetine geçil'erek 
İstanbula gelmiş, burada tevkif edil 
miştir. 

* EROİN SATARKEN - Müey
yed jsminde biri Tophanede eroin sa
tarken yakalanmı~tır. 

* GİZLİ FUlllJŞ - Galatada Agav
ninin evinde a:izli tuhut yapıldıil an· 
latılmıif, zabıtaca ev kapatılmıştır. 

kokusu havanın saflığına karışıyor, 
genizlerimizi dolduruyordu. Hit; konu, 
madan, ağır ağır yürüyorduk. 

Tam zirvede, yarım bırak ılmış bir 
yapının yakınına geldik. Artık etrafı
mı1.da ne bahçe, ne ev ve ne de ses 
vardı. Burada, tabiatle haşhaşa, her
keı;ten, her şeyden uzak kalmıştık. 

Hisarlardan itibaren Sarayburnuna 
kadAr bütün Boğaz ayaklarımızın al· 
tın -..ı idi. İstanbul ti uzakta, koyu 
ve ke!lif bir kütle halinde, bol ışıklar 
içinde yanıyor; daha yakınlarda Bey
lerbeyi, bütiln aza.met ve ağırba;ılılıi::ile 
gecenin koynuna sokulmuş uyuyordu. 

Ucsuz bucsıksız görünen tarlalar a\'a
sında, etrafı beyrız duvarlarla Çe\'ril
miş bahçeler ve münzevt kötkler var
dı. 

Zülille yanyana ayakta duruyor ve 
gene hiç konuşmadan etrafı seyredi -
yorduk. 

Arka tarafla, Bürhaniye köyU ıki ııırt 
arasına sinmiş gibi idi. Daha ilerıde, 
Çamhc., yüksek başını göklere uzat · 
mış, tacında yanan bir kaç pırıltı ile 
geceyi $e1~mhyordu. 

Yeri elimle yokladım: 
- Otlar temiz ZülPI! .. istersen birRz 

dinlt!tıelim! .. 
Cevab vermeden oturdu. Sonra. ba

na yanını işaret ederek: 
- Gel! .. dedi. 
Ruhumda engin bir saadet çırpını

yor; bol ve geniş nefesler alıyordum. 
Bu dağlar ne aaf, bu gece ne hari

kullide idi!. Hayabmda hiç bir ıaman 
bu derece bahtiyar olmamıf, böyle 

naklar faydadan ziyade zarar vertbı ... h ftan al'"' " lir mağa çalıştı. Bir Wtemleye oturdu sene er tara taleb1er v fi ,, 1

1 

Gözlerini kapadı. Uyur gibi ohnu,tu yüzden geçen sene 60 - 70 ktJfıl~~ 
B - .:ıı..tüsaid bahçe ve~a avlusu olan 

1 
Kf'ndine gt'ldiA:i zaman plaj c;ocuk!ar1~ tılan balmumları bu sene 140 

ve.ya cıvarda derhal dagılma~a mü -, dolmU4tU. Lüst bu çocuk.1ann yanmıt k( adar rayükseolmlftiRr=. -~H. "'~· 
saıd bof yerler bulunan binaıarcla •ı- ı ti d ·ı · b k !>' k - -. ~ r arına, erı erıne a ıyor ve ır co 
tınak yapmayıp o yerlerde talın1atna- h 11 h t d d k 
me!'line uygun tekilde koruma hendeği ayııı er . a ıraoı:-ın a a eta oşu,•rtor-
yapmak tercih edilmelidir. J larmı.ş ~bl oluyordu. Biraz ıonr& sl:vah 

~ ~reli bır adamın etinden bir cocuku 
C' - -~hf8b .evlerde sıgmak yapıl - tutmuş oldu~ halde plAlıt doA'ru )ndi

maz. ~oylc bınalarda oturmak Mec- ~ini gördil. Çocukla· ftdP m aralArında 
buriyetinde olanlar, ancak korumil ıi- 1 k 1 k ı d L" ı kU 

• • . R ca seıı e onueuvnr ar J. uıı -
perlerınden ıstifade ederler. "k ,.,. ·· .. il .. · d ru c:ocuııı;.1n yurun ~orPm:vnr u. 

D - Mühim a!-ıkeri hedefler civarın· Tam denbln kıyısına p:e'ince durdu
da ve umumi yangın tehlikesine maruz )ar. Adam çocuıu ao:vdu ve coctılt ko
sık ahşap mahallelerde oturanlar ica- ş"rak çıreınlak oynaşan Rrkad:tş'orıntn 
hında bunlardan uzaklaşmak için tedbir vanına ,-itti. Adam sessizce deniz kı ... 
almalıdırlar. b k 

E - Toplu koruma için umumt ıı
ğınaklar yerine koruma siperleri yap
ına.k tercih olunmalıdır. 

sonsuz bir haz ve heyecan duymamı,. 
tım. 

Zülil sakin görünüyordu. Bu hal. 
onu bir kat d;ıha sevimli ve mti ~esna 
yapıyorj l(imde büyük ve çılgın al'zu
lar uyandınyordu. 

Oh! Bo$luklar .. Ne derin ve ne es
rarlı idi! .. Ay, iri bir buzl\1 fanus gibi 
yiiksE>klerden bakıyori zemine gümü~
ten nurlar serpiyordu. 
Yapayalnızdık!. Evet, bu ıssız da~lar 

arasında, bu beyaz .gece içinde yapa· 
yalnız! .. 

Yarabbi! Bu saadet ebediyete kadar 
neden devam edemiyordu?. Niçin o
nunla böyle bütün ömrünü batbaşa ge
çiremiyordum?. 

Konuşmak, aramu·daki manidar sÜ• 
ki'ıtu bozmak istedim. Gülerek: 

- Ne garib! dedim. Çocuklar gibi
yiz .• Elele verdik, buralara geldik; de· 
ğil mi? .• 

Ses.inde gizli bir titreme vardı: 
- Evet! diye mırıldandı. 

Başını çevirdikçe hazan yüzü ~oı~e
de kalıyor, gözleri koyu renkler içinde 
kayboluyordu. Bnzan da ı~ığa bakt1jını 
ve yüzünün doyulmaz bir füsun ile 
aydınlandığını görüyordum. 
· - Ne değişik, ne bambaşka bir a ... 
lem! dedi. 
Sustuğumu görünce, kısa bir tered -

düdden sonra ilıive etti: 
- Eski günleri habrladım .. Ne gam

sız ve ne mes'ud bir hayat sürerdik.! .. 
Seneler gaddar ve insafsız oluyor. Her
kes için böyle değil ml Nejad? -

- Belki! .. 

Vl!'lında ir ayanın Oze"rlne oturdu 
B~tını adeta bir rüya "örii.yo1"1l\ut p-ibl 
Plleri ara"'ına aldı ve U7Un miiddf't 
böylece kAldı. f..\hıi şrö71Prtnl onit.qn 

- Niçin böyle konuşuybrıun ? .. 
- Düşünüyorum dı, onun için! • 
- Neyi dü,,ünüyorsun?-
Gülmeğe bathı.dım. U kin içimde t:n -

gin bir sızı vard ı : 

- Provansh küçÜk çobanı !!. dedlm. 
- Kim bu çoban? .. 
- Bir hikiyenin kahramanı! .. 
- Sen mi yazdın?-
- Hayır!.. Alphnnse Daudet'nin ·De· 

girmenden mektublar• serisinden •Yıl 
dızJar• adlı ol anı .. 

- Anlatmaz mısın? .. • 
- Sıkılmazsfln memnuniyetle .. 
İşte, ZülAle anlıttığım hikiyenin hu

IAsası: 

c- Sürü5ile köpeğinden başka hiç 
bir dostu olmayan küçük Provanslı ço ... 
ban 1!aftalarca şehirden uzak, Lube
ron sırtlarındaki mer'ada kah)·or .. 
Arada sırada tıbbi nebatlar toplamaja 
çıkan bir keşişle bir kaç premont kö· 
mürcüsünün kara yüzlerinden başka 
kimseyi ıörmemektedir. 

Yalnız, on beş günde bir, çiftliğin 
küçük oğlanı, yahud ihtiyar Norade 
teyze ona, zahire getirir .. 

Çoban onlardan şehrin haberlerini 
alır. Lakin, en ziyade alikadar olduğu, 
efendilerinin güzel kızı Stephanette ... 
dir. 

Bir pa7.ar, on bet günlük zahiresinin 
geç kaldığını görüyor .. Önce bunu, hü· 
yük Kuddas iylnlne atfediyorsa da, 
öğleye doğru kopan büyük salanaktan 
kahrın yola çıkamam.ı' oldutunu anlı· 
yor .. 
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Türk Ticaret Bımkası nam• 19-~ 
Sıvas .. Erzurum 1 2"•ı 
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l\.tümessll peşin 

Merkez Bankası peşin 
Türk Borcu 1 peşin 
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Bugünkü progr~: ! 
13,30 Program, 13,35 MuJı::S ~ 

kılar (Pi.), 13,50 Ajans, 14.JO ~") 
!arla muhtalif ••rkılar, . 14:;0 of' 
seticumhur bandosu, 1s.oo, 15, · 1 

parçaları ve valsler (Pl.) rıd ~ 
18,00 Program, 18,05 cazb•,o ıv';İ 

18,30 Çigan havalan (Pi ), 18k1,ı. 1/ 
orkestra!';ı, 19,15 Türk mı.ıs~0 '15.~:j 
Ajans, 20,00 Fa"11 heyeti, 20211s ,ıl 
ma, 20,50 Türk musikisi, tr·~ı. ~ 
sololarJ, 21,30 Radyo gıııe 30 /.·" ~ 

Radyo salon orkestrası, 22. dt~ 
22.50 Radyo salon orkesttsS~,V r-
23,10 Danı müziği (Pi.). 
Y orınkl progrom ve kapını!< 



s2• 
ı3o:oı! __, 

__, 
29 ı;0S __, 

HAKıKAT ,,,,,_._,._:2~t~E~y~J~ül~l~9~4~0~"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'!!!!!!!"""'"""'"""""""""'"""'"""'"""""""""'"""'"""'"""'"""'"""""'"""""""',;;.-§:::~:.::~~~~~~:'.'.~:'.'.~~~~~~~;--"""'"""'""""'~""""':""~"""""""'.--;---::::'.'.~:::::::::::::: ........... ; ..... ; .................. iM ..... ıe: ..... R .... :A ..... IK' .... n: ..... ü ........... ş ...... u ..... u ..... ıN .................. ; ..... ; ........... ı A F R i K A c B u L M A c A ) AVRUPA Bu sabahki 
GAZETELER 
~ 

nARni xa"din"iar······;rieil"ier"ie ............................................................................................. . 
lJııı;IN VERİMLİ ÇAUŞ:lfASINA 

HAZIRLIK 

{"'nıo<1 Emin Yalman diyor ki: 

İngiliz tebliği 
Londra 20 ( A.A.) 

Hava Nezareti teblii ediyor: 
Dün gece İngiliz. tayyareleri Alman

yadi münakale yollarını, Dortmund ka 
nalını ve ifgal altında bulunan mem
leketlerde düşmanın tayyare meydan
larile limanlannı muvafuıltiyelle bom· 
bardıman etmltlerdir. 
-itZfF'r rdzvLöbMLolf •• 

~ dari hayatımızdan merkeıi va_1,Uik 
"-U .

1 
kalksa, ıenlt sa1ihiyet ve mes

~t e~aslın kurulsa, barenı m""mur· 
tl.k ancak asııari haklarını kon.ıya
l't ~i~. &istem halinde kalsa, nıeziyet 
llırı .hılıyet cayet titiz ve hakk• uy
l~ <>lçiiJ,rle aransa ve hun1-ra tam 
~ trı,t Verir~. bu memleketin umumi 
~İtıi mevcud maddi ımk_&nlar da
"Oı,,ı.,de bile ne kadar yük.sellmek 
~ is "-.ndU.r! K&ı1:ımızdaki fınatlar-
~la.r tıfade için ne karlar cüz.el im- Hava Ne:z.arelile Anantan himayesi 

k: hazırlamaya me)·dan vardır! Nezareti taraflarından teblil edil.mit • 

Londra 20 ( A.A.) 

~ ~l'\lhı idari mekanizmaıuız verim-
kııd.!01~_ h~reketlerle korkwt~ bir -~
lihrı,j _)'~k.ludıir. Dar ve aıka hır vasılik 
lthib)~tine ve mes'uliyeti dağıt:rrak 
)old,11~. hıraknıak csaslna da)·a.nan bu 
brıı.ı bır mekanizma, )'.eni faahyct sa
rtlrıdrı. hazırlayabilmek şöyle .dursun, 
ltıı, tlık i,i zamanında başarabilmek
''ti 't?ıtk ve fedakirlıklanmıza uygun 
lita.~ lenıjn etmekten uzaktır. Esas ,e 
lıltıı_ 1 tı,Ymak mecburi)·ed; umum! 
~te •Ykın ve ma..J:-.hatın icabı 
llıt lndan ıararlı bir takım lünım-

'• ın )tı. il anasız hareketler"' ..el>cb olu-
tiıı' d " birimiz hercün m"'ullyet de
~ ttruyoruz, memurlanmınıı ajzın
'6,:ı •l'aPanıam, mes'ul oluııuu. (ibi 
\1 et tksik olmuyor. Faknt bir umu
~'n(aaU. ihmalinden dol-.yı mes'ul 
•G hlç bir zaman görıııllyoruz. Çün .. 
~ ~ts'uliyet ölçüsii, umunı.i men/a· 
~ 4'1.~abın.1 derhal yapıp yapınamak .. 
>ıı~ fil. kiğıd üzerindeki uıntllc.re u
V lltnuunakla ölçülüyor. 

~l' 
~~lll'o TOPLANTISİLE RO~IA 

!';tş~IALARI ARASL'HlA BİR 
~l'İiNASEBET VAR ~11? 

)~ Uı, Tokyoda imparatorun ri-
lııııu, de fevkalade bir toplantı oldu
'ttıtı •n mühim pluiyeUer!n işUrak 
~ bu toplantı hakkında resmi ı.b
~. aa~ilı bir şey söylenmediKini, &a

e,Uh.iın milli işlerin görüşülmüş 
~ dın bahsedildiğini, bu topJan
~\r-tı ~ınan Hariciye Nazın von Rıh· 
~t~ Un Romaya gidip ll!usaolini ile 
~ iti bir zamanda vukua gelme
ltıl'tır fa.Yanı dikkat olabileceiini söy· 

Ve diyor ki: 
•.\.ıııi 

"'~ raı Yona! kabin.,lnin çekilmesi 
~ ..... ile Yeni hükümeti teşkil eden 
htti] ltonoye'nin J aponyada bütün ''rl llıa ederek bir tek parti re
' do~dUfıünü unutnuyalıın.. Bu ''>• ~•i•ılkll;ile Alm•n}a ve !tal
)~ "' Japonyada baılay•n ruhi 
,~~ Y'ni bir anlaşma ile teJid '•it tlir. Ve efer timdiye karlar pek 
1'ıı;<ı, '"'Yan bıi)· le bir anla>ma filen 
)~, ... ~it edene Avrupa harhi YRV3t 
>~ tlı ı,,ris-ine Uza~rk ve Yenidlin
~1,1 tııueketıerlnJ de alacatı için ha
~~ bi.itün manas.ile cihan harbi 
ll(ı:ı rirecek demekdr .• 

~ 
!ıtıslltA KARŞI iT AI.1' AN 

~bi . TAARRUZU 
l.fb:v di?\ Da.\rer İtalyan!uın MJsır • 
~~Ududundaki $o1!11m kasabasını 
~ sonra Sidi Barranıye do~ 
~ ~· kte olduklarını sOyleyor ve oı-
·~ . 

"'- ~~dald lngilli: başkumandanlığı
' 1~ stk_ \·e cesur bl.r sevk ve idare 
~ ..,;:'' ltilü İtalyanla,. bır•karak 
~~ b trıhkün ve rpan1ur kısmına 
h ~ Yerde onlan ntailfıb edece-
~~ olunabilir .• 

Ur: 
Düşmanın ııeceki hava faaliyeti, e\•

velki gecekine naz.aran daha küçük 
mikyasta olmuıJtur. Taarruzlar, bil -
hassa Londra üzerine tevcih edUmiş;tlr. 
Londranın şimalinde bir mı}lnaf:a dü
ten bir bomba, oraya iltica etmlt olan 
bir takım kimteierin tel.?f olma.sına ve 
yaralanrruunna aebebiyet vermiftir. 
Londranın diğer aksaJrunda evlere, 

ıına! meskenlere iaabetler vaki olmuş
tur. 

Londranm diğer abıtmınd.ı evlere, 
11na1 meakenlere isabetler vaki olmut-
tur. . 
Şa•kta yükaek infillklı bombaların 

tesirile hasarlar vaki olmı.ıt ve bir fab
rikada yanııın çıkmı.u<. Bu mıntakada 
bir takım telefat ve yaralı vrdrr. 
Diğer taraftan Lancashire, l'Asex, 

Surraj,' Berkahire, Kentı merkeı.t ve 
cenubu garbf İnd]tere üzerine bomba
lar düşmü,tür. Yangın çıkancı bomba
lar, Essex'de bir hastanede yangın çı
karmıştır. Surrey ormanlannda ufak 
yarıgınlal' çıkmıştır. Berkshire1de bir 
kasabanın !ki kötkU bombaların te! i
rile harab olmUf, bir kaç kişi ölmü,tür. 
Düımanın bir bomb1trdunan tayyare

sinin dün gece Surrey'do tayyare da· 
!il bataryalan tarafından t.ahrib edilmiş 
oldulu söylenmektedir, 

•• londra 20 ( A.A.) 

Hava ve Dahill Emniyet Nezaretle
rinin tebliji: 
Perşembeyi cumaya vasleden gece, 

ıabaha doğru hava dafi bataryalarımız, 
Londranın tlmalirıde bir dü;man bom
bardıman tayyaresini dU.,ürmilttür. Bu 
tayyare, dün geceki hilcwnhr eanasın
da düıürülen ikinci tayyaredir. 

Bugünkü hareltit eanallDda, be~ dü• 
man bombardıman tayyMesı dü.türül
mliştilr. Avcı tayyarelerunizden hiç 
kayıb yoktur. 

Bu 1abah düşman tayyareleri Kent 
Kontlutu '"h!linl ııeçmlılerdir. Düt -
man, Londra mıntakasına glremem.4tir. 
Yalnız Londranm prk ve cenubu 4ar
k1 civarlarına bir kaç bomba dütmüş
tür. Haııar aıdı.r. Yalnız bir tek bafıf 
yaralı vardır. 

Sabah Brt.a:htoo üzerın• d• milı. • 
adclid bomba dütmüt ve bazı evler ha· 
sara uğramıttır. Bir kaç yaralı ve ölü 
vardır. 

Avcı tayyarelerimiz, düşman grup -
tarını kartılayarak muharebeye mec • 
bur etm1'Ur. Fakat buhıt kümeleri, 
kartılaımaları güçl~UrnıişHr. 

Şimdiye kadar alınan raporlara göre, 
dört düıman tayy•resl düoilı'iilmüttür. 
Yedl avcı tayyaremlı kayıbclır. Fakat 
bunlardan üçünün pilottan sağ ve ıa· 
limdir. 

Alman tebliği 
Berlin 20 ( A.A.) ~ABAH 

llo - ·Alman ba•kumandan!•iı teblljji: 

IJo~ ölçüşebilir mi? 
Tarihe isimleri geçen 
hükümdarlar, bizi bu 

meşhur kadın 1 
Şundan, 

Bundan 
suale « Evet ! » 

demeye mecbur ediyorlar 
Son seneler zarfında bütün dünyada 

kadına gittikçe daha fazla ehemmiyet 
verilmeye bat1anm1flır, Onu tayyareci, 
mühendis, doktor, profesör, l'lareci 
ilh .. olar• erkeklerin aırasına &irmit 
buluyoruz. Fakat bu pek de ye • .i bir 
teY değildir. Şimdikinden farklı bir 
tekilde olmakla beraber asırlarca ev
vel de kadının çok miihim itlel'in ba
tma geçtiği görülmüş ve hatta bir 
memleketi, bir m11leti idare ettiği, dün
yaya niıam verdiği bile viki olmuı -
tur . • 

Misal mi istiyorsunuz? İşte isimleri 
tarihe geçmiş meşhur kadın hükilm
darlar .. Bunlardan Cleopatra'yı ele a
lalım. Bu kadının hayatı baştanbata 
lhUraslı bir fırlina içinde geçmiştir. 
Orduların mahvolma11na aebeb olmut
tur. En meşhur kumandanlar, zek.ıisı 

ve cazibesi kartwnda mailhib olmuş
lanlır. 

CLEOPATRA: 
Cleopatra, arkasında ihtiraı, kan, ö

lüm dolu büyük bir insan kalabalığı 

bırakarak tam 33 
yaşında öldü. Mem
leketini istiliya kal
kan Romalı General 
Antoine'ın önüne 
altın yald1ılı Wt
tırevanın içinde ya
rı çıplak Çlktığı za
man bir bakışile o 
meşhÜJ- fatihi fet
hetmişti. Bir müd
det sonra Antolne gibi Oktave'i da 
teshir etmeye kalktı. MuvaUak olama
yınca, bir yılana kendinl sokturarak 
inühar etti. İsmi kadın ve Kraliçe ola .. 
rak tarihin en mefhur simaları arası
na girdi İfte diğer methur Hüküm -
darlar: 
İSABELLE CATHOLİQUE: 
Madrigal'de doğdu. Zarif, ihtiraslı, 

sert ve fetihleri esnasında giydiği göm· 
leği bir aene sırtından çıkarmıyacsk 
kadar da burafata inanan bir ksdındı. 
Portugal Kralının Toro ve Albufera·da 
mağlOb ederek 'ta
cını kazandı. Ko
casının çok kıy
metli bir müşaviri 

idi. Maliyede inti
zamı tem.in eden 
kanunlar tertib et
ti. Maurlan Gren
nade'dan sürüp a
tan da odur. Eğer 

bu kadın yardım 
etmeseydi Christophe Colomb"un bü
yük kefil eeyahatine çıkmasına, ~e
rikayı, bu yeni toprağı bulmasına ım
k&n yoktu. 
MARİE - THERESE: 
Almanya İmparaloriçesl, Macarlıı: • 

tan Krallçeıd, Avu•turya Arc:hiduchJs
se'i Marie Ther~'9 1736 da François 
Loraine'le evlendi. Dilnyaya altı ço

le konulması için çok uğ.ı"atmıttır. 
Bir gün cesur bir a~keri taburundan 

çıkararak herkesin önünde kucakladı
ğını naklederler. Böyle jestlerin bir 
hükümdarın her türlü muvaffaklye te 
ermesine, hatta zaferler kazanma~ına 
büyük imil olduğu muhakkaktır. Ma
rie - Therese, milleti için faydalı ol
muş büyük bir kadındır. 
VİCTORİA: 
İngiltere tahtına çıktığı zaman, ancak 

on sekiz yaşında idi. Kendisine, Av
rupanın dört bir tarafından izdıvaç 
teklifleri yağıyordu. 
1837 de Westminls
tre'de tac giydi. İz .. 
divacına talih olan
lar arasından en si
lik bir simayı, ken
di halinde, çekin
gen, gene bir a
damı, Albert de 
Sax - Cobourg"u 
seçti. 

Bu adam, o kadar mahcuptu ki, Kra
liçe onun elini iftemeye mecbur o] ... 
muştur, derler. 

Kraliçe bu adama bir hükümdar gibi 
değil ,fakat tam bir zevce gibi bağlan
mış, onu büyük bir aşk~a sevmişti.. 
Victoria'nın zamanında Ingiltere bir 
çok mühim vak'alara phid olmuştur. 
İngiliz milleti zeki, astı, biraz ciddi ve 
sert olmakla beraber bir anne gibl müş
fik ve iyi olan bu kadının etrafında 
çözülmez bir kütle halinde toplanmış
tı. 1907 de öldüğü zamah tabasının 
matemi büyük oldu. 
ELİZABETH: 
cErkeksiz. kadın• unvanı verilmif o

lan bu kadın hükümdar, İngiltere ta
rihinin en mühim simalarından ve hü ... 
hüküm dar }arından 
biridir. Çocukluğu 
bedbnht geçmiş o
lan Elizabeth, ken
disine mukadder o
lan müşkül vazi
feyi büyük bir ze
ki ile idare etme
sini bilmiş, bilhas
sa politika işlerin
de büyük muvaffa
kiyetler göstermiştir. Memleke~ İspan• 
yolların yenilmez. cArmada· diye ~nı
lan meşhur barb filosunun mağlılbıye
tini de onun zamanında görmüştür. 

Avrupa tarihinde derin izler bırak • 
mış, büyük hükümdarla~dand.ır. 

RUSYA İMPMIATORIÇESI CAT
HERİNE Il: 

Prusyada doğdu. Tarihte tU tıkab -
!arla alınır: Büyük Catherin, cŞimal 
Semiramlsi•. Kocası Üçüncil Paul'ün 
tahtı terketmesi Ü• 
?erine de iktidara 
a:eçt.I. Otoriter, sert 
bir kadındı. Fakat 
geniş bir görüşü ve 
keskin bir zekası 
vardı. Asrının en 
büyük hükümdar
larından biri ol
muştu. 

Büyük Pierre'in 

cuk getirdi. Bun
lardan biri Fran
sa Kraliçesi Marie
Antoinette'tir. Ana
sının zekiıına, ida
resine aahib olma
dığı içindir ki ba-
4ıru giyotine ver
mişti. Marie The .. 
rese bütün haya
tınca tebaası tara
fından çok sevilmiş bir hükümdardır. 
Zekası ve idar~sini kullanarak en mü
hlm meseleleri halletme.ını bilirdi. Ha
ricl aiyaseU idarede de usta idi. Ziraat, 
ticaret ve tedrisahn mükemmel bir ha-

eserini takib ede?fk yeni bir l\usya 
yaratmaya çalıştı. Şehirler' lnfl. ettirdi. 
Kanunlar, bbda ve askerlikte faydalı 
yenilikler yarattı. Sarayına zamanın 

filozoflarını davet ederdi. Grimm, Vol
taire, Didevot bunlar meyanındadır. 
Bazı kusurları olmak.la beraber, büyük 
bir insandı. Zaferle neticelenen bir çok 
harbler idare etmJştir. 

İsimleri tarihe geçen bu büyük ıi-

Tesadüf yahud kader • 
Acaib bir bahse 

tutuşma 

T eaadüf yahud kade'!:._ 

İngiliz hava kuvvetleri umumt ka
rargihının tebliğlt 

12 adada bulunan düşman üslerine 
kartı dün çok muvaffakiyetli bir hü
cum yapılmıştır. Rodos adasında kiin 
Maritz.a mevkiinde yangınlar çıkarıl
mış ve Calato'da infiliklardan sonra 
büyük yangınlar mllpbede edilmiştir. 

Leros adasında Porto Lago koyunda 
hangarlar, kışlalar ve dalgakıran üze
rinde tam isabetler kaydedilmiştir . Bir 

Bllha!"~ bu asır- benzin depasu bombardıman edilmi' 
:a muhakkak ki ve sahil boyunca yangınlar göri.ı.lmüt
ıurafata inanan pek tür. Bütün tayyarelerimiz üsJerine dön
ız kim~e kalmıştır. mütlerdir. 

'!.' ,,..._J"l Jununla beraber Batı çölünde düşmana hücumlar ya-
Jyle vak'alar var- pılmıştır. Dcrne'de bir tayyare tahrib 
lır ki bir türlü edilmiş ve Tobruk'ta bir ;ok isabetler 
ıikmeU nedir anla- kaydolunmuştur, Sidi .. Barrani ile 

;;ılmaz. Mesela, dik- SolJum arasında büytik otomobil nakli
kat ediniz:, baı.an hayatımızın en nıü- ye kolları tahşidatında yangınlar çık.a
him vak'alarının cereyan ettiği tarih- rılmıtlır. 

ler hep aynı gün, yahud nişanlandı- El Tmimi'de yerde bulunan eJU ka
ğınız, evlendiğiniz, çocuğunuzun doğ- dar tayyare üz.erine muvaffaki;retli hü· 
duğu tarih hep aynı zamandır. Mu- hala 
kadderatırruzın esrarı mı, kade!" mı, eumlar yapılmıştır. Bom r tnyya-

lerin arasına düşmilf ve ciddi baaatesadüf mü? bir türlil anlaşılamıyor. re 
Birçok büyük adamlar, hem de en rat vukua gelmiştir. 

Bomba, Bardia ve Sollum civarında büyük ilimler, hatta hurafat düşnıan-
ları. mukadderatlarının bu inadına bulunan Capuzzo'ya karşı da hücum-· 
dikkat etmişlerdir. Bu gibi vak'alar- lar yapılmıştır. Burada bir tayyMerniz 
dan en pyanı hayreti Ondördüncü kaybolmuştur. 
Lüi'nin başından geçendir: Cenubl Afrika hava kuvvetlerine 

Ondördüncü Lili'nin hayatındaki meruıub tayyareler, altıncı defa ola
mühim vak'aların tarihi daima on rak İtalyan Somalbinde Mogadiscio 
dört yekı'.inunu yapar. tayyare meydanını bombardıınnn et-

14 yatında reşid ilin edildi. Tahta m~lerdir. Bütün bombalnr hanli(ar ve 
14 mayısta çıktı. Babası Onilçün,cü binalar üzerine atılmışhr. h1Utcaddid 
Louis 1643 te ölmüştü (rakamları top- yangmlar çıkarılmıştır. 
tayın, 14 ettiğini göreceksiniz). 1661 Habeşistanda Lavello'ya da hüeum
de kendi başına hüküm sürme~e baı- ar icra edilmiftir. Bir bomhat'dıman 
ladı (yek:Un gene 14). 1670 te İngi- tayyaresi imha edilmit ve hangarlarla 
Jiz.lerle Douvre muahedesini imza et- civarda bulunan binalarda mühim hn
U (hesablayınız, yek~. 14 tür). 1715 aa.rat vukua getirilmiştir. 
te öldü (yekıln 14). Oldüiil zaman Kassalaya kartı bombardıman tayya-
77 yaşında idi (toplayınız:, gene 14 çı- relerile üç hücum yapılıruştır. h1üda
kıyor). faada bulunmağa teşebbÜI eden bir 

Ondördüncil Louls'nin hayatında 14. dütman avcısı hMara u~atılmıotır. 
rakamının oynadığı mühim rolü &ö- ErJtrede Assas ve Diredauo yeni~n 
rünce, insanın mukadderata inanacağı bombardıman edilmit ve yangınlar çı-
geliyor. karılmı.ştır. 

Acayib bir bahae 

tutuşma 

Şu Amerikalı kafp•nn,. h"kın. nflttr 
dütünebiliyor! .. Ho
llvud'da Dick Brun
nenkamp isminde 19 
yaşında bir mek
tebll, arkadaşlarile 

bir dolarına bahse 
tutuşuyor. Bakın, 

bahsi kazanmak için ııe yapmıı;lır: Bir 
fırsatını bularak güzel yıldız Ann She
ridan'a yaklaşma.ğa muvaffak olur. 
Birdenbire gene yıldızın bileğini tu
tarak demir bir kelepçe geçirir. Bu, 
kelepçenin bir ucu da kendi bilej:ine 
zJnclrl• bellıdu. Datıaaa var: Sonra 
kelepçenJn anahtarını ağ:tına atarak 
yutar. Tabii yıldız.ın ne hale g~ldlği
ni tasavvur edersiniz: Zavallı kadın 

hiddetinden çılgına dönmü,, üstelik 
hayranının koluna bflğlı bir halde, bir 
kilidcinin gelerek kelepçeyi açmasını 
beklemeğe d~ mecbur olmuştur. 
Şimdi Dick bahsi kazanmış bulunu

yor. Fakat aynı zamanda bir mah
keme bel&sı ve bir mide h:ısbı.lığı da 
kazanmıştır. İştahı açmalı: için bile ol
sa, anahtar yutmak, sıhhot için her 
halde iyi bir .. y değHdirl 

malar, kadının hazan bir erkek gibi 
en mühim, en muhteşem vaıi/elerin 

başına geçebileceğini ispat etmiş olmu
yor mu? 

• • Nairobi 20 ( A.A.) 

Doğu Afrikası umuml karargahının 
dün akşamki tebliği: 

17 eylQl gecesi cenub AftıkPlsına 

meıuub filolar iki hücum yapmıtlflrdır. 
Mogadiscio'da bir hangard ve binalara 
ağır bombalar düşmil.f ve tayy:>re mey 
danı üzerinde yangın başlamış;tır. Bu 
hücum Mogadisclo üzerıne yapılın al
tıncı hücumdur. 
Habeş.istandakl Yavello tayyare 

meydanı da altıncı defa olarak bom -
bardıman edilmiftir. HangarlAr ve tay. 
yareler hnsara uğratılm~. Defi top
larmın f,iddetli ateşine rağmen bütün 
t.ayyar•l•rimlı dönmütlucfu. •• londra 20 ( A.A.) 

·Reuter:• Reuter'in uki!ri muhar .. 
riri diyor ki: 

General Wavell tarafından idare edi
len ortaşark kuvveilerl harek.itı çok 
ge.U. bir cephe kaplamaktııdır. Tay -
yarelerimlz İtalyanlann son zaın:m • 
larda birinci sınıf deniz. ve hava kalesi 
haline getirdikleri 12 •daya muva.Ua
kiyetle hücum etmişlerdir. 

~- Ş;\ ÇII{r,IIŞ BİII HESAJI Devam eden fena ha<aya rağm~ 

~~~~lı~g-~ c::·~::~~-:~~~: ~: ~: ~ :::~~] 
• .\, •p '""" Çarpıyor. Yunanistaula Gece muharebe tayyore • .. n ra o Meteorolojide orajl 1 Bizim bildiğimiz mangal kömürü Öl•- ı Frenklerin pek öğündü~ü tramvay ve ı. "'-~'dl · ·' · kabel bilmisıl hncuınbrına ·~- it .,,. uk davası ç1karnıak1 )tal- uzerıne mu e . denberi bu mevsimde üç, dört kurut elektrik işlerini, sahillerimiz araaındR 

İtalyanlar bu üslerine ~falt..ı. ve Ce
belüttarık kudretinde olduklarını te
yid etmiflerdir. Bu adalar, İtalyan ha
va kuvvetlerinin Leros'dan 650 kilo
metre mesafede bulunan İskeuderiyeyi 
tehdid etmesine müsaid bulunm.utlar
dır. 

R&porlar, 12 adada bu1.unan petrol 
depolarına büyük hasarlu verdirildi
ğini göstermektedir. Ku vvetll bir deniz 
refakat filosu olmaksızın bu zaran te
lifi etmek için İtalyanların mütküllt 
çekecekleri ıüpbesiıdir. 

~lij ~~ay bir muval(akiyetlc biraz 11 ve merkezi ve ııarbl Ingilteredhe ~-;~ı~ An d 1 jansının dilnkU bülten!e _ etrafında dolaşır ve Bulgaristaı!dan da vapur seferlerini peki!& idare ediyoruz. 'Ilı ~·b~ııun •imek m-",adııUl n1•l1nı' ı'daresl bakımından mtihim .. e e e 8 0 u a 'thal dil kl be be k li B kil •-ı da h lkın · · 
" -. tinden birinde cŞimel denizine aid me- ı e .. m .. e e ra r en ço yer u . ~a .. vası..a arın a . .ısh. ra-la..' i CÖtiinü"or. Fakal "unanis· j bombardıman etmişlerdir. Ezcumle Li- 1 ah l d ı h tin kUn h li d S .. ~ \rıL . • 6. lar kmı t teorolojh 0 temtlere aJd müthiş bir o- m su u ur... a

1 
ı , s~U unku:

1
• uzu~unud' e mızde .. "'Ur ve met'ın harekeu ~ıma-ı' verpool'da bir çok yangın çı 'ır. km t ın -·- a 

'-. ~·ıltı, ı ... ı raj haber veriyormut!.!. Bugün fiabnm ik1 mls1lne çı ası o an vesaı e pe a a em.. e ıyo. u..... ~""4 hıtlhuı bir lhtili(ta biç bir Gece, İngiliz. tayyare i!:~ A. m~ya- L .. 1 lüzumsuz ~~ harb vazlyeti dolayısile mi tabıf görü- sonra on bet hamal çocugun çıkan bın-
1,. '• ~•lnı. kalmı)a<niınm t•lı•kku- , nın garb ve cenubu ıarb! ş<hırlerınde yab=m ~~lime kul · -.;.:.; lüyor?. Bu neden?, Yoksa Fransadaki !erce halkı altüst ederek vapurlara İtalyan umumi karargilıı 105 numa-~,:~sa Akderut:del; İnzjliı: do- jl meık11n ~aha~:~~r !u~ ':u~~~~ lanmak aleyhine bu 't,J benzin kıtlığından mı?. Malum ya, sa_ldırma!'Jna mhB.ni olamıyhoruzİı Hder rah tebliği: 
·~lQd n iakvi)elİ Ve bu donannıa atrnıttır. Bır •• z yy . .. . kadar neşriyat yapı- Fransada benzin olmadığı içıu o_t_om .. o-.. ~ bir,ıJ~rce alk, bu ama ar an_ Bir ke•ü tayyaremiz. bir denlmltıya ~,?tı~ - a~ Oniki, · Adanıtt he. Iifçe nk .. m_üıtür. 3 Al.man layyareaı ualerıne 1 k b' tı d iki ~ billerin ve otobüslerin mangal kömuru mu~tekidir. Bunların bet dakika &On T 

. ..,. <>kd 1 dir ır en ır sa r a 
1 

. 
1 

. b .. t .. h b bomba ile hüeum ederek batırm)ftır. 
"' ~ttı enızde tekrar sı · ' . ·ı -tı te· ~d:o:nm::e:m:!:ı:•:r==·======::~ frenk kelimesinin yan ile işlemesine karar verildi. Belki bun- ra, vapur ~~a .. gırme erı .u u k u :a- Şimali Afrikada dilfman hava kuv-
'AS " yana gelmesi klm bi dan dolayı mangal kömürü kıymetlen- hatsızlığın onune geçecektır. Fa al u- lim Bo ba ~~ltl~ı:v t.,. 1 lir. kaç bin kişinin di. Mübareğin kıymetini bilelim!!.. nu temın edemeyiz! Ne hikmettir, an- ı ;~~::i~e ~7ı1:m ·m==~aı:;ına :arş; ~ Harici kısa sinirine dokunmuştur!.. o Avrupa yeniden ıa,ılma.. yaptığı hücumlar neticeslnd• bir kişi 

l{jyEDE ET PEllHiZI Heydi, meteoroloji yerlc~mi~. bir olmüı ve bir kaç klşi yaralannuıitır. l.Qı:ı.Ü.,ı llAşı.AYORMUŞI H A BE R LE R lrenk kelime•idir; bir ilim ismidir, ·- inşa edilecek 1 Halli maddi hasar vardır. Sidi - Bana-~~ d~ ıade Veli~ Türkiyenin ma oı-aj ne oluyor?. Halis muhlis Türk- 1 S ,. N E M A L A R 1 ni'de tayyare dafi batar1·al-ırımız bir ti,ıı,,.10dYa ve Balkan devletl~rile, cesi yok mu bunun?. I d Londra bir taraftan yakılıp yıkılıyor, İngiliz. tayyaresi dü•ürn,üşlerdir. ~ J a * Dün Tokyoda imparatorun da 1 t d 1 1 n e 1 l T ~it 1 tna _ulgaristanla da dost go- 1 M "-' t p 0 1.J 8V e a re er bir taraftan da bu yıkı •n V<r er in.. 1 B'ıla·hare yapılan tetlohta nazaran ç el d dahil bulundu•u Nanr ar 00= o - d·ı· F k t d BEl'OOLU TMIAFI: .. 1 ın en gelen biltün t:ay- e e ı ıyormuş. a a ô1 ~~.,,,_ 9jl evvelkl resmi tebli,..lerde bildirilen hü-l~ r etUfi 1 lantı~ında milli ehemmiyeti haiz me- mobilyaya dair ha büyük bir in· l.. .oıı \J 'J İP d ) & 

l"l\ n' Bulgar !ıükOmet seleler etrafında Uç saat konuşulmuş- ' ~, ~ 1 j) ' EK - KAnh dava (P•,...mb<ye •• ar 1 eumlar esna'1nda düşürülen diltmıın 

İtal~an tebliği 
Jtalyada bir mahal 

20 (A.A.) 

Soldan sağa : 

1 - İmal eden - İçel'isine pal'a ko
nur. 2 - Yemeği öğütüt; - Harb ge .. 
milerinde top endaht mahalli. 3 -
Asmaktan emir - Tüylü bir kumaş. 
4 - Bele bağlanır. 5 - Av (fransız
ca) - Blr müphem ııfat. 6 - Bozgun. 
7 - Eskiden bedava yemek dağıtı lan 
bir hayır müessesesi - Nefi edatı. 8 -
Etek .. Ağacın aksamından. 9 - As .. 
kerler - Şiddetli fırtına. 

Yukarıdan aşağıya: 

1 - Aranan teY - Ramazanda sa-
blır , 2 - Güzel kokulu bir madde .. 
Tokat. 3 - Fiil - Dünyanın meşhur 
kanallarından biri. 4 - Bir erkek is
mi. 5 - Bir emir .. İken. 6 - Kü
çük bardak. 7 - Hararet kal"fJSlnda 
mayi haline gelmek .. Bir notlı. 8 -
Arabi aylardan biri - Bir mt:yva. 9 -
Lokmanruhu - Bir nevi kılıc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ı"AiS!AIFl•ID1AlMIA1 
2 Ki ı ILIAlvıuı zi•lsl 
3 AIYl•IKIAILl•lclt 
4 RIAIHIAITl•IBIEID 
5 •INIOITl•IS EISI• 
6 BIEIŞl•IMIA KIAIM. 
7 OITl•IKIAIBl•IRIE 
8 zj•ICIEIHIAILIElT 
9 AIDIAIMl•IHIAITIA 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Kızım Zirant Bankası memurların• 

dan Nezihe Arıçın senelerdenberi mus
tarib bulunduğu apandisiti, büyük bir 
hazakat ve muvailakiyetle ameliyab
ru yapan BoJu memleket hastanesi b::ıf
hekimi dahiliye mütehassııı Lıltfi Oğul ... 
türkle operatör Kudret Ügeye alenen 
tefekkür etmeyi bir vazife ve borc 
bilirim. Hutanede yattığı müddetçe 
kendisine büyük tefkat gösteren hem• 
firelere de ayrıca teşekkür ederim. 

. Validesi: Şadi3:e ~~ç 

Benzeri hiç blr asırda yarat.ılama• 

yan türkresine rakib bulunmayan 
binlerce ki"li)i hayran eden 

Türkçe Süper Film 

A T L A S 
EKSPRESİ 

San'atin en parlak bir zaferi. .. 

Kudretin en yüksek bir eserl ... 
Filmlerin şeref tacı olan bu şaheser 

BUGÜN 

LALE 
Sinemasında 

D İ K K A T: En son TURKÇE 
PARAlltUNT J1JRN AL 

Bu~ Halk IJ?o&tineleri saat 1 ve 
2.30 da. Yerlerinizi. lO:tfen evvel
den tedarik etmeniz rica olunur. 

TELEFON : 43595 

SARAY 
SİNEMASINDA 

Bu hafta görülmemi, mu,~tra

kiyet•e c<riterilmekfe olan 

POMPEİNİN 
SON GÜ LERI 
J\ofuannm ve em!l!Alsix TÜRKÇE 
SOZLU ~a.lıeseri her se1U1sta 
salonu dolduran halk kiitleleri 

tarafından alk1111Anmaktad.Jr. 
BAt rollerde : 

MARJA KORDA ve 
VICTOR VARCONl 

Tiav•ltn: FOKS JURNAL 
BugUn Mat 1 ve 2.30 da 

tttnrilRtlı matinPler. ~;'\ liıu, i~Çrnif vukuatın de15.letile müzakere olunuyor "'O~~,+ - , ı • LALE • Atlu ekapr(e;~~~=~:> kadar) tayyarelerinin adedi 7 yi bulınuştur. Nı ... -... 1hrlıtanln, hem de diğer Bal- tur. Yeni bir karar: Bundan sonra devlet Bütün Avrupanın in , v e;t;, • ~ ;vı.. a • * İngiltereden tahliye olunan 300 dairelerinde L.Jlantlan mobilyalar hep . h b b ' ' • MELEK - Kadınlar oıeu , tt.._ li:,ltıet Y~tı menfaatlerine uy_gun a.u şası. Hentiz: ar ıt _ il , (P~rft'mbeye kadar) 
...... ı,.., lokıb edecek!erind•n şuphe çocuk Kap"a ıı5türülmüıtür. bir örnek ve bir kıymette o•acak. Korar mediği ve henüz bin • SAKARYA - Maaum ••••• 1 Bu hafta s u·. M E R Sinemasında 
~ltj~~t·~~:~~e ı:~·ı:~.~::: ~~ Bi:ı .. ~a~~er:hr:S:vı~t~~e"'a1~vv:ı'.: :t.~~:.:ıı;ö::f~~:td~~r:::~i~ı~: :~c:..::.;, :;~7iit ·;: 0'~ ' . •ARAY - p;.~~~~·~p";',~.!~~:'. ••• ,) 
\:'o• "" l'e k • b ıimdl Kanada sularında bulunan altı besindeki mobilya, öteki •ubesindckl 1 kıl • h ld \~.~~ • SÜMER - AH, NE ka.dın Neş'c ... Aşk ... Macera_ Kahkaha ve JT'lzel kadınlar filmi olan "' "<fr. r verdi lerinı. u meyan- k ' k1 ıp yı d10ı a ' (Sah ak,amına kUu) , , ~ • ı.,,ı""' atırba,lı bir gaıete.i olan destroyeri Kanada hükumetinin en- mobilyadan pek farklı olmayacak. Bir Alman ve İtalyan hükumel ricali Ro- • TAKalıoı _ Asılamayan adam Ve MELYYN DQUGLAS _ VİRGINIA BRUQE 

• ~t n.ıııa:sın.tn Tilrkiyede •imdiye ka- di hesabına satın al•caj:ıru blldirmlt- daire sefil ve perişan bir halde Jken mada bu yakılıp yıkılan Avrupanın • YILDI:ıı _ Son genelik • Tatlı hayal 
.ı. '-hdid~ tki gün et yenebaldiğinin, tit. diğeri lüb eşya kullanarnıyacak. yeniden inşasını görütüyorlar. (Çarpmbaya kıt.dar) 
~'· ın h ti 1 fhl"k' b Gu .. zel fikir. Bazı dairelerimiz var ki 1 A • TAN (Panı:ı:altı) • Bahrlyeyo eeı&ın -'11i\\ı1t en z !' ı n ı ser est YaJnız Londradaki intaat e vrupa- Mk be.hceıerl (Salı "t\nüne :ıı:al1ıı.r 1 ~ t\hı Ve aalreye .. de .. tefmil ed~· BUTUN ŞEllIR HALKI yirmi be,, otuz k1şiyi ihtiva eden bir nm yeniden infaSl fikri aramnda bir ISTANBUL TA.RAFI: 

~i: l'•ı.ıldıgıru aoyluyor ve dı- Ü ' kalenıindeki yıkık, dökük, eski, harab fark var: Londradakiler düşmanlarının • ALEMDAR • Allahın cennett • Bıııtc:avut 
... ~,.11ıt11ı~ ~· ~ ,.(--~ J ~ 1 mobilyaları, müdür odasına sarfedilen yakıp yıktıklarını yenileyorlar. Ro - Maden (Çartambtıka kadar) FRAlNSIZCA SOZLU ,:.;zel fi1rni mutlika görünüz. 
.'1 ı .. w I' ki ı · ı ebilir ve bu kalem bö'y d' '·h 'b • Q!:MBERıJTAŞ _ Doktorun ctnayelt • IS .. .. · hııt 1... .azetelerinin bu )·n na para i e yeru en - madn ise yakıp yıkanlar kcn ı ..- rı b 

1 
k bl.r k d' l\JJCKEY l\JAUSE ~~~ ·ı~ 1 le acınacak bir halde iken miidürtin k k Qılgın ll"DCllk - Varyete (Qal'fam aya. Jldveten : % kısınl 1 ome 1 Ve ~ a • 

· .. _,_ n tabii bize hır ı.ar:tr ıe - eserlerini ol'tadan kaldırmD ve ya ıp lı:adar) ~~:::;:.;;;~::.~:.~~~~~~::::~~~;~~;;;:\ ı.; ı, ~~-:t llulı;arlarıu kentlilerine, Sinen...sına masasına kristal hokka ta!om1 için bir yıkuklannı yerine getirmek nl yotlnd~- • FERAH - Ölüm maklne.ı • .U1••• Bugün aaat 1 ve , a tenzilatlı matineler. 
·:• toı· •mı.. haber ukum•k'An ne 2 aaailik korku ve heyecan hayli para sarfolunuyor. dirler. Vakıa bu tasavvu• d• hayre kopan rıctın• ıç.,.,.mbaya kad.,.) 

1\,. lılrı . .. lbt, ona akıl erdiremi,tol'UL yaşatan Lükse değil, peritsnhğa. harablıl:a. matuf go"run" u"yorsa da in1t11dan m,aya • HİLAL • Oc ahbab ça\•utlar haydudl&r B u G u·· N A ~,. u 1 B S ~: l a.rıuıında - :zabit namzedlerı a İkt yüslü merikanın yeni OOROTY L'A.'tOUR'u ' "it ı._ \'e buna benzer habere- BOR• eskillğe düşmanız. - • · ıslahtan ıslaha fark var. hmine yen 
-dl IS KARLQff Ö Ü U U ba katıl (Gel0< .. cum.,.leotye kadu) ANN SOTHERN _ UNDA DARELL ~ ~ . tnahıı.us hiıt. ... ini \;eren •e- o Mangal k m r n n nizam denilen bu yeni mimari ya ' • MİLLİ • Allahın ~nnetı • Ba.tÇ&\.'Uf M E L E K ~,lıi>ilbtınde de"•m edilm.,i, niha- (Franken,t•ln) in •n son tem.t!i Ofağı, alelilcaib bir inıa ise!?... Madl•n (Ç.,.,.mbaya kadar) 

.. ,,. eu l>zetelcıi de bihuıur ede- kıymetini blleltml Yaşııyan görür!.. 'MARMARA - Beya• P<rl • Kanadlı ~lı. llıuhinı k 1 ' ASJJ AMAYAN I lnııtınlar (Pef1embeye kadar) ...... d, 8 no taya Bu (kr rı; ... ------- o Becerlkslzllk m )~ "1 d.iıti._ ulıar ınzet"~ill'rinin_ de Mangal kömi.irü 6 kuruşa, hatta 7 KADJKOY TARA.Fl : 

.. ~· ilerini celbe lu.ıuın ıorü- A D A M kurup. kadar fırladıktan &Onra bunun acaba., • HALE • GUn&hk&r melek • Alev f&rkıaı 
>.''fi,~ kıt içinde ne kadar artacağı tndi,e ile (C&r1amb&1a ıcıı.dar) 
._. 1~1.~ld•,ıın St-IUın•tı, h•vo-" ve su- filmini IÖrmeğe koşuyor. düşünüldü ve bir narh konn1ası riva- • OP2RA a Madam ve toförU - Ji"rankent 

'Ilı " ' " "' 2 k 1 k kahkah 1 11'1. Baz.an çok büyük işleri ba'8rll'1 muh ta~nln olu (Gelecek cuma.rtetıtye tı:al'tar) ~ı'l ~tıl'ııı. krıtı1ıkta d<"iil hil&ikls her- Tiiveten: ı 11ım 1 8 1 yetleri çıktı. Halbuki verilen ma ı..ıtn&ta . . 
1 

&zan • SÜREYYA Korlı:unç hane _ BOyülı: 
\ 'tıı .. a tadır. Ancak 0 saJede komedi. göre narha lilzum görülmemiıtil'. Çiin- teşem eserler vücude getinr z. . 1 can (Perte;~bc-J• katı.ar) 
!.\.~. 't"e •

0
•1rku11, ıarbını yukıp im- Bugün saat 1 ve 2,30 da kü kömürün fiatı tl'.btl bulunm•ı•; i!Jte en küçük bir tedbire bat vurmayı ih- USKUDAR TARAFJ: 

~Qtqt,', an afetten yakasını '-·-.. tenzlliUı matineler. gayri. tabiilik olmadıA:ı neticeaıne va- mal eder, yahud en küçük bi~. ça.re~ • HALZ • Tt.rzan ve otıu 
·~ lı••••••••••••lll lrıimıt- tatbikında beceriluiılik ııoateriru. (Puarteatye tadar) 

tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

KADIN AH! NE ... 

T e 

JOYCE COMPTON Sinemasında 

KTAr>i.ı\l ı:
1

AR ·o TEt İ 
Aynea: 1 - FOKS DtTNYA HAVAOISLERI, 2 - EN SON 

REl'KLJ 1\IODA GAZETESi 

ll•••••Bu&\in saat 1 ve 2,30 da tenz.llit.lı matineler. 
• 
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Fatih Mkerlik tubesinden: 
336 doğumlularla bunlarla muamele

ye tibi diğer doğumlu erat ve okur
ların son yoklamalarının bitmesine 4 
gün kalmıftır. Bu müddet z.arflnda 
yoklamalarını yaptırmıyan erat yok
lama kaçağı addedilecektir. 

EMINONU HALKEVJ Sosy&l Yardım Kolu tara fından FAKIR ÇOCUKLAR MENFAATiNE 

TEPEBAŞI BELEDİYE Bahçesinin 
Alaturka kısmında tarlib adi lan çok zengin müsamerede 

• ve arkadaşları. Çahkutu LUtfiyenin varyeteleri- ISTANBULDA ilk defa 

F enerbahçe ile Beşiktaş 
Şubemize mcnsub erat ve okurların 

cezalı kalmamaları için bu müddJ?t 
zarfında fubeye müracaatle yoklama
larını yaptırmaları, aksi takdirde hak
larında ceza muamelesi tatbik oluna
cağı tekrar ilin olunur. 

ABONE ŞARTLARI 

S A F 1 Y E olarak fuıtad muhterem NURi DUYGUER ve KIZLARI tarafından alaturk• 
sine keman konseri - Taksim Bahçesinin Rumen Orkestra ve artistleri· 

ZEYBEK OYUNLARI TÜRKİSTAN KIZLARI 
Hususi müsaade ile bu alqamkl müsamereye Suriye, Lübnan ve Mısır filin yıldızı meşhur 

lUUGAXNIYE VE 
RAKKASE ESMA LEYLA 

yarın karşılaşıyorlar 
Her iki takımın vaziyetleri nasıldır ve 

yarınki oyunları nasıl olmalıdır? 
lllllllllllllllltlntlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllll!llllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttllllllllllllllllllllltll 

Urunca bir tahassür devresinden 
sonra lilt ma~ları nihayet yarın ba1h- ı 

yor. Taksiın stadyomunun mal~ ka
rar üzerine yıkılmasından eonra 15tan
bul ilki iki sahada batlayacak ve iki 
aahada bitecektir. 

Yarınki maçların en mühimmi, bin
n.etice en çok al.ika toplayanı tüphe
aiz ki 1939 - 40 sezonu İatanbul fam
piyonu Befiktatla. ayni mevsim milli 
kiline birincisi Fenerbahçcnin yapa -
cağı oyundur. 

Her iki takım da bir aydar. fazla bir 
2amandanberi çalışmakta ve formları
nın hemen hemen zirvesine yakınlat
m" bulunmaktadırlar. İatanoul fam -
ııiyonu, siyah - beyazlı takım bu aene 
•iirpri:tle kartılanacak bir kadroya ma
lik, Fenerbahçe de eski kadrosunu bir 
1ki elemanla takviyede musı.rdır .. An
cak müsabakanın tibi olduğu p.rtl.ı.rın 
ırıüsavab bakımından Fenerbahç.enln 
de Befiktaıın da bazı kayıblan ola -
caktır. 

Fenerbahçe bir takımını An.karaya 
aöndermek ve gene olan bu ekibin~ bir 
kaç birinci takım oyuncusunu katmak 
mecburiyetile, rakibine mühim bir a
vantaj vermektedir. Befi.ktaş da çimPD 
Aha.da oynamaj;a alı.tmamıf olduğun
dan zorluk çekecektir. 

Takımlan, muhtemel hatlannı göz. 
önönde tutarak tetkik edecek olursak, 
kimlerden teşkil edileceği henüz belli 
clmamakla beraber, Befiktaş takımı 
karakteriJtik taralıru kaybotmlye -
cektir. Fenerbahçede ise Melihin ileri 
hattında oynamaması, takımda büyük 
bir eksiklik tevlid edecektir. San - li.
civerd takım aşağı yukan malUmdur. 
Yelnız Melihin yerinde Y:aşann oyna
yacağı anla,ılmaktadır. 

Yaşar, hiç de fena bir oyuncu olma
makla beraber, muvaffak olması, Fe
nerbahçenin geçen senekinden başka 
bir listemle oynamasına, yani eşape 
paslarla oynamamasına baithdır. Bu 
rnünasebetle, Melihsiz Fenerbahçen.in 
kısa pulı bir oyun tutturması mecbu
riyeti hasıl olacakbr. Binnedce, Melih 
ıibi müdafaayı dalına g•ri oynatmoğa 
mecbur edecek bir oyuncudan mahrum 
milli küme fampiyonu, rakib kaleyi 
nispeten daha a% tazytk altında bulun
duracaktır. 

Fenerbahçenin en kuvyetli ve en 
müessir tarah hafbck hattıdır. Takımın 
nazımı olan Fener halları eski birer 

forverd olduklanndan, hücumda ileri 
oyuncularla birlikte karfl tarafı taz
yik edecekleri gibi, bunlar, önlerinde 
kolay kolay çalım yapılmıyacak fut
bclcülerdir. 

Beşiktata gelince: İstanbul tampiyo
nunun kullanacağı taktik dalına uzun 
paslı hücumlar şeklinde olmalıdır. Fe
ner hafbekierini ancak UZUI) paslarla 
geçmek mümkündür. Bu itibarla Be -
,ıktaş ileri hattı Fenerbabçe gerisine 
daima ve aman vermez bir şekilde hü
cum etmeyi tiar edinmelidir. 

Ancak bu şekilde, Fenerbahçe haf -
beklerinin glllel pu dağıtmasına mini 
olunabilecektir. Beşik.taşın oyununda 
en mühim kozu forverd oynayacak 
dersek her halde hata etmemif oluruz. 

Maamafih her iki taraf da yarınki 
oyunlarında bambqka, faht düıün
düğümüzden daha müessir olacak tak
tikler kullanırlarsa oyun. her halde 
ı.evkli olacaktır. 

Füruzan T E K I L 

Bokı ıeçmeleri 
Ankara hckı;örlerine karşı çıkarıla -

cak İıtahbul takımını ıeçrcek üzere bu 
akşam Süleymanlye kulübünde hcks 
aeçmeleri yapılacaktır. Mü.tabakalar 
saat 8.30 da baflayacaktır. 

Uç 
JEACK LONDON 
Müterci mi: N. AYKUT 

Ziyaretçiler bir an yollarına :ievam 
edip etmemekte tereddüd ettiler. Bu 
mumyalar, onları, olduk.lan yere adeta 
mıhlamıı ıibiydi. 

Nihayet, ağır ağır ilerlediler. Otuz 
adım kadar rittikten sonra dehliz tek
rar sağa dönüyordu. Mumyalar sailı 
10llu hili. ayakta duruyorlardı. Henry, 
aon mumyanın önünde arkadaşlnrını 

durdurarak: 
•- Bakınız! dedi. Alvarez Torres'in 

ta kendisi değil mi?. 
Francis ile gene kız mumyaya ba

kar bakmaz hayretten dona kaldılar. 
Başında bir İspanyol mi~feri ve aır
tında bir orta ça~ elbisesile elinde u
zun bir kılıc tutan bu mumya Alva
rez Torreı'in ta. kendi5iydi! .. 

Leonsia ıayrl ihtiyari bir çığlık ko
pararak a:eriledi ve istavroz çıkard1. 

Franci.s. gene kızı Henry'rtin eline 
:esli."Y! ettikten sonra mumyaya yak
•Ş:tı. Elile mumyanın yanaklarını. du
laklarını ve alrunı iyice yokladı. Son-
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Geçen haftaki atletizm müsabakalannda: 400 metre minialı koşuda birinci 
ıelen Faik, ikinci ıelen Neriman, üçüncü ıeten ~id atlarlarken 

Fener bahçe Ankarayal ülriyaziy• takımı ile hu.sust bir maç 
• • yapacaktır. Galatasa.rayın, bu maça 

gıltı en kuvvetil .. kli ile çıkacağı aöylen-
F.s~hirin Demirspor taktmı ile mektedir. 

Türkiye birinciliği için karşılaşmak ü- Yann iatanbulsporla da lik maçları 
zere milli küme pmpiyonu Fenerbah
çe takımı gene oyunculardan müteşek
kil olarak dün sabah Ankaraya gitmif
tir. 

olan Galatasaraylılar, bu 1uretle aele

cek haftaki -Fener maçı için takımlarını 
iyice antrene etmeği ve faal bir hale 

Bunlardan bqka, dün alqam Feneorin sokmayı düşünmektedirler. 

üç birinci takım oyuncusu da. ekspresle 
Anka.raya hareket etmiştir. İkisi for ... 
verd, biri hafbek olan bu üç oyuncu 

Bu itibarla sarı • kırm1z1hların bu
gün sıkı bir maç yapacakları anla,ıl

makt.adır. Suriyeliler, İzmirde birinci 

bu ıünkü birinci maçta oynayacaklar maçlarında açık farkla ınağli.ıb olma-
ve yarın sabah '4!hrimizde olacaklar
dır. 

Suriyeliler bugün Gala
taıarayla oynuyorlar 

larına rağmen,_ ikinci oyunlarını çok 
az farkla kaybetmişlerdir. İzmir takım
larının kendi sahal3rında ne kadar gü
ıel oynadıkları malUmdur. Binaena -
leyh Suriyellierin de ihmal edllecek 

Galatuaray birinci futhcl takımı bu- bir rakib olmadıkları anlaşılmalı:tadır. 

gün Şeref iitadında Suri)enin Elnadi- Maç saat 17 de yapılacaktır. 

OELUB GIDt. N TRENLER 
HERGUN HAYDARPAŞADAN 

l\IUHTELIF YERLERE HAREKET 
EDEN TRE.'iLER: 

cumartul, Pazar. Balı. Perıembe 

ıünterl HaJd&rp&p. Ankara. Pa.
zartal. Çt.rpmba, Cuma l(Ünler1 
A.nk&rs tıurlnden Adana yollle 
B&tdada kadar 71td1rım trenJ. 

9.20 l!lttıPhtr, Kon1a. Adana 
Dlyarbakı.r 

11.15 Haydarpq.a - Samaun, Haydar
Paf& • Eraurum. Baydarpata • 
Diyarbakır, Afyon • Utak fOllle tz. 
mtr, A!ron :roıtıe İlp&rta-Burdur-

19 
Altıancaır.. Ankara 10ıııe Adana. 
Anadolu ekıspreıı.1. B&ydarp .. a -
Ankara, 

20.30 BaydarJ)Ala • Adapar:arı. dol;nı 
treD. 

HASTANELER: 

Beyoıı-ıu Ba.ltane11t 
Cerrahpaşa H~taneııl 

Çocuk Hut.&neıst (Şlfll) 

&mruı Ak.life n AaablJe 
Hutanetl 
Oure)ıa. Hutane•l (Yır:nlbahçe) 

HIM~ Hutaneııt 

Haydarpqa Nümune Rutaneal 
Ha1van Hutan t 
Kudus En•tltU.U 
OıkUdır Çocuk Bakımevl 
zrJneb-KAmU Haıstaneırl 
Verem Dl~panııerl 
Verem 8anatoryomu (K~Jbell) 
Pr~vantnn-om (Valdebaj't) 

iTFAiYE: 

Telefon 
19176 
200.)6 
80011 

16006;; 
2 l:JAl=J 
2 ·t553 
60:.IA:l 
23100 
427i ı 
R07'i1 
60179 
2021~ 
5~ f t:lEI 
60261 

iat.anbul 21'222 
!lrrotıu 4JR1ıt 
Jtadıkay fH"I02n 
t>"11tı:Udar 6062!i 

lttlçük aantrallar tçtn U-le!on memu. 
ruı""- IT•n1Jınl drmelr. ki!ldtr 
snmı mmAD : · 

iırt.anbUl ve Bey.,oı:lu 
BOtUD An&dl')IU :rakuı 

Teıeron 

ı lflflQ 
f'lO.l:lR 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 43 

ra kahkahalarla ıülerek: 
..-- Keşkl Alvarez Torres olaydı! 

dedi. O mel'unun geberip bu hale gel
diğini ne zaman gôreceiiz? Maarrıafi.h. 
şek ve şüphe caiz olmayan bir cihet 
varsa o da. bu mumyanın Alvarez 
Torres'in atalarından birine ald oluşu-
dur! ~ 

Dehliz gittikçe karanlıklatJyordu. Ve 
baıta yürüyen Henry, sık ınk kibrit 
çakmağa mecbur kalmıştı. Yüz metre 
kadar gittikten sonra, Henry; 

c- Şu nt!fis Nn'at eserins bakini 
dedi. Şu taş ne kadar ince yontul
muı!.. Ne güz.el işlenmiş ... 

Hcnry'nin gösterdiği taf, duvara gö
mülü ve dehliz genişliğinde bir taştı 
Kenarları o tanda yapılrru~b ki, mih
veri Ü~P.rinde hareket edec:-~k olsR bir 
kapı &ibi açılabilirdj, 

Francis bağırdı: 
•- Bahş., girerim ki ihtıvar J.Ia -

ya'nın baba!'lı burada ölmü,tiir. O, htr 
halde, bu aiır \afl mihveri üzerinde 

NOBETÇI ECZANELER 
21/9/940 CUlllARTESI 

Be~oıu kaıa.aı: Merllezde Ktnyoll. Tak
ıimde Llmoner, Şifltde Narıtıeclyao, Ga
la tada J:>otnuol ve 8portdll, Kaaımp&fada 
Turan. Haaköyde HukOJ eczaneleri, 
~mtnonu kaıaaı: Merkezde HÜleJln 

Huanü, KOçüllpazarda Haaan Buluıt. A
lemdarda AbdUlkadir, Kumk&pıda Haydar 
eczaneıl, 

Faıih ka.ıa.tı: Şehzadebaftnda t, Halll, 
Şe:hremlntnde Nazım. KaragümrUkte Ke
mal, :Fenerde Vltall, 8&matyada Teotııoe. 
Ak .. rayda (k>rer ecuneıı. 

Üıkad.ar kcu:a.aı: Yenlçetmede ttUhad 
eczaneal. 

sanııer kcu:ası.· Sarıyerde A&af eczanul, 
Adalar Jtcucuıı: Heybeli.adada Halt, Bü. 

Jükad~a Şln•~l Rıza eczaneleri, 
~Jlıtb ka%tuı. EJUbde Rllr.met eczaneaı. 
Bt1ikt41 kOJ'cı.tı : Betllr.tafta Nall Halid, 

Ort.akrtJde Ort.alr.6J, ArnaTUdkOyünde 1[09. 

tantln, Bebelr.te M'erke11 ec:zanelert, 
K•dtköv ka.ta.tı: Muvakkithane cadde-

ıinde Halit, SOIUdJOçetmede O&man Hu· 
h11I eeu.nelerl 

HERGUN MUHTELiF iSTAS
YONLARDAN HAYDARPAŞA
YA GELEN TRENLER : 

Oeld\11 -·· 7. t:} Ankara muhtelit ta tan. 
Q))() Ankara ebpreıl, 

11 .. ->0 Raydarp .. acıan ı.;,.ı5 te hareket. 
edeiı trentn ka11ııı1:ı. 

ı.q,,),} Diyarbakır. Adana, Konya, Eslll
ff'hlr treni. 

19.5.3 Haydarpqadan 1&bah aat 9 da 
hareket eden Jlldı,rım treni lr.ar-
111111. 

TELEFON MllRACAAT MAHALLERi 
İuhat almak için 01 
MQdürlyet 111ıntratı 02 
~blrltr ve Mllletter arul O:l 
l!llkt1et ve anzaıat o:; 

3.l numaraya lele.fon ed.erııenl.ıı en dolru 
aut! otre.ntnaln11!!, 

hareket ettirmenin sırrına vakıftı, Gö
rüyorsunuz kl blı; adeta yerinden oy
namış gibi. .. 

Henry, yerde dağılnu, bir halde du
ran bir insan iskele-ti göstererek: 

•- İskeleti de fU olsa gerek! dedi. 
Her halde yakın zamanlarda ölmüş 
olacak ki mumyalanmamış!.. Belki biz
den önce buraya giren son insan bu
dur. 

Leoruia ,unlan hatırlattı: 

•- İhtiyar Hindlinin ifadesine göre, 
babası buraya yalnız aelmen:.iı, Tierra 
Caliente'den adamlar getirm.iış... Be
nim hatırımda böyle kaldı. 

Francis: 
•- Evet, dedi. İhtiyar Hinrlli baba· 

sının yanındaki adamlardan hiç biri
sinin sal dönmediğini sövlüyordu. 

Henry, yerden kaiata!':ını alarak 
tetkike koyu]du. Bir kibrit çaktı ve 
kafatasını diğerlerine de göaterdi. Kllfn 
tasının ön kısmında kılıc darbesinden 
müteveHid bir yarık ı;örli!düitji gibi 
arka ltısnunda da bır kurşun deliği 
göıe çarpıyordu. 

Delikanlı elindeki k1ı.fatas1nı ~alladı 
ve içinden yarı er.ilmi' kurış:uııu c:ı -
kardı. 

,._ Her halde, dedi, barut çok kôtü 
imiş. Pek yakından ateı edildiği hal
de kafatasını delip geçemem.it ... 

Dehlizi döndükten ~nra, epeyce ay
dınlık bir odaya gırd.i!Pr. Otuz aan
timetre ıenifliğinde laf çerçeveye ıo-

Türldye için : 

Bir aylık 
Uç aylık 

90 Kuru, 
250 • 

- Ve arkadaşları lıtirak edeceklordlr. DUHUUYE YOKTUR. 

Altı aylık 475 • Telefon : 80547 

1 

.. 
Stnelik 900 • 

1 
ERKEK Yabancı memlektOer için: K 1 z ŞiŞLi TER AK Ki LiSESi Altı aylık 850 Kurut ~ 

Bir senelik 1600 . ANA l L K OR TA L l S E - - -lmtiyız sahibi ve Başmuharriri: Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet ·Devlet imtihanlan neticelerile sabittir. 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum nefriyatı idare eden 
ı - Talebe kaydı her gün (saat 9 • 18) e kadar Halil Rifat Paşa konağında yapılır. 
2 - Arzu edenlere mektebin mufassal talimatnamesi posta ile gönderilir. -

Yazı Ltleri Jı.tüdürü : 
Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde \ Ü ÜZLÜ Cemal Hakkı SELEK 

Basıldığı yer: YA TJLJ 3 - Kayıd için velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir G ND ~ 
.) Hiç bir yerde şubesi yoktur. :.----' Cumhuriyet Matbaası 

VATANDAŞ 
En nefis salebi, en halis ve sıhhi baharah yalnız 

CAPA MARKA • 
MÜSTAHZARATINDA BULACAKSIN 
Beşiktaş: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

r. - -
· isi. Komutanlığı Salınalma Komisyonu ilanları 

Askorl ihtiyac için 27 '9,'940 günü saat 10 da pazarlıkla muhtelli eb'adda 
2759 metre çimento boru ile 131750 kilo çimento satın alınacaktır. ŞartnamMi 
hergün Komisyonda gOrülebilir, isteklilerin belli gün ve saatte yüzde on bet 
kit't teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri (8996) -Piyade Atı, Okulunun liğım yolları açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
Eksiltme 23/9. 940 günü saat 11 dedir. Muhammen bedeli 3293 lira beş kuruf
tur. ilk teminatı 291 lira 98 kuruştur. ŞartnameSi hergün Komisyonda gö
rülebilir. Isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komiayonuna ıelmeleri. (8374) -Nakliye ve Motörlü Birlikler okulundaki tamirhane binasının tamiri açık 
ebiltme ile yaptırılacaktır. Eksiltme 23,19/ 940 günü saat 10,30 dadır. Mu
hammen bedeli 3048 lira 24 kuruştur. nk teminatı 228 lira 62 kuruştur. Şart
namesi hergün Komisyonda görülebilir. 

Isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko-
misyonuna gelmeleri. (8375) -Askeri ihtiyac için 23,9 940 günü ıaat 11,30 da pazarlıkla 15000 aded 
karavana satın alınacaktır. Muhammen bedeli 6375 liradır. Şartname hergün 
Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatte yilzde on be, temi
natJarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna gelm~leri. 

(8838) 

Oniversite Rektörlüğünden : 
Fen Fak:ülte~inde cGalenik· doçentliği açıktır. Nam2'!dlerin yabancı dil 

imtihanları 2 birincikanun 1940 pazartesi günü yapılacaktır. isteklilerin sıhhat 
raporu, beş fotolraf, nüfus tezkeresi örneği ve hüviyetini gösteren iişlerile 
.fişler tedris itleri kaleminden istenecektir> 15 ikinciteşrin alqa.mına kadar 
Rektörlüğe mürac:aaUerl. (89M) 

İstanbul Üniversitesi · Hukuk 
Fakültesi Dekanlığından : 

Yarılı imtihanlara birinciteı;rinin birinci salı günü başlanacaktır. 
Sözlü imtihan programları Fakültede ayrıca itin edilecektir. (8891) 

mülü çok yüksek bir pencereden gelen 
1'tk altında insan kemikleri bıit-'in ze
mini kaplaml.ftı. 

Kafataslarını birer birer tetkik et
tiler. Ve anladılar ki, bütün bunlar 
Avrupalılara aid iske1ct1'~rdir. Yerde 
daA:ın1k bir halde silahlar, tabancalar 
ve bıçaklar vardı. 

Francis dedi ki: 
•- Bunlar hazinenin bulunduğu giz

li yerin eşiğini a•mı._ıar: ve burada ba
zinPyi ele geçirmek için döv\Qmü,
ler. Fakat hazineyi elde edememı.şll".r .. 

Henry fU fikri ileri aürdti: 
•- İhtimal ki ara?arınc!a sağ kalan

lar hazineyi alıp götürmüş:tür. 
Fakat bu sırada, Francis gözlerini 

kaldırdı ve etrafına bakınarak: 

..-- İmk&nı yok! dedi. Şu heykPlin 
gözlerine bakın! Yekpare yakut! Öyle 
değil mi? 

Hep birden delika-:ı1ının gösterdiği 
Lstikar1ıete baktılar ve oturmuş vazi ... 
yette muazzam bir kadın heykeli gôr
düler. Heykel açık :ığ71 ve kipkırmtzı 
ılözlerile onl•ra bakıyordu. Heykelin 
ağzı o kadar nispetaiz şekild.? k<X'aman
dı ki çehrenin heyeti umumly:?ı:ıine bir 
karikatür hali veriyordu. Kadın h~y
kellnin y11nında, gene t<lştan bir erkek 
heykeli daha vardı. Erkek heykf'li -
nin çehresindeki çh:gi!P.r pek kahra
man bir limaya delltPt edivordu. Ku
lağının biri heykele nispetle normal 
bii,ylıklükte idi; fakat öteki kula&ı, ,, 

tıpkı kadının ağzı gibi, gayri tabii bir 
nispetsizlik arzediyordu. 

Henry dedi ki: 
•- Bu İlihe Çiya olacalcl Fakat 

yeşil gözlü ve fil ku!aklı arkadaşı kim 
acaba?_ 

Gene kız hayran kalmıştı: 

•- Aman Yarabbi! dedi. Rüya mı 
görüyorum? Bu yeşil gözler dünyada
ki zümrüdlerin en lrisJ! Bir imparator 
tacına 18.yık zümrütler bunlar! .. Aman 
ne harikulide! .. 

Henry'nin mütaleası .f\. merkezdeydi: 
•- Maya'ların hazhıesi bir çift ya

kutla bir çift zümriıtten ibarıı.:• ohı

maz. Her halde hakiki hazineyi henüz 
keşfetmiş değiliL Gizli hazinenin ka
pısına geJdlk, fakat kapıyı açacak a
nahtar elimizde yok!.. 

Leonsia cevab verd\: 

•- Hazine kapısının anahtarını biz.e 
olsa olsa ihtiyar Hintllinin okuyabile
ceği mukaddes yazı öğret.ec.:::k . F01kat 
ne çare ki ihtiyar rahlb şimdi havla
yan kumların üstünde dua okumakla 
meşgul ... 

Gene kız bunları söylerken erkek 
mabudun heykelini daha yakından tet
kik için yaklaşm1'tı· Bir müdd~t son
ra, heykelin kocaman kulağını göste
rerek: 
•- Anahtarı bilmem ama, <ledi, kilid 

her halde bu olacak!_ 

Oniversite Rektörlüğünden : 
Orta öğretim müesseselerine yabancı dil öğretmeni yetiştirmek rns~ 

dile geçen yıl Istanbul Universitesinde açılmış olan fransızca, ingilizC8 
-

alma'nca kurslarına bu yıl da aşağı.da yazılı şartlar dahilinde yen.iden 
talebe alınacaktır. ~ 

Bu talebe bir yıl Ista.nbul Universitesindeki yabancı dil kursların~ de; tif. 
edecek bu müddet zarfında her birine ayda 30 ar lira harçlık vcrı.l~ ~· 
Bu bir yıllık tedrisatta muvaffak olanlar siyasi vaziyet normalleştiği 11' .. 
dirde tahsillerini takviye etmek üıcre, bir yıl da dilini öğrendikleri ~~ır 
Jekete gönderileceklerdir. Bu talebenin seçme sınavları 5 - 7 teFin F .. 
rinde lstanbul Universitesinde yapılacaktır. 

Sınava iştirak edebilmek için: • 
1 - Türk olmak. ~ 
2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden v!yahud bir öğretd' 

okulundan mezun olmak •olgunluk şart değildir•· ıolJ' 
3 - Universitede 3 birinciteı;rin 1940 da teşkil edilecek sağlık )c:O tıif 

yonunca muayene edilerek tahsile mani bir hali olmadıjını bildiJ"efl 
rapor alınış bulunmak şarttır. . \11' 

Sınavda muvaffak olanlardan tahsil müddetlerinin iki misli Ma.nf 
kileti emrinde çalışacaklarını tesbit eden bir taahhüdname alınacaktır· ]ttit· 

Tedrisat hergün Univcrsitede sabahtan akşama kadar devam edı:ce el'. 
Kurs talebesinin haricde bir işle meşgul olmaması farttır. Sınava . ~tt9 
talih olanların en geç birinciteşrin 1940 aktamına kadar Tutanbul Unıvt tlt~ 
Rektörlüğüne tahsH vesikaları ve 6 fotoğrafla birlikte müracaat e~~ 
18.zımdır. • 

İSTİKLAL LİSESİ 
Kil va ERKEK LEYLi ve NEHARİ 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Şehzadebaşı Polis karakolu arkasında. Telefon : 225~ 

Devlet Demiryolları i. U. Müdürlüğünd~ 
- - - ~.~ 

Sirkeci garı ticari eşya ambarı önündeki yolun 15 santim mtılt' b" 
şose yapılması ve topeka sistemi asfaltlanması işi 9500 lira muhamnıeıı 
delle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. ıetı"' 

Münakasa 7 / 10/940 pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu ~ 
binasında A. ı:, Komisyonu taritfından yap.Uacaktır. \,,-ı• 

hleklilerin ayni g\Uı saat 10 a kadar kanuni ve111ıik ve 712,S Ura rn!J elJ 
kat teminatı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını Komisyona verJJ" 
lizımdır. sı/ 

Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilm~ 

LeyliYen·ı Erkek Kolej Nehari 
Kıı 

İLK-ORTA 
Taksimde Sırasalviler 86 

LİSE 
YENİ AÇILDI 

1'-t üdürü - Eski Şi~li Terakki Direktörü: 1\-f . Ali Haşmet Kıı;t• ptl 
Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OORETIMINE geniı mılcY , .. 

ehemmiyet ve'rmek, sınıflarını az me:vcudla te,kil ederek t11lebesiıtlfl ıc:'ur 
lışma ve inkişafı, sıhhat ve inz.ibatile yakından alakadar oln'I' rcW:' 
Mekt~bin deniU: nazır kalöriferli teneffüshane ve jimnastik.hanesi. va 159

1 

Hergun saat (9 ıle 18) araıııında talebe kayıd ve kabul olunur. (Tel.~ 

Devlet Limanları İşletme , 
Umum Müdürlüğünd.~~, 

J4letme ihtiyacı için muktezi 29 kalem muhtelif defter ve cetv;ı, 
1 

basım işi pazarlıkla ihale edilecektir. isteklilerin 23 '9 940 tarihine t sifi 
pazartesi günü saat 15 te Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük bifl

3 
.A 

toplanacak :rı.ıubayaa Komisyonuna müracaatleri. -ı-T--..l n ... ;:...:;ı .. hilit· (~ 
Nümunelerte f8.rtname hergün sözü geçen .Ko~ 

.Güzel 
Olmak 

içi~ 
.~ 

Her fOYd•':.,,ı•' 
sıhhatli ve r (1 

bir tene, Jcktsi~ıf' 
düzgün bir Jİ ' 

malik otııı.ıc 
nmdır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulil olan KREM PERTE'V 
tertib ve yapılı :, tarzındaki incelik dolayulle, tenin f•ı.tlı 
Y•ilanmasına mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ~ 

vazolarda satılır . 

~~~~~~======~~~ 
( Kavaklı A;keri Salınalırıa Komisyonu İl~~, 

Birliklerin ihtiyacı için Q'8ğıda cins ve miktarları yazılı 3 kaleıtl }lef" 

pazarlıkla ayrı ayrı ihalesi 23.9,940 pazartesi günü saat 15 te yıııP1 ·Jt 
Lc;teklilerin belli gün ve saatte kat'i teminatları ve kanuni vesikşlıfl ( 
li.k:te Kavaklı Satınalma Komisyonuna gelmeler 

Kilo Cinsi 
1500 Reçel 
2000 Zeytin tanesi 
2000 Beyaz peynir 


