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Karadenizdeki ecnebi 
limanlara şilep seferi 
ıt:~•ı>urC:UJanın yaptıktan müracaat üzerine, 

llnU.alat Vekaletince. Türk şileplerinin Ka-
l"tdenizd k' b . . . tıeb· . e ı ecne i Jımanlarına seter ve ıki ec-
la ~ lırnanı arasında nakliyat yapmalarına mü- GÜNLÜK 
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iyi suyu 20 paradan 
fazlaya satanlara ceza 

J ıc:, e: edilmiştir. Bu suretle, orta Avrupa ve 
J lrıkJ. adeniı mıntaka~ile ticari münasebetlerimiz ı 
,.. $1lf ~trrıis olacaktır. 
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Belediye iyi suyun bardai!ına 20 para fiat 
koymuştur. Yapı]an kontrollarda, bazı tütüncü 
ve sucuların suyun bardağını otuz ve kırk pa ... 
raya sattıklan görülm.U,tür. Suyu 20 paradan 
fazlaya aatanlar ve iyi su diye ba4ka su ve• 
renler hakkında ceza z11ptı tutulacak, sucular 
•iddetll kontrol altına alınacaktır. 
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0?dra ilzerine yaptlnn ,c
did ve mUtemadı bava hu

~ l'tkJ tunıı.nnın urhk sonları
lıiıı.t!ıı •ınıaktayız. İııgil!ere ,.. 
l'lıtıttst )lpıJacatı söylenilen lhrat: te
""ıt., ~ti de_ !İmdiye kadar. )apılına· 
... 'Wnlt kııbit . ~.Almanların hUcumlauııa 
ij ıı...,b lıı11uııer de, oynı fİddetle, 
.... iııou"'cdan Şerburg• kadnr, Al· 
~li . altın.da olan bütUn linwnlaı·ı 
~l~ll2lü bombardınuıınla i~gal 
'\.ttdi sok ajır surette tahrib 
">t.tı.ı rler. Şizndiye ka~ar her 
ı-;, tittı~tini _l:aktinde yapan A1ına_n
~'l!fa(ti butun duny•ya ku~ı ılk 
' ılır-, Al~t lıliiin acLSIUI talDU!!i• 
~:ı ,:;ııanıa~ bundan sunra ayıu 
;,_-,_\j llrarı.. lngiltet'8 "dal~n hak
>'ıt;ı.ı,ti ıı....rtarında sebat edip etml· 
:" de,1 b\tlUnı değildir. Yalnız mlb· 
~•lıı.ı_,. etıeti tarafından yopılan h•· 
"ıdl d.lk "' siyas1 temaslam bakılarsa. 

:"tjlıııek katler Akdonizc ve M!•ıra 
~~ lı~vv lbı~ gelir. Filhakika ltal
tl.l) '-t 'llen, hergün bir par~a da-

• }~ katederek İnrili• mevzile-
tı..1) llllaia çahştyorlar. 

Ilı ltılanıı b • 
• "e • u cephede gerek feç1ll· 
'°~~· b erek.o ordu bnlnmındın İnci· 
~ :;-~~ bir faikiyetlcri )o1'tur. 
~ l'>ııı.._11 li1:lerin bazı hus"'Jarda 
, e ~! fatldyeti vardır. KanaAti
.., L. llır ··ıı • 
~I ..._ttktt ço ennde ınües,o,"ir a .. kert 
,.. '- ı..r Y•ı>abllmek için Lonıt.ay• 
'''> •ndeb· 
~: "' J>il ucum eden Alman tay-
..... ~. ll Otlarınm ntısıra gelmeleri 
"İ'ttn U ._01rnadıiı takdlrtfe İtal)·an 
)- •1''-kt tolle~dekl nıailtibiyeti pek 
l.~ topı,~· Dığer taı'ıtttan dafi tay-
4ıı~>'tı it le ınücehheı bir tttnle 
~ tıı~ Vo" Y•?•t yapmftk ihtiyacını 
~~l'•tı.ın ! 1bben.tro1>, ağlehi ihtintal 
~\·~u b dahıt olacatı Jdr kom
ttı...~ ıty1n~ırtarnak ve büyük bir Jıa
~ huııın •ıınak rnak'8dUe hareket 
.... '"'."lltı U)'or, ıannmdayız. 

.... 1 J,ı da Y•pıl 
~'111, O.ıı.. •cak konu,molarola lhti· 
bt de bi nlann yeni ~•lİyeli üıe· 

· 4 r lakıın k S htı)a eli .. _ararlar ahnaeak-
IL ·. bu.ı.. ktatorunun l'n yakın a
~'"' ""ltı Dah'U '-il •114 ti . ı ye Na:r.ırının da 

~"'"'" . ) tr,ti d.. .. 1 
"ltritı . .u,unıi 'cek olursa 

>ı.. ,. IUndıye kadar kımıl· 
L" 4 rureti ı d "" t b.t n uynuyı\11 i:-.pan-
'-.ttt'1d.111tı_;:kete ıeti.rmek niyetin
l'ttıı.ı- •i.trtn •nl._.ıhr. Fııkftt )"ıl
llı, Rl 1or dahili muharebolerin 
._,)••tıı hllınlu~ •• sefal•t içinde Is· ,....,. ı~ tthangi bl 
'1.1\' "" 'dal r mocenııya. aW
ka..'~t ttı.e.., titrinde ki.fi derecede 
L"""I, tUdmd • 
"Ilı\~ ~'Pılttı u ~r? lngilfere hak-
'" ~ dilıka t•20hurler bir k'ç ay· 
~-- lılt. İste 41)'ın bir surette !U5-

S" ttıa P6nyanın hüyitk bir bas:- tUn~t IÖSlerecefine inanmı
~ "c ~ hl•nılekolte bn,tanba~ 
l ı..ı,,, •çlık hiikümfenn. bulun-

• ~I ... ~ı..,, !it 
~-hl'td, •~ır ı,terinl bitirmeden 
l,;,1 d, .. tnunrertd bU barPket va-. ıı .. rnuı ~ 

"t ıi I'\ doitu ?'az. A1manyan1n Hal .. 
4'aı 11 tııdilti h 1 btr harekette b11lunma~ı;ı 

•• ~ı •dem ~t\rı Ptidaı anasız ~:vılır. Kf"n-
h"'~ lıtık Dıaddeler tedarik edip 
~, bit k; tneınlrkf'ılf'rinde lıcr
·~1~l'lft111 rı~ı.khi1n \:Ücud buln1ası 
~ r. 111tllfıatlerllu kabili telif 

.... "'•• ... 't~ lort l\;•daıı edindi(lnı.lı: in~ 
~"'11.tı" '~ıhe .ru~anın J:Hrb kıoısmındaki 
''• flıfttt h butün d.-h,et ve hQ~r
' )°"· r.~n •rhk taayyiin etmf'ğe 
'~ııı~l.rı,..._ "t farkta hentiz korkuıır 
li "'" ·•ıa 1 • 
.t " 'ttk çındeyb;. 1\1btrda akacak 

.._,rıııt"'-ltt1 ~b i~•.ikbaU iizerinde ıniies
"11~ • .. biıı. llaılenin bu perJe.,i kRr
~ "ı··'' tıı~t', ~endi iJreııs1pJerimize 
~ d~'lttih .llıh\iJe sinirlerimize hikim 
~ ~loıt 01

"'•k hiidl,.lcrin inki'Şll
.~\.. tıd·ı \te basiretle takih edh.·o· 
Ilı..... Ray l · 
l..°"t1ftıtlıc, ır-· 'eri Ufn1nd11 her türlü 
"'l(tij ... •itıj 1°1.e •hru:, ıJlan in"ianlann 

~llt. r 'ri kuvvetli ve hnunlan 

mi yon 1 

Ankara (Hususi) - 1939 mali yılı tahsi
l.ib 400 milyon lirayı bulmuıtur. Bunun 112 
milyon lirası fevkalade varidattan, 17 milyon 
lirası da nnzım varidattan temin edilmiıtir. 
Bu miktar, bir sene evvelkine nazaran 60 mil· 
yon lira kadar fazladır. Bu fazlalığın 53 mil· 
yon liruı fevkalade varidattan, 7 milyon lira
sı da doğrudan doğruya vergiler ve emsali 
normal membalardan temin edilmiştir. Dünya 
buhranı yüzünden ithalatın azalımı olması 
dolayısile yalnız gümrük resminden ve itha· 
]at muamele Yergisinden bu müddet zarfında 

19 milyon liralık noksan varidat elde edilmi1· 
tir. Bu nokta gözönüne alınırsa, diğer vergi 
tahsilab ve varidat fazlası 26 milyon lirayı 
bulmuı demektir. Yapılan tahlili tetkiklerde, 
bu sene İçinde kazanc vergilerinde 6, sınai ve 
mali müesseseler vergilerinde 3, istihlak ver· 
gilerinde 7, diğer vergiler ve varidatta da 1 O 
milyon liralık tezayüd olduğu görülmüştür. 

Varidattaki bu 60 milyonl:ık fadalığa mu· 
kabil bütçe sarfiyatı da 316 milyon liradan 
381 milyon liraya çıkmıı ve bu suretle 65 
milyon liralık bir fazlalık arzetmiıtir. 

İngiltere 
donanması 

-<>--

Mısırın istila -
sına karşı 

koymak için 
İskenderi~·e 21 (A.A.) - Royter •· 

Jan~mın huo;;u"I muhabiri u.h a.ktamı 
SoUum ve Sicli - Barraniye yapılan 
bombardımanJan anlatıyor: 

Sidi ... Barrani'de İngiliL ıemileri sa
hile bir ve bir çeyrek mit yakla~ralc: 
a3·ııhntatıt"l fite:kler \·e proj~klOrlerle 
bedeOerinl tt' pit ettiktt'n anrraı hu)'lilJ 
obüslerle atq ıçml.$,tlnhr. GemHer li
manın ôni..ind~n Uç dehıı ge~rck he ... 
defleri obüs yıJmurunı tutmuşlardır. 
Yalnız İnfilir; gemileri çekilirken sahil 
bataryalan ate, ıçmışlardır. 

Sollum'da İngiliı: ıemilen aydınla. • 
Ucı fışekler kullanarak 1'5keri binaJan 
\'e sahil yolunu bombınhnıan etıni,
lerdi:r. Burada da İtalyftnlar hiç bir 
muka,·emet ıUstermemiıt. ancak ateş 
ke. ildJkt~n sonra ma~;n tarlalarını in
filik ettinni,1erdir. Faknt İngiliz ıe
miJeri hiç bir haqıra ujnımaınış: ,.e 
heırri üslerine dOnmtio;;Jerdi.r. 

Bu harekit rsna!nnda dü..,man tııııy • 
yareleri his bir hücumda lnılunına ... 
nu~lardır. 

/ngiltere karada ııe denizde 
her neııi iıtilıi tefebbüıleri
ne karfl kaymağa hazırdır 

Londra 22 (A.A.) - Times ga.ıetesi
nin diplomatik muharriri, Von Rib ... 
bentrop'un Roma ve Serrano Suner'in 
Berlin ziyaretlerini bahis mevzuu eden 
bir yazı~ında diyor ki: 

İki mihver devleti gaz'!te~erinin ve 
istihbarat organlarının sözlerinde ge
nif hayal mahiyeti mevC11ddıır. Bun -
tar İtalyanın J>f"k yakınr.lc1. Mısırı ve 
Al~anyanın da İngiltereyi işgal ede .. 
ceği vahimeıine dayanmaktadır: 

İspanyol siyasetine gel~ce, mıhvEr ... 
den gelen beyanata göre, Tsp:ı.nyol -~e
sele1erinin dün de uzun uzadıya muıa
kere edildiği Romaya yaptJğt Eeyabatte 
Von Ribbentrop'a Suner'in refakat et
mem.iş olması dalma garabt>tinl m1:1ha
faza eylemektedir. Alm<'nlar v~ ~tal
yanJar, işlerin kendi istedikleri g~bl ce
reyan edeceğini zanneyJcmektedir. 

lngiltere bütün hazırlıkla-
rını yapmıftır 

Time!'>in diplomatik muharriri, yazı
sını ıöyle bitirmektedir:. 

Bütün bunlara karşı, lngi:tııre tara
fından söylenecek söz pek azdır. Ha· 
valarda ve y1thut denizde devamlı, ~e 
tiddetli bir hücuma kaqı \.oymak ıçın 
bizde bütün hazırlıklar yapılmıştır. 
Akdenizde, hazırlıklar ıürall.! tamcu_n
lanmaktadır. Filhakika, "ftfı,.ır ve is
panya, başka ba,ka suretleri"?, bu g':ffi 
nevraljik noktaları te,~il e~ektedır. 
Mısırda, ılmdiye kadar, Ital~·anlar, pek 
pahalıya mal olmıyıı.n bazı ilerlemeler 
kaydettiler. Fakat, dakik ve azimk3.r 
bir pl&n mucibince karada İngiliz mü
dabıası hazırlanmaktadır. Denizde ise, 
nispeten aak.in geçen bl~ devreden 
sonra, don•nma~ 18hil yoHarına karşı 
isabetli bombardımanı ile, kuvvetli bir 
müdafaa ve mukabil taarruz rolü oy
nıyabileceğinl ispat etmiı,tir. İtalyan 
hücumunu püskürtmek, Akdenizd" va
t:iyeli deA'hıtirm.-k demek oloı<'aktır. 

Kıı saati 
Bir müddettenhf'ri latbık edilmekte 

olan yaz aaall. tetrinievvehn altıl!lın -
dan itibaren dej:iftirllecek:, gene kıt
saati tatbik edilecektir. Vekiller He
yetince verilen karara göre, 5 te,rini
evveli 6 te,rinlevvele bağlıyan g'!cenin 
saat yirmi dördünde aaaUer bir aaat 
ıerı alınawtır. 

I 

İtalyanların Afrika sahillerindeki üslerini ylkmağa ve 1tlı5ır1 istila emelleri 
önüne sed çekmeğe baılayan İngiliz donanmasının toplan. .• 

Bulgar 
Meclisinde 
Sofya 21 (A.A.) - Bulgar ajan11 bil

diriyor: 
Bulgar kıt'alarının cenubi Dolını<'a· 

ya girdikleri bu gün, meb'usan mec
lisi, Craiova anJaşmaıını tasvib için 
fevkalide bir toplantı yapmıştır. 

Şiddetli alkışlarla karşt!anan Baş ... 
vekil Filo!, bir nutuk söylemiş ve Bul
geristanın sulh ve bitaraflık siyaseti
nin bir neticesi olan anla,n1anın tariht 
kıymetini tebarüz ettirmi,tir. 

Filof1 demlştir ki: 
- Memleketin menfaatlerine ve Bal .. 

kanlarda sulhun ve sUkO.neHn ida -
mesine bu sulh yolu ile tadil siyaseti, 
şimdi semerelerini vermektedir. 

Bu anlaşmayı imzalamakla, Bulga
ristan ve Rumanya, an'an~·.fi dostluk 
münasebetlerini yeniden tesis, kat'i 
arzularından ilham almıılar ve ser .. 
bestçe akdedilen bu anlaşma ile Bal
kan sulhunun takviyesi"he yardım et
mişlerdir. 

Filof, bu anlaşmanın vücude getiril
me~inde Almanya ve İtalyanın kıymelll 
müzaheretini de tebarüz •ttirmi.,tir. 
Başvekilin nutku, bir çok defa şid

detli ve sürekli alkışlarla kesilmiştir. 
Craiova an1aşması, meb'uc;Jarın ş:!d

detli alkışları ara~ında tasvib edil -
miştir. Bunu müteakib rıeb'us!ar, 
milli marşı ve Kral marşını hep bir a
ğızdan terennüm etmiııılerdir. 

Gece atesi 
tekniği 

Londra 21 (A.A.) - Harbiyo Na -
zırt Eden, dün1 Londra mıntakasında 
bir çok hava dafi bataryaları ve pro
jektörleri mevkilerini ziyaret etmiı:tir. 
Eden, yeni usulleri ve gece ateş~ tek -
niğini tetkik elmiş ve son çclir. devre 
esnasındaki faaHyetlerindcn dolayı 
kıt'alan tebrik etmiştir. 
Diğer taraftan Bahriye Nazın A

lexander de, fimali f&l"kİ mıntakasın -
daki deniz tezg8hlarıru zıyaret etmi'ı 
bir mayin tarama üssünü t~tkik eyle
mif ve ordu, bahriye ve lıavac1!ık mın
taka şefierile göri.i4müştür. Nazır, ge
zilerinden çok iyi intibalar alrr.ıştır, 

Man,ıa hava vaziyeti 
Londra 21 (A.A.) - ~en haftanın 

sonundanberi Manşta hüküm süren fır
tına dinmiş olmakJa beraber, ciün gün 
batarken cenubu garbiden tiddetli bir 
rüzgar esmekte idi. Deniz clah~alı bu
lunuyordu. Sis, rüyet sahasını az azal
tıyor ve Fransız sah.ilini L\mami!e gız
liyordu. 

l\.leteoroloji eksperlerine göre, hava 
şeraiti, denizden istiliya hi.Ja müsald 
değildir. Geçen haftanın fena havası, 
bu Sene mutaddan evvel gE"lmiştlr. Son 
bahar fırtınalarından evvel müte~ddid 
yeni iyi hava devrelerinln k~nclL'\inl 
göstermesi mümkün bulunmaktadır. 

F enerbahçe - Demirspor 
O -O berabere kaldılar 
Ankara 21 (Hususi) - Bu gün milli 

küme şampiyonu Fcnerbahçe ile grup
Jar birincisi Eski,chir Demit"spor ta -
kımı sırasında Türkiye şampiyonası 
için 19 mayıs stadında yapıian ilk maç 
O-O beraberlikle netlcelenmlı;lir. 
Beş binden fazla blr seyirci yığını ö

nünde yapılan ~u karş1l.jşmaya, Fe
nerbahçe, yarın lstanbulda kartılaşaı::a
iı ve ille maçlarının ba,langıcını te, -
kil edecek olan Beşiktaş maçı dola ... 
yısile A. takımını getirememit ve an
cak takviyeli B. takımile sahaya çık
mıştır . 
Takımlar saat 16 da sahaya ,u fekil

de çıkmışlardır: 
Fenerbahçe: Nuri ... ~vket, Orhan ... 

Mehmed Reşad, Fikret, Hi\yat{ .. Kü
çük Fikret, Naci, Bülend, Şaban, Fa
ruk. 

:&kişeh.ir Dem.irspor: Ahmed .. Ab
dülkadir - Nuri, Mennan - Celal, Fah
ri, Murad, Zeynel, Ahmed, İsmail, .İs
ke.nderı. 

Dk anlarda her iki takımın da mü
tereddid O)'DadıAı &örülüyordu. İlk an-

!ardaki tereddüd devresinden sonra, 
gerek Fenerlller, gerek Demlr~por 
kMrşılıklı akınlara ba,Jadılar. Fener, 
sağdan1 Eskişehirliler soldan ve açık
larla rakib kalesine iniyor, fakat her 
iki taraf da kale önünde netice ala -
mıyordu. Bu esnada Fenerbahça orta 
muhacimi Bülend başından ağır ıu -
rette yaralanarak sahadan çekildi ve 
Fenerbahçe 30 dakika kadar 10 kiti Jle 
oynamak mecburiyetinde k:Jldı. 

Birinci haftaymın son dakikalaranda 
Eski~hirliler muhakkak bir sayı !ır ... 
satı kaçırdılar. 

İkinci haftayım, FenerHlcrin hiki ... 
miyetine ve zaman zaman yapılan mü
tekabil hücumlara rağmen gene sayısız 
geçti. İki taraf da gol çıkaramadılar 
ve maç sıfır aıfıra berıber?ik.le · neti • 
celencli. 

Fenerbahçe ... Demirııpor takımları 
yarın 19 mayıs stadında tekrar kar • 
şılaşacaklardır. Y11rınki maç Türkiye 
futbol ıampiyonu olacak ukırnı tayin 
edecektir, 

,. 

( 
...... .---~----~ • 

Kemiyet ve keyfiyet itibarile ~nden ıüne tekamül ederek harb ve zafer terarisinde mühim bir 
aiı:rlık te,kiı etmeğe başlayan İnıiliz tayyareleri 

• SON HABER 

Londraya 
karsı 

70 Alman 
tayyaresinin 

hücumu 
püskürtüldü 

Londra 21 (A.A.) - cReute"' Bu 
aktam, altmışı, yetmiş kadar dü1man 
tayyare~ muhtelif irtifa!arda on iki ... 
terlik ıruplar halinde •raymiş r.ehri 
boyunca ilerlemişlerdir. lngiliz avcı 
tayyareleri, dü,manı kartılanuf ve bir 
seri çarpışmadan sonra ıtir'atle ıeri 
pU.kürmilth.lr. Hıç blr bumba a
tılmam.ı,t.ı.r . 

Akşam Londrada verilen birinci a
larm esnasında, cenubu garbi ve garb 
banliyösüne mün!erid bazı bombalar 
düşmüştür. Bombaların ekserisi1 h5li 
bir arsaya isabet etrni,tir. Hasar pek 
azdır. İkinci alarmı milteakıb, Londra 
mıntakasında hava dafi bataryaları f&
aJiyete geçmiş ve bazı bo:nbalM düş
müştür. Londranın ga.rb banliyösü iı

zerinde münferid bir tayyarenin ınotôr 
sesi işitilmiştir. Hava dafi bataryaları 
ate~ başlamış ve bir kaç dakika. &Ü

ren şiddetli bir ateşi müteakıb, havada. 
parçalanmadan bir Alman tayyare~in
dcn geldiği sanılan müthi, bir infil.lk 
iş.itilmiştir. 

LONDRA, MEDENİYETİN 
HÜRRİYETİN HAKİKİ BİR 
KALESİ GİBİ DURUYOR! 

Londra 22 (A.A.) -Londra be!ediye 
reisi tyiUiam Coxen, radyo<!a Amerika
ya bir hitabede bulunmuş ve demiştir 
ki: 

•- Tarlalanmızın bu kırmızı topra
j:ı, Roma devrinden kalnu. tüneller ü
zerine inşa olunmuş şehrimiztn sokak· 
ları, sonuna kadar müdafaa edilmch
dir ve sonuna kadar müdftfaa rdile<'ek
tir. Müdafaa edilmeğe değm-.:z gibi ter
keclilmifı ıssız bir Londrayı havı:;ala al
maz. Tarihte, Londra şehri, bir kaç ke
re hücuma maruz kalmıl, f'.lket hıçbir 
zaroan yağma görmemiştir. I.ondra, u
zun tarihinde, bugünkü kadar (liddctli 
bir imtihan karşısında bulunmRmı,tır. 
Bugün, Londra, medeniyetin ve hür • 
riyetin hakiki bir kalesi gibi durn1ak
tadır. Londralıların cesareti ve sabrı 
dünyanın medeni milletlerini kurtara
caktır. Londra, mukavemete ve 2afere 
hazırlanmıştır. Hiç bir fCYı onun bu 
azmini değiştiremez. 

Bugünkü İngiltere, İn~liı: tarihinde 
en yüksek vazife için :ızim!e hazırla

nan erkeklerin ve kadınların vatanı ... 
dır.• 

Almanlar bu ay 800 
tayyare kaybettiler 

Üsleri 
tahrib? 

Fransız sahil • 
leri alevler 

içinde yanıp 
duruyor! 

GRAZIANI 
duruyor? 

italyanlar he.; 
nüz Sidi Bar· , 

•• • 
ranı mevzunı 

geçemediler 
Londra 22 (A.A.) - İn&i!iz hava Kahire 22 (A.A.) - M=tal Grazia• 

kuV'\·eUeri, evvelki gece, düşman işgali ni kumanduı altındaki kuvvetler bili. 
altındaki üslere karşı tahrib edici hü- Sidi - Barrani'den ileri geçememişler• 
cumlarına devam etmişlerdir. Fran~ di:r. İngiliz hava kuvv1!tleri bir tara.f
sabillerinde 50 kilometrelik bir ıahada lan İtalyan mevzilerini örselerken, eli· 
büyük alevlerin &ök yüzünü aydınlat~ i ier taraftan da İtalyan üslerine karp 
bi,ı görülmüıştür. hücumlarına devam etmektedir. 
Cumayı cumartesiye ball..tyan Efece İngiliz hava kuvvetle.ri Ethiopie ve 

zarfında yapılan hücumun, Mane li ... Somıli'dekf bazı fehirler üıerine mu .. 
man1arının şimdiye kadar maruz kaldı- vıffaltiyetli baskın1ar yapmı.ıardır. 
ğı hücumların en şiddetlisi oldnğu nn... İtalyan tayyareleri Mısırm ea. mü-
dirilmektedir. him üslerinden biri olan Meı"la - Mat• 

Hücum bilhassa Calais, Boulogne ve 
Dünkerk'te pek fiddctll olmuştur. 

Belçikanm ezcümle Anvcrs, Ostende, 
ZeebruRge ve Fle!itsinque liınanlAn da 
bombardıman edilen yerler arasındadır. 
Bu limanlara mühim miktarda yangın 
ve tahrib bombaları alılmtt, infillk ... 
]ardan başka, büyük yangınlara rıebe
bivet verilmiştir. 

ruh'u bombardıman etmi.şlcr5e de ha• 
aar azdır. Bir İtalyan tayyaresi düıü· 
rülmüştilr. 

İngiliz tayyare 
imalatında rökor 

Londra 22 (A.A.) - İngil!erenlıı 
büyük sanayicilerinden Lord Nuffield 
tayyare fabrikaları işçil~ine hitaben 
irad ettij.i bir nutukta ciemi;tir ki: 

İngiliz hava kuvwtlerl Alman top
raklarının t1 i~lerine kadar gir•rüşler, 
şinıendifer hat1arıru müthiş bir suret
te tahrib etmişlerdir. 

Dortmund _ Ems kanalmı:t, Hamm, •-Almanların ç~k ~~deili hava. hü• 
EhranR', Soest ve Mannh!>im'd ki ta _ 'cumları karfJsında Ingiliz tayyare ıma• 
yare meydanlarile aske!'i hedefl~re y:- lihnın azalmıt olacağı düşüntllebilir. 
nid!!n hücum1ar yapılmı$hr. Halbuki bu sahada bir ~ökor rakamı 

Holanda sahillerinde dü,manın ikl kaydetmi! bulunuy~.ruz:. lngiliz: mUleU 
jaşe geınisi yakılmış, bir1nde şiddetli namına ııze teşekku:r ederim.• 
bir infilak olmuştur. Bu harek8Uan 
yalnız iki İngiliz tayyaresi üslerine 
dönmemiştir. 

Atle: "zaferi 
kazanacağız,, 

diyor 
Londra 22 (A.A) - Mühriıhas Na

zın Attlee dün gece ra'.iyoda bir nu
tuk söylemiş ve ezcümle demi,tir ki: 
·Bütün dünya ,u suali soruyor: İngil
tere ne olacak? Size muv3{fakiyete iti
mad hissile diyeceğim ki, Fı·ansanın 
hEzimetinden sonra endişeli hoftalar ge 
çirclik. Bu endişe bakidir. Fakat nihai 
zafere itimadımızı hiç bir zaman k3y• 
betmedik .• 

Attlee İngiliz hava kuvvetlerinin te
fevvukunu kaydettikten sonra dcmiı,tir 
ki: 
•- Şlmdiye kadAr !stili olmamıthr. 

Fakat her an lstill teşebbüsü yap1lnbi
lir. Maamafih Hitler, toyin cttii:l tarih
te gecikmiştir. Bu mücadel-!nin nihııııt 
neticesine itimadımız vardır. Dii,man 
mağlQb edildiği zaman d•ha iyi bir 
dünya kurmak için gayretlt"rinıizi bir-
1e:,tireceğiz.• 

Sıhhiye Vekili 
latanbulda 

t 

6ftnftn fıkrası 

Temizlik! 
Nakil vasıtaıarmda dikkat etmekliğİ• 

ınU lcıb ettiği halde aldın, etmedi(l
rniz bir nokta da temizliktir. Bu itibar• 
la Kadı.köyüne ıece seferleri yapan. 
saat o.ıs Po!itası adeta bir pJ!;lik ı-ö• 

koru te$kil edebilir. Sarhoş Uru.atı, 
f15tık kabukları ve daha nice mi.Hev,·e
sat, yolcuyu, bu vapura Lindiğlne , .• 
biucceiine bin kere J)işm.an etmeğ• 
kR.t:i bir koku ve manzara scrıW. ha• 
lindt yerlere serilmiştir. Gece vapuru"' 
nun manzarası budur. Sabahleyin 
kalkan ilk vapurların lüks 1'.amara • 
larında be sinek hiicumundan kur• 
tutmak kabil değildir, O kador 
pislijin bu kadar !j:Ineği davet et
mesinde hiç bir mantıksızlık yok ama, 
cezayı ll11dıran bu axaba tahnnınıiil için 
yolcuJann kusuru r.<? Uelediy~1 yal· 
nız hı_ı_h ılden ~..ıförlerl, hileli mal &a• 
tan e. nfth hefil, fakat \apur, tram• 
vay. arnba, otomobil, otobüs:, tren, her 
neli nakil vasıtalarında temi~llğe ria
yet etmiyenleri de aynı ş\!l.detıo cc• 
ıalandırmalı... Ceutlaııdırmalı ki bal· 
kın ııhhatinc riayen etmlyen e&nafla 
halkın ııbhatlne riayet etmi)-en daire 

Londra 22 (A.A.) - Almanlar bu •Y Sıhhiye Vekili Hu!Qsl >.lataf bu sa• ırasında asla fark olmadıiı anla~ıl-
zarfında 800 tayyare kaybetmişlerdir. bahki ekspresle Ankaradan gelmiştir. sın. 

Jlqvrkilimizin İmıir ııeyııbaUeri ve Nızilli}'i ziyaroUeri osnasuıda lıw;ııal !o toıraı,ııııwıı tespit etllil Uıi IDtıbl 



Bir mü,ahidin •Öyledikleri: 

ond anın göster- .~ E L GR:-.~ LA.R • . 
di"i ruh ve manzara Kof enstıtulerı bı-
ı .

1
. 

1 
-<>:-h _ f naları müsabakası 

ngı ız er nı aı za er-
-<>-

Müsabakada k a zanan 
mimarlara 2000 lira
dan 150 liraya kadar 

den şüphe etseydiler, 
bir kompromi barış ak
di ic;:in yapılan yüz tane 
teklifi reddetmezlerdi müka fat verilecek 

-0--
Londra 21 (A.A.) - Brük'4!1in en 

büyük gazete1erinden biri olan .Le 
Peuple• gazete&nin müdürü ve Bel
çika İstihbarat Nazırı olup halen Lon
d.rada bulunan Mr. Wauters'un dostla
rına hitaben fU açık mektubu ncş:rel· 
ıniftir: 

BOMBARDL~IANLARIN İ~GİLİZ EF
JL\RJ~'DA YAPTIGI 
AKSÜLAMELLER ... 

·Bundan iki ay önce İ."l~-iltereye ilk 
ıeldiğim vakit İngilizlerin gahb gele
ceklerine kani idim. Bugün, kanaatim 
kat'iletmiştir. Almanlar tanfın.Jan İn
Ciliz devlet merkezine tevcıh Milen 
800 derece tiddetli beş scece h:jC'umu
nu talc.ib eden gün zarfında İngiliz ef
kln umumiyeslnde mü,a!ı-!d~ ettiğim 
aksül!meller beni bu derece kat'i bir 
kanaate sevketti. Bir sinir harbi olamı
yacaktır. Bunu söylemekle İngilizler 
aininllz iruar.lardLr dem•k. i~temiyo .. 
rum. Yalnız. İngiliz nUllet.i İnı.tilterede 
çok uzun zamandanberi tatbik edilen 
v. zekidan ziyade ııecıyenin inkişafı 
preruipinl güden terbiye met<>dlannın 
semerelerinden bugün istüadc etınek
tedir. 
SOGUKKANLI BİR DİSİPI.IN 'E 

YURDDAŞLIK 'RUHU 

Ben bu büyült milletin ooğukknnlı 
di.!!iplininin ve yurddaşh'c. ruhunun 
hayranı kaldım. Kadın veya erkek 
herkes vazife!>i ba~ında<lır ve yurdda,
larının da ayni f('kllde hareket ettik
lerini bilmıe-ktedit·. imtiyaı \l'e ilti~m 
yoktur. Işıklan söndUrme talinıc.lına 
aykırı hareket edenlerin hcp!Iİ, hüvi
yetleri gözetilmeluizln, fidde~te tecziye 
edilmektedri Buckingham ..arayı da her 
hangi bir işçi kulübesi gibi bombalan
mıştır. Dün gece, işçiler ve orta ~ınıf
tan halkla dolu umum! blr Mfı.nakta 

ıekiz saat kAldım. Ha1kın !rl ·"ıket için
de s::österdikleri n~. samimilik: ve te
unüd ıiyadesile müheyyicdı. Bu scki"
uat zarfında, tek bir ıikavet, tek bir 
ltham, İn~iliz makamlan ~leyhine tek 
bir söz işitmedim. 
BUH'RAV F.SV .\m"DA Tl \Hİ DE-

1IOK'RATİIC RtTTI H\Kİ\IOİR 
İngiliz halkı kendilerini idare t:'df'n

ler• ltimad beslemektt"dir. Onl:tnn ha
leti ruhiyelerile e~'1.cilı demokrı ti k hiir
riyetlere be!lenen hürmet arasında bir 
tez.ad mevcud değ.ildir. Parl3mento da
lmf 1UTette içtima etmektedir. Gazete
ler 11erbe!lt~ ne~rlyat yapm•ktadır. 
Buhran anında dahi d+"nıokr.ıfil kon -
trol kend~ini. inkat' edilm~z •uretlf!' his-
11ettirmek~dir. GündE"lik ga7.etelerin 
ıütunlan faydalı tenkidler~e doludur. 
Kanaatimce bu. İnı;ti.Hz 2::ı(~rınl U-n11n 
edecek amillerden birlair. İnı;tili1: mil
leti reımı.i beyanata ta.mt:1m~n itimad 
etmektedir. İstiımA,ı:z olarRk, bütün 
gazeteler hergün İngiliz tebliıt~erinin 
yanıba.şında Alman ve italyıın tebliğ
lerini de neşretmektedir. İn;::ilizlerin bu 
hareketini totaliter de\'letlerin ecnebi 
haberlerin neşrine fiddeil'! mümanaat 
ebnelerile, hakikate kam bf.sledikleri 
korku ile muk:ı:rese edin4 ı. İnglltercde 
bütün haberlerin sıerbf'oe:tce n~red.ilme
li balkı terbiye etmekte ve onu ağır 
darbelere mukavemet etmt-•e hazırla
maktadır. Hakikatle daima c:ek\lmek-
11.zin karplaşmak talimi sivil halkın Oa 
ordudan daha küçük bir rol oynamarlı
tı bu h11rbin kazarulmıt"ında kat'i ne
ticeli bir unsur olacnktt~ .• 
İNGİLİZ MİI.LF.TİNİN RE.\l.İST 

RUHU NETİCEYi GÖRÜ'\:OR 

İngiliz milletinin reali~t ruhu, onun 
neticesiz görünen bir ~şebbü~fe ı~rar 
etmesine mAnidir. İn,;.liı: milteti se -
mare venniyen te~bbllııü hlç bir i.z
zetinefs meselesi yapmaksızın terke
der. Norveç ve Somnliland'ı h~hrla -
yınız. İn~lizler nihai ı.aferden fÜphe 
etseydiler bir kompromi barı,ı akdi için 
Hitler tarafından alenen yapılan tek -
lifler de dahil olduiu hAlde yüz tnne 
hrsab kaçırmazlardı . Hatta öyle bir 
barış, Fransa çöktüğü için, İııı.~iltt!ı·t-ye 
arazi de kazandırabilirdi. Hakikat~n 
lddja edildiği gibi iki imparatorluk a
ruında bir lhtil;i.f mevzuu bahsol..aydı 
bu imparatorluklar için FrAnsız müs
temleke imparatorluğunun mira'."fını 
taksim etmek gibi umulmadık bir fır
aat zuhur etmif bulunurdu. J{er hal-

-o-
Ankara (Humı!li) - Balıkeıııir Savaf

tepe ve Kocaeli ... Arifiyr.de açılan köy 
enstitüleri için yaptırılacak bin.ıı:ların 
mt"mleket mimarları ara ... ınd.ıı: müsa -
bakaya konulan avan projt>lerile va -
riyf't plAnları müsabak~sına it ... 
tirak eden mimarl~rın eıı:erleri jüri ta
rnf ından tetkjk edilmiştir. 

Bu incelemeye nazliran Sav:1ştepe 
kOy enstitÜ!!>Ü mü!tlbakuına iştirak e
den beş mimardan hiç birine puvan 
itibarile birincilik verilm:..-~inc imkAn 
görülmt>Qliştir. YükM>k mimar Tahir 
Tuğ ikinci. yüksek mim:lr f.fuhi<ldin 
Gürel ve yardımcun yiik~k mimar Be
kir İhsan Ü:ıal üçüncü, ytlksek minuır 
Seyfi Arkan puvan itibarilp dördüncü 
olarak itti.fakla ıeçilmişl?rdir. 

Kocaeli: Arifiye köy enstitüsüne yap 
tırılacak binnların avan proje ve vazi
yet planı mü~baka~ına dokuz mimar 
iştirak elmiş, bunlardan yi.iksek mimar 
Recai Akçayın t'teri, şar!!ıam~ye uygun 
luk, binaların umumi durumun11 ara
ıiye tetabuk ettiriş, rüz~ar istikamet
lerini gözetim ve yapılan heyt:ti umu
miye-,ini en iyi yerlere gf"tiri~ bakım
larından ku~ursuz bulunor.ıı:k puvan 
iUbarUe birinci, yük~ek mimar Leyli 
A. Turgudun eseri ikinci. yük:.~k mi
mar Adnan Kuruyaz1cının eseri üçün
cü, yüksek mimar Tahir Tuğun e~eri 
puvan itibarile dördüncü olar!lk itti
fakla R(ilmişlerdir. 

Bu müsabakalarda bldrıc:i!ik kau ... 
nanlara 2000 lira ve ikincilik ka7.An:ın
lara 1000, iiçüncU ve dördüncü ~eçllen
lere 150 şer lira verilecPktir. 
Yaptırılacak olan di~er nv:tn proje 

t'P variyet plGnJırı mü.s.ıbalc::ıılan de
vam etmektedir. Bunlara aid ş:lrtnnme
ler l~iyenlere vilAyet maarif müdilr
lüklerile Maarif Vekilliii ilk tedrisat 
umum müdürlü~ü tarafından veril 
mektedir, 

Kalaba köyünde yapı -
lan çocuk hapishane~i 
Ankara (Hususi) - Ankaranın Ka-

lnba köyündı- yapılan çocuk hapi.5ane
!1İnin inş:ısı bitmek üzeredir. Cumhuri
yet bayramında açılma mer:ı: iıui yapı
lacaktır, Kı.zılcaham:ım ulahhaneslnde 
bulunan çocuklar teşri nls..1nidc bu bi
naya nakledileceklerdir. Bina 2fl0 ço
cuğun bannmasını temin l"<l~cek ~kil
de ve modern olarak lnsa edilrni1tir. 
blahhane açıldıktan sonra atolye kısmı 
da inşa edilecektir. 

de İngiltert'de bir devletin inhitat ha
linde olduğuna d,.J;,ıet eden ~allak -
hklar J?örmiyoruz. 
İngilizlerde ayni zamanda sivil teş

riki mesai de çok yüksek. Bir çok ka
dınlard:ln mülefekkil gönüllü mü(re
Zf'lerinin teşekkülil yabancı n1emleket
lerde acı bir lstihı-a ile karşılanmış tı. 
Ben bu kadınları tehlik~li bölgeler -
de en sakin bir ~hre ile bombardı -
man altında iş başında gördüm O 7.a
mandanberi kendi htsnbıma ben bu 
kadın teşekkü11erine gülmüyorum. Ge
çen akşam Sitede bir bangC'rin evine. 
yeme@'e davetli idim. Bu banger Tay -
mis nehri üzerinde devriye vazife,ı 
görüyor, karısı bir ıeyyar ha:ı;!aneyi 
idnre ediyor, kın da hastab;ıkı<"tdır. 
ALMAN ABLl'KASI SADECE BİR 

BLÖFTiTR! 
Alman ablukası. Bu ıadt"Ce bir blöf

tür. İngilterede Ktda maddeleri i<;in 
vesika usulü harbin bidayetindenberi 
mevcuddur. Bu usul hiç bir zaman hiç 
bir kifm!!leyi, hiç bir feyden mr.ıhrum et 
memiftir, Bunu her gün bh·ıat kendi 
evinde tecrübe ediyorum. Bize veri
len eli bitiremlyonız. Üç hafta kadar 
yumurta tedarikinde miisküi.~t çektik. 
Şimdi bu da yoluna girdi. Oükkclnlar 
portakal, muz. pampln1U7.. ıeytin, kah
ve, çay, ananas ve istako7.larla dolu. 
İn~ilterenin nakliyatta sıkıntı~n olsaydı 
kat'! bir ihtiyac olmıyan btilün bu de
nizaşırı mah~ullerini ithal ,.der Miydi? 

Görinl(, bu vah,i bombardınuı.nl"'r.t 

halkı kütle halinde yoUarn dükmek 
için karar vermiştir. Bu teşebbü~ü ta
mamen akim kalmıştır. Burad'l )·C>Jlar 
hiç bir zaman Belçikada ve l"ransada 
olduı\u gibi tıkanmamıştıı. Almanlar 
burada Parla - Cartres yo~u Ü7erindı:
yaptıkları gibi 40 bin sh•ili katletm~k 
fırsatını bulamıyacaklardır. 

flAKIK~T 22 Eyliıl 1940 -

EHİ R Andre Dömezon'dan KELLECİ 
---Çeviren: dmer Nejad 

Gece, Elmansur kapısını farkettir - iri tuz doldurdu. Kulakları, burıl1' de: 
miyecek derecede fehrin etrafını çevi- tiklerini ve göz çukurlarını iyice tuı 
ren duvarların rengini değiştirmişti. laclıktan sonra ihtiyar Blayşa düşrna"' ----

Ayakkabı fiatı 
mütemadiyen 
yükseliyor 

ıı ı ııı1111111111111111ııu111111mı111 1 11111111111 1 1111ııııııt1111ıııı•: 

\.. ...... ~~~~"'""'~~.~.~.~.~~~""""" 
Jktı•ad 

* HUBUBAT FİATLARI İhra-
catın menedilmesi üzerine arpa ve 
suqm fiatları dütmüştür. İstanbula 
Toprak l\lahsulleri Ofisinin fazla buğ
day vermesi yüzünden buı:day fia tı da 
on para dUşmüştür. 

Emirg8nda dün 
akşam 3 ahşab 
bina yandı 

H k b d ki ... -er zaman i gi i ışıklar Mekues'in nının kellesini kapının yanın a ,. 
cenubundeki tepelere timal kısmında sanın üzerine dikkat ve itina ile ye: 
bulunan dağlara asılmıı, kalmıştı. Ka- leştircli ve yerine dönüp çuvaldan ·~; 
rısı Blayşa'nın çalışmakta olduğu ba- cl kesik başı çıkardı, Bu da tanıdık 0 

sık tavanlı odayı aydınJatan yağ 18m- sima idi. İhtiyar Blayşa: .. 
basını yakmağa uğraşırken kocasına: - Ey Abdüllitif, bir gün oğ:Jurn _sairi 

- Daha gelmedilf>r mi diye sordu: na gelip çartıda mal satabilmek 1~ . .. 

- Haydi sen git yat! diye Blayp senden müsaade istem.işti. Sen bu n'lıl ... 
söylendi. saadeyi ·bir başkasına verdin ve oda: .. 

- Dediğin gibi yapacağım. Yalnız larına oğlumu kırbaçlattın, hııtır1ı)' 
sen onları uzun zaman bekleme! di- musun? e"' 
ye kadın odadan çıka.rken cevab verdi. Blayfa, kinle düşmanına baktı vo 'e 

Yükselişin malzeme 
fiatile muvazi olma

PiRİNÇ Yİ.'KSELİYOR - Mevsim 
ıonu olması itibarile halkın ve tı.ic -
carların fazla mübayada bulunması ve 
eskiden denizyolile gelen n"'Uarın •im
di üç misli nakil ücretile karad3n gel
meı:;i üzerine pirinç fiaiları yüksel -
mi~tir. 

Bir ahırda tutuşan 

kuru otlardan çıkan 
yangın guç söndü 

Dlayşa vaktile bir odun tüccarı ta - AiJip gözlerinin içine tükürdü ve ne~ı 
rafından kullanılan bu dükkinın bir içinde bu kuru kelleyi tuzladı, btı .

8 
kö,esinde bir duv:ırcı 1andalyesine o- bittikten aonra bir takım tanıdıl' :ı 
tu 1 ~-· rmuş: o duğu halde dumanlı yağ tanımadığı kellelerle uğraştı • .n,.J et 
1.imbasile yalnız kaldı. tokatladı, kimisine tükürdü. Niha.~·ç ... 

dığı söyleniyor 
-<>--

Ayakkabı malzemc"i !iatlarının art
ması yü7.ündcn ayak:kabı fiatl.ırı da 
miltemadiyen yükselmektedir. İngiltere 
ve İtal;radan getirtilen ayakkabı sir-im-
1eri 5-6 kuruştan 30-40 kuruşa, köse
leler 150 kuruştan 375 kuruşa, vid<!la 
55 kuruştan 140 kuruşa, çivi 25.30 ku
ruştan 100-125 kuruşa, ayakkabı yüz ... 
!erinin dikilmesinde kullanılan iplikler 
16-22 kuruştan 60-80 kurufB fırl:ı7TU{
tır. 

Bununla beraber, bu fiat farklarile 
ayakkabı fiatlannın yiik.sellş nlspel!erJ 
ara!ll'ında bir ahenk olm-.dığı söylen -
mekte, fıat murakabe komisyo.nunun 
bu hustı.c;la tetkikler yaparak ayakkabı 
riatlarında aZ.Rmf kir ruspeHni tespit 
etmesi beklenmektedir. 

Çarşı cinayeti faili 10 
seneye mahkum edildi 

Evvelce beraber ticaret yaptığı Yer
vantla Karabet, Cal'lı içinde tuttukları 
dükkinda ortaklık ve para meselesin
den çıkan kavga neticesind" tabancayla 
yaralayan ve Yervantın ölümüne seheb 
olan Hamza Bakırcının muhakemesi 
dün ikinci a•ırceza mahkeme-sinde ne
ticelenmiş, Hamza, 10 sene 9 gün hap
ıse, müebbeden amme hizmetlerinden 
mahrumiyete mahkfun edilmiştir. 

T ürk - Alman ticaret 
anlaşması 

Türk .. Alman ticaret ıınhışma sının 
tatbik mevkline konulabilmc:~i ıçin a
lınma~ı 1.1.zım gelen tedhirle;- husu~un
da yeniden konuşmalara başlanıldığı 
haber ahnmışhr. Bu mü:r..akcrt'l'?r biter 
bitmez derhal mal mübadele'iine baş
lanacaktır. 

İnşaat makine ve aletlei 
Ellerinde sondaj, beton karıştırmaı 

arteıiyen, kompresör, ıa, kırma, elek
tron, eksklavatör, vibr.:>n gibi inşaat 

makine ve aleti bulunduranların, t.u
nu, bir beyanname Ue bulunduklşn 
mahal va!i1ik1erine bildinnt-lerl Kııar
dinasyon heyetinin karan üzerine Ve
killer Heyetince tasdik olunmu~tur. 

İŞ KÖŞESİ 
İSTANBUL 
İnhJ"3rlar umum müdi'ırlüğü 

14 '10. 940 pazartesi gün:i en az 
orta tah.ııı:ilini yapanlar arasından 
müsabaka ile memur alacaktır. 

Talib olanların dilekçe ve evrakı 
müı;pite ve üç lotoğrofia birlikte 
Galatada Rıhtım caddesinde \.,.eli 
Alemdar hanında umum mlidür
lük memurin tubesine müraca -
atleri. * Üniversite Rektörlüğü Fen Fa
k\iltesi (galenil) doçeııtligi acık
tır. Yabancı dil müsabaka .. ı 2 bi
rincikinun 1940 pazartesi ~unu 
yapılacaktır. İsteklilerin 1~ ikin
citeşrin ak~mına kadar R.i!kl.ör
lüi{e müracaatleri. * Yüksek Deniz Ticareti mE-kte
bindf>n 85 lira ücre~le bir dahiliye 
memuru aranıyor. Isteklilerin \"f"
sU-:a1arilc Ortaköyde ~l'.'ktem ruü
dürlüjtüne müracaatlerl. 
TAŞRADA 

Divanı Muha!!-ebat için k8.tib, 
murakıb muavini ve muıakıb a
lınacaktır. Divani Muhu~b3t re
isliıline müracaat. * Anado1uda bir fabrika® dol
gun maaşla çalışmak ilz1'r~ bir 
muha~ibe ihtiyac vardır, Yenlpos
tane arkası Aşir Efendi caddesi 

* ÇİVİ - Dün, Almany3 yolu ile İs
veçten üç vagon çivi gelmiştir . * DE::tlİR - Demir levha stoklarJ 
hakkında 85 tüccar beyanname ver -
mittir. Diğer taraltan Demirciler Bir
liği, piyasadaki buhranı ônlemek için 
Avrupaya bir heyet göndermeğe karar 
vermiştir. * BİRİKEN MALLAR - Gümrük
lerde biriken mallar, piyasanın ihti -
yacı gözönünde tutularak Ticaret Ve
killiğince yakında çıkarılacaktır. * ALTIN FİATI - Dün, altın, pi
yasada 2210 kuruş üzerinden muamele 
görmüştür. * YAG FİATLARI - Y:iğ fiatları, 
dün de kilo başına 5 ... 10 kuruş art
mıştır. İstanbul Vali ve Belediye reisi 
Lıitfi Kırdar, bu husustalr.ı tE>tkikatın 
acele neticelendirilmesi için alikadar
lara emirler vermiştir. * DÜNKÜ İIIRACAT - Dün, İn
ıeiltereye on bin kilo keten tohumu, 
Yunani~t.ana 200 bin kilo ltepek ve Yu
goslavyaya mühim miktarda iç fındık 
lhrac olunmuştur. * İZMİRDE llmACAT - B01 bin 
ton incir ve beş bin ton üzümün, bir
liklerce tespit ecülen fiatlıır İngiltere
ye ihracı. temin o1unmuştıır. İngiltere 
üzüm ve incirle birlikte diğer nıalla -
rımızdan da almakta devam edecektir. 

V ilayet ve belediye 

* EDİRNEKAPIDAKİ GEÇİD 
Edirnekapıdaki geçidin pek dar ve 
aeyrüsefer için gayrimüsaid olduğu 

tespit olunarak yeni bir ge;id açıl -
ması kararlaştırılmıştır. * TRAMVAY RAYLARI - Tami
ratta kullanılacak rayların haricden te
mini için teşebbüs.atta bulunulmuştur. * TAHTA KÖPRÜ - Emlnönün
deki tahta köprünün kaldlrılma'J.ı bit
mek üzeredir. Bu tahtalardan Kara -
köy tarafında yapılacak df'~i-ıiklikte de 
i!!ltifade edilecektir. 

Deniz. ve Liman 

* İSKENDERUN' SEFERİ - İsken
.deruna yapılması kararlaştırılan tilep 
.,ferlerind<"n ikincisini yaı ın Dumlu
pın r vapunı y p caktır. * TRAK VAPURU - lki oydanberl 
tamirde bulunan Trak vapuru yakın
da sefer1erine başlıyacaktır. * İZMİR v AP URU uAnisESİ -
İ!lltiabından fazla yolcu aldı~ından do
layı Liman idaresi tarafu1dan İzmir 
acentalığı hakkında takil:>nt yapılmak 
istenilmişse de vapura, polisin müda
halesine rağmen, halkın zorla girdiği 
anlaşıldığından bu takihEıta lüzum gö
rülmemiştir. 

Müteferrik 

* STAD M1'CMUASI - İki aydan
beri intişar etmiyen bu mermua yeni
den çıkmağa baı;lamııtır. * YANGIN - Kadıköyünde 25 bin 
liraya sigortah Madam Vitolı'ye aid 
hir .evde, ütünün prizde unutulması 
ytizünden yangın çıkmıştır. * LÖ JURNAL DORYAN - Lö 
Jurnal Doryan gazetesi, hükOmetin 
dı$ Politikasına aykırı neşriyatta bu
lunduğundan dolayı Vekille!' Heyeti 
kararile yedi gün müddetle kapntıl -
mıştır. 

* NÜFUS SA 1.rı.'\U - Öniimüzdeki 
ayın yirminci günü yapılacak olan nü
fus sayımı için yapılan hı:ız\rlıklar bit
nvk üzeredir. İstanbulda sayım için 
13 bin memur çalıştırılacaktır . * ŞECEF ABAD MAKSİMİ - Mü
zeler idaresi, Üı;küdardaki ~eref Abad 
ka~rının bir hatıra!=ı olan Şeref Abad 
Mak.o;imini tamir ettirme,..e karar ver
miştir. * RAMAZAN - Evkaf idare•i Ra-

-o--

Dışarıda tehrin gürültilleri, adam- sıra yirmi ikinci başa ge1di. Blayşa ~ll}ıı1 
farın biribirine ıeslenişlert kısa fası- lükle ve iki elinin yardımile ÇU

1;it .. 
lalarla işitiliyordu. kenarına takılmıt kafayı çıkardı· ıu 
Kırlarda köpekler havlıyordu Ni- den ihtiyarın boğazından bir hı;2, .. 

hayet bütün bu gürültülerin üstüne çıktı. Yere yuvarlanır gibi oldu ... de 
derin bir rukün indi. Sanki tehir bir fayı yere atmam1', bilaltUı göğsı.ı.n .. 
lahzada boşaldı. ~lollayı İsmailin bu sıkıyordu. Bu şimdi vücudüntl ııt' 

1 
... 

şirin beldesinde mukadderat sönmüş !anların, çakal ve akbabaların ParÇ 
ocaklardan kayıp, yollardan ıüzülerck ladığı ke11eyi bağrına basıyor ve: 

11 
.. 

bir ev seçiyor ve oraya ya bir arı ka- - Oğlum, yavrum. Bizden ne~·~erl 
nadından daha hafil bir saadet veya zakla,tın. Bize yahancı olan SO , tı 
ağır siyah ltanadlı bir bedbahtlık bı- niçin söyledin, oğlum, diye göz .yaf>;tJ. 
rakıyordu. içinde hıçkırıyordu. Gece ilerlıY~ e" 

DÜI) akŞflm Emirgind.g L!r yangın 
olmUf, üç ahşab bin:. tamam~n van
dıktan ~nra söndürülebilmiştir. Akıam 
saat 17\45 te Emirginda Reşidpa'a ma
hallet::ılndc ı.-taslak cadde.sinde Durmu
şun ahırındaki otlar tutu~muş, etrafbln 
yetişPnlerin bütün gayretine ra~en 
~öndüriilememlş, ahırı alevlf'r sarıntf, 
ateş, buradan, yanındaki Hüseyne aid 
55 numaralı binanın çatısına 11irayet 
etmiştir. Biraz sonra bu bina•J"ı da 
alevler sarmış, bu sırada ~elen lıtinye 
itfaiye~i yan'(ın1n tehlikeli hir hal ol 
dıiını görmü,, Beyoğlu itfaiyesine de 
ha~r verilmi<;ıtir. Az '!onr.ı-, yangın, bu 
evın YBnındaki marangoz Takinin 57 
numaralı evine sirayet el:mi,, f"tinye 
ve Beyoğlu itfaiyelerinin gayrctlerile, 
bu üç bina tamamen yandıktan sonra 
yangın söndürülmüştür, Yanan blnala
nn üçü de sit:ı:ortasızdır. Zabıta ve ad
llycee tahkikata devam edilmektedir. 

Avrupanm açık renkli adamları he- Kellecinin karısı merdivenlerden iJl 

nilz Fas nhillerine ayak basmamış- rek: Jdi 
lardı. Ancak krallann habercileri, ya- - Sen orada ne yapıyorsun? V• iıl .. 
hut silib, şeker veya çay tüccarlarına geç oldu. Haydi yat, yoksa ba.sta 

0 

refakat eden konsoloslar görülebiliyor- caksın, diye söylendi. 
du. Blayf8 kımıldamadı. ·bl 

-~ 

Lise bitirme imtihanla-
rında m uvaffakiyet niı

be ti pek az 
Lise bitirme imtihanlarının netlcf'le

ri dün bütün mekteblerde talebeye teb
li~ edllm~tir. 

Lise ve orta okulların 1.ıirinci ve 
ikinci aınıf bütünleme imtihAnlnn da 
dün neticelenmiştir. Orta okul bitirme 
imtihanları salı günü bit.er.ek, neticelt-r, 
talebeye, Ç31l3mba günti bildlrilcC'Ck
lir. 

O zamanlar, Fas Sultanı, tebaasının 
malına, hayatına ve ruhuna hükme
diyordu. Her hangi bir kabile, Sultana 
vergi vermekten imtinat ederse, lizer
lerine derhal kuvvet gönderiliyor ve 
asiler yakalanarak başlan derhal ke
siliyordu. Bu kesik baş:lar Sultanın a-
daletini ve Kaitlerin indirdikleri dar
belerin süratini halka aöstermek için 
şehrin büyük kapı.sının iki yanına çi
vilenip teşhir ediliyorlardı. 

Kellelerin uzun zaman açık h3vada 
dayanabilmesini temin işine gelince, 
bu nokta Blayşa tarafından kolaylıkla 
görülebiliyordu. Bu ihtiyar Yahudi bu 
kesik başları tuz1ayor, tuz kbesindcn 
geçen başlar iki haftalık bir müddet 
için sinek1erin konmasına, günetc ve 
geceledn rütubetine dayanabiltyordu 
ve bu şek.ilde kabilelere kar'ı Sulta
nın kullanmı, olduğu tenkil hareket -
terinin netice.si halka devamlı olarak 

Ll!=elerin ey101 devre!'ll imtihan1arın- gösterilmif oluyordu. 
da da muva(fakiyet nispeti pek az. ol - Blayf8 bu işten çok kat.anıyor ve 
muftur. Bilha~cıa İstanbul Erkek lise- kendisine• bir ütihar hissesi de ayır .. 
sinde imUhanlan yapılan muhtf'lif mayı unutmuyordu. 
mektebler talebesinden aı•rak yüzde I Alıtıklılt eseri olarak Blana elite 
yirmisi muvaffak olabilmiştir. tuzlan töyle gelişigüzel karıthrdı. Bu 

Her derste>n mu\•af(ak oldukları h:::ıl- tuzlan satan sahil adamlanrun ve ken
de yalnız bir dersten kalan bazı talehe disine getiren bir çok eşekçilerin ağ ... 
ve veHleri dün Maarif müdürlü/tüne zından küfür ve hakaret eksik olınaz.
müracaat ederek imtihan komisyonla- dL Miskin ve zayıf o1up ıil&h ıa,ıya
rından •ikiyette bulunmıışlArdır. Bun- madıktan sonra elbet hakaretler altın
ların ş:ikiyıe-t ve iddiaları Jı,fqarif idare- da kalınırdı. Bunlara ve meıal tarzı ... 
since tetkik ed ilmektedir, nın çirltinlijine rağmen Blayp'ya be-

her kelle ba,ma yarım Ha!!lani altını 

A!NA[Q)©l!..U 
HABERLERi 

iz.mirde 

SELANİK FUARINA İNCİR GÜN
DERİLDİ - Seliınilc be;·nolmılel fua
rındaki Iürk paviyonunda teşhir edile
cek olan İzmir incirleri muiıt~W am
ba18j nümuneleri halinde mıntak:ı mü
dürlüğünce hazırlanarak Selaniğe gOn
derilmiştir. 

veriliyordu. 

Y •! limbaııı aiır ığ'ır derin bir me
Jinkoli içinde yanmağa devam edi ... 
yordu. Kedi, ortalıkta geziniyor ve 
mümkiln olabildiil kadar karnını do
yuyordu. Bo, bir zaman bulabilse, 
asilerin kellelerinin burunlanru veya 
kulaklannı yiyiverecekU. Fakat ıe -
yircilerin bu keJlelerin kime aid oldu
ğunu tanıyabilmeleri için tuzlarken 
ihtimam göstermek lcab ediyordu. 
Blayşa, ansızın sokal:ın kötesinden 

gelen nal sesleri işitti, Merakla yerln• 
den kalkb. Acaba bir haberci mi diye 

ZİYARET EDJlSLElı - düşünüyordu. Oğlu, dağdaki kabilelere 
İzmir enternasyonal fuarı evvelki gece gümüş işleri aatmak için ilci ay evvel 
saat üçte kesif bir halk kütlesinin neşe yola çıkmıştı. Blayta'nın oğlu İzak 
ve heyecanları arasında kapannn.ştır. kuvvetli ve kurnaz bir gencdi. Anası, 
Otuz beş bin dokuz yüz elli üç kişiye onun için ·İzak aervet yıldw altınd• 
baliğ olan fuarın dünkü z:iyoretçilerile doğmuştur. Muhakkak bir gün zengin 
beraber açılışından kapanıfına kadar olacaktır• diyordu. Babasına gelince, 
fuan ziyaret etmiş olanların yekUnu o oA:lunun boşboiazlığından hiç de 
739.918 kişiyi bulmuştu-:. memnun değildi. 

FUARI 

Nal sesleri Blayşa'nın kapısının ö-
T ekird ağında nünde durdu. İhtiyar korkudan Utti

SPORCULARIN SEYAHATİ - Bu 
ubah halk spor kulübünden otuz ki
şilik bir kafile müsamere vermek üzere 
Marmara adasına, 25 kişi:ik bir spor
cu kafilesi de Kırklareli.n~ 1:ilmi:1tir. 

Fethiyede 

yor, acaba tuz yığınının altına göm ... 
düğü Haseni altınlarını elimden alma~ 
ğa mı gediler diye düşünüyordu. O 
senelerce çalıfmanın mahsulü olan bu 
küçük serveti arasıra dükkincılara ik .. 
raz ederek nemalandırmıştı. Şiddetle 
kapıya vuruldu ve dışardan kuvvetli 
bir ses: 

MEB'USL<'.\'RIN TE\IASJ.ARI _ Vi- - Blayşa, diye haykırdı, 
liyet içinde müntehiblerle temas et- İhtiyar kapıyı açtı, 
mck üı:ere dolaşmaktn ulan mPb'usla- . - Çabuk ol! Şu çuvallan al, diye at
rımız Kemer ve Seki r.ahiytlerin'! gi- hlard~n ıdiri b;:ı~ı. 
derek halkın dileklerini dinl,.mi~lcr ve ; ya b y · 

- Hasta mısın, niçan ölecekrnif ~ 
duruyorsun? diyerek ihtiyar k3 .r' 
!imhanın aönük 1'ıfı:nda Bla;'Şll 
baktı. 

İhtiyar adam oğ:lunun kesik b•!f. 
annesine göstermemek için saklaJlldiY• 
çalışıyor ve yalnız oğlum, oğlulll 
ağ~ıyordu. ıerf 

Ihtiyar kadın, tuzlanmış kelle -d• 
baktı. Oğlunun iki aydanberi ortıı!s> dl 
görünmediğini hatırladı ve bir af\ a~ 
korkunç hakikati anladı. Kocasuıı~o!" 
zerine atıldı ve kanlı kelleyi zorla .Jet 
!arına aldı. Dua eder gibi bir ~:dLi: 
mırıldandıktan sonra kocasına do .,ı 

- Blayşa dedi, Sen işini tan1tııfl .. 
Yoksa oğlumdan sonra seni de k•f 
bedcrim. ~ 

- Allah, belld bize başka bir ~:b 
lb.san eder, diye ihtiyar üm.idle ~,yıl' 
verdi. Sonra bir aralık sokağa br ,. ·iifl 

ld 1 d "]dW 
yo a~ geçen er en bir kaçını o :eir" 
insanlardan Jntikam almak istedi· 
den durakladı, eUerine baktı: u1 .. 

- Bu eller mücadele için yara 
mamı,, diye teessürle söylendi. el' 

Yere oturup havanda tuz dövtJI,,,, 
b lbırlerv· aşladı. Uzaktan horozlar bir bit 
sesleniyorlardı. Bir bülbül yakı.il :fJJ~ 
incir ağacının üstünde ötüyordU· ~ .. 
yat tadını ve Jllanasını yeniden ° 
il• başlamıştı. di • 

Blayşa, oğlunun kellesi teşhir e <' 
lirken tanınmasın diye burnunrif ı 
dudaklarını demirle büküp ya'>st tyıi1'1 
tırdı. Saçlarını tıra, etti. Göılet rıt"' 
üzrrine demjr]e vurup kararttı· 5;o)'" 
bu kelleyi de diğerlerinin yanıP• """ 'iıı • 
du ve bu geceki eserlerine uıun, 11hı( ~~ 
baktı. Yukarıki odadan kansının # ~ 
kınkları işitiliyor ve dı~arıda ~ e 
ilk ışıkları Meknesin dar sok• 
aydınlatıyordu. ~ 

LPiYASA~ k 

D - 'l B' ı· ~ · be"e' ,~ı. emırcı er ır ıgı 1 ti > 
tinin Avrupa seyah• ti" 11 • 

İthalat tacirleri, dııarıdan mııl :;.,ı· ~ 
mek için teşebbüslerine devam e t fı.~ 
ledirler, Şimdilik çivi buhraP11'1".J"" ~ 
nüne geçmek için İsveçten ÜÇ ;

111
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çivi ve at nalı geUrmek kabil 0~ ~ 
tur. Bir haftaya kadar da be• ~ ' ~ tı 
daha gelecektir. Bu yeni mallat' ;ıı ' \ 
ııt.asile, son günlerde kiloını ı20 ~· 
ru.şa çıkan çivi ihtikin da bit8' 
fiflemif olacaktır. 41 ur• Çeko-Slovakyadan da 45 bin (/ 
ğerinde ziraat makinesi gelmitÜ'~ ( 
ne bu memleketten demir mal~~· 
tirmek için teşebbüslere girit1 o: 
Esa.!<en Avrupa memleketlerind.~~r.a' 
mir almak için Demirciler Birl~~ 
mürekkeb bir heyet, bu gün ~,._ dl? .. 
ya hareket ediyor. İçinde maruf t.. ı;I 
tacirlerinin bulunduğu hu he~ .. ;; 
manya, Yugoslavya, Çeko-51~~ 
Macaristandaki demir endi.i;ıı~ 
mensublarile temaslara girec~Jteti~ 

Bu temaslardan sonra, menıle ıtı"'"" -0 
' No 20 Gatlantcb mağaz.asına mü

aat. 
- - - ~ 

Kanı ateşli; fakat hiç bir fena dü
lÜnceye malik bulunmamaktadır. Sa
dece, efendilerinin kızının, - bütün di
ğerlerinden daha kıymetli ve daha 
beyaz bir kuzu gibi ... sürüsünün ya
nında kendi~ine emanet olarak l•ti
rahat ettiğini dü,ündükçe büyük bir 
g\ırur duyuyor. 

mazanın yaklaşması üzerine camilerde dün gece de Fethiye halkile t.?n.asta - a~ın sa ah için tuz1anacak 22 
lüzumlu hazırlıklara baş19.ını~,tır. b J ı dır 1 kelle getirdım. u unmuş ar . p ki Se d -eyayi. 

- Giıneş doğduğu zaman bu 22 
gölden hüzünlü bir !eryad yükıelıyor, - Kendini bir basit çobanla kıyas 

1 
k:ııe .. tuzlanıp hazır olmazsa yırmi ü-

ze ne kadar ve hangi şartlar 'et~ ~t 
demir getireccğimiz.i tahmin l 9' l~ 
güçtür. Fakat İsveçin çivi ve ~!'-~ ~ 
vermek hususunda gösterdJği ~~ ~ 
lı klan diğer memleketlerden de iJI ~ t 
ederiz. Bilhassa Yugoslavya \fi tt il 

Kız, çohana bunun ne olduKunu so edı:-mcuin Nejad! dedi. Ben irr. Step- çuncu kelleyi de senin omuzlarının U-
runca, çoban ona. gökyüzündeki yıl - hancttc kadar mağrur değilim!. J zerind~? koparıp alacağım. 
dızlar Alemini anlatmaıta başlıyor. - Bu gün için belki!.. F::ıkat hah- ' - Guneş doğmadan hepsi hazır o\a-

Yıldıı:ların i!>imlf'ri, hayatları, hatta sim.iz e~ki günlere taaJlUk ediyor. 

1

. cak ya Seydi!. 
iıdivacları, anlattıkları arasındadır. Cevab vermedi. Önüne bakarak dü- Süvariler atlannı kamçılayıp ka ... 

Küçük kız bunları dinlerken, haşını $Ünmeğe başladı. ranlıklar içinde kayboldular. Blayşa 

'tdd' - d• . ~ carıs an an emır alacagunııa . ) 
ha çok ümld vardır. \ 

Kırmacıların rolü ~~ ~ 

Edebi Roma n 
TEFRiKA : s t 

KERİME 
NA D 1R 

Gökyüzü ona her zamankinden de
rin ve yıldızlar her zamankinden par
lak görünmektedir. 

çob:::ıııın omzuna daı•amış ve uyuya- Sa 1 d 1 kapıyı kaparken· t; arın an e enerek yanRğına ve 

1 
· . 

kalmıştır. Çoban, bu aydınlık &ecenın omzuna akan nur şelilesi gıi""siinr? i- - 22 ketle tfte cebime yeruden h?r 
kutsi himaye!inde, gün ağarıp yıldız- liştirdiği iri pl.ikdan küçük zi~a huz- ı çok Haı;ıanf altını gi:ecek, hemen ça
lar .;oluncıya kadar onun uyumasına meleri fıskırhyordu O d .. 7,.- •• hşmıı.ğa baflamalı, diye sevincle söy-
bakıyor. .. .. ' . . ' ra. 8 ' go~'iunun lendi 

Ticaret Odası, bir tüccar t~&' I ~ 
olduğu için, her şeyden e\rvcl ~ .J 
!erin, komisyoncu ve sirnsarlıfett1". \ 
ticari menlaatlerinl müdaia• 
mecburiyetindedir. ılt• ~: 
Kırmacılar da, un fabriJcalııt ·ll~J 

rıncılar arasında bir nevi ınut~d~ 

Nihayet, çıngırak sesleri duyulnıuş
tur. Fakat gelen, ne küçUk ogian ve 
ne de Norade teyzedir. Bu, datların 
rtizginndan ve sağanağın serinliMinden 
yınak)arı kızarmış a:üzel madmazel 
Stephanette'dir. 

Çoban hayret ve sevine içinde!.! Ga
yet magrur ve hizmetkarlarla hemen 
hlç konuşmayan madmazelin kendisi 
için buralara gelmiş olduğuna ve tim
di karşısında bulunduğuna fnanamı -
yor .. Küçük oğlan hasta. ve Norade 
'tt-yı:.e b·inli Jmiş .. 

Kız. etrafa tttessiisle bakıyor .. Kir
lenmeme!i için eteklerini topla;arak 
ağıla &irlyor, çobanın yattığı yeri. do
labındaki e-traruıı seyrediyor. 

O da hayret içindedir. Çobanın bövle 
hayattan uzak yaşamasına f8Şıvor ·ve 
ona yapayalnız ne yaptlğlnı, ne dü
tündülünU acınıyor, 

Tavırları hyıd.!11:, hatta alaycı ... 
dır. Nihayet bot sepetlerle dônüyor .. 

Zavallı kfiçük çoban bir nıü-:ltict nal 
ıeslerini dinliyor ve ıün batıncıya ka-

Çok geçmeden ağılın kapısı açılı -
yor ve Stephanette çıkıyor. Uyu~·ama

dar hiç kıpırdamadan uyumut gibi ka- mıı:ı, ate,in yanına gelmeği müna!ib 
lıyor.. bulmuştur. 

Artık vadiler kararmış, koyunla.r R- Çoban, onun omuzlarına keçi po~ -
ğıla girmek için biribirini sıkıetırma- tunu atıyor, ateşi harekete KCliriyor 
ğa başlamıştır. Bu esnada, çobanın i!!I- ve yanyana oturup kalıyorlar. Artık 
mi çağınlıyor. Seslenen, ıtephanette _ gecenin e!;rarlı ilemi başlamıştır. Bu 
djr, alemi muharrir şöyle tasvir ediyor: 
Da~ın eteğinden geçen ırmağın }·ağ- •..... Eğer yıldızların karşısında güzel 

murdan kabarmış sularını aeam.ımış, geceler geçirdinizse, uyuduğumuz S<:t

ulanmış., korkmuı:ı ve geri dönmu,ı.. etlerde, yalnızlığın ve segizliğin için
Geceyi dağda geçirmek mecburiyeti de bir esrarlı ilemin uyandığını bilir-

ha~uı olmuştur. ııiniz. O z.'lman, pınarlar çok daha açık 
Çoban büyük bir ateş yakarak onun ~slerle çağlar, göllerde küçük nlev

kurunma!ına ve 1!;Jnmasına çalışıyor. ler yanar. Dağın bütün ruhları St·r -
Karnını doyurma!Jl için önüne süt ve he!tçe gidip gelirler; ve havada, dal
peynir getiriyor. Fakat küçiik kız ne !arın büyümes.i ve nebatlrırın siirınesi 
ısınmayı ve ne de yemPği dü~ünme - : gibi sıyırma ve sürtiinme nev'inden 
mektedir. AHesinin meraka dü.şcce - gayet belirsiz gürültüler vardır. Giin
ğinden endite ederek a~lıyor. düz malükatın, fakat gece. cansız şey-
Artık tamamen gtte olmuştur. Ço- lerin hayatıdır. Buna ahşılmam ı~s.ıı, 

b.an kınn bıtira.hat etmeıııi için ağıl - korkulur ... • 
dakl umanlar üzerine bir pösteki se- İtte, Stephanette de UttiyerE:k en 
rerek ona hayırlı geceler temenni e - ufak gürültüde çobana sokulmakt.Adır. 
diyor ve kendisi kapının dışına çı1up Bir aralık, başlarının üstünden bir 
oturuyor . yıldız uçuyor. Ayni zamanda llf'liıki 

• ustunde sanki .nyarfar bir ileom vardı., .: r·kJ .... kl d' 
~raflarında yıldızlar, bir .sürü gibi Se!>imi hir fısıltı kadar yavi\Şlatarak Guç.u e «uru e ıği çuvalları odıt.-

muti ve se~'iİZ yürüyüşlerine devam e- devam ettim· J nın içıne yıktı. Sonra tuz kisesinl ö-
diyorlar. Çoban, bunların içinden en ·. . . nüne alıp iki çuvalın arasına oturdu 
ince ve en parlağının, yolunu ka.yl.>e _ z·~ı~oban hiç b~ şeye esef c>tmıyor ı· Birinci çuvalı açh ve içinden bir kr1-
derek gelip uyumak için omuzuııa yas-

0
.":'ul ak .. ~irla, bu eti lda~da i~~lt b\lylt:d~r. leyi kulıtğından tulup çıkardı. Kelleye 

mP ıç n yara ı ı6ını ı~ı en, nıetin ya"' limba"ının ·· ''k · d ·k 
!andığını ta~vvur ediyor.• 1 1 1 K. Bonu ışıgtn a di -

Zülıil beni dikkatle dinledikten son-
0 m~ 1

·: , ı katlıce baktı ve ağır bir sesle: 
ra dedi ki: Guldu. B~şını omzuma o;ırakarık: - . Oh! Oh, Kait Bin Zeyyat. K im 

_ İrinde yatadıg~ı z dekor ::, be- - Benim sevgıli çobanım .. Ne iyi derdı ki, bir jil'.Ün gelecek de burarla 
,. mı ' u . ı d d' 1 gene bul • H 1 yaz gece, çobanın yaşadığı mes'ud Q:e- ınıııRnı:ın. e ı. . .. uşacagız. atır ıyor mu.sun, 

cenin ti kendisi olabilir! Fakat. bu f Gözlerinin içinde gökyüzünü:ı aksi ~ırl 2U~ ~~tın ve sırma işlemeli Orhi -
ba.!!it çocuğun, hayatı ve duygularile vardı. Çıkan hafif rüzı;irdı>n ürperir der e su~lu kRtırının tic:tünde geçiyor
bizim ne' müna!ff'betimiz olduğunu an- gibi titrediğini görünce. v:ıvaşça omuı- k un. Sok~k. ikimizin. de geçebileceği 
lıyamadım Nejad!. tarını sardım: .ad~r genışti. Halbuki sen elindeki ucu 

_ İzah ede · . B ~ t -·Bu gt'ce bir cennet rü~·a!u mı Zil- ~nvrı demirle vunnuştun ve benl yere 
zel bir gün a~~:ı· b. u .n:ı~~~r, ma mad- 181? .• Biz bu rüyadan uyanacak mı- Yuvarlamış,tın. Şimdi gördün mü a-

,.. ır ız ı Jap!lay ı ., kihetini' 
ve yıllarca sonra çobanla ~ene baş yız. - ı'h · ' 
b · k ld • b! d .~ •. k-I tıyar Blana titriyen elleril~ düş-
!IŞ~ a ıgı r gece e ona: r..ı - • k il · · .. . . , .. d manının e esını tokatladı ve yere 

gun1erımız ne gamsız ve ne mes ud - Susuyorsun!. Bu ruya an uyan- d" .. d" So :ı:.·r 
geçercli .. Seneler gaddar v~ insaf~ız mamayı benim kadar or:ı:u etmıyor uşur u. nr~. e.~1 ıp yerden aldı ve 
d "I · b ? d dl· b 1 gene masanın ustune koydu. Saçlarını 
egı mı ço an . .. • esey , ço ar. e - mu!'mn?. k ı .. 

beti ··k•t ed di ç·· k.. ve sa a ını ~elce sabunlayıp ustura 

m 
~ •dub~ .. er .. un u ol, gE~rmk.'dz ve Gözlerine o kadar yakından bakı - ile tıraş etU. Burnundan bir burgu 90 ... 

eıı. u ır gun yaşamamıı L ! ı en- yordum ki, ııülümıııedi: k kal · · 
beri bahtsız ve zavallı idil.. up anın içını boşalttı ve bu boş-- Sorma! .. Hiç bir şey snrma!. Göz- ı ı t b l 

Zül.il maksadımı anlamıştı. Elini, di- lerlme de bu kadar dikkatli bakma!.. u a uıa u an~ış ince saman doldur-
. d d liınin' .. 1.. k k du. Sonra kellenın aj:zını kalın bir de -
zım e uran e us une oy>ra : (Arkuı var) mirle h b k ,_ aç va u o._llf ai= içine 

!erdir. Eskiden piyasadan ' tıJ• 
buğdayı. değirmene verirler, tl~dl· ~ 
getirer~k, fırınlara tevzi ederle 11('.J 

!celiye Ikwad müdürlü~il, 1<1r:;',aır 
lüzumsuz bir muta\•assıt ad j 
ortadan kaldırmıştı. {lı~ 

Ticaret Odası, kırmacılann ıdı'):f 
bir fayda teminine mutavasc;ıt. 0 '1 ıt , 
rına kanidir. Bakalım Beledi>~ıjJ ~ 
caret Odası arasındaki bu ihti 
sıl hailedilecek? H. A. , • 

111• 11 '''' 
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22 Eyliil pazar , ~ 
12,30 Program, saat ayarı. ı~: 1· 

zik, 12,50 Haberler, 13,05 1\li.İ:tl " 
14.30 Salon orkestrası. 1]5 ~'t 

18,00 Program, saat ayarı, 18· ~ ı 
zlk: IPI.), 18,30 Bir kaç root>~,tot I 
18,45 Ca7., 19,30 Mü>ik. 19.~5 .. ~/ 
20,00 Türküler, 20.45 Kon~'~ 0 ~ı 
Müzik, 21,30 Yarasa opereti0 cd ( 
çalar, spor servisi, 22,50 caıba11 

23,25/23,30 Yarınki oroıır-

G 
b' 
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GÜNÜN YAZISI nARBİ '·rı·;"di"Zia"P"'"'aeilri""'iio'iiüü'liila ....................................................... f AFRİKA 

HARBİ 
POLİTİKA • ASKERLİK 

1 de"' 
ıuı· 

ştfla"' ,,, .. 
yer'* 
~kiJl"' 

J< bıt 

Gece ile gündüzün 
bir olduğu günlerde 
İngilizler, Franıı:a taarruzu ba$1adığt 

~yısın ilk bafta.,ından itibaı·en lıep 
"il «ünleri beklediler. 

- Gece ile gündüzün bir olduğu 
ll'ıtvslm bir reise, diyor!aıdı, med 
le cezirler başlasa, kı)·ıJanmızı sis
~ kapln~a. 1\-Ian,ta klirük J('Cmilcrin 
~"rne!!iini l.mkinsız kılan Iırbuala.r 
'OPsa! 

.. llaşlıca korku meşhur jsüli. teşcbbü
'ii i<U. Ve, müdafaaya iyice hazırlan
~ b.öJ le bir t~lıbü.1 karşısında 
it lınaı. Ingiltere için hakikaten tchli-

li idi. Eylıllun ;,irmi biri cclmi'!', ,e. 
'tleı-te gündüzler bir olmu)tur. l'akat, 
ltblike atlattlnıış mıdu·? Biz, lıu sü
~tı.da, istilılya tcı:;cbhüs cdilehilecf'ği, 
kin teşebbüı.ün mfu,pet netice vere

'ı.i)eceği rnütale~ında buluuJuk. Ar
~ .daha ileri eiderrk iddia cdchiUriz 
~ lngiltcrenin müdaC<la hazırhkJ:·u·ı 
~i haddini buhnak ütere rı:lU.tt-n1a

l'en yükselen bir münhanı (İ.2.İp inlil-
'-l ederken günler ve oylar kaybetmiş 
it daha doj:rusu ıünlerin V.! ayl~nn 
~esini önleyememit ıılan Alnıan)a, 
Ciinnanının si5ler ve ft.rtJnalar orka
~da çok daha cüç ulaşılabilir bir sı
~ bulduğu bu mevsimden sonra 
' önümüzdeki bahara kadar adl\la
'-ıtfaı vuramıyacaktır. İngiltere, uzat
\)( istediği harbin birinci merhalesine 
~'diii ıibi cri!!ıniştir. İngiliz na,vrki
~ nutuklarında racı1adıı~ımız istiJi 
"lıkesinin hlili mevcud ol:luitı ftkri.
~ C'C!lince, bunu halkın maneviyatını 
~ tııa sağlam tutmak ve belki de ı·akJbl 
dhaht bir harekete tt'ş\;İk etnıck ar
~llna atfedebiliriz. HulH"la, bi:r.ce bu 
, Uke bahara kadar bertaraf elmuı-

İngiliz tebliği 
Londra 21 ( A.A.) 

Hava Nezareti bildiriyor: 
Dün gece, İngiliz hava kuvve!lerine 

mensub bombardıman tayyareleri 
grupları, yeniden, düşman işgali altın
da bulunan limanlara, yAni Anvers, 
ZeebrugJ:?e, üstende, F1e'5singue, Dtln
kerk, Calais ve Boulogne ya hücum et
m~lerdir. Askeri ihtiyatlara ve mavna 
ve vapur tecemrnülerine yeni be.sarlar 
yo.pılmıttır. 

Diğer bombardmwı gruplan, yeni -
den, Manheim, Ebrang, Kreleld, Hamın, 
Spesut, Omabrück: ve Brük.'lel tevzi 
merkez1erini ve eşya lstasyonlann.ı ri
yaret etmi~lerdir. Dortmund - Ems .ko
nalı, Duisberg civannda demiryolu mü 
nakalitı, bir iate trenı, Ma:lc;trlcht ci
varında bir mühimmat fabrika•ı ve bir 
çok dÜfman tayyare meydanları da a
ğır ıurette bornbardmwı edllmltilr. 

Sahi! servisi tayyareleri, iki dü~an 
iaşe vapuruna hücum etrr.i,Ier ve bun
ları ciddi hasara upmııtlardır. 

Tayyarelerimlıden lkisl, üslerine dön 
menıiştir. 

• • Londra 21 ( A.A.) 

Hava ve Dahili Emniyet NezareUe
ri.nin tebli,ti: 

Bugün akşama kadar, düşmanın ha
va faaliyeti, yalnız olarak ve yahud 
ufak gruplar halinde uçan tayyareler 
tarafından yapılan münferi".l bir ka:; 
harekete inhisar etmJ,tir. Bu hareket
ler, lngilterenin cenubu tarki mıntaka
sı üzerinde vukua gelmiştir. 

'" Londranın fark mahalle~ine bir kaç 
lıı...l..ak.in, bununla harb nf'l bitmi~, ne de bomba düfmÜştür, Burada bir Jabrlka
;:ttn sene ıibi yeni bir duro:unluk ya isabet vakl olmuş ve bir kaç ki4i 
~l'tsine girllmi~tir. tlfıdi.!telere bakı- ölmüş ve yaralanmıttır. Ö~leye doğru 
~ 58.dece sıklet merkezini b~ka Londraya yaklaf8,ll bir kAç dü~man 
~hara nakletmek teına,.ülleri gos- tayyaresi, banliyöden içeriye ıirme~e 
"'bete başlamı~tır. Dö\:ii~me ınrosı, . muvaffak olmamıttır. 

di, İngiltereyi Akdenizden (ıkar
t it niyetinde olan İtalyftya gelıni-,tir. 
~~ kuvvetli müttefikinin İngiliz ada
,'."llıl\ karşı düştüğü mnvaff;.ıkiyl!t<i:ı.
~ İtalya fİmalJ Afrika~:. telıifi ede: 
~ek mi? Buna blzT.at )falyanın kanı 
L.. •dığl.nı ifade eden deliller vardır: 
;;ıa görü-.ımeleri ,Pbt. .. Vnkı3 mihter 
ı.. lbuatı bu ıörüşınelerin hedefini 
,.ita taraflarda araştnfmak istemekte, 
~tı umumiye); tağlita çalı,ın:lktaı

. Fakat, kuvvetle umulur ki bu gö
.._ ~'!fer İspanyanın italy:ıya yardımı 
_:-.tında bir takun paıarlıklarıı mevzu 
~ ' olsun. Urun bir iç harbden yeni 

rtu,, yaralarını sarm:tia bile 'akit 
J...rrıannş olan İspanya tamaınile tat-

)! edilmedikçe mihver_ devl~tleri ta
l!ı..ı lllizam edemez. !f1tlbuki, onu 
. ıı etmek demek d<'thal Fraıııııa ,.e 
'-haı lıakımından da İtalya aleyhin

. ban (edakü.rlıkların şimdiden knhu] 
'ltlesi demektir. Fasta Jıenii.ı: kuv
~11 o1an Franıı;nya bu [edakttıhklan 
ı~I etmek ise orndald de Gau11e 
lı, ~•tini lc$clid etmek ına•••ına gel

tn.i? italyadan lslcnilec~k rrda
"'lıltıann ciddivelle lfa etlHeceı(ine 

tı.ya ne suretle ikna ediUr? Ve ni-
~tt biitün bu teredrlüctler lule edil
ıt.hı Akdeni:r:den İngiliılcri çıkar
kabtı olur mu? 

• beYe' ~llt bu müllihaıalarla blT, ihdas edi-
~ >tni vaziyetleri, yapılan yenl gö-

ııh• tV" . leri, giri"lilen yenl hareketleri ıe~ 
rrıal gf- ~" 11t ründiiziin bir olduğu günlerden 

eW' r harbl at.Alete mahk:Um olınuş 

11.w° ;'. ~"nıekten ışiddetJe ~klnen totaliter 
aüç "" 1 ,ltk"tler tarafından dahili iıtilılô.ke 

:bil olJl'I ırı' ~ edilmiş faaliyetler addediyor \e 
be$ <il ' ~ hİıde harbin umuml veçhcJn1 
• uar .,~' \I tdebllecek ycnlUkler bekh.•miyo .. 

120 \.· 
W" Nasuhi BAYDAR 

~-\......._~~~~~~~~ 
in ur•(/ 

ali~~i~ au sabahki gaıelelar irit'"'"'F ,......., _________ ..... 

ind•".,.ı~ ·~ ... ·rw··..; \.'l\J'f 
1 .,,ııc, it:--...: 
!>' d';I_ 'İlıı\NLAR SOVYETLER BİRLİGİ

orıJl ~ f~ ~iÇİN TUNA KOl\fERA..'1SINA 
b~~,.,~ ı..,,,, ÇA{;!RMADILAR? 

dii'~ ·~ Uı eliyor ki: 
..,.,~ı .,oJ'. ~"'1ya bukümctl tnrafın<lan Vl-
telc-e~ ~ toplanmağa davet edilen enter

: ,ı~ \;1°ıı"ı Tuna meseleleri eksperler 
·n e r.~ ~ta.ru;ında bu nehirle do,_rudan 
ve •1~/ 'l,ı Ya alıikası elmıyan i_taı.~a)a bi
'ğl 1':~ " derecede mevki vcnlılıği hnlde 

n de tJJ' >ttıer Birliiinin ça(ırılmomıf ol-
8 vt, ,, ~ 1 

'loskova muhitinde haklı bir in
'Zll daLr 11laııdırdığı ve bu itıfialin sevk.ile 

l'etıtr Hariciye Komiserliği tarafın 
~ l\trrıan Jfarlciyec..inc bir noU veril

~ S. ""''fıındur. Ara~un bir hnlta
tefl' ,;ı' lt;Q '-ıı, zaman geçme .. lne nime.n 
el ts I ~tı. hUkUmetinin l\.to"kovayıı ınüspet 

11!1" .J ' ttlen.u bir ccvab \·erdii;i du)·ulına•" . .. ~ 

jlt!• ~ ~h.rrir, bu cevabın j:(~ciknu.~sindeki 
191' ı~ ~i arayıp Alman lktı..ad Nazın 

tnıl~Ö~ 1 -, Funk'un anAhatlarını bir nut-
• tı'l ~ iıah ettiği yeni niL'lm denilen 

r, oı;d\· ~ hak.kında italyPn gazetelerinin 
erle 11c~·_,,1 "J: l'lnterde yaptığı ne~riyan mevzuu 
ıorı;&ef' ;:ııYor. Bu neşriyata gôre mihver 
9c1 j ~ l~l'inin İslav olmak itibarile Sov-

ıt.~ ~ Rirliğini bir Asya devleti add<'t-
rıP ııtıı'-..,., Sovyetl{'r Birllğlntn AvTupa ı,. 
<1t O• 1" ... L • 1 d • 
. e ıtt <1' . "'Rrışmak hakkını heız oma ıgı-

d~tiUıf ' iktısadi nüfuz dairf"sİntn Asy• 
da inkişaf edeceğini sôyleyor ve 

~I: 
·~ı. · t dn · ltaıyan putelet in'n bn arı 

' h.rıdasını yapınağa brt1laöıkla~ı 
i~"-ı.rtye ıö7önöne ıteürilirse b~r 

.,_ tn~t'lesi olan Tuna nıiinakala
~ 

4
kotttrolu hine ntdc:-o dtıl:ı~ı mih: 

.:".t,'\rlttıcrinin SovyetlPr B; rli,inı 
l:r r:"•k !"teınedikleri ~oln_v anla • 
l\l kat Jngiltert'nin luç hır zaınllll 
~ 11 'lnıi)·eceji büyle bir hayRt sa
~ ~"•sı karştsında Sov~etler Bi:t~
\ Ilı· •. O)·nunu bükert'k se:rl çekihP 
,, ~::~i:ini Tuna konf~rnnsı hakkın
\'l b")'etler nota~n ıö,ter111t,tir. is
't,~ 1ıe daha pek çek fCyler ıös

Ur .. 

Sürrey ve Essex eyaletleri.ne de b:>zı 
bombalar diifmüftür. Fakat Jıasor ve 
telefat azdır. 

Bir düşman bombardıman tayyaresi 
öğleden sonra avcı tayyarelerimiz ta
rafından düşürülmü,tilr. 

Akşam, bir dil.fman hava kuvvetleri 
grupu, İngilterenin cenubu f8.lki uhi
lini ''mı, ve Londraya yek!afft'UŞtır. 
Bu hareketi, derhal diler bir hareket 
takib etmiştir. Bu ikinci hareket, ha
len devam eyJem,.ktedir. Bu hUJusta 
tafsilat henüz mf'vcud delildir. 

• • Londra 21 ( A.A.) 

Hava ve Dahili Emruyet Nezaret!eri
nin tebliği; 

Dün gece Londra üzt-rlne hava akın
ları yapılmıttır. Memlelı:etin ba-1lta 
bölgelerinde pek az faaliyet kaydedil
miştir. Hücumlar bilhas<ıa Londranın 
tark ve cenub mahalleleri üzerine tek
sif edilmiştir. Taymis nehri civarında 
bazı yangınlar çıkanlmıısa da bunla
rın sür'atle önü alınml!fbt. İkametgah
larda ve san&yi binalarında ban hasar
lar olmu,tur. Şimdiye kadar alınan ra
porlardan anla~ıldığlna &öre, batka ıe
celere nispeten inaanca u.yiat daha az 
olmuştur. 

' Alman tebliği 
Berlin 21 ( A.A.) 

Alman orduları ba~kumanda:ı:ıj;ının 
tebliii: 

Hava kuvvetleri, İnglitere üzerine 
hücumlarına devam etnlitlerdir . 

Mukabelebilmisll hareketleri, birinci 
derecede Londraya tev~ilı edilmiştir. 
Ezcümle ,ehrin merkezlnrle. Taymis.in 
büyük kavsinin şarkında, a~kett ba
kımdan ehemmiyetli muhtelif hedefler, 
ciddi hasara uğrahlıru,tı.r. 

Cenubu .,arkt inııilteresi Ütl!'rinde, 
lehimize teeeUi eden bir çok hnva mu
harebeleri olmllftur. 
G~ hücumları, bilh""~• Londra U

manı te~isahna tevcih etlilmiştir. Jl,le
aeli Royal Albert doklann> bir çok ı .. -
betler kaydolunmuştur. 

Bilihare daha küçük gruplar. Lon
dranın cenub ve .. rk mahallelerinde 
iaşe depolarına ve İnı(ihei"enin cenu
bunda ve merkezinde hava meyd&n -
larına ve diğer as.keri h~deflere gece 
hücumları yapmı,lardır. HQlq_ sönmemif 
olan eski yangınlara Y'nileri ilive o
lunmu~tur. 

İngiliz tayyarelerlnln garbi Alman
yada ~hirler U7..erine yaphtJ. gece hii
cumlan neticeFlnde bir çok evlere, bir 
kiliseye ve bir mezarhita bombalar 
düşmüştür. Sivil halk arasında 13 Olil 
ve bir çok yaralı vardır. 

Dün avcılarımız ve hava defi batar
yaları:Oıı: tarahndan on dürt İnJtliı 
tayyaresi düşürülmü:wtür. Bir Alman 
tAyyaresi fu.silne dönml":nl,trr. 

Bir Alman denizaltı gemW, ceman 
51.862 toniJAto hacminde A vapur b .. -
tırmı,tır. Di~er bir denlıa?tı 11em1 ıf, 
ceman 15.000 tonJl&tnluk üç vapur ve, 
bir üçüncü deni7..alh gemlı;;i de ceman 
12.000 tonilitoluk iki vapur botımnt
br. 

TAN 

TİJRKIYENİN LAKAYD KALA
~llYACAGI MF.SELEl.ER 

M. Zekeriya S.rte1. Türkıyenrı. bu 
harbe ıilrüklenmekten kurtulmak için 
elinden ş:eldiği kadar çahştıKıru s\iy -
liyerek diyor ki: 

• Türkiytnin likayd ka1:1mt:ro<"a(1 
mest"leler, harbin Türkiye hududlo.n ... 
na sirayetine vrsile verecek olan ha ... 
reket ve hidi"leleTdir. 

Bu giin harbi Balkanlara ve Yakın
şarka sirayet ettirebilecek lkl me!iele 
vardır: Biri Bul(Bri•tanm Garbi Trak
·a etrafında blr takım eınctler izha
~na başladığı hakkındaki iddialar; di
ierl Surlyeııln vaziyeti.• 

meralılı bir dolaşma 

Holivud tezadlar şehri! - Holivudun kalbi -
Holivud bulvarı - Eskicilerle yanyana 

hazineler -MeşhurDrug - Store'lara bir bakış 
~ - ~- -

Amerikadan yazılıyor: olan bu caddede bir çok binalar kl5a 
İfte nihayet Holivuddayu. Fakat fU• mesafelerle karmakanşık bir vaziyette 

nu itiraf etmeğe mecburum ki, bu yıl- sıkılmıştır. Evveli iki tiyatro. 1.-i~şhur 
dızlar şehrine, adım atar atmaz. biraz •Çin tiyatrosu•. Myhim !ilimlerin ilk 
inkisara uğradım. Kendi kendime şöy- gösterilişi bu tiyatroda geçer. Sonra 
le mırıldandım: Na!'lıl, Holivud bu mu? •El Capitan Theattt., büyük yıldıı.lar, 
Evet, her hangi bir Avrupa şet-rinde iki filim arasında stüdyoyu terked?rek 
olduğu gibi geniş, güzel caddeler, bü- beğenilen bir piyeste oynamak için bu 
yük mağazalar. Fakat ilk görü,te hiç tiyatroya gelirler. Fakat bu iki büyük 
de üzerimde zarif, lüks bir tehir tesiri bina, diğer mağazaların arasında kay
yaratmadı. bolmuş gibidir. İşte bir İngiliz terzi -

Nevyorklu l!levirnll bir gazeteci ka - hanesi ki küçücük bir ayakkabıcı 
dın, bana şehri dolaştırmak ve izahat dükkinile komşudur. Büyük yıldızları 
vermek nezaketinde bulundu. Yola giydiren şu meşhur terzihanenin ya ... 
çıkarken gülümıüyerek töyle dedi: nlndaki dükkB..nda be, dolara hazır el-

- Holivud hakkında doğru bir fikir biseler sablır. Elbiseler Jtiralıyan es
edinmeniı için benimle geuneniz ki- kici dükkinuun yanındaki mücevherci 111 

Üdir. Size ne ,u methur Beverley dükkinı ise vitrininde paha biçilmez 
Hills'i, ne de Bel Air'i g~terec<'k de... şahane mücevherler, hazineler teıhir 
ğilim. Yıldızların ikamet ettikleri bu etmektedir. 
mahallelerde hiç de görülecek entere- Bu caddede öyle lokantalar vardır 
san bir şey yoktur. ki, çok ucuz bir şekilde karnının do-

- Peki diğer mahallelerin sakinleri yurabilirsiniz. Gene öyleleri vardır ki 
kimlerdir? yemeklerinin fiab inanılmıyacak ka-

- Bankacılar, 1&nayiciler, filim l· dar pahalıdır. 
miUeri, rejisörler ve senaryocular- Biraz da ·Drug - Store• ]erle meş-

Rehberimizin otomobiline yerleşerek gul ofalım. Drug - Store'ler, Arntrika
hareket ediyoruz. Araba, ucu bucağı lılara mahsus mağazalardır. İçlerinde 
olmıyan çok geniş bir caddede Uer - eczane, parfümeri, pazar, lokanta, 
liyor. bakkal, bar, hatta haZll' elbise satan '· 

Charles Boy er, İren Dun, Dostumuz devRm ederek: daireler vardır. Bu mal:aıalara daha 
- Stüdyolara gelince, diyor, onlar- ziyade daktilolar, satıcılar ve figü ... derhal farkına vararak izahat veriyor; 

dan bahsedildiğini evvelce duym\lf ol... ranlar devam ederler. Drug - Store 
Volce Coach, yani şarkı, hitabet 

dersleri veren, sesi terbiye eden der
saneler. Bunları açanlar eski aktriıt -
lerdir. 

]erde hemen hemen her istediğiniz.! 
bulabilirsiniz. Oralarda yenilir, 1-;Uir ve 
saatlerce kalınabilir. Bir çolıc meşhur 
yıldızlar da çaylarını bu Brug ... Store· 
!erde almayı severler. Meseli, Carol 
Lombord, Dolores de Rio, J oan Craw
ford bunlar meyanındadır. 

Sergi halinde bin türlü küçük, za
rif hediyelik eşya tethir eden, Avru
palıların pazar dedikleri büyük bir 
mağazanın önünden geçiyoruz. 
Amerikalı dostumuz: 
- Noel gelince, diyor, bu pazı.r?ara 

meşhur yıldu:Jar da sık sık uğrarlar. 

Çocuklara hediyeler alırlar. Bunların 
arasında ekseri görülenler ,untardır: 

- Çok talebeleri var mıdır? 
- Evet, yaptıkları ilinlar sayesirde .. 

Bu ilanlar daima fU şekildedir: 

Yıldız olmak istiyor musunuz? Ders
lerimizi takib ediniz. Talebe1erimiıe en 
iyi stüdyolarda yerler temin ed:lmiş
tir. İlh.... İşte bu ilinlara kanan bir 
çok zavallılar vardır ki, son ümidlerini 
ve son paralarını da bu dersaneJerde 
kaybederler. 

Anne Shlrley 
Rehberimiz konuşmakta devam edi

yor. Fakat geçenlere öyle dalm1,ml ıd, 
artık onun sözlerini duymuyorum bile .. 

Harold LJoyd, Clark Gable, Mae We.ııt 

manıı lizımdır. Çok büyük yerlerdir ilh .. ko1ları paketlerle dolu olarak çı-
ve hiç bir hususiyetleri yoktur. fl•psi karlar. Ne tezad! Ne sefalet ve ne zenıin -
de Holivuddan oldukça uzak yerler ... Blraı ötede vitrini yıldızların kroki- tik Allahım! 
dedir. Sizi Hollywod Bulvaı''l götü- lerile dolu bir karikatürist diiklcinı, Zarif bir kadın geçiyor. Sa; bileği 
receğim. Burada en mühim ve ente- geçenleri bir dolara profillerini çiz - servet değerinde şahane bir bile"Eiğin 
resan şeyleri göreceksiniz. meye çağırıyor. Dükkan, büyük yıidız- altında kaybolmllf, onun arkasındc. 

Merakla et:rafımıu bakıyoruz. !arın resimlerini çizmiş oJan bir ressa- solgun, zayıf elbiseleri eskilikten ren· 
Rehberimiz izahat veriyor: ma resimlerini yaptırmaktan mağrur gini kaybebnit gene bir kız )-Üri.ıyor. 
- İşte Hollywod Bulvar .. Burada ve memnun bir yığın mü,teri tle do- Muhteşem bir otomobil dw..ıyor. 

aylığı yirmi dolara küçük kiralık o- ludur. Kürk bir cekete bürünmüş, g\izel bir 
dalar bulunduğu &ibi ayda üç bin do- Bu dolaşma esnasında bir çok ayak- kadın çıkıyor ve pahalı lokan•al11rdan 
tara kiralanan muhtetem villlalar da kabıcılarda şu ilina dikkat ettim: birine giriyor. 
vardır. Holivudun tezadlar şehri ol - •Gtııyet seri iskarpin tamir edilir.• Ga- İçimizden biri, gazeteciye sorıı·ıor: 
duğunu unutmayınız. zetecl dostumuz H,oUvudda ayıırkk" - _ Bir yıldız değil mi? 

Otomobil kaldırımın kenarında dur- bıcıların çok it gördüklerini' haber ver-
du. di. Sebebi de fU: Yıldız olmak hcve - - Hayır. Kendisini iyi tanı.rtM Bu 

d ıd fi ti l bir ficriirandır. Hoşuna giden mühim - Neredeyiz? sile HoHvudu o uran, g ran ar ,,-
, d k bir kimse ile randevusu olduğu zaman - Daha Holl~od Bulvar'da.. Fa- her gün o stüdyodan bu shi yoya oş-

,.. k b k bir gün lçin otomobil ve kürk kh·alıılr. 
kat en mühim, en hareketli kısmında, maktan ayakkabılarını pe ça u eı .. d 

b ı 1 • Bir ·Drug - Store• den gayet sa e 
yani Holivudun kalbinde .. Burada en kitmektedir~~r. Ç?r'kü un arın e.t"lerı giyinmiş, açık gri mantolu bir kAdının 
enteresan şeyler birbirine karı,nuşbr. zaman otobuse bınerek p~rası yoktu:" 
Dikkatle etrafıruza bakmanızı taı/Jiye Dolaşmamıza devam edıyoruı:. Bır çıktıii;ını görüyorum. 

V · c h Rehberimiz: ederim. ı aralık gözüm, üzerinde • oıce oac • 
Yirmi dört kilometre uzunluğunda yazılı bir tabeliya takıldı. Rehberimiz - İşte buranın en zenstin kadınla -

[::::-~~~::~ ~:~-~~~ ~ ~=~~: C] 
O Bu yalana ne 1 iiden!er geride katanları mera< edi-ı lakot çivi çiviyi solan"' ot••.•k __ ıo. ar-

ı C hedekiler emin fakat te - kasından diğer buhranlar sokun ettı: yor ar. ep • b ·· eli b fU ? hirde bulunanlar her an, her dakika. Saç buh~anı aşgoster ve unu 
zum ~ hem de evile barlcile ve bütiln efra• başımızdRkl saçla karıştırarak ıtaÇ -

Bütün bu buhranlara rafmen bir de dile tehlikeye maruz.dur. malıyanlar oldu. 
Avruparun halini düşününiız. Hem de Geçen sene bir Fransız ıcazetel!lindf' Derken şimdi her türlü iplik buh -
baştanbafa, istisnasız Avrupa mem - güzel bir karikatür vardı. Bir Fransız ranile karşılaşıyoruz. Piya:roda ne yün 
lekeUerini. askerini muayene eden doktor, ona ipliği, ne pamuk ipliği kalmış! 

Holanda gibi, her türlü hay - diyor ki: Bütün bu buhranlara, dünya va:.iye-
vanı bol bir memlekette i.ru>aıılar haf- tinin önüne geçilmez cereyan\an ae-_.. Evet, hastasın. Sana üç aıy l~Hra-
tada yarım kilodan fada et ylyemi ... hal yazayım da git, Majinoda dinlen!. beb oluyorsa, bir şey derneğe hakkımız 
yorlar ve İsveç gibi kendl~ini harbden yok. Fak.al işleri pamuk ipliğine bal: -
kurtulmuş, denlıle muva!'lalası serbest Bu gün, kafnsı bir lihza sükUn isti- lamak yüzünden sıkıntı çekiyorsak 
bir memlekette gıda maddeleri vesika· yen Berlin ve Londralılar ordu haya- yaz.ık!. _ B. S. 
ya tabidir. tına kimbilir nasıl can atıyorlar!. .---,------·-----

Bizim hangi gıda madde<inin lahdi- o Dilencl ve köpek r\.. s ,. N E M A L A R ) 
dinden tikayete hakkımız var- Pa- , 
ra olduktan &0nra her teY bol. Fakat 
şu yanıbaşınu:ıdaki kom,u Bulgarlara 
ne dersiniz ki, temennilerini bir haki
kat gibi gazetelerine geçirmekten çe
kinmiyorlar. Mir gazetesi ,unları ya• 
zıyor: 

Türkiyede haftada iki (Ün et yen -
mektedir. Diğer günler et uhşı ço1<tan 
yasak: edilml,Ur. Sıra tavuk ve saireye 
gelmiştir. 
Komşunun tavuiu komşuya \cız gö

ründüğü için mi, kıskanclıktan mı, bu 
yalanlan uyduruyorlar acaba?_ 
O Bu harbde en 

emin yer 
Eski bir şair f(iyle eliyor: 

HaJktan ol mertebe •önhimde te
\:ahhu, Vllr kim, 

Aksim Adem diye mir'ate nigih t'Y-

Yani adarnce.iız., 
insanlardan o ka
dar yılmıt ki, bi · 
adam yüzü a;örme 
mek için aynay~ 

bakamıyor. 

Bunu söyliyen 
Türk tairi1 ya bu 
asırda ve hele bu 
senelerde dünyaya 
gelseydi ne yapa -
cakb acaba?. 

jj\·('tllt.'m. 

Bu şehrin Avru-
palılar nazarınd; -'1'11ıı--7'.~ 
tabü güzellikleri 
kadar dilencisi V<' 

köpeği de meıhur
dur. Asırların tıe ... 
hadetile yerlesen 
bu fena şöhreti biz 
kolay kolay sile-
meyiz.. Hatta dilencilerle köoekleri 
tamamile kaldırsak bile. 
Kaldı ki, tınla iki•i de eksik değil -

dir. Arada bir polisin ve Belediyenin 
yaptığı hamleler bu ikJ sınıf mahlüku 
bir an için temizliyor. Mahalle Ara -
larındaki köpeklerin bazıları, onları 
beııliyen ve kaybolmalarına gönitllert 
razı olmıyan evler tarafından ukla -
nıyor ve köpek toplıyanların akını ge:
çince, tekrar aalıveriliyor. Dil~ncll~r, ed 
poli.Sin hücumunu işitince, bır rnudd"'l 
ticaretlerini terkederek çakiUyorlar ve 
hazırdan yemeğe başlıyorlar. Son gün
lerde 63 dilenci toplanmış. Bunlardan 
ço{:unun pcklll3. ihtiyat akçe~i olduitu. 
hatta küçük bir ~ervete sahıb cıldutc .. 
lan bile anlaşıldı. 

Meslek erbabı, pek81i bilir ki, po
lisin bu akını bir sona erecektir. O za
man saklandıkları yerden teker teker 
çıktıklarını görecc-ğiz. 

BEYOGLU TARAFI: 
• İPEK - Kanlı dava (Pertembeye kadar) 
• LALE - AUU elUipreel (TUrkçe) 

(Pertember• kadar) 
• MELEK _ Kadınlar otell 

(Peroembeye tadar) 
• SAKARYA . Mutım kadın 
• SARAY _ PomJ)('lnln 110n ıunıerı 

TUrkçe (Pertembey• ır::adar) 

• SÜMER • AH, NE kadın 
(S&lı &k•amına kadar) 

• TAKStM • Asılamayan adl\m 
• YILDI.z _ Son genelik - Tatlı hayal 

(Çarıamha)'1\ k11.<'l;ır) 

• TAN (Pangaıtı) _ BahrlJpYe aelAm -
Aşk bahçelert (SAh ~Unüne katları 

ISTANBUL TARAFI: 
• ALEMDAR - Allahın cenneU • Bqçavut 

Maden (Qanamba.ka tadar) 
• ÇEMBERLİTAŞ • Doktorun ctcayetl · 

Çıııın ıencllk • varrete (Carta.mb&ya 
tadar) 

• FERAH _ Öl1lm makinesi - Asyada 
tnpan fırtına (ÇfU"fambaye. kadar) 

• HJLAL • t)ç abb.ab ça•u•lar baydudlar 
araıunda ... :r.ablt nıunudlerl • İki yüzlü 
katli (Oelf"Ctk cumarteatye kad11.r) 

• -MtLLi - Allahın cenneti • Bqçavuş 
Madlen (Çanambaya kadar) 

• MARMARA - BtY&Ti peri • Kacadll 
truıanıu (Pertembf'ye kadar) 

KADIKOY TARAFI : 

• HALJ: • Qünahklr mtltle • Alev prkıı-1 
(Çartambllfa kadar) 

• OPraA • Mat1am ve toförü • :nankenı 
t&Jnln olu (Otle<t'ıl: cumart.f'ıılye kıırlar) 

• SÖRSYY A . Korkunç ha.ne - BUyUk 
Köpeklere acımak, çocuklarım1%8 . ve ('a!'l (Pt>ntmhfıvt> lı:'dar) 

sıhhatimize acımamak demekUr. Dı - USKUDAR TARAFI: 
lencilere acımanln da aç ve iclı olan.. • RALS. - Ta.nan ve ottu 
lara acımak demek olmadı,_ı son (Pazarteıol1a kadar) 

İtal~an tebliği 
ltalyada bir mahal - 21 (A.A.) 

106 numaralı İtalyan tebli~i: 
Evvelki günler Bardia, Tobruk ve 

Deme hula.nelerini bombardıman et
miş olan dii.µnan., dün gece Bingazi 
şehrini bombardıman eylemiftir. Askeri 
eh<mrnlyetl haiz hiç bir hedefe isabet 
vaki olm&ml.ft fakat bilh:ıssa müsliJ -
man!arla meskOn mahall.elerde sivil ev
lerine mühim hasar yapılmtftır. Üç ölü, 
25 yaralı vardır. 

Derhal mukabele bilmi:ül olarak bü
yük bir tayyare grupumuz, Mena .. 
Matruh'ta demiryolları tesisatını, de
polan ve mevzileri bombardıman etmif 
ve bariz neticeler almıştır. Genif tah
ribat ve yangınlar müşahede edilrnlf· 
tir. 
Şarki Afrikada, yukan Sudan hudu

dunda, lehimize tecelli ebn~ olan hlr 
çarpışmada, düşman muharebe sahne
sinde 30 ölü bırakmıştır. Birim tarafı
mızdan 3 yaralı v-.rdır. 

Tayyarelerimiz, Aden tayyare mey
danını ve harb gemileri himayesinde 
Bab-el-Mendeb boğanna doğru ilerle
mekte olan iki vapur kafilesini bom -
bardıman e!miftlr. 

Dü,man, Auab, Tesseney, Cura, 
Harrar, Diredaua ÜU!rine mut.ad hü -
cum1armı yapmıştır. Ölü ve yaralı yok
tur. Maddi hasar mahduddur. 

Japonlar, Hindiçiniden 
asker geçirmek taleble

rinde ısrar ediyorlar 
Hongkoılg 21 (A.A.) - ·Reuter. Frıuı 

su arazisi üzerinde askert mahiyette 
büyük Japon taleblerinin Hindh;ınl u
mumt valisi Amiral Decoux tarafından 
reddi üzerine, Japonyanın Hindiçinlye, 
mühleti. pazar günü geceyarıaı biten 
bir Wtimatom verdiği öğrenllmi,ur. 

Çunking'den alınan blı habere gôre, 
Japon talebleri, 25 bin askerin Çin hu
duduna doğru Hindiçiniden geçmeainl 
ve deniz ve hava üsleri tesis edilme6ini 
ihüva ediyordu. Daha 6.vvel alınan 
haberlere göre, Amiral Decoux, mah
dud miktarda askerin gcçme!ri.ni kabuJ 
etmiştir. Hindiçinideki bütün Japon 
tebaası, Japonyaya dönmelt. emrini al
mıştır. Yüzlerce Japo11t Hongkongda 
vapura binmek üzere Hanov'u terket
mi, bulunmaktadır. Japon batkonsolo .. 
su Zuzuki de Hanoy'u terkebniştir. 

Hindiçinldeki Japon teflif heyeti re
isi General Nişihara, J aponyanın, Fran 
sızlardan Çin ordularına. karşı lıare ... 
katta bazı kolaylıklar istemiş olduğu -
nu, fakat bunlardan hiçbirinin Fr.ınsız 
hükümranlık hakkına ve mülld tama
miyetine dokunmadığını aöylemiştir. 

Çunking'deld Çin ıdyasi mahfillerine 
f{'Öre, Amiral Decoux, gerak Petain hü
kılrntiinin tazyikine, gerek mil7.akere
Jerfn devamı müddetince Vichy ile te
mu halinde bulunan Jap.onlRnn taz
yilclne mukavemet etmiştir. Fnkat, Re
ne aynı mahfıllerin fikrin~ göıe, Ami
ral Decoux, son dakikada itaate mec
bur kalacaktır. 

rından biri diyor. Paramount'un his
sedarlarından birinin kansı. 

Bir gazetecinin önünden geçiv..,ruz. 
Uğrayıp gazete alıyarum. 

Dostumuz gil]erek: 
- Siıe gazete satan bu adam diyor, 

seıs.iı. filim zamanırun en iyi sahne 
vizılarından biri idi. 

İşte bir güzellik enstitüsünün önün
deyiz. Sanşın gil7el bir kadın çıkıyor. 
H;1yır bir yıldız değil, fakat bir dak -
tilodur. Yanımdan çıplak ayaklı, pis 
yalın ayaklı iki çocuğun geçtiğini gö
rüyorum. Çinli küçücük bir kadın, ya
nında sarışın uzunboylu bir g ... rı.c a
damla sinemaya giriyorlar. 

Ve nihayet lıte dörtyol ağzında bir 
kilise .. 

Rehberimiz: 
- Holywod Bulvar'da be-' kilise var

dır, diyor. 
Beyaz küçük bir otomobil ~nıında 

duruyor. Çok sade giyinmiş gene bir 
kız çıkıyor. Makyajlı değildir. Kalın 
tabii kaşları var. Saçlan rUıftıİ.rlar 
dağılmlf, bir terzihaneye: giriyoı . 

Dostumuz: 
- Ona dikkat ettiniz mi diye soru

yor. Bu, Tarı.an kahramanı yıldız 
MaureE'n O'Sullivşn'dır. 

Gezintimize nihayet vererek, b~ de 
Drug - Store'alardan birine girip kah
ve içiyoruz. 

Çok a.z bir zaman, o kadar ı,rok ı::ey 
gördtik ki, bu bizi adeta serseml~ıti 

f[olywod Bulvar tezadlnr caddesi: 
Evet şurası muhakkak ki, insa -
nın Holivudun havası içine giıebıl -
mesi için muhakkAk bu caddeye uğ -
raması 18zım .. Zaten ergeç herke~ o
rada buluşmaktadır. Kansından boş:ın
mış bir aktör, karısile or3da burun 
buruna gelebilir. Şöhreti di!:erd@ gezen 
bir yıldız unutulmuş, mahvolmu$ za
vallı eski bir yıldıza orada tesaJüf e
dHir. 

Kalbi ümidle dolanlarla funidsizlik, 
keder i~inde ıztırab çekenler orada 
yanyına yürürler. Ban defa saadet o
radan ~~r. fel&ketitı hemen yann~da 
bulunmakta olduğunun farkına \'ar -
m1yarak .. 

Gazeteci dostumuz düşünceli: 
- Bütün bunlar otuz sene 11vvel 

mevcud değildi, dedi. 
- Mevcud deA;il miydi? 
- Evet, Holivud, yi;.·mi bet gpne 

içinde bir nebat gibi birdenbire mey
dana geldi. Bundan evvel bu filim tch
ri, bir çok ~ene kız ve gene erkek -
\erin rüyasını gördükleri bu Ho:ivud, 
,urasında burasında portakal M.t,.cları 
ol;ı:n büyük bir düzlükten ba,ka bir 
tcY de(iildL 

Harp Afrikada 
inkişaf ediyor 

ioglliz tay)-'Rreleri Alman istili pJi
nıru aıt üst edip de dalc-alar halinde 
Man, ve Şimal denizlerindeki bütün 
haZll'lıklan bombardtman ettikten son
ra, harbin artık Afrikaya iflhisar ede
ceğine dair al8metler be1im1eğc bq .. 
lamışhr. Filhakika Almanlar da boş 
durmamaktadırlar. Onlar da miitcma• 
diyen Londrayı bombardıman etmek
le me .. guldürler. Fakat, Londra bom
bardımanlannda elde f'dilen hasar, Al
manlıı.nn tayyare zayiahnı kapaya • 
cak raddede deiildir. 

Ve nihayet Alnıanlar anlamı!IJ:ırdır 
ki, Lc>ndra, Va..,ova olmıyacaktır. (,.'ün• 
kü ateş barajlan ve hava mayin tar
la1an, Alman tayyarelerinin Lond.ra 
üzerinde istedikleri ,ibi clrid O)'ll.it. -

maJanna m8ınidir! 
Fakat '1mdl ne olacak? Bu harb sür 

ait böyle devam edecek mi? AJmanlar 
görmii'!llerdir ki, hava bombardıman .. 
lnrile İngilizleri 5İndirmek miimkün 
değlJdir .Bilik.is her bomba 011lann 
müstevliye karşı müda(aıı. a7.m.İni bir 
kat daha takviye etmektedir. Alman ... 
lar onun için )'eni yeni cephel~r ara• 
mak mecburiyetini duymuşlardır. 

B<lki bu ceph•lerde daha kolaylıkla 
neticeler elde edilebilir. Bu cephenin 
bAŞlıcası Akdenizdir. İtalyanlar bu 
maksadla Mısıra, daha doj'rusu SU -
vey,e kU1ı hRrekete ge(irilmiştir. 

Graxiani'nin 260 bin kiSilik kuvveti, 
,imdi Mı~ır - Libya hududunda iler ... 
lemi'j bulunmaktadır. SoUum'dan son
ra 80 kilometre ilerideki Sidi Bar .. 
rant diişmü"tür. Fakat daha ttıeNia 
l\fahuh'a 1301 bele İskenderiyeye 500 
kilometre vardır. 
Şimdi, evvelce tahmin ettiğimiz ~lJi, 

ittgillı filosu harekete reçmiş ,.e ke
'lif bir şeklide bombardımanlarına baş
lamıştır. itaıyan ilt!rileyi,,inin bu bom
bardımMlar neti«qnde duracağı tah• 
mln olunabilir. Çünkü ita\yanlar sa -
tülden yürümek mttbnriyeündedi.rler. 
İçerisi çOldür. Yakıcıdır. Ne yol ve 
btlhassa ne de su vardır. İtalyanlar e
ter hakikaten ilerlemek istiyorlana, o 
ıanıan fiJolarının da İngiliı.lerle hır 
denlz harbini kabul etmesi ve İngiliı 
filosunu yendikten sonra yürüyen j ... 
talyan kuvvetlerini himayesi altına 
almaq lizımdır. Halbuki şimdiyıp ka
dar itn1yanlar blr deniz harbinden da· 
lma kaçınır bir hal atmı,lardır. 

Bu takdirde, karadıkl İtalyan ller~ 
leyişinln deni'lden yolu kesilecek de• 
mektir. O :zaman İtalyanlara nasıl yar
dım e.tmek mümkündür? Filhakika 
Akdeniıde Yunkl!'r5 Alman tayynrele· 
dnin ve Libya'da Alman teknisyen • 
terinin bulunduju söylenme.ktedlı. Fa• 
kat bu k&ft midir? Nitekim kili ol • 
madıjı. şimdiye kadar görülmüıtür. O 
halde Akdenizdeki inıiliz filosunu ı .. 
kiye ayırmak, ve bunun bir lru;mıuı 
Ce.Mliittankı muhafazaya mecbur e.de
rrtt Mıqr sahillerindeki İngiliz kuv • 
vetlerirıl za;yıflafmak icab eder. Bu • 
nun lt:'ln de i,pftnya, tlındiye kadar 
la!Jlıcblı pyrlmuhAribllk "lt(atınl ter• 
krderek muharih vaziyetine gc-(mcll
dir. iııte İsp•nyol Dahiliye Namı Ser• 
rano Suner'in İspanyol Fas ili ko • 
miserUği kB.tibi umumic;i ile beraber 
Berlinde Kitlerle yaptığı konu~Aları 
bu bakımdan mütatea edersok. Al • 
man Haridye Nanrl Von Ribben • 
trop'un derhal Komaya yapbğı ı.eya
hatin mana"lını daha iyi kavrar11. Ber• 
linde fspanyol1ara her halde Cebe -
lüttankla beral:ıer daha çok şeyler , .... 
dedilml~ o1dutu tahmin edilebilir. Çü~
kU ispanyo1lAr ep<'y umandknberi bır 
isPftnyol lmparator1uiu ~ş:lndedirler. 

Von Ribbentrop, hi~ ~üpbesi"E ~ ~ 
madn, Ph:colo pzete~inin yazdılı gıb1, 
.do!'it İoı;panyanm. menfartllerinl dAha 
doğru!lll mihverin menfaatlerin\ tan • 
r.im için temacı1arda bulunmuştur. Bun
dl"n dolayıdır ki. hRrbln bundan M'n'"' 
rnkl seyri iizerlnde Afrika ve Akdl'niz 
baklmınclan ye-nl yeni inlci!'8llsır bek • 
lemek kabildir. 

Mümtaz Faik FEN IK 

Harici kısa haberler 
YARIM MİLYAR DOLAR KREDİ

Vaşington &yan meclisi, Litin Ame -
rika~ devletlerine yarım milyar do
lara kadar kredi vermesi iı;in ithalSt 
ve ihracat bankasına sa18h~yet veren 
kanun projesini, 21 reye karşı 33 reyle 
tasvib etrni~tir. (A.A.) 

DOBRUCANIN İŞGALİ - Dulgar 
askerleri, iki kol halinde bu sabah ce
nubi Dobrueaya p:irmişlerdlr. Har -
biye Naı:ın General Dukalof kuman
dasındaki kol ,Tutrakan':'l, G.:.neral 
Popof kumandasındaki kol Bai.çtk'a 
doğru ilerlemiş ve bu suretl~ birinci 
mıntakanın ı,gali bitmiştir. (A.A.) 

LONDRADA SIGINAKLAR - Lon
dra bölge idareleri •ığınaklar hakkın
da yeni talimat almışlardır. Hava Ne
zareti, büyük binaların bodrumlC'::-ında 
binlerce kişinin muhafazası için ted -
birler alınmasını bildirf'"l.i9tir. (A.A.) 

GENI.RAL DF. GA ULLE'UN HİZ
METİNE GİR!:NLER - Hür Fransız
ların umumi karargihından resmen 
teblil edildiğine göre, Casablanca'da 
Z"Ouave kıtaatı kumandanı bulunan ve 
evvelce Tetuan'da kumandanlık etmiş 
olan Fransız generali Leon, İngilt~re
ye gelmiş ve General de GAulle'ün 
hizmetine girmiştir. (A.A.) 

ISKENDERİYEDE ALARM - 21 
sabahı saat 4 te İskenderıyede bir a
larm işareti verilmiştir .• o\larm 50 da
kika sürmüştür. Nispeten az !nfil~k 
işitilmi$tir. Saat yediye kadar. has:'\r 
ve yahut ölü \'e yaralı olduğuna dair 
hiç bir haber alınamamıştır. (A.A.) -Harb, arlık bundan oıı ıııene evvel 

meşhur Alman erkinıharb üstadı Lu
dendorf'un istediği safhaya döıcüldıi: 
TopyekUn harb oldu. Ne ihtiyar. ne 
sakat, ne kadın, ne çocuk tefrik edili
yor. Bize bunu küçük bir. ls:t:ıtistik 
çok v&zıh göstermektedir. Ingilh:lerin 
ıııon haftalarda asker sınıhndan k:ıybı 
300 kişi kadar iken halktan ölenıer iki 
bini geçiyor! .. 

teftişlerden anlaşıldı. Birini r.ık:amalc, -;;;;; ........................... .. 
öl•kine sadaka vermek •u ... tile biz. -- B U G Ü N • , ~ 
onları himaye ettikçe bu ik1 muzır • p EK A k H lhf'IAI M 
maht(ikun köküne kibrit IUYU döke 1 ' " ayacan " 1 a o uaııam 

~m~~;::e\;.a.:nt~ Sinemasında K A N L 1 D A V A 
Ve korkunc sahnelerle dolu, 

10 binlerce fiıüranla çevrilen 
muazzam bir film 

çekiyoruz 1 Ayrıca: FOKS DÜNYA HAVADİSLERİ Fakat bu rakam, askerin ııılvllden 
çok az zayiat verdiiini de ıNtermek
teclir. ,Anleplın ,yeni harbde askere Evveli çivi buhranile karııl .. bk; 

.... lıılıili .... __ 
Butrün saat 1 ve 2,30 da teıızilith matineler. 



~SP R 
Lik maçları bugün başlıyor 

HAKIKA'l 

Hatay Naha Müdürlüğünden : 
1 - Viliyetimiz hududuna Mür~lek, Harabe kilise, Düsturiye, Kııılgedik, 

Ordukapı, 419 numaralı Bedirhun, Şakhore, Dürrürahban 1 Hamamkapı, 
Yeniköy yolçatı, Telköprü, Karababa mevkilerinde 13 aded portatif 
Gümrük memur karakolu inşaatı kapalı zarf usulile ek.illtmeye ko
nulmuştur. 

:? - Eksiltme 11 110 940 cuma Riinü saat 11 de Ant.akyada Nafıa mü
dürlüğü odasında müteşekkil Komisyonca yapılacaktır. 

3 - lsteyenler husust şartname ile proje ve evrakı keşfiyeyi .97. kuruş 
bedel mukabilinde satın alabilirler. 

4 - Bu işin keşif bedeli ·19481· lira •67> kuruştur. 
5 - Muvs.kkat teminat ·1461· lira ,.13. kuruştur. 
6 - Talihlerin ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer inşaatı ba~r

dıklarına dair evrakı müsbitelerilc birlikte Viliyete müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikasını 2490 sayılı kanuna uygun olarak haurJa-

22 Eyliıl 1940 

Oniversite Rektörlüğünden : . 
Orta öğretim müe:o;seselerine yabancı dil öğretmeni yetiştirmek :111•~. 

dile geçen yıl lstanbul Universitesinde açılmı, olan fransızca, ingil.izct ~ 
almanca kurslarına bu yıl da aşağıda yazılı ,artlar dahilinde yenıden 
talebe alı.ruıcaktır. ,..ııı 

Bu talebe bir yıl Istanbul Universite:ı:;indeki yabancı dil kursların~ de ktit• 
~decek bu müddet zarfında her birine ayda 30 ar lira harçlık verılece talt"' 
Bu bir yıllık tedrisatta muvaffak olanlar siyasi vaziyet normalleştiği ,,, 
dirde tahsillerini takviye etmek üzere, bir yıl da dilini öğrendikleri ~:i .. 
lekele gönderileceklerdir. Bu talebenin seçme sınavları 5 - 7 teşrin g~e 
rinde Istanbul Universitesinde yapılacaktır. 

Sınava iştirak edebilmek ıçın: 
1 - Türk olmak. <" 
2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahud bir öğretıı'l 

K d k 
yacakları teklif mektublarını ve bunlarla birlikte teminat mektub veya 

a ı öy stadında yapılacak Beşı"ktaş - Fener • ı makbuzlarını ve Ticaret Odası ve•ikasını ihale günü saat 10 a kadar 
Komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

okulundan mezun olmak colgunluk tart delildir.. ııJS'" 
3 - Universitede 3 birinciteerin 1940 da teşkil edilecek sağlık_ ko bit 

yonunca muayene edilerek tahsile mani bir hali olmadığını bildiren 
rapor almı' bulunmak şarttır. Ve" 

bahçe müsabakasından başka diğer oyunların ':;::P=os=tad=a o=lan=g=ecı:.:·km=ele=r =kab=ul=ed=ilm=ez=. =========(880:::;;:-7) 

da hararetli olacağı tahmin edilebilir ( ______ Ka_dı_ko""""·y ..... V __ a=kıt ..... ıa ..... r .... o ..... :re __ k .... tör .... ıu"""'ü ..... u __ ila ..... n .... ıa .... rı ==-) 

Sınavda muvaffak olanlardan tahsil müddeUerinin iki misli Maaril 
kıi.leti emrinde çalışacaklarını te!bit eden bir taahhüdname alınacakbr. jtit• 

Tedrisat hergün Univer.ıitede sabahtan akşama kadar devam edı:ee e~e 
Kurs talebesinin haricde bir işle meşgul olmaması tarttır. Sınava . ~tesi 
talih olanların en geç birinciteşrin 194.0 akşamına kadar Istanbul uruve ıetl 
Rektörlüğüne tahsil vesikaları ve 6 fotoğrafla birlikte müracaat et.rn-) 

İstanbulun en çok meşgul olduğu ve 
olakalandığı spor hareketleri bu g(ltlku 
lik maçlarile başlıyacaktır. 

latuaray, Güneı ve Beykoz arasında 
çekişileceği muhakkaktır. 

Muhammen K. "' 
Son olarak yapılan fınal müsab3ka- Lira K. 

larında: 450 00 
Horozda Abdi, tüyde Hüsnü - Hay-

Üı;;küdarda Selmanağa mahallesinin Bostan sokağında yeni 3312 
nümerotaj 2, 2/ 1, 2/2 gayılı bahçeli ve iki bölüklü ve ahşab evin 
tamamı. 

lizımdır. ( 

Kadıköy ve Beşiktaş stadlarında 

yapılacak olan bu günkü maçlar için
de, Fenerbahçe - BeşikUt karşıla' -
ması gibi bütün futbol meraklılarını 
alikadar eden bir müsabaka vardır. 

Bundan başka Galatasaray - İstanbul
gpor ve Süleymaniye - Vefa maçları 
da epey hararetli geçecektir. 

Mesafenin rökoru bir sa.lt otuz daki
ka ve yirmi altı saniye ile Beykoza a
iddir. Havanın muhalefet ('tmediği 
takdirde iki ıene evvel yapılmış olan 
bu rOkorun kırılacağı ümid edilmek
tedir. 

riyi sayı ile, hafifte Hii~yln - f,efeti 
sayı ile, Muzaffer - Se'llihi abandone 
ettirerek, yarı vasatta Abdi - Kudu~iyi 
$8yt ile mağlU.b ederek İstanbul eki
pinde yer almışlardır. 

21 80 Üaküdarda İc•diye mahalle:ı:;inin eski Yeni sokak. yeni 
hatun sokağı eski 28. yeni 34 sayıh arsanın tamamı. 
Üııküdarda İcadiye mahallesinin Hacıbakkal sokağı 77 

Üniversite Rektörlüğünden : Türk!n-
dil 

Fen Fakültesinde cGa1enik· doçentliği açıktır. Namzedlerin .ya~arıcııbh't 

Şeref s+adında bu sene biriru::i kü .. 
meye geçen ve çok kuvvetli bir ta
kım olan Beyoğlusporla Topkapı kar

A tletlerin deneme 
müsabakaları 

284 56 

T enis bir incilikleri 272 78 

Dün Dağcılık teni:ı:; kor!larında İstan- 3849 23 
bul teniJ birinciliklerine ba\ıla.1mıitır. 

numaralı 

evin tamamı. 
Kadıköy Rasimpata mahallt'si Hayrullahefendi sokağı 20 numa-
ralı arsanın tamamı. 

Erenköyünde Koz:yatağı mahallesi Üsküdar caddesi 65, 65 ve De
ğirmen sokağı 13 numaralı köşk ve mü,temilB.tı ve arazi. 
Üsküdarda İhsaniye mahallesinin Büyükmusta!apaşa sokağı 31 
numaralı evin tamamı. 

imtihanları 2 bir~ncikinun 1940 pazar:te~i ~~Ü yapı.~a~ak~r: ls~~k.lılerirl .'\eril• 
raporu, beş fotograf, nüfus tezkeresı omegı ve huvıyetını gosteren fiş dJ1' 
.fişler tedris işleri kaleminden istenecektir> 15 ikinciteşrin akşamına ~:g54) 
Rektörlüğe müracaailcri. ______--:::::: 

-;::=======~===:=:;;;;~======::::;~· 
(isi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu Hini!!!_~ 

,ıJaşacaldardır. 

Belvüde açılan millt takım kampın -
da çalı,an atletler dün haftalık tec -
rübe müsabakalarını yapmıflardır. 

Eliminasyon usulü ile yapılan bu 363 68 
maçlar çok heyecanlı olmuş ve büyük 
bir alaka ile takib e"diimiştir. 

Bundan sonra Beykozla AJtıntuğ 
oynıyacaklardır. 

Futbol mevsimi zarfında yapılacak 
bütün hareketier gibi, bu günkü maç .. 
ları da bütün ta!.silitile yarın okuyu

Bir haftalık çalıfma devresi z&r -
fında .-yani dikkat terakkiler elde e
dilmiştir. 100 metreyi Fikr~t 10.9 da, 
110 metre meniahyı da Fallc 15,15 de 
koşmuşlardır. Jerfi 1,85 i ikinci atla
yışt."'l geçmiştir. 

Neticede: Tek erkekler: 
S. Subutay - Kalamidesi 611, 6/1 
Sinamura - Tubiniyi 6:·2, 5:1, 6,1 
Jaf!e - S. Ulugyu 6/3, 613 
Bambino - S. Nemliyl 4/6, 6/2, 6/4 
A. Saşa - R. Perahiayı 7/5, 5 ' i 

1084 68 Üıküdarda Güllemhatun mahallesinin Tepsihrın sokağında 14 nu
maralı evin tamamı. 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti satılmak üzere açık arthr
maya çıkarılmıştır. İhaleleri 7 / 10 :940 pazartesi saat 14 tedir. İsteklilerin yüz· 
de 7,5 teminatlarile müdürlük akarat kalemine müracaatleri. (8999) 

Askeri ihtiyac için aşağıda yazılı cetveller ve n,ter bastınlacaktır· ~ 
zarlığı 26/9. 940 RÜnÜ saat 15,30 dadır. Şartnameleri hergün Komis~~~ld8 
görülebilir. Isteklilerln belli gün ve saatte yüzde on beş teminaUarile bı:.,,1 7) 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (D""' 

cularırnııa sunacağız. 

G alatasaray, Suriye 
takımını 5-2 mağlfıb 

S. Bedri - V. Cemali 6/ 3, 6/ 2 
H. Akev • Nadiyi 6. 2, 5,0 
Corcoviç - Nadiyi 8/1, 7 /5 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Eb'adı Yaprak 

milimetre 
210 x 297 
210 x 297 

Klğıd 

Karton 
Fiş 

etti 
İmtirden ~hrimlıe geldiğini bildir

cliğimiz Suriyenin Elnadlyülriyaziye 
takımı dün Galata,.araya karşı Şeref 
at.adında oynamışbr. Suriyeliler dün 
çok canlı bir maç çıkarmLJ!ar, fakat 
teknik bir oyun g&terememi,lerdir. 

5000 metrede Artan 16,3 gibi güzel 
bir derece elde etmiştir. Günün en 
memnuniyetbahş koş;usu 3000 metrede 
olmuştur. Rıza, yalnız bı::ı$ına ve rüz
gira karşı bu mesafeyi 8,53 te almt•
tır ki, bu derece Türkiye rö!o:.orundan 
9 saniye daha iyidir. 

V. Abut - Krisi 7 / 5, 7 /5 
İ. Cimcoz - Parmayı tl/ 3, 6.'4 
Armitage - Aokhu 6/ 2, 6/1 

1 - :&iühendis kumu gir'iş imtihanları 1 teşrinievvel 940 salı günü yapıla
caktır. Kaydolunanların karnelerile o gün saat (8,30) sekiz buçukta 
mektebde hazır bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmı giriş imtihanlan gunu ayrıca ilin olunacaktır. 
3 - Tedrisata 21 teşrinievvel 940 pazartesi günü başlanacağı ilin olunur. 

(8997) 

Blok 
Blok 
Blok 

50 x 120 
210 x 105 
105 x 148 
210 x 148 
105 x 143 
290 x 148 
210 x 297 

100 Ad. 
100 • 

40 • 

4500 
1000 
7500 
1000 
150 

Klğıd s&fl 
Yapraklı beyaz, mavi, , 

İstanbul boksörleri ara
sında seçme müsabaka-

R. Dervif .. Orniali 6/ 0, fl /3 
Boissonas - Muhiddin! 6.'0, 7 / 5 
Faruk - Cambedeni hükmen 
Telyan - Jirairi 6;0, 6/1 mağlQb et-

150 
100 

7000 
~000 

• • • 
> Sarımtırak 

Aded karton 
Beyaz kil.ğıd 

Oyunu idare eden yeni hakemlerden 
Hümü çok muvaffak olmuf ve bütün 
müsabaka imtidadınca tatlı bir otorite 

ları 
Gelecek hafta Ankaralı boksörlere 

çıkacak İstanbul ekipi.ni seçmek \.ı%ere 
dün akpm Süleymaniye ltulübli ıaJo
nunda İstanbul boksörl•n a:asınckı 
seçmeler yapılmıştır. Neticede: 

mi,lerdlr. ........ =i=sl=an=b=ul~Ya~k=ıf=la~r =i=Dr=e=kl=ör=lü=ğ=ü =İ=li""'""nla~rı-=-) - .ı· 
Askeri ihüyac i('in 562 ton &aman kapalı zarf U!JUli1e eksiltmeye ıcoııdtlJ 

tesis etmiştir. 

Galatasaraylılar dünkü oyunda bir 
kaç oyuncu denemişler ve }·alnrz: Os
man ve Musadan mahrum olarak oy
namışlardır. Birinci devre tatr.amile 
İstanbul takımının hakimiyetilı:: geç -
miştir. Nitekim Galatasaray, tutturduğu 
seri, fakat çok rahat bir tempo ile üç 
;ol çıkarmıştır. Birinci golü Giindü"Z 
yapmı'1 bunu Buduri ile- Salihaddinin 
golleri takib etmiştir. Suriytı!Uler daha 
ziyade tedafüi bir !istemle mukabele 
etmişler ve devreyi 3 - O r.ıağlUb bi

HOROZ SİKLET: Abcli - Hayatiyi 
nakavt ile 

ÇİFT ERKEKLERDE: 
Jaffe, Bambino - S . .Nemli, R. Pra- Semti ve mahallesi 

hlayı 6/4-6/ l yenmişlerdir. 

Fethi Baıaran için 
ihtifal 

C•I'l&Dlba, Tevkilcafer 

Cadde ve &akağı No. 61 

Manyas zade 
çıkmazı 

Üskübi 

İsmailağa 
50-7 

Cinsi 
Ev 

Muhammen 
aylığı 

Lira K. 
5 00 

muştur. Eksiltmeı;;i 5 birinciteşrin 94.0 günü !aat 11 dedir. Muhammen be ~d• 
22480 lira olup ilk teminatı 1686 liradır. Şattnamesi herJ{Ün Kornis~ d•t 
p:örülebilir. lsteklilt'nn belli ~inde muayyen saatten bir saat önceye Jc•~~"' 
teklif mektubhı.rını F~nclıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna ~;~) 
buz karşılığı vermelen. ( 

Haraççıkaramehmed -TÜY SİKLET: Hayrı - Nesinıi, Hüs
nü - Sa.imi sayı hesabil~ 
HAFİF SİKLET: Refet - ~lehıned 

Aliyi, Hüseyin .... Semihi ve lıfuzaf(er
HikmeU sayı ile 

YARI VASAT: Kudusl • Mubleşe
mi, bmail - Cevdeti sayı ile, .l\.bdi ... 
Tevfiği abandone ettirmek ıuretile 

VASAT: Muzaffer - Hasanı savı Ue 
AGm: İlya, .... Kadiri sayı He ~ağ

lub etmişlerdir. 

Hilil spor kulübü genel sekreterll
i:inden: 

Türk sporuna vücudünü vakfetmiş, 
kulübümüzün kuruculannda.n kıy -
metli büyüğümüz merhum Fethi Ba
f8Tanın ölümünün birinci yıldönümü 
müna~betiJe 25 ey!Cıl 940 -;arşamba gü
nü saat 17 de Karacaahmeddeki ebedi 
metfeninde bir ihtifal yapıla~ktır. 

CibaJi, Haraccıkara

mehıned 
Edirnekapı, Karabaş 
Fatih, Kirmasti 
Ç&r$ıda 

• 
• 

Sarmaşık 
Cami meydanı 
Safran hanı olt katta ll 
Sıra odalar han alt kat 4 
Zincirlihan üst katta 10 

• • • 11 

camil 5 00 
Keçecipiri ca. 
Mekleb mahal. 
Oda 

• 

2 00 
10 00 
2 00 
1 00 
2 50 

Fevkani oda 2 00 

,ı 

A~keri ihtiyac i('in 250 tnn yulaf ve 250 ton arpa 26 /101940 ıütıil f!<\I, 
~O da pa1arlıkla salın alınaC"akhr. Arpanın muhammen bedeli 19750 Jira.i~•!' 
lAfın muhı1.mmen bedeli 211?.5 li,.1tdır. Artıa, yulaf avn a~n t~libler~ ele. pı 
edilebilir. Şartn0me!'ri. her jrlin kf\miwonda ı:zörülebilir. 1--t.eklilerin beJl~ d.' 

Ye saatte yüıde on heş kat'i fPminatlarile birlikte Fındıklıda komutanl1 8S.f3} 
tınalma komisyonuna gelmeleri. ( 

tirmişlerdir. 
İkinci devrt'ye Galatasaray. ç.:>k ya

vaş bir tempo ile başlamış, bundan is-

Kendiıı:ini seven ıporcu ve mestek 
arkada~larının bu ihtifalde lütfen bu
lunmalan rica olunur. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sıra odalar han alt katta 18 
Tui!cular 13 
Alelnl8h 6 
Kahvehane 14 
Bodrum hanı alt katta 28 

DükkBn 4 00 .t 
- d ıorr • 3 00 Aıı::keri ihtiyac için 28 9 ·940 Ştünü saat ~1 de ı:ıaurlıkla bin ade 11t1 

• 1 50 mane:al nümune~ine 12'Öre !'Atın alınacaktır. IstPklilerin belli gün ve Jlr!'i•' 
,. 1 00 yüzde on beş teminaUarile birlikte Fındıklıda komutanlık satınalma k('g.,zil 

Odanın 1/2 his:. 1 50 yonuna gelmeleri. 
tifade eden Suriye takımı arka arkaya ___ _ Eyiib, Caıniikebir 

Çar11da 
Kalender hane 
Kürkçüler 

Dükk!n 1 50 - ıçil' 
iki gol çıkarmıınr. Bunun üzenne ( 12' -®' - IR\ -®' n o fC5> D n -- D n le" ıa ) 
tekrar canlanan Galatasaray, Salihad- U-~ lJ l!ı:::&' ~ l6 l!2} l!::::::a ~ U- 15::t ~ 
dinin atllilı iki golle maçı 5 - 2 ka- --------------------------

10, 11, 12 Maklüb dük. 40/120 Haydarpaşa hastaneslnde rönt~e.n daire!linin rütubfotten muh:ı.faı~~ ,.ııll' 
hisse,i 5 00 zemine döşenecek rüberoit işi 29 9 940 ştünü saat 11 de pazarlıkla bır. ,-1' 

Fesçller 93 Dük. 96/192 his. 2 00 teahhide verilecektir. Şartnam<'si her j(Ün komisyonda görülebilir. Bu iti dı~' • 
Hnmııur. Galatasaray dün tu kadro GELtP GiDEN TRENLER 
Ue oynanu,tır: 

Hızır, Faruk, Salim, Barbaros (Sa- Hfil\GUN HAYDARPAŞADAN 

NöBETÇtECZANELER 
Z?/9/910 PAZAR 

Kolancılar 
3
1
28
7 Peyke mahal. 50 rabilt>ceklerin belli J(Ün ve saatte yüzde on b•• teminatlarile birlikte fl(':ıııl 

Tahtakale, Rüıtempqa. Mahk@me Dük. 1/4 hls. 2 50 1 d k "" 
Çarşıda Takkeciler 77 :> 314 :t 4 00 ı a omutanlık aatınalma komisyonuna gelmeleri. ~ 

1 k c AIL'HTELIF YERLERE HARE.K.C' 
lihaddin), Enver (Bedii), Eş a • e- EDEN TRENLER; Be110ııu ka.z04, - Merkezde Kanzut. ve 
mil (Süleyman), Salahaddin, Gündüz, Klnyoll. Takalmde Tak&lm, Yenifehlrde 

> KoJancıJar 13 :t 1 · 2 » 50 ( --

Ma~udpasa Hacıküçilk ~=~~:'.a l~ • ı~~~ ; ı ~ l Devlet Denizyolları İ. U. Müdürlüğü ilanları Buduri (Haşim), Bülend. Har~te' Yenlfehlr, Ş~Ude Maçta ve KurtulUJ. Qa. 

G l tl a&atl latacıa Merıcıeı: ve ootruyol, Kuımpaoada Babahasan ilemi Horhor Haydarhane Mesçid j '- ~ a atasar a ytD a ama 9 Cumarteal, Pazar, Salı, Pertembe MUıeyyed, Ha.ııköyde Halıcıotlu eczaneleri 
•• b k l ıunıerı Haydarpafa. Ant.ara, Pa. Emtndntl ka.ı'"ı - Merkezde B"'lr Kıe- Semti ve mahallesi mah. 3 06 M • ı• k d • l •} tll51 

muıa a & arı &art.esi. Çarpmba. Cuma Sünlerl mal. KUçükpazarda Ben Saaon, Alemdar-
Galatasaray kulübünün kendi azası Ankar~ üzerinden Ad.ana JOllle da Esad. Kumlı::apıda CemU eczıı.nelerl 

Yukarıda yazılı mahaller 941 sen°'i mayıa sonuna kadar kiraya veril- erSlfl " S en erıye yo U ŞI ep pOS ·Iıl 
mek üzere ilina konmu$tur. İstekliler 1hale günü olan 25 ey10.J 940 çar$amba (Dumlupınar) vapuru .23 eyllıl 940 pazartesi saat 18 de Sirkeeiderı. ~-Bf4dada kadar flldırım treni. ı• 

ar.sın~- ıertı·b ettiği yu··zme ve atla- 'at, .. karc.aı - Şehzadıebatında t Hak- günü saat 15 e kadar Çemh<'rlitRşt.a İstanbul Vakıflar başmüdürlüğünde Va- postası olarak Mersin - Iskenderun yoluna kalkacaktır. Gidiı ve dôfl(gl'' 
kıf Akarlar kalemine gelmeleri. (8683) yükü olan iskelelere uğrayacaktır. / 

WI. 9,2,j l'.tkf.tt'hlr, Konya. A4•n• k a..ı.. 1 ma müsabakalanna dün Bebekteki de- ı. ~remin nde Hamdi, Karaa:Om.rükte 
Diyarbakır P'ua.d. Fenerde Em.llyadia, Samatya4a Rıd-

niıcilik lokalinde devam edilmiştir. 11.·SS Haydarpafa. • Ankara muhtel1' van. Aluarayda sarım eczaneltorl 
Dün, atlamalarla ıu topu maçı ya- ta!.arı, ÜıkUttar kıuaıı - Ahmed.iyede Puad Sarıyer .sulh hukuk hıikimHğinden: 

1S.1S Haydarı>-.a - Sam.sun, Haydar- B Sar y · ah 11 d YATILI 
YATISIZ HA YRiYE LiSESi KIZ 

ERKEK Pılmış ve müsabakalar nih3yete tr - a.stb ıyer enım a e e Aıiı.iye so-
l paşa • J:rzurum. Haydarpata - San>er kı:ızaıı - Sarıyerde oaman ec- kag· d 1 N I d ·k h 1 B 

ıniıUr. Büyu··kler arasında tramp en Diyarbakır, Afyon. uıu yollle tz.. ın a o. ı ev c ı en a en a-
zaneJJI k k Sak atlamasını Kem•l Kazas kazanmıştır. mlr. Afyon JOllle İııpa.rt&-Burdur- Adalar l:a.zaıı _ Heybelladada Tanq, ır öyünde ııağacında Orta so -

İkinci Nejdat, üçüncü Mehmed olınu,- Alsanca.t.. Ankara yoUle Adana. BUJ{ltadada eınast Rıza eczaneleri kakta 19 No. 1ı evde mukim ve al8.ka-
19 Anadolu eDprul, Baydarpap ... ByUbd A ır · ı d ı ta f d t l 

Saraçhane başında Horhor caddesinde. Telefon : 20530 

ANA İLK ORTA LİSE !ardır. Ankara. !::t~ı:·~~'z;; _ B"'f~k~ı:c;~:ı~ .. 
0

r_ ar arı ra ın an vesaye atına a-
Kul~en atlama müsabakasında da 20.s Baydarpata • Adapazan, dotru lınması ta1eb edilen ölü Frangül 1\fa-

talebenin kayıdları hf!r gün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk .sınıflardan itib8rt~ 
sınıfta fen şubesi de vardır. Talebe mek tcbin hu1'usl otobüs ve otomobilile evlerine naklt:~ 

tatöyde Ortator. ArnavudJr.öyünde ıtoa- · ·· 
Kemal :ıc.zas birinci gelmi,Hr. Meh - tren. t.anttn, Bebek~ Ml!rkl!z ttzaneıı tosyan kansı Ojeni Matosyanın ehli-
med ikinciliği, Ziya da üçüncülüğü al- BASTA.'iELER: Kadıköı.ı kBLası - Eakl htet~de BUJUk yeti hukukiyeyi haiz olmı:ıdığı vukuf 

Eski ve yeni 
ba,lanır. Son 

mıelardır. Telefon ec1:ane. Karat.ot caddesinde Ye1del!:lrmt11t ehli raporile sabit olduğundan kendi-
Müptediler arasındaki atlamaları Ne- Bl!Jottu Haataneıı ~_9004 -.'.,66 eczantl•rl. sine bir vasi tayin .edilinciye kadar Ctrrabpafa Hut.a.ne:oı;I ·· 

jad kazarunı.ttır. Ziya ikinci, Kemal Qoc:uk Haıtanut ClU•lt) 80014. HERGUN MUHTELiF ISTAS- K. M. nun 370 inci maddesi mucibin -
Yalçın da üçüncü olmuşlardır. :smraz.ı AkUJ• ve AaablJ• YONLARDAN HAYDARPAŞA- ce medeni haklarının korunması için 

BU AKŞAM 
En küçükler arasındaki adam3 1arda HMtaeıııı ın .. no YA GELEN TRENLER : mahkeme başkltibi Mazlum Bcrkerin 

Oureba Haııta.neıı (YenJbahÇe) 2 1:ıtı8 il 

El\UNONU JIALKEVI S~yal Yardım Kolu tara fmdan FAKIR 

TEPEBASI BELEDİYE 
ÇOCUKLAR MENFAATi.NE 

Bahçesinin da birinci Fikret, ikinci Bahaeddin HUf'kt Ha.ştaı:ııeıt 2 1.;53 Geldlll mümess' tayinine ve itiraz içi.ı Uıin 
ıelmişlerdir. Haydarpqa, NUmune But.aneıl fiO:~R:ı aa.at tarihinden itibaren on beş gün :rüd- ' Geçen hafta oynanan su topu maçı- Hayvan Hut.aneıııt 23 100 7 ,.t:; Ankara mubtellt t.atan det tayinine karar verilmiş olduğun-

nın revanşı da yapılmış ve ıık maçta ~~.':ı'::' .... ~·~~·ı:, .. ,m •• , ~gg~ ıi:~ ~:~~:.:::~~~\s.•s ~ b ...... 1~~u!'.°rmucibi karar keyfiyet n•n °- Alaturka kısmında lerlib edilen çok zengin müsamerede 
mağliıb olan beyaz takun mavi takı- Zf'Yneb-Klmll Rast.an~,.1 60179 rden trenin karttlılt. ..__..,.,,,,,..,""' __ .,,..,..,,..,,..,,..,__ d I• 
mı 8 - 2 yenmiştir. verem DtapanMrl !!O::?cı 3 l~ . .;.J Diyarbakır. Adana. KonJa, &t.1- s A F ı• y E ve arkadaşları. Çalı~u LU.tfiyt'nin varyeteleri- ISTANBULDA ilk e 

Mevsimin IOD kürek v~rem sanatnryomu (Heybeli) 5ı;ı r 1:ıo eebtr trent. olarak üstad muhterem 1'"'URI DUYGUER ve KIZLARI tarafından a}att.ırJc' 
Pre"•ntorTnm (Valdebatı) 60Z61 19.SS Haydarpqadan u.bah flaat O da Imti sahih' B uh · k k · T k tıef!. 

Yarı•ı bugu··n yapılıyor iTFAiYE: hareket eden ylldınm treni t.ar- yaz ı ve aşm arriri: eıne eman onserı - a sim Bahçesinin Rumen Orkestra ve artİ!i "tl 
'< loıanbuı 21222 fll>t>. Necip Ali KUÇUKA Z E y B E K Q y U N L A R 1 M U H T E L İ F T Ü R K İ L L E R i l'I j 

Mevsimin son denizcilik hareketi bu B•Joıllu 4 M11 M İ L L l O y U N L A R 1 
.,;;" yapılacaktır. Su WIVlr}an ajanhi{t, Kad>k""... '"""'"-0 Umum neşriyatı idare eden· Hususi m" d il b kşa ki .. S rl 
•--· ..... - uz ™ "' TELEFON MURACAAT l\ılAHALLERI usaa e e u a m musamcreye u ye, Lübnan ve l\ıl ıs ır fi lm yı ldw meşhur 
evvelce de bildlrmiş olduğumuz ı;cibi, tlıkUdar 60fl~.l Yazı işleri Müdürü : ,... 
Beykozla Bebek arasında uzun bir kü- Küçük santrall&t tı:ın telefon memu- İzahat almak için Ol Cenıa l Hakkı SELEK MUGANNJYE VE E s M A L E y L A 

,__,__ runa ıVıııntrın) dı-mtk t.&.fldtr. Müdüriyet aantralı '"2 
rek yanfl tertib etmiştir. ?.oliı~tıı.Ht1ıwya S mHI ll\IDAD : v. Basıldığı yer: R A K K A S E 
uat 11 de Beykozdan bas!nnoc;;.k ve Telrfon rı:~;~etr :ee ::11!~~~:r aruı g~ Cumhuriyet 1'tatbaası bii' 
yalnız dört tekler iftirak edect'ktir. ht:Anbut ve B~Yot:lu 4 H\l'l~ 3.1 numaraya telefon eder.enı.ı: en dotru Ve arkadaşları istirak edecektir. Duhu1i.ve ynktur. l\.Tü"i amcre h itRmında İstanbul ve Beyoğlu cihetlerine ofO 

~B~u!!!!!gun~··,...k_ü_y_a_n_ş_ta_d~•...,be_rm_u_ıa_d_G_•_-__ B_"~'-On_A_n_•~•~o~lu~'-":k .. :""1-·~~~-""--_'""~-:aa&:"~tı""".ötl~r·•'"·u~·~'-".~ •. ~ .. ~""',..""""""'~--"."".,.""'""'""'""'""'""""'""""'""'--""~--....,,,,.,,.,,......,~~-~~~~~~~~~-se-l_e_rı_._",· ,~ı~em~~i n""'e_di_·ı_m_i_ı_ti_r • ...,.:.:::...,,..,,..,..,,,;;,;;,;;,;;,;;,;;;;;,~:::::::;;,;,.. 
lıyan kumların dillnl keımitt kumlar İhtiyar Hindli ile oğlu geçip gidince yacak mı? Biliyorsunuz ki, si'Zi scvi.vo- Allah ••kına olsun nı' . ' d•di kızı u! k bl 1 tU~tu 1~ 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

a 
Macel'a Romanı 

TEFRiKA: 44 

Gerçeklen kulak deliji bir kiliJe 1 . . . 
benziyordu. Havhyan kumun üstünde ırgadla 

Üçü birden odanın etrafını aram .. ga babası ihtiyar Hindli dairenin orta -
ba,Jadılar. Her hangi bir yere saklan- ~ında h81i diz çökmüf duruyorlardı. 
mıt bir anahtar arıyorlaıdı. Fakat e- Bir sağnak attır.da kaldıktan için 
mekleri boşa gitti. Odada anahtara iliklerine kadar ıslanmış;lardı. lrgad 
benzer bir ,ey yoktu. titriyor; babası ise rü"Zgara ve yaA: -

Henry dedi. ki: mura aldırış bile etmeden dualarını 
- Benim fikrime kalırsa, Rikardo- okuyordu. 

nun yanına dönmekten batka yapı - lrgad, ihtiyar Hindlinin nazarından 
laeak bir 'i yok. KatırlarUe ber;ıber kaçan iki teye dikkat edebi!di: İlkin, 
onu da buraya getirelim ve mağaranın Sinyor Alvarez Torres'le anlı katil 
dıfına çadırlarımızı kuralım. Ayni ıa- Joze Manşeno'nun ormand:tn çıkıp i
manda ihtiyar Hindliyi bu.raya sürük- lerilediklerini ve kumlar ü5tünde yü
leriz. A.tukaddes yazı okunmadıkça bi- rudüklerini gördü. Sonradan müphe
z.im de hazineye kavupcağımız yok de ettiği ,ey de adeta bir mucizt: idi. 
vesselitm!.. İki adam, havlıyan kumlann üstünde 

Bu müt.aleayı doğru buldular. Ge - yürüdükleri halde, kumun altından 
risin geriye dönerek malarıunn dışı- hiç bir &ürültü, hiç bir ses gelmiyordu! 
na çıktılar. Sinyor Torret'le Joze Manşeno gôz-

Henry fÖyle bir teklif iİerl sürdü: den kaybolduktan sonra, ıraad•parma-
- Siz Leonsıa ile burada bt.kley!..n. jile kuma dokundu; ve hiç bir ses 

ben &idip onları bulur ıeti.rıriaı.. duymadı. Hatta kumdan Çltırtı bile 
- Hay hay!.. ıelmemişti. Kısa ıüren bir sajnak bav• 

~'Isı" kalm,.tıl s· d 1 • çın. .... - n a r şare e sos . O" uı .. ...,. ınyor Torres'le arka aşl giz endıkleri s· b k d f k 1 d G -" • ..t rum. ıze unu aç e a te rar a ım. ene kız cevab verdi: çalılıkların arkasında bir bış."·,.~:, 
Hemen ihtiyar babasını dürttü: yerden fırladılar ve uzak bir mesale- Ya siz? Hata susacak mısuıı"L? H • ri l" 
- Baba !Baba! dedi. Kumların se~j den onları takibe başladılar. - <'nry yi seviyorum da ondan.. mu~tu. Her halde yaklaşan b~ 11• ~~ 

sadası keeildi. Etraftaki kuınlar bir Gene kız gözlerini yere eğmişti. Yü- Bun lan söylerken gözlerini delıkan· Bıraz sonra da, ihtiyar Hindli dl' ... 
. b Henry'ye gelince, kestirme bir yol zü gül yapraS:ı gibi kızarmıştı ve su- lınm yü"Zünden ayırmıyord u. çıkageldiler. İhtiyar rahib onl•~~·_; 

mezar gı i sessiz. Zengin Amerikalının tutmuş ve bu yüzden dört yolcudan suyordu. wl":J 
d - Fakat beni sevdiğini:r.i daha de- kat bile etmiyerek, lspanyolc• ~ üşmanı yanındaki haydudla beraber hiç birine rulamamıştı. Fr ı · f 
d . k anc s ısrar etti: min itiraf eden ıiz değil misiniz, Le- - Nihayet gözlerim ilk de• .. ...;~ , 
emınce geçip gitti de hiç s\'.'s rık: - y G • ,.,,.~ ' X - örüyorsunuz ya,. Cevab vermi- onsia? .. mukaddes Çiya'nın go··zıerini ,.- . .ı 

madı. Sinyor Alvarez Torreı dedik - t ..,. 
yorsunuL Şu dakikada her ı.amankin-. - Evet, sizi de ~viyorum. bciniri İhtiyar rahib beş dakika kad• 

lert bu herif gtinahsız, SUÇ5Uf bir · - Hazı·nenı'n anahtarı d JI dam değildir. Yanındaki ise, kimblUr en daha güzel ve daha cazi):)siniz. Ve birden seviyorum. Ben namuslu bı.r deye kapanmıt vaziyette kaldJ. ıçı" 
k k Francis gene kıza töyle diyordu: tam manasile bir muammaSJnız. Kadın kızım.. yahut kendimi böyle farzedi- Büyük bir vecd ve iştiğr•k / ne or unç cinayetler işlemif bır hay- - Benim için Panamada gecıkmPk oldugun-uz için mi yoksa ıs· p•nyo'ı kn yorum Zira ayni zamanda iki erk o· k dind mJ ti d 

dud! Onların tıpış tıpış geçtikleri yer- ' " - · ' •''-"1 en en geç ş · JJ iıı ( 
de!' biz niçin geçemiyellm?. büyük bir Uf eseri oldu. Hata ettiği- dını olduğunuz: için mi, nedir? .. 6evmek ve faLiletU bir kadın olarak Delikanlı ile gene kız ihtiyar tc'l 

1 

lhti H mi ,imdi anlıyorum.. L<'onsia, halecan içinde idi. Gözle- kalmak mümkün değil.. Fakat, ne e- liyi hayretle seyred,·yorlar, ffl ,,,_.,.r 
yar indli, dairenin ortasınıt es- ~" 

. b' k Delikanlı ile gene kız bir kayıtnın rini delikanlıya kaldırdt ve aakin bir hemmlyeti var. Ben f<'na bir insansam kudug' u duaları tabı·au·le anls.ıtl r' 
rarengız ır ta ım çi"Zgiler daha reı - ı ••sle·. 

tti K 1 bi 
üstünde yanyana oturmuş ardı ve ..... kabahat bende değil ki .. Demek ben !ardı. ..., J , 

me . um ar ·ç ses vermiyordu. H 1 ' M "'.':'.,; 
Dairenin dı,ında da ayni sesslzlilt mü- enry'nin dönüşünü bek iyorı&rdı. - esele, realiteyi olduğu ~ibi tet- böyle doğmuşum._ Henry'nin döniifünü bekl.e y-( 
f8hede ediliyordu. Kumlar ancak kup- Leonsia muzib bir eda ile ve zarrı.an kike dayanınca ben de pekild bir İri- Tekrar sustu ve Francis'ten boşuna Francis tekrar mağaraya ı,.tird~· ).:lfıf J 
kuru olduğu zaman ve gun·· e'"ın lnza•n kazanma için: d giliz veya Amerikalı kadın :>labilirim, bir cevab bekledi. sia ile ihtiy~r rahib de on•. re ' ... ~ı·.,._• 

T .. - Nevyork borsa-ı sı· .. ; bu erece mı' dedi Delikanlı ··k dd •· eli •· 1 it d . . ... .... . , meyus ve mu e er r..ıır 'yorlardı. ihtiyar Hindlı·n.•n '''/ fUB arı a ın a .es verıp n3v1ad•jtına ,,-
.. • .J- ül alikadar ediyor? niye sordu. Ve kısa bir süktittan sonra, deva:n tavırla, tefekkür deryasına dalnnştJ . ma•aranın a•••nda no··be•,..ı bıt ,.,O·" gore, yagmuru..n sonra gilr'" tü, tabi- J ~ 5'"' ...., ıı· 11 atile kesilmişti. Çılgınca sevdiği bu delikan ının ya- etti: Gene kız gülümsiyerek: Mumyaların bulunduğu yere ·ı ~..; 

Ih. Hindli nında uzun müddet yalnız kalmak fıkri - Siz bana ••kınızı itiraf ettinlz. Du- - Anglo - Sakson kimmiş? diye ihtiyar Hindli mukaddes yaııI.-~il" 
tiyar · · mukaddes y.ızıyı par- onu ürkütüyordu. k sord M ı ı k d kk ""• na mu abil benim slzl hili tcre.t::lüd u. ese ey ne a ar soğu nn - mağa batladı. Parmaklarile ti 

maklarile tefsir ~erek: - Be~ açık tabiatlı' bı'r adamım, Le- hl ki k ve şüphe içinde bıraktığımı, kalbım- ı a ortaya oyduğumu görüyorıu - kınabı yoklıyarak: 111 - Mukadde~ yazı, ne zaman kum .. onsia! Kalbimdekileri hiç sakliamam. d ki nu•. Jıju'~" ı h 1 e ' duyguları gizlediğimi söylüyorsu- ... B 1 d .Jı ba)'o ır 
ar av amazsa emniyetle yola devom Düeündüklerimi olduğu gı'bl söylemek . - u mumya a.r, ea.ı, 11..{oY''I_ 
d ·ı b.l nuz. Pekala, öyle ı'se.' Ben de ·u·phe· - !-'-•-· yok Leonsla' Ben' ~' h 1 dı ,, e ı e ı eceğini töylüyor, dedi. Şimdi - isterim. .., "'"tuu • · ı 3eVuı- ve ı.rsı'? arın mumycıl<!rı r. ıı'I ı 

ye kad:ı.r mukaddes yazının emirlerini - Demek bu hususta biz İo;panyol - 'lee~>~yionru· km~~'i olarak dağıtacağım. Sizi ~ini"? halde Henry ile nasıl e\•lenebilir- rın ha'Zin<'sini ihtiva eden _,d;ı~~ı.V' 
har!iuon tatbik etti'm. Şı'mdı' de •eııe - iinbo'. gvinde ebediyen bekleme,..,e m• 

,,~ • lardan farklısınız. Biz düşünceleri - · Delik ı k ,, d x-. • ·" 
ona uyalım ve hemen yola çı kalım e\."· d · tl anının enu.iıine 0 ti• ~ uz.a... - İhtimal maksadımı iyice anlata - durlar. J"' mizi aıma gi t'm~ği severiz. nan kollarını itti: ltl ı 
ıadım!- _ Beni ıa•ırtıyorsunuz, Leon•la'. madım. Henry ile evlenmek arzusun ... Francis, ihtiyar rahib.i ?. uttar ı.."L"' ~ 

Y ., - Durunuz! dedi. Henüz süzümü bi- da 5· d •" .,. 
İhtiyar rahible oğlu o kadar hızl ı Ben kalbimi bütu··n çıplaklıg"ile ortaya yım .. ı:ı.i sev iğim gibi Henry'yi de lunduğu salona soktu. IhtıY''' ıı-, 

tirmedim. Sizi seviyorum ve bununla · k " 
Yürüyorla.rclı ki, bir müddet sonı·ıı koydugu'" m halde sız arık konuşmu • sevıyorum. FC\ at, ikinizle birden ev- da da secdeye kapanarak uıu rı*/ 

T müftehirim. Niyetimin ne olduğunu da ı k li.n • 
Torres'Je Manşeno'ya yetiıliler. yorsunuz: ve bir kelebek gı'bi etrafım- cnmeme enun m i olduğu için, iki· bir takım dualar okudu. Sont ' rıf 

soruyorsunuz. Bu da gayet açık: Hen- ı d b. ·ı ı •· H ı v• 
Bu iki adam, görünmemek lçin. der- da uçuyorsunuz ... Neden? Samimi duy- ry ile evlenmek! 0 z en ırı e ev enece&un, yani enry kaddes yauya mürac•at eti 

hal bir çalılığın ardına ,Wenınielordl. ıulannızı öğrenmek: mümkün olmı _ F Ue!.. dilinde bir şeyler mırıldandı. ,,ı1 
rancla taşırıp kalmıttı: Delikanlı cevab vereceği lll'lda ııenc vuJ<.11' 


