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Silifkede tarihi bir 
ev bulundu 

tar Silifke (Husu,i) - Türk Tarih Kurumu 
ıtt alından. huTada mo1:.:yikli hir ev bulun ... 
~~ııtur. E\.in be~inci a.r~a aid olduğu tahmin 
'""' rtıtkt<'dir. GÜNLÜK 

·-
AKSAM 

M. M. Vekaletinin satın . 
·· alacaği romorkörler 

GAZETESİ r,~!~~ra Tarih 'e Coira(:ra Fakültesi Prn .. 
nı•k'-d bu ev hakkında tetkikler yap .. 

uıı ırlar. lDARE YERİ: !STANBUL TURKOCAGI CADDESİ. TELEFON: 24154 
TELGRAF ADRESİ: <llAKİKAT• İSTANBUL - POSTA KUTUSU: 610 

Ankara (Hususi) - MillJ Müdalu Vek.i· 
Jetinin satın alaca(ı romorkörler. için Veki· 
let emrine 40 bin liralık bir tahsisat veril
miştir. Bu romorkörler İstanbulda tayin edi
lecek eksperler tarafından muayene edildik
ten !Onra satm alınacaktır. 

'"? PAZARTESi 23 EYLÜL 1940 Fiab 3 kuruş 

....... -. .:ı 
~· 

-=-· -.,,. 
=-· 

... :::ıt - ~ • -=---· 

-- - -..-.... 

, 
• 

• . -... ·- -- -·-
• • • - --- • 

' 

".l@C 

• 
... 

- .. .. 
.L 

1 Milli Şefin Ekspres Çekmecede 
iltifatları bir arabayı" parçaladı! 

Jzmir 22 (A.A.) 
Milli Şefiıııiz Reiıicum· 
hur ismet Jnönü, Beledi
ye Reisi Behçet Uza ata· 
ğıdaki telgrafı gönder· 
mek ıuretile iltifatta bu· 
lunmutlardır : 
Dr. Behçet Uz 

Belediye Reisi 
Jzmir 

Fuardaki muvaffaki· 
yetinizden dolayı •ızı 
tebrik eder, •ayın lzmir· 
lilere refah ve •aad etler 
dilerim. 

l•met lnönü 

• SON HABER 

Sadmeye uğrıyan arabacı 
surette yaralandı v 

agır 

Dün gece saat 22 de Sirkeciden ha
reket eden Semplon ekspresi saat 23 
sıralarında Çekmece civarında. 24 ün
cü kilometredeki geçide geldiği za
man, geçide birdenbire bir yük ara
bası girmiş., tren arabaya çarpmış ve 
parçalamıştır. Bu sırada uyumakta ol

duğu anlaş.ılan arabacı mucize nevin
den bir tesadüfle trenin altına gitme
miş, böylelikle, muhakkak bir Olüm
den kurtulmuştur. Arabacı, sadmenin 
fiddctile yolun ilerisine {ırlamış, yere 
yuvarlanmıf, muhtelif yerlerinden e
he'mmiyeUi surette yaralanml$lır. A

rabacı baygın bir halde Cerrabpaşa 

hastanesine kaldınlınıt, Müddeiumu
mi muavinlerinden Orhan Köni hi
d~e tahkikatına el koymuştur. Ara
bacı baygın halde olduğundan henüz 

hüviyeti tespit edilememiştir. 

Son 24 saatle 
zabıta vak'alart 

1 - Dün Kôprünün K.dıköy lske· 
lesine yanaşan Heybeliada vapuruna 
atlamak isteyen Küçükpazar sakj.nle
rinden 15 yaşında Tayyar denize düş• 
müf, botuJmak üzere iken kurtaral
mlştlr . 

2 - Üıııküdarda Dibağl~ maha1le
ıinde Durak sokağında Fatmanın aa
hib, Mihribanın kiracı bulunduğu 6 
numaralı evde dün gece saat 23 te 
yangın çıkmış, evin bir kısmı yandık• 
tan son;:·a aöndürillmü.itür. Yangının 

atılan bir sigaradan çıktığı anlaşıl
mtfbr . 

M a n ş sahilleri ~cİngiltere uzun M ı s ı r cephesinde 
ateşler içinde bir harbi lngilizler ltalyan 

i Dii•nı•n tan_·•r._ıe_rlnı_·n_••_lm_ckte olduiıınu haber alan yfüluce lngiliz avcı tayyaresinin ktndile.ini k•••ılamak ü>eee havalanmı, man;:mı... yanıp duruyor kazanacaktır ! )) mevzilerini dövdü 
itina/ mah· Loııdraya MISIRDA Amerıka 0 k k d Nevyork 2J(A.A.J-Jn. T hl b İt ı 
-

düıı geceki BUHRAN •. ndı·ıtereye Cuanlaeı·sr 'veOsdteı·g~ere, gilterede bir tefti, •eyahati ra usgar ı a -lı,enaeıerinin 8 yaptıktan •onra memleketi- yanlara verdikleri 
'"~ası A L M A N Kab i ne n i n yar d 1 m a noktalar yeniden ne dönen Amerika erkanı· 1 zaman düşünme -

•mlekeue i•tinaf mahlıe- • JıücumlarJ b i r k 1 5 m 1 berdevam bombardıman edildi halrbSiye reİ• mubavini ?ene- dikleri bir nokta .. , 
ı r1 l 'd H A R B ra trong mat uat mume•· Lo d 3 (A.A.) İngil' ha 

lth ~~n'A~~ey~:~eı:tin~:~~ Şı"ddetlı" b a r a • v • d 5 o Londra 
23 

(A.A.) - İngi!i~ hııva aillerine aıağıdaki beyanat- lruvv:u:~i ~ısır ceph~ndeki tzİtah·= 
~~·.~;;~~,~. h::;;::~:::: :~:~~~~ J taraftar. ı ! aşıngton a ~~~~:~~~~~~:~~;:;:~~~: 1~!E;..;~;~ ta buıunmu,tur: :~,~lorini örselem•ı· dev•m •tmek-

tih.i1)• hlahkemelerinln Uk te .. kill ta- !I t es ,· n e' tutulan Kahitt 22 (A.A.) - İtalyanın MJ.!'lr d t d sil.it alınmıtlır: Boulo,ne"da bi .. çok «-Zannediyorum ki in- Cenubi Afrika hava kuvvetleri İtal-

~.:tr:~~~~=~.~::::~~~~::~~; t'llayya'reler bomba ~::~i~E:~~b;;~~:b~~~:~:~: be sk r o~ er .e
1 
n :~I::::::::1:::r:::nb~:: ·!~;:~,~.:un bir harbi kaza- ~~~1:~~r:::.::u:::: :: 

~:b1:di:::
1

~:1!.%~:~!~ ~:~':~1~0.~ • ı:!::cı:~ ;öar~W:!urP~s.rt~f:n~7mi~1~~im 8S, 8 yeni gemi er ~a;e~~i :au:g~ı:r~~ı~ı~:~~1;;:ı~şı~; General, lngiliz halkının ::~~s~u:5,.ın;_!:!~:;hüsü bak· 
h~ ı.~lı._blcee binaen kaldırılmıı olan 1 d • t -d ki Sa birliğinden bah•ettikten •on .Trablusprb İlalyayA verildiği n· 

:~t\. ~11.~:~~~m;;~ ~=~~i~a~d~~e=~ arını enıze a ıp '•edi.stmA. ~e-spaiMtar:~arftarpr::ı:d:"ırır.: ~;;;~~ı.ı~aerb uaı: tayyareler ver"ıl • ~~:~~;d:~:~:eg;~:~:,ı~~~:.'an- ra fÖyle devam etmi,tir: man, bu memleketin bir gün !\1ı~ır için 
._ v "i gın bütün limanı aydıniatmıştır. Ca _ bir tehlike tetkil edeceği dü.~üniilme-\iı.w .. •!Una.t mahkemelerinin timdilik k 1 ' 1 /ng'l' 'l t t ml.,ti. Bugün Trablus-rbin bOyle bir ...._ tne J k t lstüa eden naZJrJarın yer1'1e Kra lai~, pike uçuşlarla1 çok: şiddetli bir ~- «- l lZ pı O Ve ay• ... ~. taıtırı rn e ete şamil olup olmaya.. a ç 1 a r .. \..-.J:l • •• •• •• ı ·· tehlike teşkil etti.ti anJa,ılmıştır. ,.. 

lri"de' :-ene cibı '"-..ıite v• uıahi,yet1er • emmı·~umram. esile dört yeni llazll' nas~- mesı gorUSU uyor kitde bombardıman eclilmı,. büyiik yan yarelerinin, Alman pilot ve 
it~. l'enlden ih)·a edileceğtui _ kanun "i gınlar çıkarılmıştır. Calai.J hmanınd&. l • 
~ı.~,'"" htniu ıönnedigjmiz irin , Londra 22 (A.A.) ·R•uler. - Bu Sözüne itimad edilir bir memb•d•n Lo dr 22 (A.A) ' C d ıı H U demirli dört gemiden kalın duman sü· tayyare erine faikiyeti afi· manlar /ngilterede kendile• 
t~'"')boruı:. YalnıT. bildiiimiı bir şey gece, fimaH fRtki aa.hillf'rinin bazı ökfenildiğine göre, bugünkü vaziyetile Loth7ana ve Ca~; ;asın:: e cere~a~ tunlannın yükseldiği qörülmüş.tür. htirdır./ngilterenin iıtiltUına rinin naııl karıılanclıklarını 
"t•ı U tt kil.tın ı d ı noktalarında Alman ha\'a kuvvetleri- kabine, mÜltRcel kararlar almak itin · Alman gemileri Fles,..ingııe'dl' dahi • •. , , , , 
bi, L.. ~ı.a3·atım 17.a yeni lrir ruh ,.e tau nin mahdud faaliyeti Jrnydedilml tir. üzerinde tazyik icra edilm~:-Uni isterıı~- m. uvalfakiyetle_ bo mbardım.•n. e. dilmi,,- ge rnce, muı ev ı u 16 ı a- gorunce, ıç fUP eıı%, aza• lt.İ)·e ı.~ ':'! a ~an an ırı mao;:ı, eden görüı;meler lngiliz efkin umumi- ı l t l b t l ·· ·· h • " h ' 

"ll ye.sinin nazarı dikkatini celbetmelctedir. ~ttrı \"Vet .'·~retektir, Filhakika ~·eni Fakat tiddetli baraj ateşleri, bu tay- mekte ve nihat kararı almadan evv~l Bu görüşmelerin ta&ilAtı malüm ol _ tir. Boulogne limanınd:ı lnq:ıhzler 12 ya korkunc zayiatı göze al- mi derecede ıa,ıp kalacak• 
ııı .. ,, .. ttıucıhınce 1·,tı'naf mahkeıııeleri, yareleri h~men derhal .'(~ri kaçırmış- d11:ha geni• inkişafları bekl~mck al'zu- Alman gemisini bombardınıan elmif- ' 

" .r v martı.akla beraber ve her nekadar he- d t "l d Al l d ıt.ı,,· 1 ,len _hir hudud İ"inde, bir rok hr~BuniArd;ın Qapları, k"çarken, bom- sunda bulunmaktadır. lerdir. ma an evesau e emez. ... ar lT .. » 
... ' ' b l d · ' 1 nüz iptidai: mahiyette iseler de Ame -l• tt.ıhat h il d v• • • a arını enı7.e atmış ardır. istifa eden dört na:ı:ır, !\taliye Noıırı "1.l,t t • surette a e ctegı ıçın rikanın ingiliz ve Amedkan işbirHğini 

hıiı.,t..ı CVdtnde birind dereccrle fllıcm- Londra mıntakuının birçok bölge- Nokra~i Paşa1 Münakalit NAzırı ll'!ah- k 
1 1 

· -
' " h 1 Pasiliğe de teşmil ettnl" n y~t erının. "'11 •'- a z olan sür'at iıi temin edil- lerinde yan~ınlar çıkmış, fakat. Lon- · mud Halis Paşa, Ticaret Naz..ırı Alx:lül- kiti 

1 
k 

1 .... k b işareti olarak_ teli · edi mc tedır er. b tır. dranın merkez kı!'mında hiç ir yan- hadi Bey ve Devlet Nazarı Ali Evyüb .ka in .
11 

•• d 
1 -..'"•ların .. , . . k 1 · f ç k · Amerı gı ercye JV es roycr 

L sur alle ınlacı 1,,n lcınyız gın vu ua ae memıt ır. ı an yangın- Beydir. .. d • k d.k 
" . b' gon ermcıse arar ver ı ten &0nra ar-~'"•1Jb"~.•. dairelerinin müteM<tdiyt>n ların hepsi, bır ~atten az ır zaman Bundan evve. 1 Devlet Nazırı olan [tık •ıJ tik . 

1
. . l'h ._ ı~-

' ı ı d · d" .. 1 .. _... . • . n. an vazıye ının sa a uu uu-'"·,d•-•.•rı.lm .esi maksadı temine k.:.'i zarın a son uru mu"~ur. Abdülhamid Süleyman Malıye Na11r J'o b . ti' , d' 'kk 
<(Q ~ 8 una ve u vazıye n :şım ı dl at na-

\t tn 
1
Ci rıhı memleketin en J'iiksek Londra bıtnHyöro ile Londra civa- hğına, bundan evvel ~en~ Devlet Na- ı 

1 
Am .ka .. d C b 

>it .... Jbtıhterenı bir hey~ti olan tem- rındaki kontluklarda, tarlaların bulun- zırı olan İbrahim Mecid Le\•Aı.ım Na- ıard arını erı_1 ~u a aa.~ın~dn gbar 
.ı. "ıaı..L h N 1 urumuna çevrı mesıne mu.~a~ u-
"< dot'll\enıe~ini.n i~lerini çolaltmak duğu mıntaka1ara da bazı ücumlar zırlığına, vaktile Levazım aıJrı o an 

1 
d "''" h .. krn ,_, im hl 

ı... ru d · d b' k . . End" . N un u5 ....... a u c"ıuf o run mu e-
h;""· ~,ı._ eğildi. l'§tlnaf mahk.emeleri yapılmJifhr. Lon ranın ırço cenub Salu Saml Tıcaret ve u!>trı • a1ır-

1 
.. '"km k dir 

'"..,uı bo - ·· · 5 N! N 1 .. megozu ete. ~'- r arı bertaraf edecektir. Bu ve fark bölgeleri üzerine yangın m- lıgına, Huseyın ırrı '1 ıa nzır ıgına C d .. d 
1 

d 1n· •

11 '- ._ l'l\I . . . . .. • ~ . ereyan e en muca e e e gı ereye 'i'li.ttı11ıi n.u; hukukf sahada dc-gil, baları atılmıttır, getinlmıştir. Hu~yın >.>Jm,. ·~. u- yardım arı.usunun en bariz teuı.hürü 
tt:ı..ndı. v~ •hliki mevzularda da hütün İngiltwrenin cenubu tarki mıntaka- man~a Mi.ınak~1it Nezaıetı ışJ.,.rını de olan 50 des(royerin gönd~rilme~indcn 
~tıQa tel:na~ da.ima rehber olnıuı la- sında, köyler, gelişi güzel bombardı- tedvır edecektir. sonra htr meselenin tetkiki vesil,.!'ile 
1_ d . rt\)'ıı: mabkemeM kararJarı d l b d b'r kili h · 
" tn_ man e i mif ve u ara a ı .se a- M "dd I" b• lngiltereye daha ne tRrzd.ı )ardım e-''k 1. n bir tetebbuun tnnhsuhl o- t et 1 r \i • 'll) sara uaramı,ltr. ans a Si I dilcbileceği devamlı surette izhar e-dil-.:r rı, 1 ıneUj hukukfinaslarunı.c da 
?I '' alnı. ı --o- , 9 mekteclir. ~dh. k a mkinını bulacaklardır, 

"'·ı,;~·. •dar huır•'" unsur ıibi iki Amer'ıkalılar Londra fırtına basladı I ve~~ç:·i".~:~ i::iü:~~1.:·~: :::: ~ll,..ı...,~O\il d.olayLo;:.iJe muhak<'ıne u-
~t "'"

1'd lh • kaledebilerek düşman topraklarının en ti\ tek ' ~.a edileml)•en bu te~ki- 9 ~htu,, ••• Vucude ıetirilmesi, adli bombardımanını Londra 23 (A.A.) Dün akşam uzak kısımlarına hücumlar yapm•iı• 
~~tll,,d.11da muhakkak mi.ıbim bir Pas de Calais boj;aı.ında şiddetli bir müsaid bulunan bombardıman ta)•ya-
"lılı.ttiı:ı ır. Cu.nıburiyet hükilıneti mem- d d d' 1• fırtına kopmuştur. Dalgalar çok yük- rekrinin verilmesi vardır. 
:'.'ıı, 11~"1ukadde'.atını eline aldığı za. ra JO an in IJOr 111 sekti. Cenubu garbidcn kuvveUı bir Amerika tarafından İngilteroye .a -
~İtıd duşuodujü ~ey, yurdun her rüzgir esiyordu. tJlması tasavvur edilen 30 gemi ve faz-
\ ~ı.tn,ı.e rnutıak ~mniyeti t.e-,hı etmf:k Nevyork 22 (A.A.) - Amerikalılar, U la malı.«?menin mubaayası i~in K~na-
~ '• Bu emnıyet hulfÜn 0 kadar bu gece Londra üze.indeki hava mu· ZUn menzilli toplarla daya yapılacak kredi ve kararlar Kana 
~i~~t~r k~dar muvaffakiyctle temin hare~sini rad);o ile dinlemişlerdir. da tayyarcciltrinin talim yapmasına 
~· '>ıtıb ı·~· korkmadan ve en ufak Columbia Bıoadca•linı sistemi •pike· Douvres'u bombardıman mani oldukları zaman Amerikan hava 
.\ Öl'it k,~ aga )·apn1adan iHıhaıla di)e- tinin LöndradR bir binanın damından Wlerinin bu talimler için kullanılması-
\ "t>up._ normal zamanlarda bir <"ok yapmakta olduğu radyo röportajı e'.'!i- Londra 23 (A.A.) - Almanlar, dün, na aid meseleler zimdl1m~ğe deKcr. 
:~de d ~~h'llekctlerl bu \..adar ..,iihün nasında, İnl(iliz hükUmet merkezinin Fransız sahillerine y,.r 1eos~trdikleri u- Amerikan efkin umumiye~intn ha-
'-'tt 'Cıldirl<'t. Dahili idaremiz İ<'İn muaı.zam hRva defi bataryalerırun :zun mtnı.illi toplarla, iki defa, İngilte- reketi istikametini gö~teren nyni za-

tJ.ı. •rtı b'ır h•d' ı c ·ddelli b·raı· al•"' sarih surette '•ı' reye ateş açmı$lardır. Bazı nlf'rmılf'r · ı d ı·ı· b. d U '<' 'd" a ı. e o an •ıU zaferin !<ol .. •p .... - manda Ingi iz avasına ı ı ır yor ım 
• ~~tttı.ııı1!lUeo;:in~e -~abıtamu ~adar Ad- tilmiş.tir. Douvres mınt.ık11ıııına dii1'n1ü,hir. temin edctı haller bunlardır. 

t, de buluk .şeref }115se ... i var- Kanada hava kuvvetlerin.~ gönü11ü 

lt'ı T" k" R t" t yaz..ılan Amerikan tebıu~larının ayda I~ ~d cürümler kanununun ıaıhi- Ur ıye • umen ICare tahminen ıoo kad•r oldu~u h•kkında 
'tırı\ttıı lıatarımızın, tehirlcdnıizin ha- Ottawa'rla yapılan resmi beyanat eıı;a-
lt.ııd,, d'ii 1Hirmiştlr. Diyehlllıi1 ki ''a- muz" akerelerı•nde • sen 26.500 kişiden m;.irekkeb Kansda btıı \' 

1 

butun bir tarih boyunca. ha~a- vazıyet hava kuvvetlerinin ne gibi bir yardıma 111 ttıı1'.' ttreUni ~imdikl kadat t'hlnİ)et i~tinad ettiği hakkında bir fikir vere-
11t.ııı il 'orrntmi,tir. Sokaklarda nara bilir. 
' ~&e.rhoııılar, şuna buna taarruz c
lırıt ti:~k~nlar1 dağlarda c-ezeu t'.;;ki~·a
~~1-t'/ l•rtıdi bir maul ohnu-:tur. Ço
.'1. b~ı~, daha ,imdiden, bu v&.k'a
~ .. h·ku_l'Uklerinden tuha( l'e iğrene 
~l~ı_;d tt)·e. olarak dinltmei:~ bn-:;la -
~llıttı..~t', istinat mahkeme)eri emniyet 
"11~1 Jı· ~ın dışında kalan diicr Jıu .. 
ttti tiharlı_ elerde de sür'ati (en in tde-
·~ etıe nı . . " it ldl' emteketımı~de kuruJmu~ L: flltt., 1 

•henge bir kat daha ku,·vet 
t~~lld:et hablfedecektir. Bu isabetli 
lııı,k bi • dolayı hiik6meti tebrik 

r l'lcdan \'e ahlıik borcudur. 

Necip Ali K İJ ÇÜ KA 

Dış Ticaret Umum Müdürü talimat almak 
hareket etti Üzere dün Ankaraya 

Türkiye - Rumanya ticaret ıınl::ıqı1a- muştur. Alakadar bir ut. ~Orüşmeler 
sı müzakereleri heni.ız bitmem;ştir. e5nasında ihtillfı mucib bir 'f'!beb oJ .. 
Müzakereltrin bir iki gün tevakkuf madığını. her iki tara1 mur~hlu••slarınıh 
devreıd eeçirecetinden bah::.edilmckte- direktif almak için, müı.akerelerin bir 

dir. iki gün tatil devresi gcc;irm~'iinln, her 
RumRnyalılarla müı.akerelere ~emur 

edilen Dıı Ticaret unlura müdürü 
Servet Berkin de dün &kş:ım Ankaraya 
hareket etmiştir. Servet Berkin, ticaret 
anlaşma111 görüşmelerinc?e, ncaret Ve
kiletinden direktif almağ• mecbur ol• 

anlaşma müzakerelerindl! görülen ta

bii bir hal olduğunu söyle?T1ektedir. 

Servet Berkinin Ankarada bir gün 
kalarak yarın sabah echrimiıe gele ... 
ceğinden balıaedilmektedir, 

Günün fıkrası 

Sırası mı? 
Belediye dükkin tabelıllanna cfeğil

tirmeie karar vermiş. Eı.ki tahta ta.be
lilar kaldınlac~ bunlRrın yerine 
kristaldan bir örnek yeni levhalar a'§ı
)Jlcak. Şehrin imarına dijrt <'ile sarıldı
jımız bugünlerde dükkinlann bu su
retle tezyin edilmesi güzel. Güzel ama. 
111'851 mı? 

\ 

Demirspor: 
Türkiye 
şampiyonu! 
Dünkü neticeler: 

Beşiktaş: 2 - F. BahÇe: 1 
Vefa: 2 • Süleymaniye: O 
G. Saray : 9 - i. Spor: O 
B. Spor: 4 • Topkapı: 4 
Kasımpaşa: 3 • Beykoz: O Beden Terbiyesi htanbul Başkuu Fenerbahçe Mııt1tanına 37 - 38 - 39 .. 40 

seneleri miJlj küme şampiyonluiu kupasını veriyor 
• 

• 

fener • Beılktaı nıaçında, Beşiktaı kalecisinin (iizel bir kurlanıı • 



HAKfKA:T 23 Eyliıl 194u 

1-/ er gün bir röportaj: 
J or.e( Peyre'den YALNIZ istanbul gittikçe genişliyor. ---Çeviren: Ömer Nej ad 

Bu gidişle ''Küçükyah,, da 
şehir olacak •.. 

--
Sütcüler süt fi-

~, ................................ ,.,. 
Halılı Sanayi Birliği 

sergi açmıya 
karar vermedi 

Çöl ortasıfıdaki Burç otelinin muha-ı dökülmeye başlamışt. 1. -Yanık. yerlıt 
lızı Meysner be, aydanberl uhr•b 1- cılk yara olmu, akıyordu. Sinekler O'" 

çinde boş oteli bekliyordu. Son mil•- mudarına konmasın diye Meysner rıtÜ "' 
teriler çoktan gitmiş ve Meyıtner zen- temadiyen uğraşıyordu. Kendi kendine: 
ci u,ak ile otelde yalnız kalnu~tı. Maz- - Deli olmak işden değil, deü ôlrna~ 
gallarla çevrilmiş kumlu avlunun orta.. ı,den bile değil! diye söyleniyordu. 

değil mi1 
!anda otelin yiyecek depolan, atölye- •~• 

r-RH-p-or-ta-j ı -ya-p-an_:_H_U_S_E-Yl_N_A_V_N_ı--ıl atını arttırmıya 
Son aylar içinde Suadiye, B'ls lancı, 

Kart.al, Küçükyalıda ~!ılık bot arsa 
kalmamıttır. Hele dı-niz kenanr.da bir 
karıt yer. bulmak kabil deti ' dir. El le
rinde beş on kuru şu ol :ın 1- imse:er b ,
le. Küçtlkyalı, Kartal, Cevizlik kö)·le
rinde mutemadiyen arsa ~lıyorlat. Bu 
yti.ıd~n bu mwtak.alard :ıl d. arsa fiat
lan iki misline çıkmıttır. Vi.kıa•eııı13k 
fi.atları harbdrn sonra t-ehrını ;zfn dı~er 
mıntakalarında da yüksl·l mi 1tlr . E -
tindeki aermayelerini ticari veya hrr
'.ıanği sınai bir ite y&tır•n akta. n1a.hzur 
görenler, bunu em lıi: ke :;a tırmı şl:udır 
Harbden 110nra batlayan bu unıumi te
mayülün en ziyad~ KUçiık"Y1th. Kartal 
(l'ibi yukarıda yazdığımız mınhıki\l:'lrda 
büyük teslrleri görü.lmek tedi":". 

Acaba neden? Bu me 'ff!le h;ıkkınd11 
•l!ıkadarlarla gorü~ tük. rı.te lcyı ikiye 
a.yırmak lizımdır. 

••n Haha itibarile istnnbul büyitk bir 
şehirdir. Bu yuzden Be!tdi .vıP! umumf 
hiznıetlE'ri yapma~a pek ımkS.n bula -
mıyor. Şehrin hududları gcni , Jcdikçe 
pek tabii ohırak bu im!-.An~zlıkl .ır da 
.w. tac;ı ktır. O uman ne olar:ık? Kü -
ı;ükyelıda •uran bir vatandat, Bele
diyenin bu imk;insız ! ıklarını gö:1 önün
de tutmı)· arak. Belediyeyi tenhid ede
cek u , kanalizac:yon, h11val(azı te!'İSll
tın ı n ya pı l madı ğından şikc\yrt edecek 
Vf' hrin içindeki Belediye hi1.mctle
rinin, burada da yapılmasını ;ı.rzu ede
cek, acaba hu arzuları yerine grtirmek 
kabil olacak mı? Bu mümkün ol~a bile 
Belediye hizmetleri arttı~ı için, Bf'le
d iye- masraflarının da aruı.ca){I muhak
kaktır. 

Kadaatronun emlak 
liatlarına tesirleri 

karar verdiler 
Belediye, sütçüle

bu husustaki 
. 

rın 

kararlarını tetkik 
ediyor 

Tramvay idaresinin 
otobüsleri, hususi 
otobualerden daha 

pahalı 
Bir okuyucumuz bize yazdıiı 

mektubda diyor ki: 
•Tramvay idaresinin olobü"le

rile Beş.iktaştan Taksime kadar 
14 kuruııa l(idiyoruz. Halbuki ay
nı yerden Tak11ime giden otobüs
lerde {iıt 10 kuruştur. 

Bizim bilrliğimi1., Tramvay ida
reıı;i umumt bir hizmet n1üeı-!-e

se'.'!idir. Tarifelerinin hususi mü
eF'1ieselere ni spt>tle daha ucuz ol
ması icab eder. Bôyle o:duı!eu hal
de nrden hususi ohıbüsh~rin ta
rifelf'ri, Tramvay idaresinin oto
büslerinden daha ucuz?• 

Haklı değil mi? 
u µ 

Birlik reisi, İzmir 
Reisile Belediye 

miinakaşa etmeğe 

taraf tar değil 

leri, garajları boş kavuklar halinde 
görünüyordu. 

«Burada kaldıkça deli olmak leden 
dej,'.fit. diye Meysner kendi kendine 
mü~madiyen tekrarlıyordu. 

O hayatında hiç bir uman, hiç bir 
yerde bu kadar korkunc hir ıeıı'.'>izlik 
içinde kalmamıştı. Hararet kumların 
üstünde bir feveran halini alıyo• iu. 
~ma güneşin ate,ini söndi.Jrrn yaş; 

bir sisle sarıldı ve süt renğinde akisler 
yapan sıcak bulutlar çöle ı:ı.er gıbi ol· 
du. Duvarın dibine halsiz nı.anm14 olan 
zenci Mey"ner'in tl!hdidlerilı biraz ha
reket edebihyordu. Muhahz !ıcaktan 
boğulacak Ribi oluyor ve tcr.,.içinde bu
nalıyordu. Kovaladığı aineklcr tekrar 
gelip konuyorlar ve onu r•hatsız edi -
yorlardı. Kanında ııtınay;;ı benzer bir 
şeyler dolafıyordu. Ö*le yemeği zamanı 
gelince yerinden kalktı. Zenci uf8.k or
tAlarda görünmeyordu. Acaba başını 
alıp çekilip gitmit miydi?. 

l atanbul fehri, Suadiye ve 
etrafına doğru geni,liyor 

Şehrimiı:dl"k.i &iitçül1:1r di.in kendi a
ralarında bir toplantı .,..ıpaı-ak süt fi
atlarını artırmat;a karar vermışlerdir, 
Bu karan icab ettirPn ıebeblel· ~urt
lardır. Son zamanlarda ineklerin J:ldA 
maddelerini teşkil eden ı,amPn, kuru 
ot, kepek ve ra1.mol pahalıln şmı7tır. 
Bu vaziyet karşı.~ında ~üt ıiatlar~nın 
artışı da z.arurt görülmektf"dir. 

Kartal. Pendik, Ce,·izlık,. Kü~ük,·alı 
gibi yerlerde rmlRk fiatl anuın yük • 
s;elmf'"indPki bir ıııt'hf'h de, huralıu·da Sütc:üler Belediyeye mürac~'lt ede· 
kadaııtronun tatbik edilml!'5 idir. Ma - rek bu kararlarını bildirmişlerdir. Be-
1\ımdur ki, bir mıntı:ıık11da ic1dastro ya- tediye İktısad müdürlüR;iJ sütı;iiltrin 
pıldığı 1.amnn, ara1inln va7i eti, hu - ~u müracaatini bu gün tetkik edecek
dudları kat'i olarak t11ayyı..in eder. Bu tir. 
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KISA HABERLER ~ 

İzmir B<>ledive Reh.i B~hcet Ur, 
İzmir fuarının . kapanma!'l;ı müna'.'>ebe
tile, sanayi erbabının fu11ra kR:-şı bü
yük bir alika gfüııtf'rmedii:!ini 110yle -
miştl, Behçet Uzun bu '.'IÖZl "rİ, İııtanbul 
ııanayi rrbabı araııında do1 ehemnu~,etle 
karşılanmı-.tır. Acaba İAtanhnl fRl-ri
katorları. İmılr fuarına iştirAk rtm•di
ler miydi:' Bu .suali İRtanbul Mil!t Sa
nRyi. Birliği rPİsi. doktor H.:ılil ~,..,ere 
1<>rduk, bu mevzu etrafında miinııkl!ışa 
t>tmeğe taraftar olmadı~ı cevabın.1 ver
di . 

Meysner tiddetli bir yeiı<~e kapılır gibi 
oldu. Etrafa seslendi. Ote!tn duvarları 
ona sesini daha büyük bir kuvvetle 
iade ettiler. 

Bundan on. on\}('.- sene evvel 8uadiye 
timdild gibi mamur bir yer dt'Rildi . 
•~f11ltın üzerinde tek tUk k cişkler J:İ.;ze 
çarpıyordu . Halbuki bu f{Ürıkü ~uadiye 
ve civarında asfaltın her iki t :nafında 
bof yer pek kalmamıştır. Bur<1hırdrı 
yeni mahalleler, çarş;ılar 1 .. e iliJ etmiş 

kat'i,ct her yerde olduğu gibi bah,et- ı Belediye /ktiıad Müdürü 
ti~miz yerlerde de emli~ fiatl:ı~\na . , 
te~ir yapmıfhr. ne dr yor? 

ve bu mıntaka bir sayfiye yerı olmfl k- Acaba kad:ı!'ltroya nered~n b..115lam:ık 
tan ziyade şehirlrşmete yiıı. tutnıuş- H'ı11mdı? Bizce, kada!'ltronun emlak ve 
tur. Vaktile Sundiye ve ri varınd ı ucuz arazi fiatları üzerindeki bu ıibı tesir
arsa alamıyanlar, bugün !M'k pişman- lerini göz önünde tutarak, hf"r teyden 
dırlar. Şimdi, '.'>ıra KüçiHtyfl lı , Ceviz· evvel ~hrin içinde imarll muhtac yer
lilc: gibi mıntakalara p:E>lmcktedir. Du- lE'rden işe ba,Iamalı:: 18.zımdı . Bu~ün 
ralardaki arsalar da yavaş yavaş, rm- ışehrin i~inde, m lA: Çapa, Top -
Uk spekülisyonu yapanların eline geç- : kapı, Fatih yangın yerleri çirkın bir 
mektedir. Buralarda da tek tük evler m;ınzara arzetmektedir. l(adıu.troyu 
yapılmaktadır. Günün bir•nde Küı;oük- btıralardn tatbik edt>rek ~hrin ı~ini 
yalıyı, Suadiye ~ibi mamur hır yer imar etmek, buralarını Jc-ıymetlendir
olarak gördüğümüz zaman, pek hayret mek ll-zımdır. O zaman bu kıymetlt-~en 
etmiyeceğiz.. mınlaknl:ırda imar har~ketleri dah~ 

Acaba. İstanbulun eittikçe gC'nitle· riyade sür"nt kat.l'nır, Halbuki Suadı
me!ıi, yalcın zamanda Kü('ükya'ının da ye taraflarında kadastro~un ya~ılması 
ıtehrin bir köŞt"si haline girmesi fehlr- tehrin o istikametle genı ~l,.rne ıne se
cililt bakımından doğru mudut ~ E.~a- bebiyet vermiştir. 

AHADOLV HABERLERİ 

l:z.mirde ,,. 
İNCİR YE ÜZİJM FİATLARI - Dün 

Boruda incir ve üzüm mahsullen ü
zerine iyi muamele olmuştur. İngjlte
renin alacağı beş bin ton üzüm muh
telif numaralarına ghre, 20,5 lan 3!l 
kuruşa kadar aatılmıştır. İncır fiat
larında inkişaf vardır. Diğer tara lıan 
İnhJ!ıarlar idareıü de '8rablık üzüm 
satın almak üzere memurlarını üzüm 
mıntakalanna göndermiştir. 

CASUSLUK SUÇLULARI - Casus
luk suçundan dolayı yakalanarak ağır 
ceıa mahkeme ine verilen Herman 
Engelman ile Osman Tokumbck ve 
Do&-an Tuna evraldarile birlikte As
keri mahkemeye v~rilmek üzere ıtüd
deiumumiliğe yollanmış:.lardll'. 

DÖRT YA. 'GlN - Evvellsl gün ü
çü Seferihlsarda ve biri Kemalpapda 
olmak üzere dört yangın olmuştur. 

Yangınlardan biri Sell.'rihlııarın Th:>· 
l~nbey mıntakuında kömür yf\pnı k: 
için yapılan ocaktan çıkmış ve y:ırım 
saat devam ettikten sonra aöndürül
mü:ıı;tür. İkinci yangın da gene Sefe· 
rihisarın Alankiri mevkiinde çıkmıf 
civardan gelen halk tarafından ıun

dürülmüştür. Bu sahada 150 palamut 
atıcı yınmıttır. Üçüncü yangın da 
Ulım1• köyil civarında (ıkmıt ve ye
titen halkın ıaytetile bastınlmı.;lır. 
Burada haııar azdır. Kemalpata ka
usındaki yangın ise Domuzdere mcv· 
ki.inde Devlet ormanında çıkmı,ıır. 
Sekiz saat süren bu yangın da köylü
lerin yardımile söndürülmüştür. Çam, 
pınar, meı:ıe eibi al'aclar buluna.o bu 
ıahadak:i zarar miktarı kal'! surette 
henüz.- tespit edi1mit delildir. 

Ga:z.iantepde 
TA YY ARECll .F.R GAZİA .... Tf'BDF~ 

Dun tehrimlze ıelen Ha\•a Kurumu 
ta}"')"ar.clleri bu ubah on binlerce 
halkın huzurunda J)ArqUt ıtlayı,l11rı· 
nı muvaffakivetle yaptılar, Atlayı,ıan 
e V\·el Emin Ali Yı!Pn aık: aık ~lkı:.ş-

larla ke ilen heyecanlı bir hitabede 
bulunarak bu hava eezilerinin :-o{'beb 
ve manalarını izah etmiş ve düny.ı 
tayyareciliği önünde Türk hevacılıj:ı
nın inle!~ ve teklimülüne işaret ede
rek Cumhuriyet hükUmetinin, millt 
te"°kküllt•rin yeüşme~inde taldb tt
tigi koruyucu ve llerlctiC'i buyruk ve 
alaka mı şükranla Uade eylemi~tir. 

Şehir nnn11na söz ~öyleyen Ali Budak, 
Gaıi~nteblilerin kahraman havacıları
nı bağrına bastırmakla duydukları ~e
vine, heyecan ve gururu kaydeyle
mi,lir. Halk, havacılarımızı ve bura
da muvaffakiyetli iki aUaytf yapan 
havacı iki kınmızı, F.dibe ve Muıaf
feri ve onlıırın yiğit arkadaş:larını 

candan aelıimlamıştır. 

Müreltede 

t'ZÜM PİYASASI - Mürofte bot
larında bu yıl ibüm mahsulü hasta
lıktan büyük tararlar görmüştür. Bu 
\'87.İyeti gözônünde bulunduran inhl
ıııarlar idaresi bugün üzüm piyasasını 

ve kara üzilm piyasalarını 4,5 kuruş 
i.iıerinden açmıftır. 

Mühendis mektebi 
genişletiliyor 

Mühendl!ı mektebi kabul imtihanı 
ilkt,.,rinln birinci salı .günü yıtpılacık:
tır, Bu yıl mektebe mürac:ıat eden 
namzedlertn sayısı her yılkinden faz
ladır. 

Bu tf"hacüm kartısında mf"k fehin. iiç 
pavlyon daha lli.v~ile gen;tl•lilmeai 
faaliyrtlne hız verilmiftir. 

Dllrr taraftan, g~çen\erd'> Milli Sef 
İn<Snünün mektebi zlyıu·ptl ri sırasında 
!taret buyurdukları nnks.lnlann ta -
mamlanml\.!lı için fııtliyetf' grc:ilmiş!ir. 

Meldebde eksik bulunan ll'hh~ ve 
liborıtuar mılzeme,inln t,.rl'\riki 1 in 
Nafıa Vekilliii.nC'f! 30 bın liralık bir 
tah iqt verilmt,tir. 

• 

amanyo u 

Süt fiat1arının artıp artm:ypcağını, 

bu sabah Belediye İkt11~tl müdürü Saf
fetten sorduk. Bize fU ce...-abı verdi: 
•- Sütc:ülerin müracaatirıl detha tet

kik etmedık; her teY pahalılaştığı gi
bi, sütün de fiatlarının artmasını pek 
tabii buluyoruz .• 

Milli Korunma 
kanununa 

aykırı hareket 
Ankara caddesinde Cih'ln Kitabevi 

sahibi Mihran kızı Armdnu.- Acun, 
Pangaltıda mutasarrıf bulundu~u dük
kinının kirasını fazlala~tırm:ık u.tcmiş, 
müstecir kömürcü Kadir buna muva
fakat etmeyince, dükkıinın tahli;yt:si 
için icraya ve bilahare de mahkemeye 
m\ıracaat etmiştir. Annanu7 Acun, bu 
sırada kendi.<Jine yenid"n müra".:aat 
eden mÜ'\tecire, ayda 12 lira fazla 
kira verildiği ve bunun bir senelik 
tutarı df'faıen tediye edildi~i tak..llr
de mukavelf'nin bir ene dahn uzatı
lacağını söylemiştir. 

Kiracının avukatı keyfiyeü kaçak
çıhk bürosu şefliğine bildirerek muci
rin kanuna aykırı hareketinin te">piti 
iı;in lcab eden tedbirlerin aLnmo.inll 
istemiştir. 

Mucir, müstecir ve Avuk1Uarı müs
tecir vekili avukat doktor Cavid Alpın 
Galata, Billftr ~kak, Güne, hanındaki 
yBZJhanesinde bulu,mıuıl."'lır ve mu<"irin 
talePi dairesinde yeni bir "nı,,ına yaıı
mışlardır. 

Yazıhaneye gi7lenen emniyet memur 
ıarı, mucirin fazla kira olarak 80 lira 
lı:-tedii{ini hıitmJfler ve numaraları ev
velden tespit edilen bu paralJ.n muci
rin Ü7erlnde bulmutlardır. 

Millt Korunma kanununa aykırı ha~ 
reketinden dolayı. Arm:ınu-; Acun hak
kında cezat takibata batlanmıljotır. 

Fiaf Murakabe Komis· 
yonu bugün fciplanıyor 
Fiatları murakabe komic;yonu bugi.in 

öğleden sonra Vali muavinı Ahmedin 
riya'.'>etinde toplanarak, züca( İye fiat
larını tespit edeceklir. Bundan b~~ka. 
komisyon, Belediye İktıcıad müdi.irlü~ü 
tarafından nuıng;ıl kömürü hakkındRki 
tetkiklere dair rapor üzerinde de meş
rut olacaktır. 

Piya!IJ!da muhtelif Uıtık.!tr vak'alan 
hakkında Ticaret müdi.iriij~e yeni 
yeni ihbarlar ve müra~aatlPr vardır. 
Bunların arasında manifaturn eş,yaııı 

da bulunmaktadır, Komt""yon bunlsırın 
üzerindPki tetkiklerini heniit bitir ... 
memif\'tir. 

- Nasıl?. Demek artık itiraf edi • 
yorsun. 

Se:ıııim tamamen pürüz.lenmişti. Son 
nefesimi verir ıibl yavaf: 

- lı:vetı .. dedim. Da>ıa fazla bu bü
yük &ilnahı gizllyemiyeceğim.. Seni 
daima çılıın ıibi sevdim ve seviyorum 
Zülil!.. 
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Otelin terasından hiç bir güvercin 
bu gürültüden korkup uçmadı. 

lktıaad 

* FİNLANDİYA İLE TİCARETİ
l\.11Z - Finlandiyada ithali.t mü~!ı:se-
1Pleri, Türkiyeden pamuk, zeytin, ken
dir hıtemektedirler. 

* EDİRl\E PEYNİRLERİ - Brle
diyenin yaptığı tahkikata göre, pey
nir fiatlarının Edirnede yü~eldiği, 

şehrimi:r.deki tacirlerin jhtikir yapı~a
dıl{ı anlaşılmı-ttır. 

* Kl'RŞUN KALEMİ İHTİKARl
Mekteblerin atılması yekın ofduğu i
çin, şimdi de kurşun kalemi ihtikirı 

meydana çıkmııptır. 

* L .... HİSARLAR ÜZÜM ALIYOR
İnhisarlar idaresi izmirde üzüm mü
bayıatına başlamıştır. * MÜREFJ'E l'ZÜMLERİ - Bu 
sene ~fürefıe üzümlerinde bir hasta
hk ba, gösterdiği için müstahsil z.i
yan etmi"ir. * KURU SEBZE FİATLARI - Ti
caret Vekileti kuru şebzelerin ihrn
cını menettiği için mercimek, kuru 
bakla, kuru fasulye fiatları düşmek
tedir. 

V ilayet ve belediye 

* 12 SAAT ÇALIŞANLAR - Ba
ıı otobüa toför ve biletçileri on iki 
saattan faı.la çalı.şmakt.adırlar. Bele
diye şoförlt>rin ve biletçilerin sekiz 
faatten fazla çl\lıştırılmamaınnı oto
büs sahiblerine bildirmiştir. * HASTANE YOLLARI - Şehri
mlıtlehl ~tediye hastanelerine glden 
yol atın a ~fa lt o ma!lna k.irir t1 -
miştir. E.,-veli Beyoğlu ve Haseki has
tanelerine giden yolJar uf'aJt olarak 
inta edilecektir, 

Adliye ve polis 

* KARISIS I VUR\IUŞ - Anado
lukavağında ?ı.fehmed isminde biri ka 
rısı Ayteyi dövüp .sopa ile batından 
yaralamıştır. 

* TRAMVAYA ATLARKE'J 
T:lk'.-.imde 70 yaşında Aristidi jc::nıinde 
biri tramvaya atlarken, yere di.J%-mÜş 
haşır.dan ağır surette yaralanmıfttr. * OTOMOBiL KAZASI - Balat
ta oturan Safiye, Sultanahmedde bir 
kaldırımdan diKer kaldırıma geçe!'ken 
bir otomobil çarpmıştır. S8fiye bafın
dan hafif bir surette yaralanmıştır. 

* KAMYONA ASILIRKES - Moh
med i5minde biri, Beyoğlund3. bir 
kamyona asılırken muvazenesini k11y· 
betmi,, yere düşmüş, muhtelif ycrle
finden yaralanmıştır. 

*PARMAKLARI KESİLDİ - Lan
gada Nurinin odun depo!lunda amele 
.l\.tust.nfa elini makineye kaptırmış, sağ 
elinin parmakları kesilmiştir. 

* DtiKK ANA ÇA RPTI - Şoför 
Mu~tafanın idaresindeki otomobil, Ga
latadan geı:erken Fevzinin dükkinına 
çarpmış, camlarını kırmı,tır. 

* TAHTA TABANCA İU: TEH
DİD - Küçükpazarda Esad isnlinde 
biri komşu!lundan 2.>0 kunış aloca!lını 
istE"miştir. Komşusu vermeyince Esad 
elindeki tabanca ile tehdid etmiştir. 
Bu hAdi.ııe üzerine vak'a mahalline 7.a
bıta memurları gelmiş, E~adı yaka:a
mışlardır. E.-.adın elindeki tabancaııın 
tahta olduğu anla~ılmış, hakkını.la a
demi takib kararı verilmiş;tir. 

- Eveti Fakat, gönJüm hiç bir za
man bu derece ıstırablarınC.an uzak 
kalmamış. acılarını boşaltmamıştı .. 

- Zavallı ~evğilim ... 
Sözü yarım kaldı .. Dudaklarımı;ı a

teşli bir puse ile birleşti .... 
Ruhumda Jtarib bir inkılab olmuştu. 

Sanki, içimi dağlayan vo:kan kızgın 
lıivlarını kucak kucak Jışl'.ın atıyorj 
beni gencllğimin bütün giinahlii.rından, 
bütün kirlerinden temizliyordu. 

Di~er taraftan Sanayi B;r'i~dnde 
ıaliıhiyf'ttar bir ut da şu sözleri ıö;-
lemiştir: 

•- İstanhul fabrikalarının bevnel
mllel vıı:ivet dolavıııile nek:ırlRr .mi.i~
kül mevkidf! olduklarını Mv!Pmf'~e H.i
nım J{Örmüvonız. Fıtk ,\t hnn11 ra~mf"n 
fuarı i~tirık eden fabrika.1.ır az değil
di.· 

BUJt"Ünkü sab;ıh ı:{az•t~l•rinrlen de 
ba21lArı, Sı:ınayl Birliii tar1h~r11n İs
tanbulrfA hir S("rtıi açılacA~tndan bah
setmişti. öirE"ndiiimi7e gör•. ~ı:ınRvi 
Birliii:i idare hPyeli tarıtfınrf"ln, bu "'P1~· 
icindt> yt-ni bir "'"rıri A~mak i'7in bir 
karar vrrilmiş drğildir. 

58 numaralı şirket va· 
puru bir kaza geçirdi 
Şirketi Hayri.venin 5S numaralı va

punı evvelki gece saat 22 de Arnavud
köyü açıklarına gttldiii -zam.ın dümen 
zinciri kopmuş, vapur akıntıya kapıla· 
rak ıiirüklenmeğe baş:lamıfhr. Bo~az. 
dan Köprüye ~elm('kte olan 66 numa
ralı şirket vapuru 58 nunıı.ralı vtııpu
run imdadına )'f!ti,miş. vapuru yedf'ği
ne alarak Amavudköyü. i~kel~.!iİn -'!' ya
na~tırmı•, yolcular burada ç1karılmış
tır. 

Liman idare'.'>I fen heyeti tahkikata 
başlamıştır. Bu l~t~ ihmali göri.ilE"nler 
olur•• h. kları-nda takibat )'Olp ılııcaktır. 

İzmite kahve 
gönderiliyor 

İzmit villyetlnden, İstanbul Ticaret 
l\!\nt.aka müdürlüğüne gelen malıimata 
göre, İzmitle kahve buhranı olduğun
dft,11 bahsedilmektedir. Ticaret müdür
lüğü, İ:r.mite kahve gönderilmf'!si için, 
kahveciler birliğine emir ve-rmt~tir. 

Roma büyük 
geldi 

elçimiz 

Roı:na büyük elçimiz Hü.ieyin Raııb 
dün ltalyadan tehrimize gelmiştir. Bü
yük elçi, bir iki güne kadar Ankati.)'I 
gidecektir. 

Lamba şİ§esi çalan 
hırsız 

Sabıkalı hırsıılardan İsmail Keten
cilerde Halilağa hanınd;\ hırdavatçı 
İbrahimin bir düıine llml>a fışeı-inl 
çalıp kaçarken yakalanmış, üzeri a
ranınca bir gam eroinle gene bir yer· 
den çaldığı ı.nlaşılan bir tlıe ilac bu· 
lunmuşhır. İsmail dün Sultanahm<'d 
üı:üncü sulh ceza mahkemesine veril
mi!J, yapılan muhakemı:>td sonunda 
6 ay hapse mahkOm edilmiş, ancak, 
çaldığı teYin değeri az oldu~undan 
mahkümiyeti bir aya Jndirılm~ ve 
d<"r.hal tevkif edilmiştir. 

Üzerinde bulunan eroinden dnlavı 
da aynca &!lliye beş.inci ceza mahk~
mt>ıdnde muhakeme edilecektir. 

Olgunluk imtihanları 
Bugünden itibaren li'.'!e!('rde o!gıınluk 

imtihanlarına ba~lannıuı.tır. 

Meysner odasınR geçti. Bir şıte farab 
açıp bir&z hararetini aidermek için iç
meğe başladı. 

Bir kaç senedf'nberi Jı;ki Hiyadını 
kaybettiği için birinci kad('hten iti
baren sarhoşluğun kendis1nl ıard1ğını 
hi~se\ti. Ancak bir mankant• buluna
bilecek bir inadcıhkla bira, bol, ıarab 
ve tampanya ne bulursa içti. Yt'llnız
hğınA tahammül edemiyor ve bu alkol 
denid içinde kendini kaybebncAe çalt
ııyordu. Sarho,luğun verdit;i yorğun
fuk içinde bunalırken zenci kapının 
efiğinde ıöründü. 

- Sen de beni terk etmek mi iste 
din? Vicdan~ız esir, töyle yakla;ta te
nin kafanı kırayım. 

Zenci uşak boş şampanya şişesini ba
tına yememek için e&ildi. ~ıte duvarda 
parça parça oldu. 

- Defol, yıkıl kartımdan, beni yal 
nız bırak! Hepiniz. beni yalnız bırakı
nız, tf'n, ve kuşlar bile! Güvercin';erinin 
hepsıni kurşunlayıp öldürec~ğitn. 

Zenci U'3İt korku içinde ot!lin avlu
suna kaçtı. Muhafııı deHrmit zanne
diyordu. Ge-ce odaya döndugU zaman 
?\ıteysner'l duvarın dibinde bayılmıt &i
bi uyur buldu. 

*** Mey'.'>ner uyandıgı ıaman tekrar iç-
mege batlıdı . Zenci ufai;ı kartısında 
görühce: 

- Beni bırakıb bu otelden bir adım 
uıaklatırsan derhal ateş edec.!iim. 

Hakikaten kuml11rın arasından açılan 

taşlık yol sisli ufka doğru uzanıyordu. 
Oradan kaçmaia teşebbüs edecek olan 
kimseyi otelin tera.oınndan kurşunlatnak 
mümkün olabilecekti. 

Zenci yerinden kımıldamadı. Ak.,qma 
doğru Meyıner'in otelden çıktıR:ını ve 
ağz1nda bir sljara olduğu halde oto· 
mobillerin ve benzin deposunun bulun
duğu garaja doğru gi.ttiiini gördil. Bir 
kaç dakika sonra acı haykırtşlftr ititti 
ve Meysner'in elbisesi ve !!laçl::ırı alev
ler içinde garajdan fırladığını gördü. 
Zavallı muhafız kendini kumlann üze 
rine attı ve ateşleri söndürmek için 
bu sıcak kumların üıerinde yuvarl11n
mağa başladı. Garajdan ate,Icr hşkı
rıyordu. 

Zenci acele koştu. Meysner ona: 

- Çabuk ol, duşu hatırla! Benzin 
ateş aldı, diye hayktrdı. 
Du~un altına kadar uıp.ğa küfürler 

savurarak sürüklendi. 
- Çabuk ol! Çl'lbuk! Yoksa sen de 

beni öldürmek mi iatiyorsun? 
Suyu; kendi,ıılni iyi edecek, yanıkla

rının 11cıs1nı gidermeye yllrdım edecek 
sanıyordu. 

Su, yanık omuzları ve ~öğsünUn Ü%e
rine tiddetli ta""nele r halJnde düşmeie 
batladı. Acının ve aoğujun tf'ıılri altın
da Mey.sner kendine geldi ve tikiyet 
etmemeğe başladı. Zenciye ıakin bir 
seısle: 

- Şu burnusu al, zeytinyağile iyıce 
ıslat, aonra bunu omuzlarıma ört! 

Meysner"in iı;tediii zibl zenci yara
ları zeytinyaiına batırılmıt humusla 
örttü. 

Bir müddet böyle geçti. Nih1:-yet 
Meysner yeniden yaralarının dayanıla
mıyacak derecede sancıdıRını hissf'.'UL 
Kömürleşmff et parçaları vücudünden 

baş;ımı, yüzümü ve göğsümü ı~lattım Kollarımdan !llyırılmış ve ayağa 
kalkmıştı. Elbisesini düzeltıyor, eteğini 
silkiyordu. 

- Geç kaldık .. Vapur kaçacak! .. diye 
tekrarladı. 

Fakat, hiç bir aerinlik i~inldeki a
teşi gideremiyordu. Bütün \'aı lıtım, 
kızgın bir cendere içinde sıkılıyor ıi· 
bi idi. 

Kendime geldikçe, yaptı~nnız çocuk
lukun bir çılgınhk, hatti hır cü.rtim 
olduğunu kabul ediyo'rdum. 

Edebi Roman 
TEFRiKA : 52 

Orada yıldızları s•_vrediyorum. 

KERİME 
NA D 1 R 

Bir anda her şeyi unutıum. Onıı 
göğııüme çektim, bastırdım. Kalbi kal· 
bimin üstünde atıyor, yü-zünün alevi 
yanaklarımı yakıyordu. 

Bu an bir rüya, bir .seraO olamı:ı7dı.~ 
Evet, Zülil kollarımın aru!;111da idi. 

Gönlümdeki harabelerde bir 2ül 
bahçesi bitmit kadar ferahlık duynıakıa 
idim. 

Yerimden sıçrayıp kalkbm, B?talmış 
kollarım yana düşük, &özlerim yerde 
idi. Heyecandan titreyen ıesimle: 

- Zülfll! Biraz daha kalabiiiriz~. de
dim. 

Karyolamın kenarına oturdum; di.ı
,ünmeAe başladım: Kl'.!ndimi bir türlü 
affed~miyordum .. B u h Rta, bilyük bir 
cinnet sayılmalıydı!! .. Bu ıc~ce, haki
ki bir rilya gibi unutulmalı, hatırası 
bile yaşamamalıydı!_ 

Ancak bu suretle, yıllarca idnmesine 
çalıftığım terefe riayet prensipi zede. 
lenmemif olurdu. 

Nihayet bir gün Meysner zenciye: 
- Anlayorum ki ben 'rnl&hvoldun"· 

Fakat çok ıst.ırab çekeceğimi de bili'" 
yorum. Sen beni yalnız bırak! Belkl 
daha bir hafta, on gün kadar ya~Ya'" 
bilirim. Adrar mevkiine kadar git~ 0 '" 

rAdan doktoru al ve buraya getir! J.kl .. 
le.ide o bana bir çare bulabilir. 

Ztnci devesine atlay1p Adrar'a dol '" 
ru yola çıktı. Bir hafta !Üren bir yol "' 
culukt.an aonra yanında doktor oldu~ 
halde Burç oteline döndü. Otel bofttl• 
Meysnrr'i bulamadılar. Zen~ı etraf• 
bakarak: 

- Otelden çıkıp gitmiş, dedi. 
- Muhakkak o da, Adrar'a doi"~ 

yola çıkmış olacak diye d~ktor ce'11 

verdi. 

Develerine atladılar. Bir koç pat 
yürüdükten sonra kumların üst~nd~ 
ayak: !?.terine rastladılar ve bu ızle 
takib ettiler. 

- Onu muhakkak ,uralaı.·da ancak 
ölü o!arak bulabileceğiz, dıye doktor 
söylendi. 

Kayalıklan döndükleri zanıan }.feys"' 
ner'i kumların üzerine düşmüf bı.ıl "' 
dular, yangından çıkmış bir kada'''' 
iibi aiyahlaşmışt.ı. Elektrikle vurul .
mut gibi titremeler içinde Mrsılıycırd_ıı. 
Hiç bir şey söylemiyordu. Yanındaki"' 
leri görmüyordu bile! 

Doktor, bu zavallıya yapılabilect1' 
hiç bir yardım olmadığını hisıetti ,-ı 
ağır bir sesle: 

- İşte bir çöl kurbanı dAh~. de~ 

LPiYAS'A:J 
Kuru sebzelerin ihracı 

neden menedildi? 
Ticaret Vekıileti, mercimek, kı.ıf\I 

bakla, kuru fa~ulya, nohud ıibi .nıad "' 
delerin ihracını menetmişti. Bu 111 eıı 
hidisesi üzerine, bu maddelerin nat
larında bir düşüklük baflaınıttır. 

Acaba, Ticaret Vekaleti, neden ~1J 
maddelerin ihracına dair lisıu 1~ verırıl .. 
yor? Bu mesele hakkında Oğrendiklt* 
rimiz tunlardır: 

Zirai rekolte hakkında kat1i rrıılÔ .. 
mahmız yoktur. Ne kad<1!' buğday, ar .. 
pa ve ne kadar mercimek, nohud istih; 
!al edildiğini rakamlara istinad edet~ 
bilemiyoruz. Bunu bilemedi{::iıniz içıl'lt 
mevcud istihsal&tımızın dahJ.i.i ihtiY8~; 
lara tekabül edip edemıyeceğini . 1 
kestirmek kabil değildir . Şayed ıı: 
mahsullerimizin miktarı hakkıJ' 
kafi bir fikrimiz olsaydı, bu maddelıı"' 
rin ihracına müsaade edllirdi. 

~ 
Bu hususta bir zahire tllcidnin re., 

hllıklı olarak ıöylediji ıöz,eri b!..lt.ı) 
naklediyoruz: • 

- Zirai rekolteyi tayin etmek Zi•~'; 
Vekiletine dü~n bir vazifedır. Bu ' 'r1 
-zi!e yapılamadığı için, ihracat tC4-cirİt .. 
de dışarıya ne kadar mal !auı.cakl•r.1jil 
da te-reddüd ediyor ki, bu tr.reddtl .. 
ortadan kaldırmak i~in, 'Zir.:ıi iitihb

11 

rat teşkilatı yapmak 18.zundır. 

Cam liatları artacak mı! 
Belediye, tabelaların krt,tal olnı•~111 ~ 

kar•r vermiştir, Esuen her n..?_vı __ eı;)';~ 
nın pahalılaştığı bir sırada bü.tun fj"' 
tabelaları, kristalden yaparaak, caffl 
atları da bir kat daha yük<ielir. 

Cam, Türkiyeye Transilvanynd~~ 
Yunani5tandan gelmekteydi. Triln'~ .ı' 
vanya Macaristana iltihak '!fti~ı 1.~ , 
oradaki müesse~eler yeni idareye ı~tl 
tıbak ettiklerinden, ticari münescbet 6' 
taıahhura uğramıfhr. Yunan c.Jm\srı 61 
pahalıdır. Ucuz ol.saydı bile şu s~r• ~ 
cam sarfiyatını arttırmağa ne h.tt'! 
vardı?. - H . A . ,/ 

- - ~ 

. 
1 ş KÖŞESİ~ • 

İSTANBUL: 
60 lira ücretle Vakıf Paralar 

müdürlüğü memur alacaktJ!· 
İmtihan 28 19 .. 940 cumartesi gi.J"'" 
nüdür. Vakıf Paralar müdUrJ\.İ.'" 
j:üne müracaat. 

) TAŞRA: 
Ankara Elektrik tirkeU muh•"" 

ııebeye vikıf lise mezunları ır•"" 
ı ııında yapılacak imtihande. ırı.tJ" 
vaffak olanlardcln memur alac•Jc:" 
tır. Şirket müdürliliüne mi.it•* 
caat. 

" İt Bankası müsabaka ile '-' 
~emur alacaktır. Adana, BU1"'ı: 
Dıyarbakır, Erzurum Gaziaıılt 

' ,rı . .. 
Konya, Samsun ve Sıvasta ... ~ 
liblerin 7 birinciteşrin 1940 ctJ* 
martesi gününe kadar ismi g~: 
çen tubeler müdürlüklerine 111° 
racaaileri. 

Aıkert fabrikalar eczacı i•~.~ 
yor. 3656 numaralı kanuna a0 

' 

ücret verecektir. Silr'atle Ask.el', 
Fabrikalar umum müdürli.ıtı111 

müracaat. Gökün bütün ıtıklan içlerinde yan, • 
ynr .• 
Goj:ıümü doldur11;n hevccen öyle 

btiyüktü. ki, konuşmakta İliçlük teki
)"Ordum. 

len }'tldızlardır. Vakti bildirirler , 
Hayretle. bir an durdu. Sc:ınra sor

maj'ı devam etti: 
- Peki, fU yi.ik!ekte, &Ok.ün niha 

yetinde gJbi görünenl•r nf'dir"? 

Genzime, ciierlerime çıldlrtıcı bahar 
kokusu doluyor; tüy kadar ,;·umup.le 
\'e hafif varhtı. varlıjımds. df'!rin 
lahassürlerin en at~,n ittiyakını u~·an
dırıyordu. 

Bu ne deiişik, ne bambaş.k-:ı bir ö
PÜfme idi!. İkimiz de, dudaklarunız. 
dan bütün varlığımıza dağılan humma 
ile sanki eriyerek buhar ohıyorj yer 
yüzünden .siliniyorduk!. 

- Olmaz Nejad! Vapura on dakika 
var .. 
Başımı önüme eğdim. 

Züllle özür dileyecek, ondAn af iırte
yecektim. Bir ın için çı l dır•JıCımı, bu
nu tamamen unutmasını ve benim de 
unutacaj:ımı söyleyecek tim. 

' Polis enstitüsli 60 lira asli ı1''1i aş:lı kriminoloji ve 35 lir.ı as 
maaşlı fizik öğretmeni ar·a:;oı'· 
Enstitü müdürlüğüne müracs_~ 

Başımı kaldırdım. Kesik ke1ik: 
- Hayır! .. Bu aece bitmem,. 11r. Bu 

yıldızlar hiç sönmemeli!. diye ınınl -
dındım. 

Sözlerimi hafif bir ıiiıümaeıne il• 
dinliyor ve &öke bakıyılrdu: 

- B•rıı 1 ~--- itimlerini biliyor mu-
sun .. _ ~ 

- Biraz ... 
- BRna anlat öyle ise! 
- Fakat çoban kadar ilim dtQilim! 

Yanıhıbilirim .. 
- Haydi_ Seni dinliyorunl,. Şu ile· 

rideki iri ve pırlak olan hangisi?,. 
- Çoban J'ıldızı .. 
- Ya daha apjıdaki!er? Şu ta 

rafta !. 
Gösterdi~j liıikamett- b•ktım· 
- Onlar Nesak veya Cebbar deni-

- Şunlar mı?. Ülker denil"n yıl 
dızlar küme!i... Şu taraftı. da Ziıhal 
yıldızı parlıyor .. 

- Ya fU, uyısız yıldızlardsn vücu. 
de lf'lmiş. beyaz terid:' .. 

- Saman yolu!.. Çobana (öre, bu
nu CeıayirH ve Endülüslü ı\rablarla 
harb edrn büyük Şarlmana yol JCÖS -
tennek- için Galiçy11lı ~n Jale çizmiş/ 

- Nereye aider bu !aman yolu?. 
Yü:r.üne baktım; 
- Öyle bir diyara ki. orada valııız 

.ıaıdet vardır. Biz de gtd~lim mi Zü
lll'. 
Başkalaştığımı farkederek biraz ıerl 

çekilmek htedi: 
- Bu yolcuıutu •eciktirdin çoba

nım!. Bıı.k, o ne kadar yükseklerde!. 
Ul• t11mayız ki!.. 

- Bu oenin elindedir ZüW! .. 

Yiızüme derin ~e uzun bir naz.arla 
baktı, Kesi k ve tutuk: 

- Nrjadl. Bu çocukluk!. diye mı
rıldand ı . 

- Belki çocukluk! .. Faicat H11.kiki 
uad~t!. dedim. 

- Unutma ki_ 
- Bana hiç bir fey hatırlatma!. Rü-

yamı bozma!_ 
- Dönelim Nejad!~ .. 
- Döneriz! .. 

Dudaklarım, pkaklarındalu iııce tel
lf're değiyordu. Birdenbir• yüzünü el· 
!erimin içine aldım: 

- Bana ettiğin bütün ft:nahklRrı, 
verdJğln bu büyük saadet için affe
diyorum: dedim. 

- Beni daha önce de alfetti~ini sa
nıyordum Nejad! .. 

Cö?.lerimi kapamıştım. Göz \. .. pakla
rımın altında yıldız.Jı bir _aıeın )'aıjı -
yordu. Ve, kirpiklerimi ar:-tl.ıdıkça, 

altı yıl evvel olduğu ıibi, "nun gOl
geler içiqdeki ıüzel yüzunil vt k p:ı 
lı ıözlerini görüyordum. h.1rcke-t et
miyor; uyku hııUnde gibi muka\oemet
siz ve gevtek duruyordu. 

Bir aralık kımıldandı; ve Keııdini ge
ri çekti. 
Uyuşmuş gibi sab'it nazarlarlı:ı bakı

flyorduk. Gözlerinde ne bır şil.:8.v't ve 
ne de öfke vardı. Ağır bır c~jyada 

aayıklar gibi: 
- Dönelim Nejad!. deil· 

Ayni sayıklama halile : 
- Samanyolu ne aydın •• -. ~ rıE saa

detli de&il mi? diye mırıldandım. 
- Dönelim .. Hemen döıı.elim ... 

O da benim gibi suçlu oir hıtl takın
mış, ses.siz ve çekingen duruyor; ko
luma girmeğe bile cesaret .!demi;ror
du. 

Gümüş ışıklarla yıkan;ın dn.ğ yolunun 
bir tehlikeden kaçar eibi koşar adım
larla lııkeleye indik. 

Rüyam bitmiş, ses ve hayat içinde 
fahsiyeUmi bulmuştum. 

.Beynim zonkluyor; içimdeki sonsuz 
bayrama acı bir ıstırab sarılıyordu. 

Vapur biz.i Köprüye götürttü. Oro
·dıİn baoka bir vapurla Büyükdl!reye 
geldik ... 

Zülille hemen hiç konuşıııamış, iki
miz de net'esiz ve dalgın ıc~lmıştık . 
Yalıda herkes uyuyordu. Doj'ru 

odama çıktım. Pencereler kapalı bıra
kıldığı için, oda gündüzün b.Jğucu ha· 
raretinl muhafaza etmişti. 

Bütün camları fora ettim; soyundum. 

Saatler ilerliyor ; faka t uyku ıemfime 
uğramıyordu. Bir kaç kere aotaya çık .. 
bm; balkonun açık kapısı önünde du
rup geceyi seyrettim. 

Pencerelerden giren havayı pztrEa
yor, teneUüs ettiğim zerre:erde ka -
nıma itidal ver~ek ferahhtı bulamı -
yordum, 

Zülal do bu gece 
dünnemişti. Odasında 
yuyordum. 

li.maasını sön
aez.inı:liğini du-

Ne boğucu ve ne uzun hır gece· idi 
Yarabb1! .. 

Nihayet ufuklar atardı. B.ışım bir 
külçe ıibi ağırlaşmıf, gözlerım acıma
la başlamı,u. 
Yat.atıma &irdim. B iraz d:.lmak için 

kendimi zorladım. 

(Arlwı var) 
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23 Eylıil pazartesi _. 
ıır 

12,30 ProR'.J'am ve saat ay._rı. bir' 
Muhtelif şarkı lar, 12,50 Ajans Jıa ~JV' 
leri, 13,05 Muhtelif şarkılar, 13.ZO 
z.ik: Karışık program. od' 

18 Program ve !laat ayan, ıs,05 }el,. 

müziği (P l.), 18,40 Radyo caı 0 ' 11r) 
truo, 19,10 Fa'11 heyeti, 19.45 "ıııı' 
haberlerı, 20 Muhteli f ııarkılar. ıer" 
Konuşma, 20,45 Dinldyici l!=tc~,d" 
21 ,10 Musiki kaleydoskopu 21.sO .ıa· 

' k -tr• yo gazetesi, 21,45 Radyo o; e:1 
22,30 Ajans hab~rl<ri. 

h 
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GÜNÜN YAZISI 

8u harbde İspanya· 
nın rolü ne olabilir? 
b ~lih\·er politika ,j le ~ıkı mlinn~eheti 
~ke!.çe bilinen İ -;pan~ a Dahiliye Na
~ Ser~ano Suner, tahm!n ırdilebilir 

il
, Berltn ıoru!llmelcrinde AhnRnYa 
llıri • • 

•li r:ıye :Saıırına bildirmiş olac11fı 

1 !'rbe dair ı ... panyol fikir v• talt·b-
,rı. nd . ı h k en ita >•~ ı .ı r,kalandıranlar 
r: kında Romanın telfıkki tanını oğ
tli.~~k ıiıere tekrar Berline dönınüt-
1- ,' llıia:ıır, burada Alman devlet adam· 
h ~e bir. daha müa1kereden flonra. hir 
le~ ~ gOre, Romadan J"eçerek nıtm· 

etıne gidecektir. 
Lk'81'y Suner'in, von Rihhentrop'l:t hir
ti te Romaya ~tmemiş olma.oı:l \.'e ikin
illa BerUn ı_nüıakere.lerini mUteAlub Ro
~u lolu ıl~ ~fadrıde dt_lnCteKlnin de 
~t Phern hır tfade ile lspan;yol dev-
0\a.s ttıerkezinden bildirilmekte Lulun-

b 
1 Almanya Hariciye ~aıırının hl'r 

•ne-: b' old •_• ır ta\.·a~~uı vazife. i g<İrınl"ktc 
el Uıunu ,-e bu ta\.·a"-~Ut \·n~ift·!tin•n 
b~ )'a ltalya taraf•ndan ,·&ki bir tale
lı. tı. reddi sebeblerinin iıahın::tı ''-'YR
lld bir pazarlık bahis n1evzuu ise bu 
~rhiiın Alnıanyadan ziyade ital,,·ft-
)'~ taall_Uk ettiğini ifade et-,e "erektir. 
'iı.ıf~t, lngiliz adalarını İ\til.\ te~ebhü
ht Un 1911 ilkbaharına lnrakılarak 
ti tbin siklet merkezi ı\k,lenhe \'e 
d~ Alrika-.ına nakledilmek isteniJ
ı:ı 1~ fu gitnlcrde İtal)anın İ\panyadan 
~~t taleb edebiletf'ğini de ta-.vvur 
C.k ~uç olmamnk ıaznndır. An
\ , l1'panyadan istenilen teY mih
~~ devletlerince ;lapılarak a!tkeri ha
ta· tleri ,_ en az, kola~·ıa,urmnl< ola-
1 tına cOre bunun niha ·et ICipanyayı 
~~!tere ile. harbe sürükle) eceğl mu
r\ kaktır. Jspan)·a harbe girt>r ml ve 
ıı. "b·~' kendisinden beklenen i'.llleri l- a-

_ ı.l.ir mi? 

lt llkönce, İ'ipan;yanın, ıMterilen mf'n
ll'l lt~r ne olur .. a olsun, harbe cirme
~ tıı menfaatleri mukte-dı.ıdır. Zira, 
~·· tneınleket uzun sürnıiış olnn bir 
d Jll\ı, mücadelesinden ancak kurtul
,~~ ıırada .. A\·nıpa _ harbinin teyJ;d 
bı ti h('r turlu fUÇİl.ikJerle karfliAf• 
f,.~tır, l'ipan)·a ticarf'tinln yarhınd."n 
d öbı deniza!'jın meleketh:rle \'e }Ul· 

1' asgari onu biz7.at İnfiltere iJcd:r. '""' . b ~ol )arımada\lntn r-ahillcri lngi-
~ donınmaı;;ının tehdidi alhnıla bu
ltı runaktadır. Portekiz İn;ci1tcrenjn 
la ll.Uefikidir. 8UK"ÜHkÜ i-.parı)·a f'"'ki 
t1'"l'a. gibi müsleml<"keci dPiildir. 
d 11 ~n lspan)"ıyı ikinci derecf"de bir 
, '\;let haline getirmiş ohın seMhler 
~•ııında milli ku\ vetlerini dunıp din
'& "ıtn.ek!liizin mü!'itemlckPler ujrnnda 
)f l'f~lrniş bulıınma ... ı da ııkredilelıilir. 
ti 'rıll.~ 3akın bir ınazide Rif lıarckt'
hl\itı. Franslı mi.i.dahale"'.i .. ayr..;iude ~5· 
h. ~)• lehine donehilmiş o1dtıKunu I•
~ 11l'_ollar İJice. lıatırJan1ahdır. }latta 
fi~dı)'e kadar ı~panyol FaMnılan İ!l
tt ade edilebiliyor idiy~ bunun Fıan-

d 
1 llariciye\ile Jo'a~ Sullan1ığı 11ra<10n1-
•IQ td , uzlaı;ma netice'iinde tahakkuk 
"tbılnıi, olduğunu da bilmh·l'n yok
ft r, Du malUmlara rağıncn İ-.p •n)·aya t;· lİbi ehemmiyetli faydaler temin 
h ılebillr ki ~onu meçhul bir davaya 
~IJ. tayıf ve sulha tc~ne nıemlekel 
11lıın? / 

~~•lrıız, buıü_nkü İspan) ot rejimi Al: 
ıı.l'a ile ltaJ3·anın mua,·cnotlerı 

ltlıı '•inde tee!'ISÜ5 etnüttir; hu hir. Al· 
'ttıtı. Ol'duları Fran'\a ~hillerini h.aal
(~ IOrıra J.-.panya hududlarıun kadar 
ıJ"nttıı~lardır; bu da iki. Joı.panya, 

t tan borcunu ödemekten kaçınmak 
1ıı 't"se Alman orduları f'lna bunu 1or
d.i l'aptırabilirler mi? F:t\utt. hu hık.· 
ıı~de Almanyanın vaktiJ!' ?\apolı!on'a 
~ ltıu.'·affaki~ct~izlik arı'iını t~,ttırnıtı:,ı 
"'-'l hır milletle çarpışmY~ ı Jt;07e ~1· 
..:•. \'t 512 bin kilometrelik c:etin ...... 
'+Jt)ayı işgale kalb.ı,m~~ı iktı1.a. cde
h ~r. Akdenizde ,.e ş;ımall A(rık.tıla 
'tbi raali:,-ellere başlamakta nlan mih· 
~d dev1etlt'ri dost İspftnyllnın ırni' 
•h. trı ka,·naklarından lslifarle ed P 
~tken ~nu harbe iciıar elnıeklf' ne 
._ 1.tınırlar \.e biz7.at L-;ııan!ra larFf'ar
~ biri "·e) a diğeri le hl ne ~ar be İ$· 
~le ne kaıanlT? CebelüUarığı mı? 'n. o zaman bu bo~aL Uzcrir:~e 

AVRUPA 
HARBİ 

İngiliz tebliği 
Londra 22 ( A.A.) 

lngiliz hava ve Dahili Emniyet Ne· 
zaretleri ubah tebliği: 

Evvelce bildirilen ve dün ak,am 
şün batmadan az evvel baış layan ve 
lngilterenin cenubu tarkisine yapılan 
hücum mühim olmamıtbr. 

Londra mıntakaıı:ırun cenub'.1 garbf 
ve civarile, Kent ve Sussex Kontluk· 
larındı bazı mahallere birkaç bomba 
atılmıştır. Ha.sar ehemmiyetaiı.dir. Za
yiat. oldutuna dair de haber alınama
mıştır. Dün öA;leden sonra av::ı tuyya
rclcrimjıin ikinci bir bombardıman 
tayyaresi daha düşürdükleri ~imdi öğ
renilmiftir. 

Dün avcı tayyarelerimiz zayiata uj:
ramamı,tır. Geceki dü,man faaliyeti 
evvelki gecekine nisbeten daha genif· 
tir ve yeniden Londra hücumların 
ba•lıca hedt!fi olmuftur. Payitahtın 
muhtelif kısımlarına bombal3r atıl
mı,tır. Şark ve cenub mahallelerine 
yapılan hücum bu defa nhıbet.en kuv· 
vetll olmuttur. 
İngilterenin tim.ali garbisinde bir 

tehre tekrar hücum edilmittir. Bu iki 
mıntakada evler yıkılmıf veya hasara 
uA:ramıtlardır. Yangınlar ba:;lamışsa 
da ekserlıi ıür'atle söndürülmüştü r. 

Londra 22 ( A.A.) 

İngiliz .ttava Neı.areU tebliği: 
İngiliz hava kuvvetleri dü~manın 

hfanş limanlarındaki istili. tiJlerine 
karşı hücumlarına dün ve diı.n gece 
de gene devam etmiflerdir. 

Gündüz, bombardıman tayyareleri 
F\es.singue ve müdafaa tertibatını , Rot
terdam, AnvPrı, üstende, Holandada 
Fernenzen, Saint Omer ve Calai.s ka
nalında toplu halde bulunan su ke!l"i
mi az gemilerle mavnalara hücum et
mişlerdir. 

Sahil muhafaza teş,kilitına mensub 
tayyareler aeyir halinde bulunan d~
mın eemilerine muvalfiık.iyetli hare
ketler yapmı.,Jardır. Boulogne civarın
da 12 ;:emiden mürekkeb bir kafileye 
bombardıman edilmiştir. 

Bir keşif tayyare5.i Borkum cenu
bunda bü:yük tonajda bir iaşe geml· 
şine hücum etmi' ve bir yangın bom
basının gemiye isabet ettô~ cı:örülmüı-
tür. 
Holandanın Ameland ıda!l civarın-

da tayy.areledmizin hücumuna uğra
yan daha küçük iki gemiden birine 
tam isabet viki olmuş Ye isabeti mü• 
feakıb inlilik olduğu milfOhede edil· 
mi,tir. 

Gece, aurubdan az '.';onradan itiba
ren hemen plak sökünceye kadar 
Ostende, Dunkerque, Boulogne ve Ca
laiı bombardıman tayyarelerimiz la· 
rafından fiddetli aurette bombardı
man edilmiştir, 

Alman tebliği 
Berlin 22 ( A.A.) 

Alman ba~lrumandanlıl;ının tebl"i!' 
Deniz yüzbaıJısı Schepke'nin emrin· 

deki denizaltı cem1an 61.300 ton hac
:ninde &ekiz düşman ticaret gemisi 
batırmt$tır. Diğer denizalltlar1 başka
ca cem'an 35,700 tonluk tekiz dütman 
ticaret gemisinin batırıldığını habfor 
verrru,ıerdir. Denizaltılarımız, dün 
batırıldıkları haber verilen düşman 
ticaret gemilerile beraber ilci gün için
de 176.000 tonluk gemi batırmı,lıı.rdır. 
Dü1mantn deni.ıalulara kat'l"l ıenain 
müdafaa va~ıtalarına &ilhib bulundu
l1ı mıntakalııt.rda harbin başındanberi 
ilk defa olarak bu rakıma varılmı•-

tır. 

Inıiltereye karşı mukabele hilmi!il
Jere dün yeniden devam edilmişti r. 
Londra tekrar hücumların ba, hca he
defi olmuştur. Gece ve gündüı, 'Ph
rin üzerinde bulunan ve Times nehri 
boyunca ve askerlik bakımından e
hrmmiyeti balı hedefler üzerine mu
vaffakiyetle bombalar atılmıştır. Ro
yal Albert ve West-lndia riokları ya
kınında yeni büyük yangınlar çıkmı!f
tır. Times nehrinin boyunca ve fıyord 
içinde birçok eski_ y~n~nların ıönme
diği müşahede edilmıştır. 

AFRİKA 

~ SP 
Demirspor Türkiye 
şampiyonu oldu 

Demi rapor, F. Bahçe ıtakı· 
--0-

mını '3 - 1 yendi, Türkiye 
tampiyonluiunu kazandı 

Ankara 22 (Huaust) - Türkiye fut
bol şampiyonluğu lçin Fenerhahçe ile 
Es~ltir DemirsPor vıkımı arasında 
bugün 19 May11 stadında yapılın ikinci 
karfılaşma 3-1 Eskitehlr Dentlr!:por 
takımının lehine neticelenmiştir. 
Altı binden fazla bir meraklı kütlesi 

önünde yapılan bu maçta Fener, asıl 
B. kad.roıdle &ahaya çıktı. Esk.işehırJiler, 
dünkü kadrolarını muhafau etmişler
di: 
Takımlar ,öyle idi: 
Fenerbahçe: 
Nuri • Şevket. Orhan • Hayati, Ay· 

i.Rn, Faruk - Nazım, Kadri, Mehmed 
Reflld, Şaban, Muammer. 

E.'lklsehtr Demirııpor: 
Abdülkadir .. Nuri, Mennan ... Ce

lil, Fahri, İbrahim - Murad, Zeynel, 
Ahmed, İsmail, İskender. • 

Her lld takımın da artık sahaya 
ahşmış olduğu dikkati celbediyordu. 
Bundan dolay11 dün görülen ilk Fnların 
tereddüdünden bugün eser yoktu. O
yun derhal sıkı ve sert bir cereyan 
aldı. Ff'ıWerbahçe h3kim bir oyun t.lt
bik .etmeıe bafladı. D~n'!bilir ki, ilk 
yirmJ dakika hemen hemen t.r:namile 
Fenerbahçenin hakimly1!!ti alhnd-1 geç
ti. 

SO uncu dakikada Demir~r aoidan 
Fener kalesine do&ru rıktı. :P.iıidabin 

topu uı.aklaştırmak için fal:aolu bir vu
rutile, top, 18 pas çizgi~i önünde d~
marke duran Demjrspcırun sol ıçınc 

,elcil, o da biraz sürdüJ..ten s.onra sıkı 

bir ,utıe takımına ilk sayıyı kRzan
dırdı. Haftaymın son da.kika!arıncia 

hakimiyet Demirsporlular-ı geçti. Dc
marke: bırakılan muhaciml"r yüzün
den, Fenerliler, bir çok defa lıtr tehlikeli 
vaziyetlere düftülerse de, rakibteı·ine 
sayı kazandırmadılar. Böylelikle, bi
rinci haftaym.1 1-0 Eskifehirlllf!rln le
hine neticelendi 

İkinci haftaymda vatlyet tamam.ile 
akli oldu. Bu devrede ~ki,eh.irliler 
son dakikalara kadar daha sıkı, daha 
seri ve enerjik oynadılar. Tazyjk altına 
siren Fener halları arasında devamlı 

bir anlapmama:ılık hükünı sürdü. De
mirsporlular 10 uncu dalı:i:C..da aoi a
çıklarile 2 ncl, altı dakika. sonra da 
3 üncü ıayılarını yaptıtar. 

Son dakikalarda Fene:Jiler, Üzerle
rindeki baskıyı atarak, birdenbire can
landılar. Akın ü.atüne akına batladt
ı.r. Ve OYllJtU Dent1r•porun nı•ıf ~
hasına intikal ettirdiler. Bu ıırada Ea
ki.,ehirliler tamamile bir müdafaa o
yunıı tatbik etmejje başi>dılnr. İşte bu 
canlı ve anlayışlı oyun esnasında, Fe
nerliler ıoldan bir inişle ve J.'lehmed 
Reşad.ın sıkı bir ,ütü ile ilk sayılarını 
kaydettiler. Maç 3-1 Eskişehir Demir· 
sporun galibiyetile ve Türkiye futbol 
şampiyonluğunu almasilı! neticelendi. 

Maçtan sonra, stadın ,eref tribünti 
önünde, Demirııporlular ve Fenerbıthçe 
sporcularına kısa bir hitabede bulu
nan Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 
galib tekımı tebrik ederek, tribünleri 
dolduran binlerce halkın uzun ıılkı~lan 
arasında ,amplyonluk: fildini takım 
kaptanına verdi. 

Tabanca müsaba
kaları 

Ankara (Hususi) - iki halta evvel 
ba,Jayan tabanca müsabakaları cu
martesi ve pazar günü muvaffakiyetle 
devam etmiştir. Bir çok kıymetli ah• 
cıların İ!ftirak ettiği bu müsabaka tah
minden çok faı.la rağbal itaıa.nm1şbr. 

Şimdilik bayanlardan Fazilı?t Gorbon 
42 puvanla ve Baylardan Rebil Gorbon 
ve Hıwtn Rı:ıa İçö:r: 50 puvanla başta 
gelmektedir. Gelecek hafta müo:;abBka
ya devam edilecektir. 

Lik maçlarına dün Fene(bahçe ve 
Seref stadlarında başlandı 

Beşiktaş Feneri 2 - 1, Galatasaray lstanbul
sporu 9 - O, Vefa Süleyınaniyeyi 2 - O yendiler. 
Beyoğluspor ve T opkapı berabere kaldılar 
Lik maçlarına dün Fenerbahçe ve 

Şeref ıtadyomlarında b&,flanmıştır. 

İlk &ünde Fenerle Befiktafın kar,ı 
karıpıya gelmeıı;i ve havanın güzel ol
ması Fenerbahçe stadyomun., 8 bin 
kadar tahmin edilen bir seyirci kala
balığı. toplamıştı. İlk Hd maç bittikten 
sonra sahada kısa süren bir merasim 
yapılmı,tır. 1939-40 ikinci lik birincisi 
Beyoğlu!'por, birinci Jik birinci.:ti Be
tiktaş, 1939 milli küme ,ampiyonu 
Galatasaray ve 1931 ile 1940 milıt kü
me pmpiyonu Fenerb.lhçe ta:wnlan
na, Beden Termiye.si bölge direktörü 
Feridun Dirimleltln tarafından kupa
arı verilmiitir. Kupalaıı vermeden ev· 

vel direktör kıu fakat güz.el bir hita
bede bulunmu, v~ sporu ni;in yDptığı
mızı, maçları gencliğin inkişafı için bir 
vAsıta addettiğimizi tebarü:ı ettirerek 
tampiyon takımları tebrik et mi' ve bu 
mevsim bir de centilmenlik kupaM ve
rileceğini müjdelem.1,tir. }""enetbahçe
Beşlktaş maçına hakem Şllzi.run ida
resinde ve eaki milli takım k.nptanı 

Zekinin vuruş;ile Fenerbahı;~ batladı. 
İlk anlarda iki takım da şuursuz de
nilebilecek bir tekilde lakat çok ıerl 
oynuyorlardı. Hakimiyet kı~ı müddet
lerle bir takımdan diğedne geçiyor 
ve karşılıklı, seri hücunllar seyredili
yordu. İlk on dakika böylece geçlik.ten 
sonra Befikta• daha mlıeuir ve daha 
,uurlu bir oyun tutturdu ve böylece 
on dakika kadar Fenerb•hçe nl!ıf 
aahasına yerleşti. Bir aralık Fenerbah
çe de üstüste bir kaç seri akın yap
tı, fakat Beşiktaş tekrar o.taklara geç
mişti ki Hakkı Şererte.ı Aldıgı bir paaı 
sıkı ve emniyetli bir şütle Fener kale
sine soktu. (Daklka ~7) Bu .:ol Fener
bahçe üzerinde ikaz eden bir tesir yap
tı ve kısa paslarla rakib mi.idafaayı sı
kıtlırmağa baıladılar. Bununla bera
ber bu silkinme uzun ıııürmedi ve o
yun mütevazin bir cere)·an aldı ve 
biraz sonra devre 1-0 Beşıktaş ıehine 
bitti. 

İkinci devreye rüzg.\rın karfıaında, 
Beşikt.a.ı başli'!dı. Fent?rOahçe ma~lüb 
vazlyetten kurtulmak için bir an hız
lanmak istedi iae de Befikt.ı.thl3r ha
kimiyeti rakiblerine vermedllu. Fak.at 
bu hal uzun sürmedi ve ıağd;;ın çeki
len bir korner atışına orta muhAcim 
yeri.ne yetişmiş olan Büj•Uk Fikretin 
çok güzel ve ani bir plonjonla atbğı 
bir kafa ,ütü Fenerbahçeyi harekete 
getirdi ve iki dakika geçmeden yani 
9 uncu dakikada Naci vole bir aol iÜl
ıe takımını berabere vaziyete ıoktu. 

Bundan ı&0nra Be,iktat miıda!aas:ı 
bir an ıaşırdi ve Fenerli!er seri ve bu
naltıcı inifler yaptılar. Bu arada küçük 
Fikretin ve Yaşarın çok güzel Utl şütü 
dıfOrıya çıkb . 

Fenerin bu ataklan bit' müdd~t de
vam ettikten sonra Beşikta, da muka· 
bil hücumlara geçti ve bunlarde.n bi
rinde Şeref önü boş olarak aldıiı pasla 
kaleye kadar 10kuldu; fakat Çt!ktJğl 
fiitü Cihad karttladı ve hasıl olan k~
r!fıklıkta topu yakaladı. 

Fenerbahçe tekrar hücum~ar~ geçti. 
Tedricen ıür'atlenen bu hücumlRrda. 
Basrinin ve Küçük Fikretin bir cok 
güzel tütleri dıf8rıya çıktı. Bir defa .. 
ıında da Küçük Fikrelin yırmi be• yar 
dadan çektiği ve kalenin kôte~in• vu
rup eeri &elen topu Naci kaleye soka
madı. 

Yedi dakika kala Beşiktaş telcrAr 

Galatasaray • İsta.nbulspor maçından lk.i enstantane 

parladJ ve Fenerbahc;e kalesi sıkışmağa 
başladı. Şerefin kaçırdıfı bir fırsattan 
sonra ikinci bir fırsat yaka!ayan siyah 
beyazlı aai açık çok güzel ve sıkı bir 
şülle takımını ıalib vaziyete ıetirdi. 

Biraz 10nra da oyun Beşlktaşın 2-1 
galibiyeli1e bitti. HRkem Şazi Tezca
nın ldarııW normal ve caldiiı düdükJer 
elzemdi. 

Oyunun tenkidi: 

Dünkü oyun Fenerbahçen1n eksik 
tarafını yani M,.lihe olan ihtiyacı he· 
men ortaya koydu. Dalm3 ileri çıkacak 
bir santrforun bir takımda ne kadar 
lüzumlu ve faydalı bir e:\emRn oldu
ğu Beşiktaş haf ve mildafaa>JllUn rahat 
oynaması ve binnetlce Beşiktaı {orve· 
dinin tazyik yapmak imk.Anını bulma
sile &öründü. Betiktaf oyunun bidaye
tinde ataklı bir oyun tuttunnakla Fe
ner hafbekini gerilemeğıe meebıır et
ti. Böylece zayıf beklerin 1trka~ında 
kalan Fener kaleli bliytik tı!hUkelere 
maruz kalıyordu. 

Fenerbahçe Eaadı lıek hattında oy
nat.arak aon müdafaa haltını üç kltlye 
iblAI etmesinde isabet etti. Fikret ve 
Boncuk Öme.rin ileriyi beslemeo:;ile 
Fenerbahçe çok güzel .ltaklar yeptı, 

Jakat oyunun sonunda yorgun bir hal 
alarak hiç bir enerji gösteremeclı. Be
şiktaş İ.!e oyunun bidayet ve sonunda 
iyi oynayarak maçı kt7!lndı. Oyunun 
ortalarmda da vaziyeti iyi ldııre etti. 

Beşiktaş: Mehmed Ati, İbrahim, Ya· 
vuz, Hüseyin, Halil. Rilat, Şakir, Hık
kı, Memduh, Şeref, Tar.k. 

Fenerbahçe: Cihad, Lebib, Ömor, 

Esed, Fikre~ K. Fikret. Basri, Yaşar. 
Naci, Rebil. 

Galatasaray 9 
bul apor O 

latan-

Kadıköy stadında ikinci maçı GaJa
tasarayla İstanbulspor yaphl'lt. Oyun 
b•Jl•r baflamaz Galat.saray hemen 
h.akimiyetl tesis etti ve rakib kaleye 
kolayca yerleşti. İstanbulspor müdııJa
a~ı canlı oynamakla beraber bu taz
yika ancak yedinci dakikaya kadar 
karşı koyabUdi ve Gündüz sol lç mev· 
kiinden sürdüğü topla ilk g'>lil yııptı. 

Tazyik.ını gevtettniyen Galat-1'saray, 
iki dakika aonra Salihaddln vuıtaıile 
bir gol daha çıkarınca ıayet rahat. oy
namıj:a batladı ve yirmi ikinci dakl· 
kada Gündüz üçüncü golü yakından 
bir ,ütıe çıkardı. Bundan sonrm İıtan
bulgpor canlandı, Galatasaray da blraz 
nefes almak için yavaf bir t4:'n\po tut .. 
turdu. İstanbulspor bir kaç gol fırtalı, 
Galatasaray da bir penaltı kaçırdıktan 
!lonra devre 3-0 ıarı kırmızılılar leh~ne 
bitti. 

POLİTİKA • ASKERLİK 

Siyam ve Japonya 
Hindiçiniye kar,ı 

harekete geçerken 
Garbda Akdenlı m~ele!'I ve İ-.pan

yanın harbe girip &irmemesi, l\lısıra 

yapılan taarruz bahis mevzuu olurken, 
l.'zakfa.tkfaJd hidi-.eler dıe yeni biı in
~!şal safhası.na «frmeğe başlamı,tır. 
0)-Jıe ıürülü)·or ki, mihver devletleri• 
diinya haritası çerçevesi iclnde bi; 
harb pl8-nı ile harek•t efmrktedirlet'. 
Nasıl Roma ·ve Berlinle Tokyo ara .. 
&mda bir müsell!'s \·arq

1 
Japon dip .. 

lomasisi, fİmdi Fran~ız: Hinditini~ine 
kal'fl yapaca,iı bir taarruıda Siyamı da 
içine alarak, bir murabba kurmak is .. 
temektedir. Çünkü uzun zamanlardan .. 
beri, Çine karşı l[İrlftiii harbl bir türlü 
biöremi1en ve Çin mukavcnıetini kır
mağa aslR muvaffak olanuyan .Japon
ya, tek başma Frans12 HindiçinhJne 
kal"Şı bir harekete ıeçip, yeni hlr calle 
açmak Wemem1ş. bunun ic;-in hareklta 
Siyamı da iştirak ettirme,te nıu\·affak 
olmuştur. Japonya bir taraftan, Siyam 
diieıt taraftan, uten :r.ayıf bir vaı:lyette 
bulunan Fransu Hindiçinioiinl !taracak.
lar, onsını bir kıskacın iki •in ara-
1U1da bırakacaklardır. 

Hanr Siyamın .Fransızlara kafll f!li1d 
bir kini de vardır. Nasıl Macaristan 
Rumanyadıtn Transilvanyayı almıısa, 

Siyamh1arın da Hindiçinide ban is
tekleri mevcuddur. Siyamlihır wnan 
zaman bunu meydana vurmaktadırlar. 
Fakat hiç kimse ümid etmezdi ki, fim· 
diye kadar yaJnu pirinci ile me~hur 
olan Siyam, 1939 harbinde Fransa.ya 
karfl cel8deti1e de meşhu.r olsun! Çün
kü aholisi 13,5 milyon kadardır. Top· 
rafı 500 bin kilometre murabbaından 
biraı: faıladll'. Ve nihayet ordusu anrak 
25,000 kitiden mürekkebdJr. Ve lifzan 
mü!takil bir devlet olmakla benbel' 
bütün dahill mekanizması ecnebilerin 
elindedir. Meseli jandarmanın başıuda 
Danimarkablar, orduda İtalyanlar, ad• 
llyede Fransızlar, ticarette ve banka
lal'da İngili:ıler bulunmaktadır. Bize 
kah.ıu, orduda italyanlaıın bulunuşu, 
Tok)·o ile Siyam arasında bir yelmılık 
husule cetlrmlı,tlr. 

Siyıunlılann Fra05ızlara kartı kini, 
Fransızlardan istedikleri nedir? Şimdi 
ona bakalım: Evvelce Siyam Kralla
nndan Betlnd Şulalong Kom - Ramo, 
Siyamın istiklilini garb devletlerine 
kabul ettirmeie çalışmııb. Fakat bu· 
nun için ıarb devletlerine bll.Zl feda.
kirlıklarda bulunmuftu. Bu suretle, 
İnıi!izler BimumyaYtı Peguyu ve ~ta
lap yarım adastnın üstüntlıe bulunan 
ıntihlm bir parçayı Siyamdan aldılar. 
Fakat Franunm isteklerini yerine 
getirmek o kadar kolay olmadı. Fran
ıa ile Siyam arasında hayli rüı·ülttiler, 
hayli patırtılar çıktı. Nihayet 1893 de 
iki Fransız harb ~eml'ii Bongkonk ö
nüne gelerek de1nirledi ve şehri bom
bardımanla te.hdid etti. Ve nihayet Si
yam aynı tarihte Mekonr ne.hrinin sol 
sahilini FranYya terke mecbur oldu. 
Fakat Fransız taz,ylkt gitbkçe faı.iıla

tıyordu. Nih,yet 1904 te Lıtıl5 ımnta~ 

kasını bıraktı. Fakat taı.)ik aıabruyor
du. Sonra 1901 de, Siyam, Framanın 
himayesinde bulunan O'Kamboç, Bat
tambanr, Siem-Rcap, Anekor eyaletle
rini terke mecbur oldu. 

·l~~ın mUlki)·et iddi~ cdt'c~k hır 
~ hrı eline eeçmiş ,.e Italyanın SE"r
~~ d~~izlere çıkmaı.ı d~h~ ziyade 
-._ tnıı, olur. }ôa"-1 mı? J.q,kın, o 'la
~·--~ da Faslan Fran~,, kttğınak ve 
~l"rla daimi niıaı 'iındiden kabul 
il k l~ab eder. 

~· \1 lhulahaı:alar kiri derecede anla· 
~t ~i ispan) aııın bu har?dr.ki rolü 
'-~'1lıin bu kısmında lnırıltcrcyc 
~ )eni hRreketlrr baıhcoe konulduk
'thd~ih\·er de\'lelleri tRrahndan bir 
~l 1

d aleti ıribi kullanılmaktan iba-
ing::,::.:: c::~-::~:o!?.:~~:-~:~ =~ ~ 
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~ ve· Almanlarla İtalyanların her yap .. gibidir. Fakat bu zahiri gtilüş yanlı, 

İkinci devreye İst.anbu!l\pot b1't?a
dı. Oyun ilk anlarda mütevaıln ce
reyan ederken yedinci dakikada Sall
haddin sıkı bir ,ütle Galatasarayın 

dördüncü golünü, 12 ncl dakik.ada da 
Boduri beşinci sayısını yaptılar. Ban
lan Gündilzün on betincı dakikada çı
kardığı altıncı ıol taklb etti. Galata
saray bir müddet daha gol çıkarmadan 
oynadıktan sonra yirmi yedinci daki
kada Gündüzün, bir dakik• aonra da 
Bodurinin gollerile sa~nsını sekize çı

k.ardı. Son dakikada Barbara. 9 uncu 
golü attı ve oyun 9-0 GaJatasaray le
hine bitti. Hakem Ahmt.d .Ad!!'t:\ln ida
resi iyi idi. 

Galatuaray: Osman, Faruk, Salim, 
Musa, Enver, Eofak, B'.lrbAı·oı, Sall
hadd.Jn, Gündü:l.ı Boclurl.. Santim. 

İst.anbulııpor: Saim, HA\rri, J'aruk, 
Bekir, Enver, Aytekin, Fahrl1 Rıd

\'an, Mükerrem Cihad, 

İş;te Siyam Japonya Uıe bir ola
rak, flmdi Fransanıo zayıf zamanında 
bu mıniakalan ele ,ceçirrueic uil'Rlf· 
maktadır. Bu suretle bütiin Siyam 
körfezi, Çin denizine kadar Si:ramhla
nn avuçlan içinde olacaktır. Fakat 
a ı1 mühim olan bu değildir; ani mü· 
hlm olan, Franstz Hindiçlıüslnio pr• 
bmda bil' duvar gibi ur.anan, Laoı 
mıntaka,.mın Siyama ilhak edilmeq .. 
dlr. Çünkü btı pyede Japonlann Ton
kin tarUdle :tapacakları · bir ha
rt ket, daha kolay)aşac:"aktır.. Çünkü, 
Fransıı Hindiç1nisi burada en dar 4'k· 
Uni bulmaktadır. Eğer Japonlar An .. 
namı da elde ederlerM o uman ,·ad· 
)tt daha ba,ka hir .,,klı alacaktır. Ni .. 
ttkim Jnponlann, Fran51Z Blndiçinl
oı.in1n içinde bulunan Annamda hayli ' 
ilerledikleri malQmdıİr. Zaman ı.aman 
.. AnRm• lı kRrdeşlerin muutherttinden 
de bahsetm.iş;lerdir. Görillüyor ki, Ja
ponların Fransadan istedikleri yalnız 
Hindiçiniden reçmek hakkı delildir. 
Belki buradft )-e.rleşmek lmki.nlarını 
da anımakladırlar. Ama, bundan son
ra Siyamın va'l.:iyeö ne olur? O başkı 
bir meseledir. 

Mümtaz Faik FENİK 

kadar önde gitml!f ve yarıfı kaıanmlf"' 
tır. Güneşliler ve Klğıd6pot'lular Gala
tasarayı Çubuklu önünde biru 11k1'hr
mıtlana da bunu devam eltirememit
lerdir. 

k.lacaktır. 
~ Nasuhi BAYDAR 

~sabahki gazeteler 
~ 

1\1 l{ONt:ŞMı\LARDAN GENE 
~ NE ÇJl{ACA.K? 

ittı,.r 1-İ~·a zade Velid1 demokrat dev
ıı_Ut tica.Jintn harbden evvelki seya
~tı tlrı.den sulh namına hiç bir iyi 
ı.:t ~ alınamadıA;ını, halbuki totRli
ı.ı~~l'aset adamlarının ıeyahat ve 

1t:1ı. ~re:ı~_rinden ınü s_pet n~tıceler 
~\ı lnı soylüyor ve dıyor ki. 

•'-.urı· " 0 rı Ribbentrop'ıın Konta ~e)-a
~-tı'1' telince. ondaı, ne netice çıka
·~~ '4thırıine cidden imkıln '.'okıur. 
lıtı'1 lillde gerek i-.pan) a Dahiliye Na
"''"• ·· Ntı ~ıtı ' ,..e~k Alınan,·a Harıcı)e a -

İngiliz resmi tebliği: 
Mısırda: Dün sabah. düşman tayya

releri İ.skenderiyeyi bombardıman et
mişler ve ehemmiyebiz hasara !ebc
biyet vermiflerdir. Zayiat çok .. azdır. 

Filiı;tin: Dün öğleden aonra du$man 
tayyareleri Hayfaya tekrar hücum e~
rnişlf'rdir . Şehrin muhtelıf rnahallelerı
nc atılan bombal1.r baıı hasar yapmı•
lar ve bu meyanda bir caıni ile is
liı.m mezarlığına bombalar dü,mü,tür. 
32 ölü ve 18 yaralının hepsi Arabdır· 
Tayyare defi bataryalarımız atetıle en 
aflğl iki dü,man tayyareıinin hasara 
uğradığı zannolunmaktadır. 
Diğer cephelerde if'ara deler bir 

hareket olmamıttır. 
• v 

ltal~an tebllgl 
ltalyada bir mahal \ı;ıltl hu. )eni !iıeyah~Ut'rinde leni bir 

~,~ t ~tarlar iltihaz edildiği şuphe-
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~I\ •raık hOlle siir'atle ~e lıenıen he· · 
~ ... tlı;aıbukı .. .f t u\u1ile 11,u- Italyan umumi kararııahı 107 numa-
L..: ~r ugu rr rı e 1 rah leblıği: 
"'1 iıtlar vererek onların Ja der· 
~>t latbikına e mek ili)'adınıu, şiın- Hava kuvvetlerımizin ~lerse ... Mat· 
"ıı. \adar n g ç t f eler \erriiğıne ruha karfı yaptıkları boı.nbardıman 
'~l> da bll i~;~: ı~a~:~ıa) e b(lylt de- 1 endahlt kesafet ve isabet itıbarile mU· 
\t td, .. , . . . k d dog· ll h1m hır netice verm14tir Bır çok yRn-
~ ıJ~· gını zannetme e ' il h d dil 

t ~"· :Sinı<t'k· 1 ld .k. taıafn dA. gınlar m f& r e e mı.tir. Tlivyare 
ı... flılli fa dı 

1
1 1

" ~ 1 ~ h an- dafi lopları.nın ~ddetli atc;i'le ra"'men 
~~latı.rı l a ar bt~nı n el ~". "1, ,yal hedeilere isabetler olmut ve b~nlar 
l '6 ' ergc-ç ır t~ra ıçın • . . 1 d. ·· .," tıtı.a 

1 
b. · ta- tahrib edılmıt er ır . Duwmanın avcı tay 

" ~ e ıe ı:ret yermenır,.ı. 1 L k' 
ı· tı.nnhı. h 

1
.
1 

· 0 lhef• yarelerinin bu unmamuı nAre alın tam 

....
• 1,_ rına mu a ı tir. c d ı·ıd· H fil • 
.ı ' fittıdı' k d 1 Jnn muvaffak.iyetine e ı ır ava o.a-

~
1-ı. ye a ar yapı 1111., o 

tıı;f sür' t k ı·· 1 1 · h il rımız ?.-fer~a - Matn.ıh .-rkında M.aaien 
~. kı a e, a ıye e ur a~ d 
,~~ \ l\. b"raber, bunların sonuıut Bugush ve El Daha tayyaıe mey an-

' ti ~eiiceler vereceiine inanan- tarını ve ayni mahallerdti ,r~rları. ve 
~•tifu:.. 1 barakal!'ı bombardıman etm1tlotilir. 

- ııenlmkl saat Lkiyi 
yiirümeyo baıladı .. 

ç6!yrck pçe 

Fransa, malUmdur ki bir Alman iş
galinde, bir de dışında olmak üzere 
fimdi ilci idareye t.Abidir. Fakat için
dekiler gibi dışındakiler .de Alman reji
mine tam manasile ve tam bir muta
vaatle ayak uydurmaya çalı!fıyorlar. 
Gerek Alman idaresinde ve gerek Ge
neral Pelen idaresinde çıkan gazete
ler, bütün eski Fransız miıc::!'Ceseleri· 
ne, ideallerine küfür etmek ve Almın

İUılyan rejimlerini medhO 11ena ile 
meşguldürler: Kabahat zavallı demok
raside, hattl hürriyette ve a~rbe!lt e
konomi aiatemlnde ... 

Fransızlar o kadar acı btr darbe ye
diler ki h~ll kendilerine gelerniyorlar 
ve crgeç lngilizll!rin ayni darbeyi yi
yei:eklerine hlli kaildirler. Yavat yavaf 

tık1arını taklide başlayorlar. çıkarsa.M Malüm ya, Dimyat l\1ısırda
Bu meyanda çocuklara, \ür,ük yaşta dır. Dimyata pirince giderkP.rı e\·deki 

spor yaptırmak, yeni inta plinlarının bulgurdan olmak var!.. - B. S. 
bafındadır. Fakat Fran51Z z~kiaı, gene 
ince ince jatihzalarla kendini be!li et
mekten de hali k.almayor. Bir Fraııs12 
gaıeteılinin karikatürü bunun hir de
lilidir: 

Çocukları henüz bir kaç günlük ol· 
duju halde yani nizam mucibince gU· 
ya ıpora baflatılrnıt oldukları için ikt 
anadan biri öleklne f(jyle diyor: 

- Benimki ... ı ikiyi çeyrek ıeçe 
yürümeye başladı! .. 

* DÜNYAYA BİR BOGAZİÇİ YE
TİŞİR! 

Süveyt kanalını açan Fransız mü
hendisi Fransı'l akademi'Iİ tarafından 
kabul edilirken methur Renan kendı
sine hltaben funlan söylemi~: 
·Dünyanın bafına beli \ı.esilm~k için 

bir Boğaziçi yetişirdi. Siz bir Boiaziçi 
daha, hem de ötekinden daha mühim 
bir Boğaz.içi ortaya çıkardınız. Müa -
takbel harblerde bu noktayı işaal 
için devletler birbirile boGazlaşacak
lardır. Bu ıuretle büyük harblere siz 
sebebiyet vermit oluyorsunuı.• 

Filhakika Süveyf kanalı, yer yüzün
de bizim boğazlardan dah1 mühinl bir 
yer aldı. Fakat burasını eld• etmek 
heveıine dü,en pek bulunmadı. Sebebi 
İngiliz deniz hf.kimiyetidir. YAlnıı Ci
han Harbinde Türklyenin blr ara bu 
an:uya kapıldığı malUmdur. Merhum 
Cemal Pafanın zavallı Süveyf seferi 
hatırlardadır. 
Şimdi de ayni arzuyu İtalya izhar Et

mektedir. İtalyan Generali Graziani')•e 

(SİNEMALAR) 
BEYOGLU TARAF!: 
• İPEK - Kanll dava (Pertembe:rı kadar) 
• LALE • At.lu eklpretl (TUrkçe) 

(PeJ1:embf;ye t.ad.ar) 
• MBL-ll ... Kadınlar otell 

(Perpmbeye tadar) 
• SAKARYA • Jdaıı.um tadın 
• 8AllAY - Pompetnln M>n ıünltrt 

Türkçe (Per,embeye Jı:adar) 

• SÜMDl - AH, N:S kadın 
(Balı attamına kadar) 

• TAKSİM • Aaılamayan adam 
• YlLDls - Son ıencıtk .. Ta~lı hayal 

(Çartamba.ta kfHlarl 
• TAN (Panıaıtı) • BabrlJeye •ellm ... 

Atk bahçeleri 'Salı a-Unün• .1'adar, 
ISTANBUL TA.RAFI: 
• ALEMDAR - Allahın cenneti • 8a.şçavuı 

Maden (Çanıamba.lı:a tadar) 
• •QEMBZRLİTAI • Dotr.orun ctnayetl -

Cılıın ıencllk .. Varyete (Qarpmbaya 
kadar) 

• P'ERAH • Ölüm maktnest Aqad& 
kopan fırtına {Çartambay& kadar) 

• HİLAL .. Öç ahbab çavuflar haydudlar 
araınnda • ır.ablt nam:trdlert • İk.t yUzlü 
tatil (Gelecek cumartesiye kadar) 

• MİLLİ • Alla.hın cennetl ... B~avut 
Madlen (Çarpmbaya kadar) 

• MARMARA • Beya11 pert .. Kanadll 
lnııı.anlar (Pf'r&f'mhfove kadar) 

KADIKOY TARAF1 ' 
• RALB • OünahtAr me1t>lı: • Alev fllU'tı:taı 

(Çartambaya lı:adarl 
• OPERA • Madam ve eoCOrU • Prankenf 

tayntn nlu (Qelecetı: eumarteıııtye tı:•t!Arl 
• SÖREYYA . Korkunç hane - Büyük 

ran fPt>Mlflmhe'l!,. kadar) 
USKUDAB TABAFI' 
• HALii - Tarza.n v• ottu 

(Puart•t:re U.d&r) 

Vefa 2 Süleymaniye O Neticede Galatasaray 1.22.l ile yanoı 
kazanm1ş, Kiğıdspor 1.25.2 ile ikinci, 
Güne, 1.31.2 ile üçüncü olmuşlardır. 
Beykozla Günefin kürekten kırılmış. 
Güneşliler yedek kürekle yarıp devam 
etmişler, Beykoz ise yarışı terketmı,ur. 

Fenerbahçe stadında giinıin ilk maçı 
Vefa ile Süleymaniye araMnda ve 
hakem Refik Osmanın, idar<' inde OY· 
nandı. SülcymanlyeUler dün \1efa 
karşı~ında gerek birinci devre, gerek 
ikinci devre gayet iyi bir oyun çıkar· T opkapı • Beyoğluspor 
dilar. Birinci haflaym çok sıkı geçme-
.sine rağmen netice vermedi ve gol- Dün Şeref atad1nda ilk maç hakem 
silz olarak bitti. İkinci devrede Vefa Feridun Kılıc 1dareainde Beyoğ:"itupor
nisbi bir hakimiyet tesis etmıl!'he mu- la Topkapı arasında yapıl.mqtır. :P.'lüsa
\'8ffak olmuştu. Nitekim on "'betlncl baka baştan nihayete kadar çok sert ce 
dakikadft bir gol çık~rdıktan aonra 1 rl!!yan et.mit ve ilk d~vre ~-1 Beyoi• 
kazandığı bir penalbdan ildnci sayı: lusporun lehine. bitmitilr. llcincl deıv• 
~ını da Mehmed vasıt.asile hemen yap- rede daha ııkı hır maç .;ıkaran Topka• 
h. Bundan ıonra Vefa blrsz gevtemlş. pı~ılar üç gol stmışlar ve iki gol ye• 
fakat Süleymaniye ka,.btıttii:t aayılan ~şler~r. Bu suretle maç 4-i be:-3ber
lel&fi etmek için aıkJ çAhşmAğa koyul- tikle nihayet bulmuştur 
muştu. F;.kat alyeh beyazlıların ~alış· . I kinci maç 
maaı müspet bir netice vermf"di ve o- Ikinci maç Beykozla Kasımpa,a ara-
yun 2-0 Vefa lehine bıtti. ınnda oynanml.flır. Çok canlı bır maç 

VefA. Azat, Sefer, Vahid, Abduş. çıkaran Kasımpaşa.lılar kuv-:retıi ra
L(itil, Mehmed, Neelb, Moto, Sulhi, klblcrlnl 3-0 ııJbl açık bir farkla rrol· 
Hüseyin, Bülend. Hlb ebnişlerdlr. 

Süleymanlye' Hadi, Ruhi, Dan1'. T enia birinciliği 
Mehmcd. İbrahim, Hlkm•~ Fethi Re· 
.. d. Sey/l, Aziz, Süleyman. seçmeleri 

İstan'dul tenit btrinci'i~ ~eçme'erint! 
dün Dağcılık kulübü kortlarında de
vam edilmlştir. Neticede: S. Subutay, 
Jaffe ... Bambino - Hasan - İbrAhim 
Cimcoz ... Armitage. Bolsonnos ve Tel
yan rakiblerint mall0'3 cdeN"k dOmi
fina}e kalmıtlardır. 28 ey1Ul~e dörrı.i
final ve 29 eyliı.lde de final maı;lan ya
pılacaktır. 

Kürek mukavemet 
şampiyonluğu 

Suspcrları ajanlığı tarafL'ld.ın tertib 
edilen mevsimin son kürek müsabakası 
dün Beykoı.la Moda aruında yl'µıl

mıştır. 1.-füsabakaya altı kuliib iştirak 
etmiştir. Galatasaray baştan nJhayete 
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IF Av ro tA\ L nJ 
BiLGiLER 

GELiP GiDEN TRENLER 
HERGUN HAYDARPAŞADAN 

Mt:HTELIF YERLERE HAREKET 
EDEN TRE.'iLER: 

Hareket 
... u 

9 Cumarted, Pazar. Balı. Periembe 
ıunıerl Hardarpa.t•. Anka.ta. Pa.. 
zarı.esi. Çarpmb•. Cuma aünlerl 
Ank&t!t. Uzutnden Adana yoW• 
B•tdada kadar Jtldınm treni. 

9.25 E.lic1ı-eblr. Konya. "Adana 
Diyarbakır 

14 • .ı.5 Haydarpata • Ankara muhtelit 
ka1..&rı. 

15.45 Har<tarP•ta - Sam.un. Baydar· 
p~a • Erzurum. Ht.ydarpap w 

Dlyarbılur. Afyon • U••k yollle İz
mir. Afyon Jollle hparta-Burdur-

19 
Alla.ncak. Ankara yollle Ad.ana. 
Anadolu ekspresi. Baydarpqa -
Ankara. 

20 . .5 Haydarp&f& • Adapazarı. dol'ru 
tren. 

llASTA."iELER : 

Beroıııu Huta.neıl 

Cerrahpaşa Ha.na.nesi 
Çoculc Hutanff.I (IŞltlt) 
Emrazı Akliye l'e Asabtre 
Ha..~tatıt 

Oureba Hutan .. ııl (Yentbahçe) 
lluf'ti Rut&nesl 
Baydarpq& Nümune Haatanest 
Hay\"an Hutantıli 
Xuduz EruıtltU.U 

'Ô'ıktldar Çocuk Baktmevl 
2f'Jneb-Dmll Hut&nesi 
Verem Dtaparı.serl 
Vtrtm Sanatnryomu (HtJbeU) 
Pr"tvant.orrom (Valdeb&jl) 

iTFAiYE: 

Tel don 
4U4i6 
2QOJ6 
60014 

10 .• 60 
21:lfi9 
24553 
60\]fi3 
23100 
4217·1 
607il 
f;0179 
2021:.J 
5~/4'.'\9 
60261 

btanbul 24Z22 
BeJotlu 4 jfı 14 
X:adıkOy Rf)(l~O 

Üalı:Odar Mfl25 
KUçUk u.ntr&llar tçltı telefon m!mu .. 

runa (Yangın) dtmtlt Wldlr. 
sunu nmAD : 

İstanbul ve :Beye>§lu 
:Bütün Anadnıu Jakuı 

Telefon 
44no~ 
f;O.i3fj 

NöBETÇlECZANELER 
23/9/940 pazartesi 

Bel/09l!I ka.ra~ı - Merkf'ıde Matkn
vlç l'e ittmad. TaJuılmde K"ma.l. Rebul. 
Şlfllde Halk. Galat.ada 1•mtt', Kaııum. 
pqada Tura.n. B.ukOJde H&llköy eeza. 
nelert. 

.rmırıön1l kaı:a.n - Mf'rlı.tzde Meb
med Klzım, KUçUkptı..,.,arda Necati Ah
med. Alemdarda Arıt Nq'et, Kumk.a.. 
pıd.& Suren• tcza.nelf'rl. 

FatUı. ka..ta"ı - e"hzadeb~ında A
NI. Of'hrem.JnJnde Nazım. Karacum_ 
rUkte Suad. Ftnerde HUJ118m•ddln. 8a
matyada Tf!o!tıoıı. Akaarayda Etem 
Pertev ecunelerı. 

Bt1lkt41 ka.ztuı - :B('flktfl'~ta en
Itnnan Rf'Ctb. Ort.aköyde Ortakör. Ar
navudköyUnde Koatantlrı.. Bebekte 
Mtrktı: ecıanelert. 

ÜıkUdar ka.:an - imrahOrda İbra
him Suad tcvu\ıı>ıt. 

Sarı.-ıtr ka.ta1ı - Sarıyerde Nuri K• 

ı:"neıııı. 

Kadık(jy kı:ı.;a.tt - Baydarpafada 
Kadıkoy eaant'l 

Adalar kaza~ıı :_ HıoyMlladad& Ball:. 
BUyUkad&da Raik eczaneleri_ 

EıtUb ka.tan - EJUbde Rlkınet ec
unt•I. 

HERGUN MUHTELiF lSTAS
rONLABDAN HAYDARPAŞA

YA GELEN TRENLER: 

~ldlQ:I .... 
i A.> Ankara ınuhtrllt tat.an. 
8.50 Ankara ek"preal. 

11.öO Haydarpapdan 1.5.4.5 te hareket 
eden trentn kartılttı. 

1$.55 Diyarbakır. Adana. Konya. J:aki
tehlr trent. 

19.55 Haydarpaf6d&n Mbah ... t Q da 
hareket ~en yıldınm. treni kar· 
ııııtı. 

Lisesi MUdUrlügUnden: 
ı:aa.a talebe kadrolarımız dohnuttur. 
Devam ed@'n mUraraatln tartuunda 
•ınıtıanmı:r.& (Jent ıubeler) açmıra 
tarar verdik, kafdcılmat. lııtlyen • 

lf'rin &rf'lf' f'tfn~I~ k r f'df'I' 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye i('in : 

Bir aylık 
Uç aylık 

Alb aylık 
Senelik 

90 
250 
475 
900 

Yabancı memleketler için : 

• 

Alb aylık 850 K~ 
Bir senelik 1600 

Imtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
N•dp Ali KUÇUKA 

Umum neı;riyab. idare eden 
Yan Işlerl Müdürü : 

C<mal Hakkı SELEK 
Basıldığı yero 

Leyli, 
Erkek 

Nehari 
Kız 

İLK ORTA LİSE 
Taksimde Sıraselviler 86 YENİ ACiLDi 

~lürtiırii - E. ki Şi~li Terakki Direktörü: l'tf. Ali Ha"met Kırca 
Hususiyetleri; YABANCI Dll.LER OCRETIMINE genit mikyasta 

ehemmiyet vermf'k, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin ça
lışma ve ink.iş.ah, 1 aıhhat ve inzibatile yakından alikadar olmaktır. 

Mektebin denize. naı.1r kalQriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır. 

lıİHİİoiİrıi~liılnlsaiiiii•ıİtıl(İ9İiİİl•iİİ18illiıiiıarİİaiı'll'"ıdiı•lllllAıliıebo•ıklla)İ'ıİİdlvl•iıııııkİİaıibıiulll ıioıluiınıuiırl. Iİ(ITl•ll:l411•15:. 

Emlak ve 
Esa!t No. 
C. 23 KadıkOy, Acıbadem es. 

Hasanpaea ye. İkbaliye 
mah. Nişantaşı elyevm 
MuhtArb.y ooka~ ea. 29, 
mille. ye. 43 2, 43 3 ha-
len 9 No. •asfalt üzerin-
deki 94 No. kf)4kün ar-
ka.sına tesadüf etmekte-
dir.• C. 34 ve ğayrimen-
kule muttuıldır. 

C. 29 Fatih Abdisubaşı mah. 
e:ıı. Kuburell ye. İncebel 
sokağı es. 78, yeni 80 
No. ·Halle feneri iske
lesine yakındır.• 

C. 30 Küçükmustafapata. Gül
cami ma.h. es. Camii.şerif 
ye. Hi~raltı sokağı es. 
9. ye. J.( NoJı .Gülcami• 
civarında ve FE>ner cad
de.sinin ilk sokağındadır. 

C. 34 Kadıköy e.c:ki Altunizade 
ve İkhaliye mı:ıh. Nişan
taşı sokağı eıı;. 29 mü. ve 
43 1 No. C. 23 No. gay
rimenkule mutta...ıı;ıldır. 

1500,-

1300,-

800,-

Zemin kat ü
zerine 2 katlı 

hane 6 oda. 3 
sofa, 1 mutlak, 
2 h•la. 
Zemin kat ü
zerine 3 katlı 
hane 4 oda 2 
sofa 1 tarasa 1 
hamam 1 mut
fak 2 bela. 
Maa müşte .. 
milit zemin 
kat üzerine 
katlı ev. 

1 

62 :M2 300,-

3E :M2 260,-

919 :M2 160,-

YukarıdA adrt"si ve taf!"il.ilı yazılı gayrimenkuller dört taksitle ve yüzde 
9,5 fı:ıizle satışa çıkarılm'ltır. 

İhale •-10-940 cuma jfiinü AAat ondadır. Müzayede &ırasında verDen 
bedel mukadder kıymeti jteçtiği takdirde taliblerin depozitolarıru yüzde yirmi 
n;!;betinde tezyid eylemeleri ve mühür kullananların mühürlerini noterden 
tasdik ettirmeleri lazımdır. 

İl'l"teklilerin ~y akçc~i. nüfu~ tt"?:ktrr•d ve üç kıt'a fotoğrafla. biıtJikte 
bildirilen ~ ve S<tlltte Şubemiz Emlik Servisine gelmeleri- (8841) 

Maliye Vekaletinden: 
2 14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına baqtı toprak tevzi 

rn('sine tevfikan tevzi olunacak topraklann kadastro tahririnin 
aşalJrlaki fenni malıeıne mubayaa edilecektir. 

talimatna
icrası için 

1 - Muhayaa edilrcrk Aded Beherinin fiatı 
levazımın cinıı;i Lira K. 
Prizma , 25 20 00 
C•lik şerit 50 25 00 
Şakul 50 00 60 
Jalon 100 02 50 
Jalon sehpası 50 03 00 
Fi• 500 00 30 
l\fesaha (antası 50 12 00 
Portatü tersim.at masuı 25 25 00 
Çadır 50 80 00 
Sıhhi çanta 25 30 00 
Portatif yemek takımı 25 50 00 
Tirlin 50 02 50 
Gönye 100 00 90 
Şeffaf mlnkal• 50 03 60 
Tribli de,imetre 50 01 50 
Tahta cetvel ~5 01 20 
Baıı;lt ~t"iil:f'"l takımı 15 ıs 00 
Allt temslyesi 25 30 00 

Yekillı 1275 Yekillı 

2 - Koşil bedeli: 11,180 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı : 838 lira 50 kurus. 

?ı.fuhammen bedeli 
Lira K. 

500 00 
1250 00 

30 00 
250 00 
150 00 
150 00 
600 00 
625 00 

4000 00 
750 00 

1250 00 
125 00 
90 00 

180 00 
75 00 
30 00 

375 00 
750 00 

11,180 00 

H'.A:K!KJ\:T 

POKER traş bıçaklan 
Dünyanın en iyi traf 

bıçaklarıdır. 

ve ERKEK LEYLİ ve NEHARİ 
Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şehzadebaşı Polis karakolu arkasında. Telefon: 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Orta öğretim müesseselerine yabancı dil öğretmeni yeti,tinnek rn.sJtsa .. 

dile geçen yıl lstanbul Universitesinde açılmış olan fransızca. ingilizee ve 
almanca kurslarına bu yıl da a,ağıda yazılı şarUar dahilinde yeniden 60 
talebe alınacaktır. 

Bu talebe bir yıl lstanbul Universitesindeki yabancı dil kurslarına dev~ 
f'dccek bu müddet zarfında her birine ayda 30 ar lira harçlık verilecekti!· 
Bu bir yıllık tedri!tatta muvaffak olanlar siyasi vaziyet normalleştiği tak• 
dirde tahsillerini takviye etmek üzere, bir yıl da dilini öğrendikleri ınertı"' 
lekele gönderilee<?klerdir. Bu talebenin seçme sınavları 5 .. 7 teşrin günle"' 
rinde lstanbul Universitesinde yapılacaktır. 

Sınava iştirak edebilmek için: 
1 - Türk olmak. 
2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahud bir öğretmeD 

okulundan mezun olmak •olgunluk fart değildir •. 
3 - Universitede 3 birinciteşrin 1940 da teşkil edilecek sağlık ko~· 

yonunca muayene edilerek tahsile mani bir hali olmadığını bildiren bit 
rapor almış bulunmak '81'tbr. 

Sınavda muvaffak olanlardan tahsil müddeUerinin iki misli ~laarif Ve· 
kaleti emrinde çalışacaklarını tesbit eden bir taahhüdname alınacaktır. , 

Tedrisat hergün Universitede sabahtan akşama kadar devam edeeektiC· 
Kurs talebesinin haricde bir işle meşı:rul olmaması şarttır. Sınava gi.rm;ei~ 
talib olanların en geç birincit.e~ 1940 akşamına kadar lstanbul Universıte~ 
Rektörlüğüne tahsil vesikaları ve 6 fotoğrafla birlikte müracaat ctmel~) 
l&zımdır. (89 

traş bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat ediniz p T T Umum M'•d·· ı·· ~ ·· d • 
k O k 1 Ş .. . . . u ur ugun en . 

Deposu: Ja e a o ve ur. 1 - Talibi çıknuyan 90000 metre çift nikilli kurşunlu kablo pazarııJd• • k N 51 satın alınacakbr. .. 
ıstanbul Tahta ale o. . 2 - Muhammen bedeli .5001>:, m.uvakkat teminab ,375. lira olan ıne~. 

- kur kablonun pauı.rlığı 15 bınncıt;?şrın 940 salı ı;;:unu saat 16 da Ankara 

Üniversitesi İstanbul 
A. E. P. Komisyonundan : 

Alınacak ve yaptırılacak 
işler 

Laboratuvar tecrübe hayvan
ları için dört kalem aebze 
Guraba dahiliy• anfuinde ka· 
lörifer tesisab 
Universite Merkez binasında 
kalörifcr te.cıi~tı tamiri. 
C('rrahpaşa birinci şirurji kli
nl~inde elektrik, 'Zil, telefon 
te!;isatı. 

F.czacı okulunda dam tamiri 
Merkez bina arkasındaki e!iki 

Muhammen 
bedeli Teminatı 

3250 

(!)80,25 

565,80 

3967,50 
992.99 

244 

374 

43 

298 
75 

!hale günü ve saaU 

28. 9 910 10 

• 

10,15 

10,30 

11 
11,15 

Cumartesi 

• 

• 

' 

mutfak dairesinin sınıf haline ' 
lfrağı. 9253.68 695 • 11,30 > 

Yukanda yazılı altı i$ ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. istekli
lerin dosyalarında yazılı ve!;ika, 940 Ticaret Odası vesikalan ve teminat 
makbuzlarile ihale günü Rektörlükte toplanacak Komiııyona gelmf'leri. Adı 

g('çen işlere aid şartname, mukavele projesi, keşif vesair evrak RektörH' \ı-+.
görülür. (8615) 

Devlet Denizyolları i. U. Müdürlüğü İlanları ) ------------------
23 Eylülden 30 Eylüle kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gun ve 

" 
~ saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadeniz hatbna Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Cumhuriyet) 

ve Pazar 16 da (Aksu) Galata nhtımından. 

Evkaf apartımanında P. T. T. umum müdürlük satınalma komisyonund• 
yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartname almak veya okumak üzere şimdiden Ankar•'" 
r~· da levazım, İstanbulda yeni Valde hanında levazım ayniyat şube müdür u k 

lerine ve pa7.arlığa l$tirak için de muvakkat teminat makbuz veya baJl " 
teminat mektubile kanuni vesikalarını hamilen mezk.Ur gün ve saatte(8~) misyona müracaat etmeleri. ·5910• 

İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları_. 
Askeri ihtiyac için 100 ton arpa ve 100 ton yulaf 26 9 .'940 günü sııt 

11 de paıarlık.la satın alınacaktır. Arpanın muhammen bedeli 9750 ve yulaıı; 
8450 liradır. Arpa ve yulaf ayrı ayrı taliblere de ihale edilebilir. Şartnaıı.te 

0 
her gün Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve saatte yüıde 0 

beş kat'i teminatJarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma KorniS~~) 
nuna gelmeleri. (88 -Haydarpaşa haı:;tanesinde röntjten daireı:;inin rütubetten muhafazası ;'~il' 
zemine döşenecek rüberoit işi 29 9 940 günü saat 11 de pazarlıkla bir ffl.\I: 
tcahhide verilecektir. Şartnameı:;i hrr s:tün komisyonda görülebilir. Bu işi >': .. 
rıabileceklerin belli gün ve saatte yüzde on beş temina\,larile birlikte Fın~l} 
lıd' komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (90 

A~keri ihtiyac iı;in 250 ton yula~ 250 ton arpa 26 flO ,.940 günü ,sa.j~ 
lOda pazarlıkla satın alınacaktır. Arpanın muhammen bedeli 19750 Ura •. ~. 
lafın muhammen bedeli 21125 liradır. Arpa, yulaf ayn ayn taliblere de ih~_ 
edilebilir. Şartnamesi her gün komİ!ı;yonda görül('bilir. İsteklilerin belli ~ 
\'e saatte yüt.de on beş kafi teminatlarile birlikte Fındıklıda komutanlı~ .. ~} 
tınalma komi,yonuna grlmeleri. (M""' - . Askeri ihtiyac için 28. 9 940 günü saat 10 da Pazarlıkla e11i ton ınakstfı .. 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 12500 liradır. Şartnamesi her gün 1'~ .. 
misyonda gôri.ilebilir. İsteklilerin belli Jtiin ve saatte yüzde on beş tcrn:ı. 
natlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelnıcltıol 

(90 

4 - İhale evrakını nörüp almak isteyenlerin Maliye Vekileti Milli Emlik ,.. Bartın hattına 
Müdürlüi:üne müracaatleri. Salı 18 de (Anafarta), Cumartesi 18 de (Antalya) 

Sirkeci rıhtımından. 

Askeri ihtivac için 27 9 940 gün-:;::;t 10,30 da paUlrlıkla boş bin ad:, 
alafranga kiremid ve yirmi bin metre murabbaı muhtelif eb'adda cam SS ·ti 
alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli 800 lira 42 kuruştur. Bun1a~. ~it" 
ayrı t~liblere de ihale edilebilir. ŞRrtname!i.İ her gün Komisyonda ı;:~r~ktt 
hilir. lstt"klilerin be1li J!Ün ve saatte yü,.de on beş teminatlarile bırh ı:l 
Fındıklıda Komutanlık Satın~ma Komisyonuna gclm('leri. (90 / 

5 - İiale şekli : Kapalı zarf U!'l'.ulile. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih : 7 10 940 tarihine musadü pazar- (N O T : Anafarta vapuru İncboluya kadar 

tesi günü ~aat 15 te Maliye VekRleti Milli Emlik Müdürlüğünde. İzmit hathna 
7 - Teklif mektublan : 7 10 940 tarihine mu"adif paı.artesi günü saat 14 e 

1tidecektir.) • 
Sah, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur) Tophane 
rıhtımından. 

kadar Maliye Vek&leti Milli Emlik Müdürlüğünde k::ıbul edilir. l\ludanya hattına 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibRren 15 gün iç-inde J\.falive Vekileti J\.filli 

Pazartesi 13, Sah 9,50, Çarşamba, Perşembe ve 
~uma 16 da ve Paıar 8,15 te (Sus). Ayrıca Cu
marteı;l 14 ve Pazar 19 da (Marakaz) Galata rıh
tımından. 

Emlik Jı.füdürlüğüne te'!llim edilecektir. .5886. (89-15) 

Üniversite Rektörlüğünden. : 
Fen Fakültesinde cGalenlk. doçentliği açıktır. Namzedlerin yabancı dil 

imtihanları 2 birindklnun 1940 pazartesi günil yapılacaktır. isteklilerin sıhhat 
raporu, beş fotoğraf, nüfus tezkeresi örneği ve hüviyetini gösteren fişlerile 
·fi~le:r tedris işleri kaleminden istenecektir> 15 ikinciteş:rin akşamına kadar 
Rektörlüt:e müraeaatlerl. (8954) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
1 - ~fühendis kısmı giriş imtihanları 1 te,rinievvel 940 salı günü yapıla-

Bandırma halbna 

Ka.rabiıa hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

İzmir sür'at hattına 

Pazartesi, Sah, Çarşamba ve Cuma 8.15 te (Ma
rakaz) Galata rıhtımından. Aynca Çarşamba 20 
de ve Cumartesi 20 de (Konya) Tophane rıhb
mından. 

Salı 19 da (Seyyar), Cuma 19 da (Mersin) Top
hane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar) Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 te (Bursa), Cumartesi 15 te (Ülgen) 
Sirkeci nhtımından. 
( N O T : Cumar!esl postası İzmire kadar 

. gidecektir.) 
Salı 11 de (Kadeş), Pazar 11 de (Kadeş) Galat. 
rıhtımından. 

cakbr. Kaydolunanların karnelerile o gün ıaat (8,30) sek.iz buçukta İzmir llıive 'J)Ostası Perşembe 13 te (Tırhan) Galata Rıhtımından 
mektebde hazır bulunmalan. 

2 - Fen memuru kısmı giriş imtihAnlan günü ayrıca ilan olunacaktır-
3 - Tedrisata 21 teıo:rinievvel 940 pazartesi günü başlanacağı ilin olunur. 

(8997) 

Denizli Belediye Reisliğinden: 
Denizli &lediyesinin evvelce 41271 liraya müteahhidine ihale edilen ve 

şimdiye kadAr 17978 liralık inşaatı ikmal edilip bu sefer mukavelesi feshe
dilen Denizli Belediyesi hidro elektrik yapı işleri bakiyesi evvelki şeraiti 
dahilinde 8 '10- 940 18lı günü uat 11 de ihale edilmek üzere müteahhid hesa· 

MERSİN • İSKENDERON Yolu Şilep Postası 
( DUMLUPINA~) vapuru 23 eylül_ !UO pazartesi ~Ü saat 18 de Sir

keciden şilep postası olarak ~1:ersin - lskenderon yoluna kalkacaktır. Gidiş 
ve dönüşte yükü olan iskelelere Uğrayacaktır. 

N O T : Vapur S('ferleri hakkında her türlü malümat aşağıda 
numaraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği Galata Rıhtımı, Limanlar Umum 
l\.iüdürlüğü binası şltında. 

• • 

telefon 
(9024) 

42362 

Devlet Demiryolları i. U. Müdürlüğünden: 
- - - ___.,,, 

Sirkeci garı ticari eşya ambarı önündeki yolun 15 nntim mukad~# 
şose yapılması ve topcka sistemi asfaltlanması işi 9500 lira muhammen 
delle ve kapalı zarf u.suW~ münakasaya konmuştur. tı:O' 

Münakasa 7 /101940 pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu tşle 
bina:nnda A. E, Komisyonu tarafından yapılacaktır. ,,):"' 

lsteklilerin ayni gün saat 10 a kadar kanuni vesaik ve 712,5 lira aıu\l ıet1 
kat teminatı ihtiva edec~k olan kapalı zarflarını Komisyona verme 
lıizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. <~' - -Muhammen bedeli (570) lira olan 1500 K~. toz sabun (7 /10.'940) p.,..r:, 
günü saat (11) on birde Haydarpaşa.da Gar binası dahilindeki KomisyoJl 
rafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. . 11 Jı 

Bu iş:c girmek isteyenlerin (42) lira (75) kuruşluk muvakkat tel1111''' 
ve kanunun tayin cttil:i vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadat 
misyona müracaatleri 18.zımdır. 

Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıWmaktBt~) 

. - ,.,. 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktan aşağıda gösterilmiş 0,lı" 

47 kalem muhtelif lcistik malzeme 4/11 940 pazartesi günü saat 15 te ta tı:'' 
hüdünü Ha edemiyen müteahhid nam ve hesabına açık eksiltme ile ,A.ıt 
rada Idarc binasında satın alınacaktır. ıtJll 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatla kanunun tayin ~t' 
vesikaları hamilen eksiltme saatine kadar Komisyonda isbati vücud e 
teri lizımdır. ~· 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme Dairesinden, flaydtg!?~ 
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. ( ·f1.1~ 

Muhammen bedeli Muvakkat terT'' 
Ecnebi malı olduğu takdirde 
Yerli 

18265 Lira 13E9,88 ı,ir• 

s ... 
'lı"' 

'<lıti 
\. Cumhuriyet )latba.ı.~ı ) hına açık ek._~iltmeye çıkarıldığından talih olanlann münakasa ve fenni 

şartlarını görmek üzere Belediyemize müracaatleri ilin olunur. 1 

Şube Galata Rıhtımı, ?.lıntaka Liman 
Reiı:;liği binası altında. 40133 

22740 
. 35046 • 2628,45 y 

~~· 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Delikanlı bunlardan hiç btr :,ey an
lamamı.ştı. İstiyar, ispanyolca izah etti: 

- Mukaddes yazının öğrettiği ıu
dur: Çiyanın ağzından Hzatzl'ın ku .. 
}ağına ... 

Francis ilihenjn ağzını uzun uza -
d.ıya tetkik etti. Sonra da erkek m11bu
dun kocaman kulağı önünde Jurdu. 
Av bıçağının ucunu kilidin de!iğıne 
a<Jkmağa çalıştı. Bir aralık bıçakla ta, 
heykele vurarak yokladı. Heykel 
boştu. 

Çiya'nın heykeline de bıçakla vurdu. 
Onun da boı olduğu anlaşıldı. 

İhtiyar Hindli mukaddes y;ızıyı oku
mağa devam ediyordu: 
·- Çiya'nın ayakları botluktadır! 

dedi. 
Francis ayni ibareyi bir daha oku

masını ihtiyar rahibden rica etti: 
•- Demek heykelin altı boş bir ku

yu. öyle mi? dedi . 
Leonsia gülüyordu: 
•- İli.henin ayakları iOk kccaman. 

Macera Romanı 
TEFRiKA: •s 

Fakat her halde bofluğa değilde kaya
lıklı bir zemine dayanıyor . 

Francis, eJile heykeli itti. Ha'yret! 
K~koca heykel kolayca yerinden kı
mıldamasın mı? Kollarile ıarııdı. Ve 
heykeli yerinden oynattı. 

İhtiyar Maya rahibi mukaddeı yazıyı 
okuyordu: 

•- Kuvvetli ve babayiğit bir adam 
ka.r1ısında Çiya yürüyecektir. Ve bun
dan sonraki üç düj:üm fU manaya. ge
liyordu: 
•- DikkaH Dikkat! Dikkat! 
Leonsia aıwzın bir çığlık koparmı$~ 

b.. Francis başını çevirdi. Heykchn ye
rinde derin ve karanlık bir kuyu pey
da olmuştu. Kayaya oyulmu~ olan bu 
kuyunun ağzı bir metre genicılikte idi 

Kibrit çakarak kuyunun derinliğini 
anlamağa çalıştılar. Kabil olmad.ı. Bir 
taş parçası attılar. Taşın sukutundan 
doğan ses hıitilmeden önce bir çok sa
niyeler geçti. 

Leonsia dedi ki: 

• 

•- Bakalım taı dibe kadar vardı mı? 
Kuyunun duvarlarına çarpmı, olına
sın? 

Francis yerdeki inı:;an kcmikle?ri a· 
ras1nda duran bir 5.ililu aldı; ve ku
yuya atınağa hazırlandı. Bu büyük 
cismin sukutu kuyunun derinliğı hak
kında belki bir fikir vereOılirdi. Fakat 
ihtiyar ra}tib delikanlının kolunu tuttu: 

•- Mukaddes yazıyı dinleyelim! de
di. Her kim Çiya'nın ayakl.ın altında
ki kuyuya tecavüz rderse müthiş bir 
ölümle kB_flılaşacaktır! 
Delikanlı elindeki paslı silahı uzağa 

fırlattı: 

•- Ne münasebet! dedi. Böyle bir 
ölüm pek de arzu edilecek bir teY ol
masa gerek! .. 

Ve devam etti: 
c- Şimdi ne yapacağız, ey muhte

rem babamız? Çiya'run a.:!;zından 
Hzatzl'ın kula~na giden ,yol pek ,;arp 
değil.. Fakat nasıl gideceğiz? Mukad
des ya:u elbette bunu da »Oylı?y(>Cek
ı.ir, dej:il mi?. 

........... -... 
İhtiyar rahibin oğlu için ölüm saati 

yakla41yordu. Kendisi bunun farkında 
olmamakla beraber güneşin doğuşunu 
bir daha görmesi mukaddc:r değildi. 
O gün cereyan edeerk hidiseler ne o~ 
lursa olsun o, ömrünün !K>n gününü 
yaşayordu. Mağaranın ağzında kalıp 

nöbet bekleı;eydi bile Torres'Jc ltlanşeno 
krndisini öldürecekti. Çünkü o nöbeti 
bırakıp da dolaşırken beriki!er mağa
ranın önü.ne Vartnlf bulunuyorlardı. 

Sirk~i • • Sirkeci, Yolcu salonu 

İhtiyar Hindlinin oğlu D•r müddet 
nöbet bekledikten sonrl etrc1fı da do
laşmak istedi. Ne var, ne yok öğren
mek merakına kapılmıı,tı. Ve bu yüz
den ölümden kurtulmuş oldu. Fakal 
mukadderatı değiştirmek ne münıkün? 

O etrafı istikşaf eder~<en, Sinyor 
Alvarez Torres ile Joze Manş-eno ma
ğaranın ığzına sokuldular. Kayaların 
üstündeki ilahenin kocaman parlak 
gözleri hurafelere inanan l\1:anşcno'nun 
ruhunu altüst etmişti. 

Alvarez Torres'e dönerek: 
•- Siz girin! dedi. Ben burada kala

yım. Ne olur, ne olmaz. belki bir bas
kına uğranz. 

Mumyaların araı;ında ebedi uykusuna 
dalmış atası gibi ceııaretıi bir adam o
lan Torres hiç tereddüd etmedij ve 
mağaranın içine daldı. 

O henüz gözden kaybolmuştu ki,Jo
ze Manşeno'yu müthiş bir evha~ ,.e 
korku kapladı. İnsan kanını ş.:rbet gi
bi içen \lu azıh katil csrareıı~'! şey· 
lerden bir çocuk gibi ürküyordu Va'Zi
fesini çoktan unutmuştu oilr. Bir da
kika geçmeden paniğe tutu!du ve or
mana doğru kaçmaja bafladı. 

Bu sırada, ihtiyar Hindlinın oğlu da 
istikşaftan dönüyordu. Etraf La her han
gi bir tehlike sezmediği ıçın mem -
nundu .. Fakat içinde gittik.y~ artan bir 
tece~süs vardı. Acaba babası nıukadde.sı 
yazının kılavuzluğile hazineyi bulmuş
muydu? Ve ha'Zinede neler b\.llunmuş
tu?. 

Nihayet tecessüsü galebe çaldı; ve 

onu mağaranın içine sürükledi. Tor
res'in arkasından o da içeri dı}ldı. 

Torres kendisini belli etmemek için 
bin ihtimamla ilerlcmeğe çalışıyordu. 
Mumyaların önüne gelince durdu; ve 
bir müddet onları tetkik etti. Son 
mumyanın karşLcıında hayretten dona 
kalmıştı. Bu adam kendisine bir el
manın yarısı kadar benziyordu. 

Arkadan gelen bir ayak sesi üzC'rine 
sıçradı ve etrafla gizlenec\?k bir yer 
aradı. Derhal aklına şeytanca bir ışey 
gelmişti. Mumyanın başındaKi mJğferi 

kendi başına geçirdi. ÖlmUş atasının 
.sırtındaki pelerini omuzlanna attı. 
Kocaman çizmeleri ayaklarına gc -
çirdi; ve eline paslı uzun kıl:cı ala
rak mumyanın yerine geçli. 

Hiç kımıldamadan tıpkı öteki mum
yalar gibi duruyor, kirpiklerinin ara
sındRn etrafı seyrediyordu. 

Korkudan titreye titreye ağır adım
larla ilerleyen ırgad biraz sonra ,ö
rünmüştü. Torres'i o halde störUnce 
birdenbire durd,u, dualar mınldanma
ğa başladı. Gözleri korku o1e deh'$etle 
xerinden uğramıştı. 

Sinyor Torres ise gözlerini sımı;ıkı 
kapamıştı. Hakiki bir mumya ~bi e
bedi bir düşünceye dalmııo: görünüyor 
ve ne yapacağını mülahaza e.diyc.rdu. 
İhtiyar Hindlinin oğlu 1.1zaldaşınca 

gözünü açtı; ve onun dehlizın döne
mecinde bir an durakladığını gördü. 

(Arkası •ar) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma , ,....._ 
va Eksiltme Komisyonunda~ ~~ 

Leyli Tıb Talebe Yurdunun azı 400, çoğu 500 çeki kesilmemiş gtı ~l'' "1J~ 
odunu ile azı 18.000, çoğu 20.000 kilo mangal kömürü açık eksiltnıe>'' ~ 0 

nulmuştur. t \-4 '""~ 
Eksiltme 30 · 9 · 940 pazartesi günü saat 15 tc Cağ:alojlunda Sıhh9 r· ~t :V 

İçtimai l\.iuavenet Müdürlüğü binaı:;ında kurulu Komisyonda yapılaca1'0 ~ ~ 
Muhammen fiat: Odunun çekisi 400, mangal kömürünün kiIOS" ,t & 

kuruştur. ..
1 

bıJil' 
M. Teminat: 225 liradır. Şartnamesi her gün Komisyon-:Ia.~ görıl e.~fY 
İstekHlerin 910 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda \l'i:t' 

vesikalar ve. bu .. işe yeler muvakkat teminat makbuz veya banka mek:~1~ 
birlikte beJlı gun ve saatte Komisyona J::elmeleri. 

Maliye Vekaletinden: 
., ... ~ 

2 t14.177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bal:lı toprak tev'Zİ tah ıciP 
n1esine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadastro tahririnin iez1151 

aşağıdaki fenni malzeme mubayaa edilecektir oeP 
1 - Mubayaa edilecek Aded Bedelinin fiAh Tamamının \ıt' 

levazımın cinsi Lira K. Lira ~ 
Takeometre 25 S.50 21250 

00 Mira 50 40 2000 
Plılnımetre 25 60 ~ 

Yek\ın 100 Yek\ın 24750 00 
2 - Keşif bedeli· 24750 liradır. 
3 - !·Iuvakkat teminat miktarı: 1856 lira ~ kuruş. • .;J' 
C - !hale evrakını görüp almak isteyenler Maliye Vek81eti Milli :tAtlı.;.1' 

dürliığüne müracaatlerL 
5 - İhale şekli: Kapalı zarf usulilc. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih: 23 '10_ 940 tarihine musadif ça 

1 
günü saat 15 te Maliye Vekı\leti Milli Emlak Müdürlüğünde. ı' 

7 - Teklif mektubları: 23 10- 940 tarihine musadif pazartesi günü ~aat 
kadar Maliye Vekaleti Milli Emlik Müdürlüğünde kabul edilir. . ~ıJJ 

8 - Mal?eme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye VekS.tetJ(S"·-
Emlik Müdürlüjiine teslim edilecektir. •5865.ıo 

s 


