
-
pa• 
v• 

' 60 

'"'"' !<tit· 
~~-
~eJJl"' 

liıJ•• 

t<' ... 
ıif11• ;l 
r•" 
h•d'ı 
!{· 
00 
00 
00 

00 

lkbsad Vekili 
Kayseriye hareket· etti 
ı;.ı. '-ııkıro (llu•u<İ) - İktısad Vekili Hü<nil 
lti ı 1~ hu{iin Ka~~rlre hareket etmi,tir. Ve
"•' .•Yseriden sonra Turhal Şeker fabrika-

ı ll\·ı ı d z,. · ~ e rtr-k. oradan Samsun A""·ancık 
Ku lda)( • ' .• • 

J 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Balkan Adli konferansı 
Atinada toplanlyor 

Ankara (Husu~i) - Yakında Ati.nada 
Balkan Adli konferansı toplanacaktır. Bu top
lantiya, Türkiye namına Trabzon meb'usa Ha
san Sakanın riyasetinde, Hukuk Fakültest 

) 

pro[C'o;:örlerindcn mürekkcb bir heyet de işti-
İDARE YER! : !STANBUL TÜRKOCAGI CADDESİ. TELEFON: 24154 rak edecektir. Konferans Balkan memleket· 
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eıı5tK, . nunhtka1arına gıde"'k sanayi mü-

lerınde tetkikat yapacakhr. 
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t~ G İLİ zl Mısırın 
'il.ALI 
tııncıCORC 

istilasına en büyük mani : 
İngiliz donanması 

llıiihimhir 
nutuk 

Söyledi 
Size 

' şerefli 

~araları olan 
.......___ ____ . ---
~ckingham » 
g o 

~ayından 

~bediyorum 
(ıAllaha ve Britan
~a nı i 11 e t 1 e r i n i n 
renilmez iradeleri
~e İtimad edelim>> 
~ •• 
~ !(,~ 23 (A.A.) - •Reuter. İngil· 
~ ile Altıncı George ,bu akfUD 
~. ı,._ .rıe,red.ilen bir nutuk söyle -

' ıi;;'' doemı.tir ki: 
~ bbin bafladığındanbor~ bir 
\ı,~ ıraz faz.la olınuştur. Britanya 
'ı:~lie . bu harbe, lcatıllarındald 
l 'lln nekadar muau.am olduğu
~ do •it, fakat davalarının doğrulu· 
....,<lıf tnıin olarak gözleri açık tir· 
~· --'5_ h~ 1~ir sene harbdan sonra, va
.:-q ır dete mülihaza. edelim: '". •yını .. 
~ &atı ~denberi bir çok . ff"y!er 
~4 lıı buyük milletler çoktü. O 
~~li:.k: derinden uğu!tularını işi 
~'.IJ\ biı~ kadar uzak olan harb, 
ıı.,."' Otq llJl kendi kapılarımızdadır. 
~ rtı.i.lul_arı, ıahUlerintlzden yalnız 
\ 1-}ı ote( e, Manş:ın kar,ı yaka
\lı,.~\tıı'1~ edilmiş bulunuyor. Düş
ıı.._'"' h·· oları, gece gt.ındüz ~hir .. 

01 Ucunı ediyorlar. Bizler, mira
~Uct,'r: bu hürriy:?•leri ve an'ane

~-~l'ol'\tıa için, cephe hailat"lnda 
~:"'4 . 
~lc.aif•u\rvetimizl muharebe üzerin
~ \ter ettiğimiz: bu anda, blıe ce-
' fı.k.J:ıe: .. bir çok feyler vardır. 

'~~ bt , ızın kuvvetlerinin cesur 
~~C\İJl h:rrı.le ~raberdir. Arkamır-

~lu rrıyeu sevenlerin hü~ntini
~ b11tı.11UY?r· Amerikodaki dostla
~dit, ~ bızc bir çok tarzda göster
~, tttaa1 u harbd.eki ıstırobların i.1a-

L. ·:· hu için Amerikanın verdiği 
srıf( d ~uhtelif tekil yardımlar1n 
~~ al'i~ğıldir, Daha yakinimizde, 
~\,de, 

8
nya mil~e~ler Common 

~ hür· na~a~ ıçın yapılan mü
~~~. Un aılenın bir mücadell'si 

~·~Ük . ~ \otlu- Bntanya muharebesinin, 
\,'\ ç llUn kudretlı poyilahtı 
\.,, ~lftnanın en şiddetli nokta .. 

ht,b i:er \M!hirlerimiz de düş • 
) ar h· ot, }' Ucumlarına maruz bu-

~lf\ d •kat. ıimdilik, dü,marun 
,'d.ıt. •rbesine tahammül eden 

· ~<lı, •izi 
ltt:k.Jrı ere, ~refli yaraları bulu-

\ s.ıf~m sarayından lıitab edi· 
~h.ııı •.~ bittabi •Yni tehlike· 

' "'lıı• tnuı eden ':>ütün Britanya 
l •e k" 1 ~r,be oy erine de şamil ol .. 

~ot-u.ın r, evv~li l~ndrnhlarn hi
,_ l\ır · Kralıçe ve ben, burada, 
.. , •ite bo ba d . . \ )erler m r ıman edılmış 

lttlrab ve en çok ı.stırab çek
t... .. çekmekte oran lJir çok 

••tduk ~-lbl · · bet · ~ er1m17., bu akşam 
ttı, •berdir, Onlsnn cesareU ve 

ı..r,r: 1e-~etlerinin davasına ve 
ı,.\ 'lttı e ~rnanları, bi7.ler, hepimiz 
~4" b·· edici bir ilhamdır. 
~~ "~currııarına 1caı·şı pasif mü
~re "sini Üzerlerine almış olan 

. hııdi~ kadınlara, ayrıca Fükra
,ı~i)'tt:i ek. isterim. Bu iivil işc;ile-

'IJ. etle letı.n, kurtarma servis!~ 
tı eklerin ve daha bir çok di

~l f "ah.im ve daimi tehlike kar
~•t ~llltarlığı, İn~iliz iS"nine yeni 
ı, ~ alandorm~ıır. Bu erkekler 
~11ttttıi ~rılar, blzinı orduh:ırı.nıtın 

l.,.• >uı, bır çok defa olduğu ııi· 
,:~ ~ha .emin kale duvarımızı 
b.~ ttı·· hnyenin, ticaret filosu
-~!' \t Utecavizi tterı püskürtmek 
~"•~' sabırsız: bir halde bekJe
~llı ~ Ordu..<1unuıı ve muhafaza 
~.~ h_ 8farılıırı dünyayı hayrete 
~ l!', vıı kuvvetlerinin şerefli 

,..<ı..;k ki bu 
ı_'ı ı..ıte b: gün, muharebe hal· 
~~i olur= milletiz. Nckadar ba
~; trı. Uf k ol.su?, her hı, yerine 
·~ilde a vazı!t>, bizim harb 

• bir " dtl . ..J t.\rq.. •uı r. Bu, ay. en 
lllıife Z ıiltun 1 de] 

• 

za\'lllı P E T E N 1 

DA KAR 

l niNDİ 
~İNİDE 

Maresal P ET E N 
' 

nihayet Japonlara 
da teslim oldu! 
Tokyo 23 (A.A.) - J apon umumi ka· 

rargAhı, neşrettiği bir tebliğde, Fran
sız Hind.içini kıt'alarının, bu s:ıhah M 

at 11 de Dongang civınnda kRt'i suret
te silihlarını bırakm ı t oldulr1nu, Japon 
ordusunun da aynl zamanda muhaM
mata nihayet vennlş bulundu}unu bil 
dirmektedir. 

•• Vichy 23 (NCA.) - Hariciye Neza • 
retinin tebliği: 

GENERAL · DE GAULLE 
ŞEHRE BİR ÜLTİMATOM 
VEREREK TES L İMİNİ 

İSTEDİ 
Aayada ye.ni nizamın tf'ıslıı ine ve Çin 

n:s eıoıoel~lerinin h .. l lıne Y••·dım .-.k ü; .. 

zere, Fran!lt% H indiçini.•inl rılAkad .. r e 

Vichy 23 (A.A.) _ Hariciye Nezare- den esas me~eleler Uzerinc!e müzakere-
tinin tebliği: lere, geçen hafta :ı.arlındn, Japon Ha .. 
Sabık General de Gau~l~, ir.glliz as- r~~iye ~~zırı Matsuka ile Fransa bü

kerleri nakleden bir İnııılir. filoııHe Da- yuk elçısı Ar.sene Henry 3rasında SR 

kar önlerine gelmiş ve Fraru,ız rna ... , mimi bir hava içinde devam olunmuş
kamlarına şehri teslim etmctPri i ı;in tur · 
bir ültimatom vermiş:t:r. Bu iiltimn -1 Japon hükUmeti, Uzak$arkta Fran "' 
tom reddedilmiştir~ Bunun üzerine İn- ı sanın haklarına ve menfaatlerine, ez
giliz filosu Dakar üz.erine ate' aç- I cümle Hindiçinitün mülki tama:niyeUne 
mış:tır . jHindiçini birliğinin bütün kısımları ü-
Sabık General de Gaul!e'ün. sırf 11a- zerinde Fran.sanın hükümranlık hakla

bık dü~manlarımıu:ı.. karfı m:jt!adelt";'e l rına hürmet niyetinde bulundu~u hak- j 
de\·am için İnJ;t:ilterenin emrine girdHi;i 'kında Frangz hükılrnetine teminat ver ~ 
düşünülebilirdi. Fakat hadi.snt. bunun · miştir. 
böyle olmadığını gösteri)-·or. Sabık gC'- Fransız bükü.meli de Japon htikOmc
nf'ral de Gaulle, yabancı kuvve!lf!rin 'tine, Japon imparatorluk ordu ve bah
kendi vatandaşlarına Y.:ırrı hüc.umunu )riyesi için, hareketlerine devrım etme
idare etmektedir. Kendic:irıi h81a hain leri zımnında, Hindiçiniıi~ hususi ko
olarak te16kkide teredtii.id ed"n Fran- layhklar vermeğe muvaCakat cylemit-
:sızların artık gözleri oçılmı-;tır. tir. 

Taksim Kazinosuna 
·dün ceza yazıldı 

Fatihte 12 
51 şoför 

dükkancı ve 
cezalandırıldı 

D ün yapılan Belediye zab~tası j diye zabıtası tal imatnamesine ay· 
kontrollarında Yorga Aleko ıda· kırı hareket ettiği görülen 12 
resindeki T aksim Belediye kazi· muhtelif dükkancıya ceza yazı l· 
nosunda tasdikli tarife bulunma· mış, Saraçhanebaşında H üseynin 
dığı , soğuk yemeklerin açıkta teş· fırınında tartı l arı eksik 66 kilo 
hir edildiği ve mutfakta temiLliğe ekmek musadere edilmiıt ir. 

dikkat edilmediği görülmü~. ceza Seyrüsefer kontrolu 
yazılmıştır. 

Fatihte 
Fatihte yapılan kontrollarda 

da açıkta yemek te~hir eden, tas· 
dikli tarife kullanmıyan ve Bele· 

Belediye nizam larına aykırı 
hareket eden 5 1 şoföre ceza ke· 
silmi~. tramvaydan atlarken ya· 
kalanan 2 1 kişi hakkında da ceza 
zaptı tutulmuştur. 

Piyasada iplik 
buhranı kalmadı! 

beİ~tı.sad Vekiletl tarafından kaput- /Birliğinden veriJen ma1Umatta da yeni 
f ~ ve _Pamuk ipliğine konulan yeni fiatların piyasaya Ierahhk temin etü
:ı~ ~ pıyaYda ne gibi tesirler yap- ğinden bahsedilmektedir. Birlik umn

tıaİık·ku sabah, bu meS<"le hakkında mi kitibi Halid Güleryüz diyor ki: 
t. k ı .at ?.'da~h.~. Türk Dok-umacılar •-Sümer Bankın fiatlara zam ya-
şır eli mu uru Nazmi i fiaUa - · k d h kk d 

1 
. ' yen r pacagı şayı olmuştu. Fakat ne e ar 

a ın a ,un arı .Oylüyor; zam yapacağı belli değildi Bu yüzden 
.. _ İktısad VekileU yirmi numaralı tüccar elindeki malı sakJayordu. Her 

pamuk ipliklerine 20 kurut zam yap- gün birliğimize müracaat eden doku
m.ıştır. Fakat bu :r.am üzerine pamuk macılar iplik bulamadıklarından 'iki
iplikleri pflhalılaımamıt, bilakis ucuz- yet ediyordu. Bu günden itibaren, el
laınıştır. Çünkü evvelce fiatı 610 ku- deki stoklar piyasaya dökülmüş, ip
ruş olan pamuk Jplikleri piya~da 740 lik buhranı kalmamıştır. Çünkü İk:
kuru.şa kadar .satılıyordu. Bu günden bsad Vekileti eski fiata zam yapmak 
itibaren 630 kurufa atılmaktadır. • suretile, plyasada elaltından 740, hat-

ta 800 kuru.., sahlan pamuk !pUğl ih· 
Diier taraftan İltaııbul Milli Sanayi tikArına môııi olmuttur .. 

Harbin 
sıklet 
merkezi 
değisiyor.! 

Mihvercilerin 
ümidi: Cebelüt
tarıkı zaptede
rek Akdenizi 
kapamak! 
Londra 24 (A.A. ) -

Daily M ail fUnları yaz· 
maktadır : , 

Bır çok mrrnl:i&Tat<fan 
beliren al ametlere bak ı lırsa, 
mihver devletleri harbin 
sıklet merkezini Manş de· 
nizinden Akdenize naklet• 
meğe karar vermiılerdir. 
Bu mülahazaya varmak 
için ortada üç hadise mev· 
cuddur : İtalyanların Mım 
sahili boyunca ileri hare· 
ketleri, Y on Riblıentropun 
M ussolini'yi ziyareti ve 
General F ra nko murahhas
larının Hitler'i ve sonra da 
M ussolini'yi iki defa ziya· 
ret etmiş olmaları. 

Bir taraftan A lmanya 
İta lyayı Ortaşarkta İngilte· 
reye hücuma tqvik eder· 
ken, diğer taraitan İngiliz 
hava ve deniz kuvveıleri de 
Libya ve Mısır sahillerin· 
deki İtalyan münakale yol· 
!arını, depolarını ve mühim 
noktalarını bombardıman 
etmekte berdevamdır. Bu 
bombardımanların şiddeti 
ancak son günlerde Manş
ta Almanların işgal etmek
te bulundukla rı limanlara 
ka rşı yapılan bombardı
manların şiddetile kıyas ka 
bul eder. ' 

Daily T elegraph gaze· 
lesi de ayni mevzu hakkın· 
da şu müta leaları yürüt· 
mektedir: 

Kahirede bulunan bita· 
raf müşahidlerin müta!ca· 
!arına göre, Almanya ve İ· 
ta lyanın niyetleri kış zarfın
da gayretlerini Akdeniz ve 
Mısır üzerine teksif etmek
tir. General F ranko mü· 
messillerinin H itler ve Mu!· 
solini'yi ziyaretlerı de buna 
atfolunmaktad ı r. Mihver 
devletlerinin ümidi Cebe· 
l ü ttarıkı zaptederek Akde· 
oizi kapamaktır. 
Diğer tara ftan R omada 

bulunan bitaraf muhaoir· 
lerin yazdıkla rına göre, 
Y on Ribbentrop'la Mus· 
solini arasındak i görüşmele· 
rin gayesi lngiltercye karşı 
yapılan taarruzlara ltalyan 
hava guvvetlerinin İştirak 
etmesini temine matuf bu· 
lunmaktad ır. 

ISOVYETLER 
ALMANLARIN 
VAZİY E TiNi 
FENA GÖRÜYOR 
Moıkova 

Kızıl yıldız 

ki : 

24 (A.A.) -
gazetesi diyor 

«Almanyanın lngiltereye 
bir ihrac hareketine tepeb· 
büs edebilmesi için evvela 
lngiliz tayyare kuvvetlerini 
ve lngiliz dali bataryalarını 
yenmesi lazımdır. Halbuki, 
fimdiye kadar ne biri, ne ö
teki mağli'ib edilememi,ler· 
dir. 

«Eğer karaya ayak baıı • 
mağa muvallak olurlarıa, 
Alman kıt' aları, Britanya 
toprağı üzerinde kendileri· 
ni bekleyen lngiliz askerle
rinin mukavemetine çarpa· 
caklardır. 

ulngilizlerin kıt' alarıni 

himay e için, 4-5 bin tayya· 
releri vardır. Buna mukabil, 
Almanlar, tayyarelerinin bü 
yük kısmını lngiliz donan • 
masının -ki yalnız bu do • 
nanma baflı ba,.na bir ihra· 
cı imkan•ız kılabilecek va· 
ziyettedir • Faaliyetini mÜf· 
külata uğratmak için kul • 
lanmağa mecbur olacaklar
dır . 

n s illeri 
' 

yeniden şiddetle 
bombardıman edildi 

Londra 24 (AA.) - Fransız sahille· 
rinde Boulogne'dan Dünkcrk'e kadar 
olan diiJman istili limanlarının dün 
ak~m İngiliz tayyare kuvvetleri tara
fından yeniden bombardıman edildiği 
anl&şılmaktadır. Çok şiddetli infil:ikia
rın husule getirdiği ve gökü aydınlatan 
ışıklar, uzaktan görülmekte ve bu in
filikların gürültüleri Kent sahilindeki 
evlerin camlarını sarsmakta idi. Bu !a
hillerdcn yapılan hücum safahatını ta
kib edenler taarruzun bu self'r bilhaı;:sa 
tiddC'tli olmuş olduğunu l.~aret etmek
tedirler. 

• SON HABER 

Başvekalet mühim 
bir tamimde bulundu 

İnşaat makine aletleri 

beyanname ile 
ve 

sahibleri bir 

ellerindeki aletleri bildirecek 
Ankara 23 (A.A.) - Başvekaletten b - Makine ve illetin yoni veya 

tebliğ olunmuştur: kullanılmış olduğu. 
10/911940 tarih ve 2/14319 sa)lllı ka· c - ll!al\ine ve llelin beyanname• 

rarname ile mer'iyet mevki.ine konu- nin verildlği tarihte nerede bulvndu• 
lan Koordinasyon Heyetinin 54 sayılı ğu, oraya ne :r.aman ve niçin getiril• 
kararı mucibince: diği, çalıştırılıp ç:alıştınlmadığı, çalış-

ı - İkinci maddede l'ins ve nevi- tırılıyorsa hangi işte kullanılmaKta ol• 
}eri yazılı inşaat makine ve iletleri- duğu, bu jşin bir mukaveleye müste
nin salııibi hükmi ve hakiki her ıahıs nid bulunup bulunmadığı, mukav-:Jeye 
28 eyl\ıl cumartesi akşamına kadar bu müstenid ise akidlerin isim ve adres
makine ve 8letlerin bulunduğu vilQ- Ieri. 
yet valiliğine bir beyanname vermeğe 4 - Beyannamelerin tetkikinden 
mecburdur, sonra 3780 sayılı milli korunma ka• 

2 - Beyanname ile bildirilmesi mcc- nununtın 17 nci maddesine müsteni .. 
burl tutulan inşaat makine vt tlet- den sahihlerinin işlerini sekteye uğ
leri ,unlardır: ralmamak '8rtile cins ve nevileri yu.-

Sondaj makinesi, arteziyen l.''lııkine· karıda yazılı makine ve '!etlerden 
si, taf kırma makinesi, beton karı.t• kabili istifade olanların değer pahası 
tırma makinesi, kompressör, elektro- mukabilinde mübayaasına ?ı-1ilU l\iü-
jen grupu, ekskavatör, vibratör... dafaa Vek8leti mezundur. 

3 - Beyannamelere aşağıdaki hu- 5 - Mübayaasına karar verilen ma• 
susat dercolunur: kine ve &!etlerin değer pahası bu ma• 

a - :h.fakine ve Aletin adedi, cins ve kine ve 61etlerin bulunduğu vitiyet 
nev'i, evsah (makine ve aletine göre vali..!inin reisliii altında mahallin Milli 
üpi, muharrik kuvvetin cinsi, takati, Müdafaa ve Nafıa Vekfiletleri ruümes
sabit veya müteharrik olduğu, ka;zan sillerile Mitli Müdafaa Vekileti Fen 
hacmi, bir gaatte gördüğü iş miktarı, 1 ve San'at müdürlüğünün mütehassı• 
yedek parçaları, fiinil veya tekl'rleklı sından mürekkeb bir komisyonca 
olduğu ilah ... ) takdır olunur. 

Maarif müdürleri aras ında 
değişiklikler yapıldı 

Eskişehir liJesi başmuavini Reşad 
Özbeyotlu .J!!reurum lJ--1 .a1r:idiirh.i
ğüne, Sıvaa Öğretmen okulu müdürü 
Rasim Baş:göz Adana Erkek lisesi mü
di.ırlüğüne, Mersin ort.a okul müdü
rü Şeref Erdoğdu Sıvu Erkek Öğret· 
men okulu müdürlüğüne, Adana Erkek 
lisesi müdürü Rifat Tokgöz Bursa Kız 
Öğretmen okulu müdürlğiine, Bursa 
Kız Öğretmen okulu başmuavini Esad 
Kural M. Kemalpaşa orta okul müdı.ir
lüğüne, Trabzon lisesi bAşmuavini 
Sıtkı Erman Samşun orta okul mü
dürlüğüne, Konya lisesi baffl\Uilvini 
Ferid Kuran Mersin orta okul mü
dürlüğüne, Kandilli Kız lisesi başmu
avini Emine Akses Kadıköy ikinci or
ta okul müdürlüğüne, Malatya lisesi 
felsefe öğretmeni ve başmuavinl Hay
dar Ünlüsoy Niğde orta okul nıüdür
lüğüne, Arapkir orta okul müdürü Ta
hir Üstünalp Adana ikinci orta okul 
müdürlüğüne, Mu~ orta okul müdürü 
Hüsnü Güvenç Giresun orta okul mü-

dürlüğüne, Karaköse orta okul müdil· 
rü Vehbi Gür1töze Zile orta okul mü• 
dürlüğüne, Sarıkam11 orta okul mü .. 
dürü Cevad Gobl Kırıelıir orta okul 
müdürlüğüne, Iğdır orta okul müdü• 
rü Vehbi Erten Sarıkamıı orta okul 

müdürlüğüne, Giresun orta okul ta• 
rih ... coğrafya öğretmeni Fuad Kutal 
Karaköı::e orta okul müdürlüğüne, Ak· 
saray orta okul müdürü Mahmud Ö• 
zay Merzifon orta okul müdürlüğüne, 
Balıkesir Erkek Öğretmen okulu mü .. 

dür muavini Zeki Ökmen Buca orta 
okul müdürlüğüne, Kadıköy ikinci or
ta okul müdürü Tevfik Tarım Çanak· 

kale orta okul müdü.rlüğüne, Sinob or
ta okul türkçe öğretmeni Diliver Can 
İnebolu orta okul müdürlüğüne, Kır
şehir orta okul müdürü Cevdet Cingi 
Nevtehir orta okul müdürlüğüne, Niğ
de orta okul müdürü Fehmi Okan Gö• 
nen orta okul müdürlüğüne naklen 
tayin edilmiılerdir • 

İngiljzlerin Alman l İngiltere Mısırın l Çinliler 200 bin 
i ş g a 1 i altındaki hattı hareketinden askerle Japonları 
tonraklara hücumu memnun görünüyor bekliyorlar ... 

Londra 24 (A.A.) - Hava Nezare
tinin tebliği: 

Almanyada, Holandada, Belçikaila 
ve Fransada 22/ 23 eylUI gecesi ve 23 
eylO.l sabahı muvaffakiyetle yapılan 
harekittan, bütün tayyareler salimen 
dönmüşlerdir, 

Dresden'in şimali iftrklsinde Lau
ta'da mühim bir alüminyom !abrikııısı 
bombardıman edilmiş ve burada yan
gınlar çıkarılmışbr. Bu civarda de
miryolları.na birçok noktada hilcum 
edilmiş ve Dresden civarında bir le
vazım trenine kuvvetli isabetler va
ki olmuftur. Kuvveill bombardıman 
tayyare~i grupları }'le.ssingue, An
vers, Dunkerque, Ostende, Zeebruggt", 
Havre, Calais, Harphleur, Brest'de li
man tesisatına, doklara ve seyrisefa
ine de hücum etmiştir . 

Almanyada tahrib edilen 
mühim hedefler 

Londra 24 (A.A.) - Paur gecesi 
İngiliz tayyareleri Alm:ınyad:ı Lilhau1a 
ehemmiyetli bir hedefi Dresden'in şi

malindeki Leuthan alüıninyom fabri 
kasını bombardıman etmişlerdir, Ayni 
havalide iki ıimendi!er haltı ciddi ha
sara maruz kalmıştır. Aynı gece Havr 
limanı hir saat on dakika süren müt
hiş bir bombardımana tutulmuı;tur . 
Hc.:ıngarlara ve rıhtıma yangın bomba
lan atılmıştır. Ostandda doklar Ü7erine 
bir bomba yağmuru yağdınlnuş ve 
fiddetli infi18klar husule Jtelmlştir. 

776 tayyare kaybettiler 
Londra 23 (A.A.) - 1 eylOlden lB 

eyllı:le kadar, Almanların 776 tayya
re kaybetmelerine mukabil, İngiliz 
tayyare zayiatı 116 olmuştur. 

Londra 24 (A.A.) - Reuter'in dip
lom~tik muharririnin öğrendiğine gö
re, Ingiliz hükUmeü, bugünkü \'Oti

yette Mısır hükılmetinin hattı hare
ketinden çok memnundur ve ı'lısır 
hükGmetinin, vaziyet icab ettirirse, 
lüzumlu bütün tedbirleri ataca~ına 
emindir. Sadist partisi aza!llının hattı 
hareketi, burada tamamile anlaşılnıak
ta ve takdir edilmektedir. Şu ciheti 
kat'i surette gözönünde tuLmak li
zımclır ki İngiliz hükUmeti, Mısın hiç
bir zaman harbe girmeğe icbar te
"bbüsünde bulunmamıştır ve harbe 
girmek kararını vermek, yalnız ltiı
sır hüklimetine aid bu1unmaktalır. 

Garb çölünde vaziyet 
deği,medi 

Kahire 24 (A.A.) - İngiliz umumi 
kararg&hınm tebliği: 

Mııı;ırda: Garb çölünde va:dyette hiç 
bir değişiklik yoktur. İskı!nderiye. Si· 
di - Hanef ve Matnıh, düşman tay
yareleri taralındao bombardıman t'dil
m~ür. Hasar pek ehemmiyets.izdir. İki 
kişi ölmüştür. 

Kıbrıo;ta, düşman, Marfu koyuna bir 
hücum yapmış, fakat hiç bir hasarı 
mucib olmamışbr. 

DiQ:er cephelerde kayda değer bir 
şey yoktur. 

Dün on 
tayyaresi 

bir Alman 
düşürüldü 

Londra 24 (A.A.) - Dün İngiliz &3· 

hi1leri üzerinde 11 Alman tayyareslnin 
düşürüldüğü tespit edilmiştir. İngiliz 
kuvvetleri 11 tayyare kavbetmi<ıl"'rdir. 
Bunlardan yedisinin pılotlan sel ve 
oalimdir, 

Chung-King 24 (A.A.) - Çin hü• 
kılmetinin aallhiyettar bir mümessili 
,unları söylemiştir: 

•- Japonların Hindiçiniye bir istill 
hareketine karşı bütün hazırlıkları-
mızı yapmı, bulunuyoruz. Evvelden 
müretteb bir pli.na göre hareket ede• 
ceğiz.,. 

Hindiçint hududunda bulunan Çin 
ku':'V'etlerinin 200,000 klşl olduğu tah· 
min edilm•ktedir. Çinliler -umumi b!r 
taarruzda bulunmıyacaklardır. Fakat 
Çin kuvvetlerinin müdafaaların1. tan• 
zim için bazı ıı:evku1ce)-•şt noktalan 
almak üzere llerlemelt"ri muhtemel
dir. 
Vaşington 24 (A.A. )- Korc!el Hu!l 

Japonyanın Hindiçinideki hareketini 
takblh etmlf ve: 

,_ Japonya maksadına varmak için 
kuvvete müracaat etmiştir, Amerika 
bu nevi hareketlere karşı ademi tas .. 
vlbini çok defa ızhar etmiştir,,. demiş
tir. 

Vişi 24 (A.A.) - Fransız Hariciye 
Nazırı Boudoin, Japonyaya müsaa-
datta bulunmaja Fran!n'l hilkO.metine 
karar verdirmek için mihver devlet• 
terinin tazyiklerde bulunduğunu in .. 
kir etmiştir. 

Londralılara yatak ve 
tampon tevziatı yapıldı 

Londra 23 (A.A.) - Dahili Eınni· 
yet Ncz.aretl, mültecilerin hava hil· 
cumları esnasında uyuyabilm.?lerinl 
temin etmek için yatak tevziab yap
mı~r. Hükılrnetin elinde şimdidı:?n bir 
milyon yataklık malzeme mevcud bu
lunmaktadır, 

Kulak zarını muhafaza etmek ve 
akınlar esnasında uyuyabilmeyi tenlin 
eylemek üzere meccanen milyonlarca 
tamponlar daAıWmaktadır. 



Günün yazısı 

Çifte mağlQbiyet 
Hayır, efendim; barbden babıetmiyoruz. Sadece toptan ve a -

yak topundan. • 
F enerbabçe, Ankarada ve lıtanbulda, bir günde iki maiılCıbı· 

Jel~ uğradı. Memleketin iki büyük merkezinde ve hemen h~me~ 
ayni ıaatlerde, bir isim altında iki takım kurup iki ehemmıy~t.lı 
ıayf!: uğrunda çarpıımağa kalkışmak, her ıpor teıekkülü ı~ın 
terefli bir teıebbüstür ki alakalının hayatiyetini, itine dört el. ıle 
aanlmış bulunduğunu, kuvve•init a7a sayııınm çokluğun~, belkı de 
hedeflerinde tevazudan uzak olduğunu, ve kısaca, varlıgına tama
milf' güvendiğini an]abr: Milli küme birinciliğinde? Türkiye ıam
piyonluğuna yük1elirktn yeni yıl müsabakalarının ılk oyununu d a 
kazanntıf olmak 1 F enerb•hçelilerin göğüılerini ııururla kabarta • 
cak bir hidiaedir bu. Likin hesab umulan neticenin biisbütün ter .. 
ıini vermittir. Bu da Fener bahçe idarecilerini derin derin düıün
dürecek bir hBdise olsa gerektir. 

Uıkin bu tertibde siz rakibi istihfaf kokusu ıezmiyor musu • 
nuz? ltitıik ki F enerbahçe idarecileri milli küme fMlpiyonunı_ıı! 
diyar diyar gezip onlarca maç yaptıktan sonra bu yolda kendııı 
kadar çalıfıp yorulmamıı olan bir mıntaka pmpiyonu i l~ !iir~iye 
birinciliği icin kartıla:,mağı lüzumsuz addetmekte ve mılh k ume 
tampİyonu demek Türkiyr tampiyonu demektir, kanaatini besle
mekte imiıııler. Bu'ndan dolayı Ankaraya zorlandıkları için ta.kı~ 
söndemıitler. Fakat, Demirspora karşı her hanıı-i bir mağliıbıy_etı 
akla getirmediklerini ispat maksadile. de tehiri. mukarrer Be•~
taf müsabakasının icrasında tarar etmışler! Bu rıvayet .-yed. dog .. 
ru ise Fener bahçe idarecilerinin ne kendi takımları, ne de rak1b ta
kımlar kabiliyetini ölçmtğe muktedir olmadıklarını ~abu) .~tm~k 
lbımdır. Bu ise müesıesenin istikbali bakımından hır tehhkedır. 
Ho\diseyi ve dönen pyialan dikkate alarak fU h ükümlere vara • 
maz mıyız?. 

_ Sporda mağlubiyet mukadderse de o nu kendi nahvet ve 
enaniyetimizle davete hakkımız yoktur. 

- Spor, •por İçinse de galibiyete ancak bütün kudret ve ma· 
baret ortaya konulmak tartile erişilir. 

- Ve sözün kısası, rakib küçük rörülürse, Dimyata pirince 
ııiderken evdeki bulgurdan olmak tabiidir. 

İngiliz Krah 6 ncı Corc 
mühim bir nutuk söyledi 

[Baş tarab ı inci sahifede] 
bahriyelinin, ukerin ve tayyarecinin 
vazifesi gibidir. Canavar düdüklerl çal
dığı halde tehlikeyi biçe sayarak çalı· 
f&Jl, mütterek hayatımw.n icab ettirdi
ii servisleri idame ettiren ve tllilıla 
tam surette mücehhez muharebe hattı
mızı tutan fabrikalar v.ı demiryollan 
mWtahdemleri erkekler ve kadınlar, 

bu harbin kahramanları n.rasında y~r
lerinl kazanmaktadırlar. 

Aile ocaklarında ve sığınaklarda, 

her aece, ,ikılyet etmeden !llkınhlara 
ve tehlikelere ksı.tlananl1'n!l hepsi de 
eyni tarzda şerefe liy:ktırlar. Bu teh
likell fakat unutulm~z qün!r.rde gos
terilen teeaat ha.şanları çoktur ve 
pnhdır. 

Bütün bu başarıların derhal ve te
refü bir surette tanınması için, !ivil 
her sınıftan erkek ve kadınlar için he
men derhal yeni bir şeref nJ~nı ihda
sına karar verelim. Bu yeni ni~ana kt'.!n
di ismimi vermek istiyorum. Bu nişan 
ilci sınıf olacaktır. Birisi, Victoria haçın 
dan monra ikinci sırada gelen George 
haçı ve diğeri daha geniş surette tevri 
edilecek olan George madalyası. 
Etrafımıza l(öz geıdirirsek, her ta

rafta ıunu görüyoruz ki imtihan saa
tinde, Britanya Com:n.:ın Welth'inin 
ana ,ehri, esasında miittehid bir tehlr 
olarak kurulmuş olduğunu ispat et -
miştir. Bir şehri teşkil eden onun sur
lan değil, fakat o surların içinde ya
pyan insanlardır. Londranın surlarına 
birbiri ardına darbeler indirilı!bilir. 
Fa.kat, Londralı, az.imlcAr ve perva."llZ 
olarak kalmaktadır. 

Londrada olduğu gihi, fnıp.JterC'Je 
her yerde, giizel ve tariht kıymette bi
nalar• bile blle hücum olunabilir. Dt
ha az ailevi ve daha az aziz olmıyan 
küçük evler tahrib edilebilir. Fakat, 
bütün dünya önünde hürriyetin sem
bolü ve kalesi ve bizim kendim!:ı.in a
ziz ocağımız olarak ayakta duracak, 
daima bir İngiltere mevcud olaC'nktır.• 

Burada, kederdide ana babalara, At
lantiğin ortasında haber verilmeksizin 
torpillenen vapurdaki çocuklıın:ı.ın kay 
bından dolayı duydukları kedffl neka
dar derinden paylaştığımızı söylemek 
lJterim. Muhakkak ki dU'lya, mücadele 
ettiğimiz şerrin bu m~nfur hareket ka
dar açık delilini bulamaı.. 

Fena günler yaı:nyoruz, belki de ls
tikbal daha fena olacaktır. Soğuk ve 
mağmum, kış geliyor. Fakat cesur o
alun. Kıştan sonra ilbk.ır;ı ~elit". Bu

günkü imtihanlarım17.d1n !'onra da mu
hakkak ki zafer ve men!u!' feylerderı 
kurtulu, gelecektir. B~nlm yap~ıtım 
eibi. Allah& ve Britanva n1i1l~tlcrinin 
ma!llıb edilmez iradesine ltimad ede .. 
llm.• 

Nasuhi BAY D AR 
- -

Bir kamyonla bir otobüs 
çarpıştı, 3 kişi yaralandı 
Dün Beşiktıışta bir otobü! - kam -

yon musademe~i oimuş, iki kadınla 

bir çocuk yaralanmıştır. Hadise ,öyle 
olmuştur: 

Cibalide oturan toför Abdülganinin 
idaresindeki Taksim ... Yıldız otobil.sil 
ile ,oför Hasa:nın idaresindeki kömür 
yüklü kamyon bjrbirile tlddetle ç-ar
pışmışlar, her ikisi de ehemmiyetli 
surette ha-;ara uğramışlardır. Otobüs
teki yolculardan Ay'8 ve Atiye ile 4 
yaşında Erdoğan, musademe netice
sinde muhtelif yerlerinden yaralan
mı,lar, tedavi altına alıomışlardl?. Şo
förler yakalannuş, tahkikata başlan

mıştır. 

Kur~un k alem fiatları 
artmayor 

Dünkü gazetelerden biri, l:.urşun 
kalemi fiatlannda ihtikar oldu~undan 
bahsetmişU. Meseleyi Nurkalem fab
rikaMndan sorduk. Fabrika müdiırü 
fU izahatı vermiştir; 

•- Sene başından itibaren kurşun 
kalem fiatlarında bir tahawül yoktur. 
Elimizde kifi derecede ham madde 
stoku da mevcud bulunduğundnn, kur
şun kalem fiatlarına um yaprrı:ığa 

lüzum görmüyoruz.• 

Türk • Rumen müzake
releri devam edecek 
Dış Ticaret umum müdürü Servet 

Berkin, Rumanyalılarla ticaret müza
kerelerine devam etmek için Ticaret 
Vekaletinden talimat almıştır. Servet 
Berkin yarın Ankaradan tehrimize ge
lecektir. 

8 yaşında bir çocuk 
merdivenden düt üP 

öldü 
Bebekte Ccvdetpaşa caddesinda otu

ran 8 yaşında Ömer dün evde oynar
ken merdivenden düşmü,, beyni patla
mıt ve derhal ölmüştür. Yapılan mu
ayene sonunda ölüm sebebinin tayıni 
için cesedin Morga kaldırılmasına lü
zum gösterilmiş, cesed ~!orga kaldırıJ
nuş ve tahkikata başlanm~tır. 

Varyete seyrederken 
Tophanede Kumbaracıyokuşunda o• 

turan Tanat evvelki gece Tepebaşında 
Halk bahçesinin arka duva1·ınn çıkmış, 
varyete seyretmeğe başlamıştır. Bahçe 
b@kçi!C;i İsmet, Tanaşa duvardan inme
aini söylemiş, Tanaş ter! cevab ver -
rnit.. İmı.et kıDnış ve bıçağını ÇC"kf'rek 
Tanatı gö~sünden yaralamlahr. Yaralı 
tedavi altına aıınmı., bahçe bekçisi 
yakalanmJ..fhr. 
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Jozef Peyre'den Bir erkek gibi 
ı•------Bir aillh sesi ıükUnu yırttı. Yayla-

Çeviren: Ömer Nejad - u· 
batladı. Rodrigez'in ant bir ip.~~! ,. 
zerine Pardo dııarıdan gelen C'ldBflrı• 
tüye kulak verdi ve sonra arka 

Trabzon ve Ur
fa yağlarına. 

fiat tespit edildi 
Bu arada, Kars ve 
Van yağlarının unu
tulduğu anlaşılıyor 

Halılı 

·Değil mi? 
Ajanı sa a ti 

Birkaç okuyucumuzun müşte
reken yazdıkları bir mektubda 
deniyor ki: 

..AnkAra radyoru ajan!i haber
lerini 12.50 de vermcğe bathyor. 
Halbuki Jş, j(Üç sahibi olanlar ve 
bilhassa memurlar saat 13 te va
:z.lfelerinin başında bulunmak 
mecburiyetindedirler. 

Ajanııı haberlerinin mü1ikten 
daha fazla ehemmiyet kazandıtı 
,u :z.amanlarda, dünya vukuatini 
IRatl saatine herkesin takib f'de
bilmesine imkln verilmek lcab 
etmez mi? 

Ajansların eskiden oldu~ ftl
bl. ~ene 12.:ıo d& ba•lamasını te-

Bir kavuncu, 
bir kestaneciyi 
bıçakla öldürdü 
Cinayetin sebebi, 

kestanecinin tablası 
nın devrilmesidir 

-0-

ya yelpaze ,eklinde yayılıp tınnanan 
allar birbirine karıştı. Süvariler bir
birlerine küfürler savurdular. Hemen 
herkes Şirimba'nın attığı Virıçister 
tüfeğinin sesini tanımıştı. Atlıların 

reisi olan Pardo'nun emirleri hi!Afı
na nasıl oluyordu da siliı.h kullanıla
biliyordu? 

Rodrigez atının gemlerini kasarak: 
- Gene mi bu Şirimba, gene mi bu 

alçak kız? Sözde o da bizim gibi müca
dele için geldi ve bir erkek gibi vu
ruşacağını söyledi. Halbuki tedbirıı

z.in biri! 
Silah ses.inin aksi sadası henüz ka

yalıklarda kaybolmadan PEırdo atını 
Şirimba'ya doğru sürdü. Yanağını mE
tin kamçı ile kırbaçladı. 
Şirimba acı ile inledi. Düşmana 

karşı sürmek için toplanmış olan bu 
atlılara biraz cesaret verebilnu~k an
cak onlara fiddetli bir mbal göster
mekle kabil olabilecekti. 

Dün akşam Yemiıte Hasırcılar cad- * * * 
desinde bir cinayet itl"!nmi11 seyyar Grupta bulunanlardan bir kısmı at-

dönerek: ıiJ• 
- Yokuştan tırmananlar va~·. bi" 

rültülerini işitiyorum. Bu kız bııı 
her verdi ve Şirimba'ya bakarak: De• 

- İşte bu köpeğin attığı silaht0 

ilceleri, diye söylendi. oı:eti" 
Pardo'nun verdiği bir işaret tıarı."" 

ne kahve boşaldı ve hepsi • ıc•· 
bindiler. Şirimba mümkün olduğllçalı" 
dar Pardo'dan uzak bulunmaJ'a 
şıyordu. 1,şııı" - Şirimba yanımdan uzak StJ' 
seni yanımda görmek istiyorı.ırrı·iiıtrf 
bir erkek gibi miıcadele etmek k _,tıl 
aramıza 'karıştın, şimdi bir erkctaP,ı!· 
h:ıreket etmen ve dövüşınen 

Pardo atlılara dönerek: JlO 
- Hedefler ay ışığında görürı~tıl ,.. 

ateş etmiyeceğiz ve ilk defa ben: ,eıl
tef etmemi bekleyin, diye enılr' ' bil' 

Birden karanlıkların arasınd~n \.;j• 

at üzerine bağlanmış cAnsız , bit dc4• 
cudiln bütün silr'atile üzerleri.1111 

ru geldiğini gördüler. .,,ı: 

Flatları murakabe ko:nisyonu dlinkü 
toplantısında yağ fiatlarında bir ihtikiır 
olmadığına karar vermiştir. Bu kanaate 
göre Trabzon yağlarındaki k5.r nl<;pt:ti 
yüzde on beşten yüzd~ yirmiye çıka
rılmıştır. Komisyon aza.:>ındn.n bir zat. 
bunun sebebini şu suretle l:r.ah ediyor: 

•- Trabzon yajları çok fire verdiği 
için, yüzde on beı kclr nispeti pek az
dır. Kendilerini dinledik, mütalealarını 
haklı bulduk. 

menni PderlZ-• 

1 , Haklı değil ~i? 
0 

• kavuncu Karagümrü'kte Acıçeşmede ların muhafazası için •taçların önün
Karako1 sokağında otur<'n Arab Ah- de kalmı.şlttrdı. Diterleri kUçük kır 
med. Bozkırlı ~yy::ı.r k._.ı;;tanecı Rnma- kahveı;;inin içine rüzgirdan korun -
zan o~lu ıfehmedi bt<:akla öldürmüş- mak için dolmu,lardı. İçlerinden bir 
tür. Hidise şöyle olmuştur: • ihtiyar: 

Pardo, Şirimba'yı yanına ç~~~ 1ı1J,• 
- Buraya gel Şirimba, bu 0 rıJıf' 

yı sana emanet ediyorum. y.,ı.ı 
ııötür, dedi. u ~J" 

Urfa yağları toptan 135 kuruşa, yarı 
perakendecilerde 140 kurup, pera -
kendecilerde de 150 kuruşa, Trab7.on 
yağı da toptan 110, yarı toptan 115, pe
rakende 125 kuruşa 18tı1acaktır. 

'''''''llsi'''''''''llA
0

BE'ltLER''''''''I 
Mehmed yolda kestane Satarkl'n Ah- - Öldürücü rüzgir, diyt mırıl • Gene kız kanının donduğun 

med kazaen Mehmedin tab1 as1nı devir- dandı. setti. 
l!els tekrar!ııdL ··"' .,.,,. 
- Sen bu ölü ile en önde y\l 

mlş, bu yib:den aralarında kavga cık- Bir öteki: 
mıştır. Ahmed kavganın kı11ştıitı bir - Onu çağırma, ,imdi içeriye do "' 

Fialları murakabe komisyonunun 
unuttuğu yağlardan biri de, piyasamız
da çok utılan Kars yağlarıdl?'. Acaba 
komisyonun Kars yağlarından haberi 
yok muydu? Halbuki K1rs yağları , ek
seriyetle Urfa yağları nanu altında sa
tılır, bundan başka piyas:ıdn Erzurum 
ve Van yağlan da vardır. Nitekim Va
na giden yağ tacirleri köylüden topla
dıkları Van yağını, piyasaya Urfa yağı 
diye satmaktadırlar. 

Fiatlan murakabe komi,yonuna dü
şen bir vazife, piyasadaki yağ nevileri
ni öğrendikten sonra, tekrar yağ fiat
larını tanzim etmektir. 

Yatılı okulların yıllık 
ücr etler i 

Maarif Vekilliği muhtdll vilayet
lerdeki yatılı okulların yıllık ücrelieri
ni şöyle te51>it etmiştir: 

Adana lisesi: 170, Adana. kız liıe!U: 
170, Alyon Hsesi: 140, Antalya lise!li: 
165, Balıkesir lisesi: 185, Burs:ı: 170, 
Çamlıca kız: 210, Denizli: 140, Diyarba
kır: 170, Edirne :160, Erenköy kız: 210, 
Erzurum: 17J, Galatasar;ıy: 2#j(), GaU
antcb: 150, Haydarpaşa 210, İzmir er
kek ve kız: 210. Kabataş: 210, Kandilli 
kı.z: 210, Kars: 160, Kastamonu: 150, 
Kayseri: 170, Konya: 160, Kütah)·a: 
140, Sıvas: 160, Trabzon; 150, Yozgad: 
150, Bursa kız öğr«'tmen: 170, l.c;tanbul 
loz öğretmen: 210, Ayd1n orta: 15(\ Bi-. 

lecik: orta: 140, Bolu orta: !JO, İzmir 
Buca: 210, Çanakkale: 160, l\.fnni~a: 

160, Maraş: 15-0, NiJlde: 14~. Ankora İs· 
metpaşa enstitüsü: 210, Üsküdar kız 
enstitüsü: 210. 

Kullanı lması m enedi
len har italar 

Yabancı bir memlekette bu yıl ba
sılan haritaların mekteblerde kullanıl
ması uygun görülmemlftir. Bu hllrita
lar memleket dahiline de sokulmıya -
caklır. 

Nüfus sayımı 
hazırlıkları 

Hanrhkları epeyce ilerlemi' bulu
nan nüfus sayımı için bu sabah Vila
yette Vali LQtfi Kırdarın başkanlığı 
&lhnda bir toplantı yapılmı,tır. Bu 
toplantıya İstanbuldaki kaymakamlar 
ve nahiye müdürleri iştirak etmiştir. 

Mektebler ay batında 
açılıyor 

Lise ve orta mekteblerde taleln! kay
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Jklı•ad 

* DÜN GELES BUGDAYt.ı\R -
Dün Toprak Ofisi tarafından lıtanbu
la 67 vagon buğday. bir vagon arpa 
getirilmiftir. 

* BİR GÜNLÜK İHRACAT - Dün 
muhtelif memleketlere 21 bin liralık 
ihracat olmuştur. Bunun içinde en zi
yade fındık ve zeytin ihracatı büsük 
bir yekôn tutmaktadır. * İTALYANLAR BALIK İSTE· 
YOR - İtalyan firmaları geçen aene 
olduğu gibi bu 1ene de palamut ve 
torik istemektedir. Bu balıklar kara 
yolile soğuk hava vagonlarında nak· 
!edilecektir. 

* " YUNAN MOTÖRLERİ -
manımıza gelen Yunan motörlerı 
pek almaktadırlar. 

Li
ke· 

* KÖYLÜYE TOHUJ\f - fstanbul 
Ziraat müdürlüğü, civar köylerdeki 
yoksul köylüye tohumluk vermi~tir, 

* İNGİLİZ TİCARET BİRLiGi -
İngiliz ticaret birliği mümessillerl, tek
rar Ankaraya ({\derck Ticaret Vek&
letile temasa başlamıcl~rdır. 

Maarif 

* DERS SAA'n:ı..ııı - Maarif Ve· 
ki.Jeti yeni tedrllat yılı milnasebetile 
dersleri azalan muallimlere, ikamet
gahlarına yakın mekteblerde ders sa
atleri ayrılmuını Maarif idarelerine 
bildirmiştir. 

* ECNEBİ OKULLARDA - Dün· 
den itibaren ecnebf okullarda t.e•lrl. 
safa başlanmıştır. ~ 

Müteferrik 

* KADIKÖY HALKEVİ İNŞAA· 
Ti - l\falzeme az.lığı dolayısile Ka
dıköy Halkevi inşaatı tehir olunmu(=
tur. Şimdiye kadarki inşaat için 200 
bin Jira sar!olunmuş ve dahtt 300 bin 
lira aar!edllmesi karar altma alınmıştı. 

* EMİNÖNÜ HALKEVI - İnşa 
edilen Eminönü Halkevi yeni paviyo
nu 29 ilkteşrin Cumhuriyet bayramın
da açılacaktır. 

* İSKENDERUN HA'ITINA İLA
VE SEFERLER - Cenub limanlar· 
da biriken malları nakil için Münaka
le v~k!iıleti muntcı:ıam bazı ı:;e{erJer 
yapılmasını kararlaştırmıştır. Dumlu
pınar vapuru dün İskenderuna hare
ket etmiştir. 

* BELEDİYE MUHASEBE J\IÜ
DÜRLÜGÜNDE - Dün Belediye 1.-fu
hasebe müdürlüğünde bir top~anh ya
Pllmış ve Koordinasyon Heye tlnin in
,aa tı men kararından ıonra yapılabi
lecek yollar ve sai: inşaat tespit edil
miştir. 

dı devam ebnektedir. Derslc:re bu a
yın başında başlanacaktır. Orta okul 
direktörleri dün Maarif müdürlüğün- -
de bir toplantı yaparak: öğreltnen sa
yı.ca ve yeni açılan şubeler üzerir.de 
konuımıuşlardır. 

Bu yıl okutulacak 
kitabla r 

Toprakla karışık 
kömür satılıyor 

Son ,ıünlerde Ü.sküdtır:\ cırabalarla ge 
tirilen kömürlerin taş ve toprakla ka
rışık oldu~ görülmüştür. Bu gibi sa
tışlar kontrol edilecek, ve hile yapan
lar cezalandınlacakl'lrdır. 

veren kara bulut kütleleri kadar kor
kunc ve tehlikeli göründü. 

Pencerenin ônünde duran bir koltu
ğa düştüm ve heyecandan boğula -
rak a~ğık:i satırları okudum: 

.. Nejad! 

Bu ders yılında okutula=~k kitablar 
okul idarelerine bildirilmiştir. Gönde
rilen bu lisielerin haricinde talebeye 
başka kitab okutulmıyacaktır. Tale&e
nin elinde bulunan geÇ('n yıldan kal
ma kitabbırdaki bazı yanlışlıklnr son
radan gönderilecek tashi~ kılavuı.larile 
düzeJtilecektir. 

sırada bıçağını çekip ıtehmedin kal - lar, diye cevab verdi. ceksin anladın mı? J' 

Şirimba, ölünün bağlı bu!uadu~,.. b ı h Bir üçüncü: 
ine saplamış, derhal yere yıkılan ) e _ Kara toprajın kara rüza:An olur! 

tın dizgininden tuttu. Bu yirmi ~ \''. 
dir at üstünde postacılık ya~ J ıd> 
yollan iyi tanıyan ihtiyarın ölÜ! ~ı/ 

med, biraz sonra, aldığı yaranın te ... diye, atlılardan hiç birinin ıevmediği 
sirile ölmüftür. Yakalanan katil bustün b" 1 Id d 

ır ıes e mırı an ı. 

Adliyeye verilecek, ikinci ağırceğa 1 Bu üst dudağı ve bumu yenik bir 
mahkemesinde muhakemesine batla ... adam olduğu için arkad•tları ara.sın-
nacakbr. da cüz:ı.amlı IS.kabile çağırılıyordu. 

En önde Şirimba ve postacın~~ 
sü, onları takiben atlılar gidı;pı!J' 
Geçtikleri patika sağa ve ıol• 

- Evet, kara topr8ğın kara rüzgl-
-- n olur, diye cüzzamh tekrar etti. 

Şişe ve cam fiatları - Sen sus, yoksa bir dipçikte •l· 

mıyacak derecede dardı. f,• ' 
Pardo en arkadan geJiyordt..1~. 

nından geçen Rodrigez'e dönere i~ fi 
Dükk9.n tabelRlarının kristalden ya

pılacağı hakkındaki haberler cam fiat
larına tesir etmiştir. Esasen oıon bir kaç 

haltadanberi Rumanyadan da cam gel
miyordu. Ticaret müdürlü(tU bu mevzu 
etrafında tahkikat yaparak, meml~keti
mi1deki cam stokunu öğrennıektedjr, 

zını kapatırım, diye Zağnero cüuam
lıya çıkıştı. 

Atlılardan hiç birisi cUzzamlının ne 
yüzünü görmek, ne de aesini ı,itmek 
istemedikleri için onu kshveden dı
farıya bir paçavra &ibi tekme, tokad 
attılar. 

Biraz sonra Pardo içeriye girdi ve 
Şirimba'nın yanına gelerek: 

- Soruyorum sana, yolda ne mak
sadla atef etmi,tin, diye batırdı. 

Gene kız hiç bir feY ıöylem\yor, 

- Bir gün gelip bu kıztn ~ ti 
vermesinden korkuyorum. J{a tJJ1'1 
de giderken karMlıklar ardedl ,4 

gelen bir kurı;un onu susturur, 
ıil~hını omuzladı. ~ ,,~( 

Olü postacının yanısıra ~' t1l / 
narak yürüyen Şirimba'yı bit 
ıfığında gördü ve ateı etti. :.tıdl 
Şirimba, .. kurlunu ta~ en~~ 

yem!,ti. Onden &iden ık! •:... , 
Şimdi bu iki kadavra omuz o 

elindeki mendili ile kamçılarm yü -
sonra, fiatları murakabe komisvonu ö- zünde açtığı yaralardan sızan kanları 
nümüzdeki pertembe günü blr. toplan- alliyordu. 
tı yaparak cam ve şişe ve difer züca- _ Mademki ısrar edip ıöylemiyor
ciye eşyasının fiatlarını !e~pit edecek- sun, hiç olmazsa fU gitarı al da biraz 

Ticaret müdi.irlüğü şişe fiatlan lı.-k
kında da tahkikat ygpmakt1'dır. Bu 
husu!!ta P9şabahçe şişe fabrik:tsının 
fikri sorulmuştur. Cevab geldikten 

ruyordu. iti" ~ 
Silih sesini işiten atlılar re cil.: 

maksadla ateş ettiğini anlR~1~1'JI' 
Hepsi birer birer ölülerin °~ 
geçtiler. Pardo en son atlı d.1;1 

tir. çal, rüza;lr korkuslle titreten arka- Rodrigeı.'e eğilerek mınldand1 • ,_,.( 

- Şimdi korkacak bir şey Y0~'-,Jf 
mızda artık bir tane bile olıu0 ~ 

-. daşlar da biraz hora tepip kendilerin-
- --=-----:_ ~ den geçsinler. 

!. _ _ İ _Ş_K_Ö_S_, _E_S_İ_·'.\I _ ~rimba ıstırobıru 
İSTANBUL: ~ 

~ Fen Fakültem Dekanlığı kimya j 

yenerek ~.almağa kalmadı. _,,ı!' . 

LPi;AS.4~ ' 
-- -

ltıboratuvan için 15 lira asli mA
ac;ılı ve 3256 sayılı kanunun hü
kümleri dahilinde memur ala .. 
caktır. T•liblerln Fakülte idare
sine müracaatleri. 

Fen fakültesi dekanlığı (Gale
nit) enstitüsüne a.!iistan alacak-

1 tır. i'lteklilerin Fakülte Dekanlı
ğına müracaatleri. 

TAŞRA: 

İzmir ikinci erkek lisesi için 
15 lira aslt maatlı idare memuru 
aranıyor. Kanunt vaaıflArı hait ta- ) 
liblerin ve!l;ikalarile okul müdür· \~ 
lüğüne mtiraccaUeri. {~ 

İzmir Cumhuriyet Müddeiumu- ~ 
m.iliğinde 40 lira ücı·etli bir kl- ı 
tiblik münhaldir. Memurin ka-

1
) 

nununun 4 üncü maddesinde sa- ~ 
yılan evsaf ve şeraiti haiz. olan- ,~ 
ların İzmir Adliye encümenine ~,, 
müracaatleri. ~1 

Sümer Bank umum müdür-
1 

Jüğü teşkili.tına bağlı mücsse ve ( 
fabrikalardaki miınhal muhasebe 
ve ticaret !'ervislcri için şef ve 
memur alınacaktır. Bu ıahııda 
tecrübeli talihlerin hizmet ve t:ıh
sll vesikalarile birlikte dört adcd 
vesikalık fotograflarını ve refe
rans adre-ılerini tasrih eder bir 
istida ile 1/10.'!140 tarihine kadar 
umum müdürlüğe müracaatleri. 

Milli Müdafaa VekileU Hava 
Satınalma Komisyonu MerzUon 
hava okulunda istihdam etmek 
üzere azami 260 lira 
mimar veya inşaat 

alacaktır. İsteklilerin 
dafaa Vek81eti Hava 
lığına müracaatlerl. 

ücrelle bir 
mühendi51 
Mili! Mü· 
Müsteşar-

. 

lcr içinde yaşadım. Fakat o gece ... İ
çimde dı.iğümlü duran bütün duygu
lar çözüldü, dağıldı ve .. ruhuma işle
yen büyük ateşle kendi kendime iti
raf -ettim ki, seni !-feviyorum._ 

HABERLERi İngiliz mümeasille'', ~~ 
)e ı ti Boluda ticari müzakere / ~t 

GENCLİK KULü;eÜ _ Beden tor- Ankarada, İngiliz ticaret bir;~~ .., ,'ı 
messillerile müzakerelere de\' fT..:. ~" 

biyesi kanununa gôre burada dün ~ektedir. Bu müzakerelerd•U' 
21 

t/. '-'~ 
teşekkül eden genelik kulübü mera- lngilizlerin, Türk:iyeden h~s· ılJ 9'1-t 
simi~ a~_ılmı~tır. Törende Vail vek~li, maddeleri ıabn alacağı taaYY\jft ~ ~ 
P~ti milletti.fi, Pa:ti ve H~~kev~ reıs- ı cektir. Maamafi!ı piyassdtt. ~'l, ~ıı 
lerı ve kalabalık hır halk kutleaı haıır haberlere göre, Ingilizler, Tilr ~ '" 
bulunmuıtur. ihracı kabil olan zeytlnyağl:ıt' jJl I tı,ı,ı, 
M alatyad a dirler. Bundan bafka ingilJıle' ~~ ~ '• 

tün alacağından da baJısedılı1'~ t'.1-t 
MEB'USLARIN TEMASLARI - Şeh Şimdiye kadar İngilterey• ,~ 1 '-1· 

rimizde halkla temuluda bulu ... nara3 miktarda tütün aevkedilmek.~e~ ~ ~, 
memleketin ve halkın ihtiyac ve dilek- giliz tütün müstehllkleri, TıJr lJf· ~iti' 
!erini tetkik ve tespit etmiı olan meb· nüne yeni yeni •lıımakta~cr 'I ~lı; 
uslarırnız bu tetkiklerine devam etmek yeni itiyadın da teessüsü Jçi11 ~ ~ı. 
üzere Akçadağı, Darende, Arapkir, de bir zamana ihtiyaç vardı'~ ~ ~tı, 
Petilrge kazalarına gitmitlerdir. bu zaman zarfında başta T~.,.J 

AVCILAR BAYRAMI - Mala!y• limlt~d •irketi ~lduğu bal~• l'i~ "'•I 
avcıları bayramlarını dün Dilek köyü- tun ih~acat tacırlerının Turk:,. 'il 1 
ne yaptıkları bir gez.inilde kutlamıt- rinin lngiltere piyasasında ıiit lı!J ~ 
tardır. Geziye Vali, Parti mülettiti, Be- temin etmek üzere tedbirler ~ıf""J 
lediye ve Ha.lkevi tti.slerl de ittirak et~ ~zım?ı.r. Ha~b~~ tütün taC:~.;" 
mişlerclir. hıç hın, bu ış ıçın, Londra 

Tozkoparan caddesi 
Belediye Perapalas oteli arkasından 

geçen Tozkoparan caddesiru H1t.."ı1alba
şına kadar uzatmağa karNr vtrmiştir. 
Bu kısımda 500 metre uzunluğunda bir 
istinad duvarı yapılacak ve yol eeniş
letilecektir. Cumhuriyet bahı;esınln ye
ri de park haline sokul:ıcaktır. 

Karacaahmed mezarlı-
ğının duvarları 

Üskijdar me7.arhkları koruma cemi
yeti Karacaahıned mezadıklnrını ta
mamen duvarla çevirtmiş ve tarihi kıy
meti bulunan Şeyhülislam Feyıuılah 
Efendi sebil ve çeşmesi de tamir etti-
rilmiştir. 

gene, bu girdabdan beni kurtarmak 
için çırpındığın dakikaları düşünerek, 
asıl suçlu olduğuma kani oluyordum. 

gitmemiştir. , 

I hracat hC1Teketlıı~ ~ 
Hükı1met buğday, arpa ve k•· ,~. 

zelerin ihracını menettiği içiJ'IP, 
cat hareketleri pek mahdud rt'd' fi' 
re inhisar etmektedir. Buntsr r<ı: 1 
lu balık, deri, fındık, baJn:ıtlt ~ 
maddelerden ibarettir. İbrac~ ;I 
ketlerinin daha z.iyade geniş ~ift' ~ > 
çin ihracat maddelerinin h~bıJr; ı 'lt 
lisans verilme!!İ lizımdır. li• .,,.,ı..J l !ıi,' 
maddeye lisans vermeden 'edi1" ~q 
maddelerin ne kadar ist.Uısal , ...._ 0 ,,, .. ,. 
bilmek liı:ımdır . 't'd" J 'ı. 

Zirat mahsullerimi:cin ne ,aJ"~ t't.ıı 
Uhsal edildiğini öğrendikten J1 .;: it<~ 
ki bugün lisans verilmeY< .,,ili" ~ t 
maddelerimizin çıkarılmasııı• 
edilecektir. " f 

"'' Neler satın alıyor ı 

amanyo u Seninle uzun bir konu,ma yap -
~ mağa, muaşeret ahkimı diye tanıdığı
~ mız bütün haksız itaatlerin boyundu-

l ruğundan kurtulmak çarelerini araştır 
mağa ve bir sözle, saadetimizi geri ça
ğırmaja artık karar verdim. Fakat, 

Bu kızın bir de hassas kalbi vardı 
ki, o, kendisini yetiştiren muhitin 
gamsız ve pervnsıı. - havası içinde saklı 
knlmekta idi. Hayatı pespembe gÖ!'ı.i
yor, nazarlarını en ufak bir karaltı ile 
gölgelemek istemiyordu. 

Nejadj sen bu şımarık ve densiz kı
ı.ı sevdin!.. Onun için Jstikablini hed -
rettin .. Ona, en hakikt ve candan baA:
larla bnğlandın!.. Hakaretlerini ho, 
gö- -tün .. Uğrunda ziyan olmağa seve 
!!;('Ve katlandın!. O, bütiin bu fedakar
lıklara sadece gülerken ve bir insa
nın, diğer biri!ii için bütün ömrünü 
heba edeceğine inanmazken; sen ona 
gö~teri1'lerin l<:yüzünil anlatmağa c~ ... 
hşıyor; hakikatin, temizliğin ve iyili
ğin esaslarını göst('rmcğc uCraşıyor -
dun. Bu gayretin, onu çok iyi tarııdı
iından \•e kalbindeki gizli hazineyi 
keşfettiğinden ileri gelmekte idi. 

Bu itiraf ve bu hakikate inanış b('ni 
çıldırtmıştı. Seni tahkire bu çılgınlık
la atıldım. Fakat, neticede gene nıoğ:
JUbdum! .. 

Altı yıl benden uzak kaldın. Beni 
daima sevdiğini biliyor ve aeni daima 
seviyordum. 

Nejadj sen insanlardan bambaşka 
yarad1lışla idin!. Hiç kimse, böyle e
bedi bir baA:la bir vefa!'lıza bağlana -
mauiı .. Hiç kimse, bir diğerinin sela
metine ve saadetine kendininkinden 
faz.la çalı~amazdı. Ben senin, iyilik ve 
fazilet timsali olan varlığını, temiz ve 
asil ruhunu seviyordum. 

Bu günlerde Macaristıı:nd3:ı~ 
~teller, tele~on ve elektrik tJ1 f"1',r'. 
Italya ve Isviçreden iJAç 1' f 
Basra yolundan da İngllteı:eieri' r, 
kimyevi maddelerin siparıŞ 
lenmektedir. Finlandiyad!lllri ,. 
eşyası, kağıp, sellüloz tekU0•0,.ııı 
İsveçten yakında betı vagof\ 
gelecektir. - H. A. EdebJ Koman 

TEFRiKA : 5 3 
KERİME 
N AD 1R 

Baıınun içindeki yıldızh Alem Lü:ünl renin önüne gittim. Denizin, hafif kın
azametile yafayor; nimtiterıahı bo~ - şıklarla ürperen sathıntf3 günefin 
~~~lar~, bin b~ ktiçücüic pınltJMn al~ı~. renkleri. pırıldıyor; k.ır,ı sahil, 
orülmuş uzun bır yol . Sam.ın\olu uzo- gt.ınun hararetini haber veren. hıce bir 
nıyordu. buğunun mor tülleri andıran teffafiYeti 

Zaman zaman Zülilin fı$"ıllısını: altında gizleniyordu. 
• .. Bu yolculuğu geciktiren çobanim!. Aşağıya baktım. Rıhtımın rı,tiinde 
Ona ulaşamayız ki! .• seyifıni du)'uyor- tey7em bir misafiri ile oturuy ıl'du. E
dum. rol biraz geride oynuyor, Arado 5ırpda 

Sonra .. O anı, ruhumu çılKın altvıe- yalının kapısına bakarak •anne!~ diye 
rin sardığı o unutulmaz anı t.atırlıyor sesleniyordu. 
ve eönlümde tazelenen kıvılcımlarla Odadan çıkmak için Kapıva Ô'.>jhu 
eriyor, eriyo;dum... yürüyünce, yerde, kanadın ara'\ından 

· • · • · • · • · • • · · · • sokulduğu anlaşılan bir zarf gördüm. 
· · · · · · · · · · · · · · · Hayretle durnklamı$, jrkınü~tüm 
Gozlerimi açtığım zaman güne~i Usul usul ilerl~m ve tllreyen el!e-

hayli yük.wlmiş buldum. Vüo.:dü'll kı- rimle onu yerden aldım. 
rık, bqım mustaripti. Hahra\erımı t<'p- Üstü sadece •Nejada· diyr. yazılıydı. 
)ayınca, gök. .. ümün üstünde bir koca- ZülaHn yansını tanır tanımgz senemli
man kor kadar yakıcı bir .. ~rlığın be- ğim arttı. Bir türlü açmaja ve okurr.a-
ni ez~~~inl duydum. ğa ce.o:aret edemiyordum. 

. ~ugun vaıHe.lerim vardı. ~ı\l.·Şlı.m ver- Nihayet, buz kesilen parmaklarım bir 
dı*1m karan ıeciktirmeden taı 1 bik et- e~yret hamlesi icra etti. Zari yırtıldı. 
meliydim. ı Fakat, içinden çıkan dört sahifelik ıık 

Hemen yataktan fırladım ve ııence· yazı bana. bir ifeön ruhurunu h•bor 

öyle yorgunum ki, yüz yüze gelirsek, 
bu çetin iı;in hallini başaramıyacağımı 
ve jrademin acze sapacağını hissedi -
yorum. 

Uyku$Uz gecem bana bir fikir bah
şetti· Bütün itiraflarımı bir beyaz 
kfiğıda 11erpişlidp yollayacağım .. Bun
ları iyi kar,,ılayacağından ve beni an
layacagından eminim Nejad!. 

Biz mukadderata çok taa.n ettik. U
kin, o bize asli düşündüğümüz kadar 
fenalıkta bulunmadı. Ortada, bütün 
suçları omuzlarına alacak, bedbahtlı
l:ımızın günahını yQklenecek bir tek 
kişi var: O da benim! .. 

Ben •ımarık bir kızdım Nejad! .. Ha
kiki sevginin, hakikt dostluğun ve ha
kiki saadetin ne olduğunu bllmeyen 
bir kız .. 

Bu kız acılan istihfaf eder, ıstırab 
çekenlere gülerdi ... Çok defa, Acizler 
onun düşmanı, merhamete JSyık olan
lar eğlencesi idi!.. Yüksekten bakan 
&öz.leri her şeyi parlak ve mükemmel 
gormek isterdi .. Rütbe, f(ibre~ alayiş 

baelıca ideali idi!. 

Vaziyeti tamamen müdriktim. Fakat 
fütursuzluktan baş alamıyordum. Seni 
kırmak, incitmek ho'iuma gidiyor, bu 
har ketlerimin hedPfini tayin etmeden 
yüksek idealJer peşinde yaşıyordum. 

Hayat önüme, o yüksek ideali çı -
kardı. Fakat, benliğimde garib bir is
tihale olmuştu. Sana büyük bir merh'.1-
mct, merhametten dnha kuvvetli bJr 
yakınlıkla bağlanmağa başlamıştım. 

Hislerimin çeşnisini önceleıi anla
yamadım. Zaman geçtikçe, beni eski 
hayabmdan ayıracak olan yabancıya 

kin duyuyor; hatta düifinün aecikme ... 
sini istiyordum. 
Aramızda o müthiş mücadelenin 

geçtiği 2eceye kadar bu muillk hla· 

Bir çare beni kurtarabilirdi: Kocama 
bütün varlığımla bağlanmak ve ru -
bumda tutuşan hisleri onun eli ile 
sarmak!.. 

Bu hiıderin müzminlÇterek kangren 
olacağını ve !'enin elinden başka hiç 
bir şeyle sarılamıyacağıru bilir mıy -
dim? .• 

O gece bana: ·Zül8.1, maziye dönmek 
imkinı kalmadıH;ı zaman pişman ola
caksın .. Beni seviyorsun.. Yanılma~ .. 
Çaresi:r.li.C:e düşmeden saadetimizi id
rak edelim!.. d('miştin, Bu sô:z.lt're 
inanmak istemiyordum.. • Ben parlak 
idealimi körleten1em.. İsimsiz küçük 
bir şairle bir hizaya gelemem!• diye 
düşünüyor ve bu mantığımda kendimi 
hnkh buluyordum. 

Ne kadar haksız ve ne kadar Jivane 
imişim Nejad! .. 

Seneler bana bütün hatalarımı an
lattı. Kocam, ,varlığımda bıraktığın bü
yük boşluğu dolduramadı. 

O, kendi nefsi için yaşayan bir in· 
sandı. Benimle evlenmesindeki gaye
nin, senin anlattıklarından ibaret olu
şu zamanla tecelli etmişti. 

Beni bir girdaba elinJe bıraktıfın 
için hazan sana kızıyordum. Fakat, 

Altı yıl sonra, değişik bir hüviyetle 
karşıma çıktın. Ben bu hüviyetin sahte 
oldu~unu, onun altında gene el'ki Ne
ja.dımın gizli bulunduğunu anlamakta 
gecikm<!'miştim. 

Nitekim, bu gecE"nin hidiseleri, hiç 
yanılmamış olduğumu bana ispat et
tiler ... 

Daha açık konuşacağım Nejad: 
Ben tamamile bedbahtım! Bunu ar

tık biliyorsun.. İkimiz de, kalbleri -
mizde sönmez ve dinmez bir aşk tatı
yoruz .. Birbirimizi daha fazla aldat -
mağa ne lüzum var?. Eğer bana yardım 
eder-ıen, bir selamet çaresi buluruz. 

Beni bu güne kadar çare.siz kılan 
çocuğumdu. Fakat, ıstırabımın ve bed
bahtlığımın büyüklüğil yanında onun 
mevcudiyetinin verdiği azab artık hü
kümsüz kalıyor .. 

Dünyada her fey düzelebilir ... Her 
imkAns.ızlık bertaraf edilir,. Elverir ki 
a:ayeler bir olsun!.. 

(ArU. nr> 

c ~©~~31 
23/9/StO 

5,22 1 Sterlin 
ıoo Dolar 1:ız,ı-O 
100 Frank --
100 Liret --
ıoo İsviçre frangt 

29.40 

100 Florin --
100 Rafıişmark --
100 Bega ;gtllı 
ıoo Drr.hmi ı,615 
ıoo Lev• 
100 Çek kronu --
ıoo Peçe ta 1:ı.6'5 
ıoo Zloti --
100 Pengö 2Ö·'' \ 
100 Ley o.sıı, 

ı6Z· 100 Dinar 3. '1 
100 Yen 31.oı• 
100 lsveç Kr. ~ 100 Ruble 
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24 Eylul 1940 

Bu sabahki gazeteler 

~ 
lılQ~'ER DEVLETLERİ İSPAJ•YAYA 

But VAZİFE MI \'ERİYORl.AR? 
>ı..sı.ın Us diyor ki: 

~·Altnan Hariciye ?\aıın Vo!l Rib
~trop•un, Roma seyahatile ispanya 
ıı. ·uye ?lriazırı ve !\laıeşal Franko-
,, .._ b' ·s s ·· fit l\ilyın ıraden erran1> uuer ın 

ııı.·tlin leyahati ar~wda &ıkı hir 
~i~het bulunduiu artık hı.r ha
da ~tlit, Bunun delili lfitlcr tarafın
tidtı husu.d bir davet üzerine Beriintı 
ti.,~ l\panyol devlet adaın1run ora
btı hır kaç gün konuşmadan sonra 
~ çıka_ ve Holanda flhi garb tllr:ıf-
1'.'"ıla dolqarak tekrar Alman hü
}4Uftıf!t merkez.ine dönme~ ve Alman 
lltı lic~ye Nazı.rınm Romadttn eelme-
~ ıntizar t:tmesidlı .• 

tnCijı.ıhtrrır. Almanya ile İtalyanın 
ıtr te.re)'i sulh yoluna yatırmak ti.
llıtJ,e ~Panyaya bir vazüe vermeleri 
f\ın~lı.ndcn bahsettikten &0nra da 

t:rı. sÖyleyor: 
tdi\d~er Almanya ve italya tahn:ıin 
tiltt il ıi.hi 1\-lare.şal FrankoylJ in
' re tte7.dindc sulh tav1tssutuna 
"ru Ur edec.ekler:ıııe mutlaka :;;ulh 
~•tt111 da açıkça bildinneleri 13.
ltL•· ı~; ak i halde bOyle bir tavas.c:ut 

"Jıfır.ı- . b 
~.._,ı lnfiltereden alacait cc\·a 

' . ba,.ka bir ,ey olmıyacakltr. 
~lnın iyi nİ.letlerle sulh için ça
~lı.ı· 1 ve hatta İngilt.reyi harb ile 
tıı.,~ etınesl mihve.:r devletlerinin 
~ A. dlanru temine kili değildir .• 

~ 
B~LlCA. 'LARDA AL~IANLAR 

it VE SOVYETLER 
lıt ~ Z.keriya Sertel Balkanlarda Sov-
111 ta Usya ile Almanya arasında nüfuz 
Q~ ltalarının sarahatle .ıyrılmış nu 
'ltj~Utıut yokıı;a bu iki devletin emri
dt ~ '1'le burada birbirlerinin aleyhin ... 
~~ kazenmağa mı çalışmak istedik
.ı.; ~ruyor ve diyor ki: 

' hı~ anla,ma manıal'a!ana rağ
' b\ihver de\:Jctlerile Sovyetlerin 
~ 1•rdaki nüfuz ınuıtak:ılnrını ta
'-ııd~ ve sarih bir surette &),t'mış bu
'-ıı:d la'tlna hükmedilemez. 8ulgar1s
~-- Dobruea meseıe~I münasebetile 
lbtıtli."'inn l<!hinde nutuklar &öyl<!n .. 
tııt.ı,_ 'te Bulgaristan dnhilinde rakib 
~ .... hndanlann hali faaliy.tfe bu
""'1. '1 da bu noktai nazarı teyid et
't dir ... 

~iRi EFKAR 

tı, .. İlrı:İYATLI BİR İNTİZAR 
~~ı\J.ıtiya Zade Velid, İtaly:ı tecavüzü 
'~a J..fısırın vaziyetini mevzuu 
ti.ıhı trı~·rek Mısır kabinesinin uzunuza
~ tiırı ~~kere ve münakaşalardan son 
totırdtı diiık: harbe girmemeğe ve inti .. t' ~l~ata karar verdiğini, bu ka
~ hır kabine buh!anına sebeb 

•l:' U &öyleyor ve diyor ki: 
lıı ..:.""' asırdan fazla zanıanıianberi 
"'~ fU hakk.J olan askPrtikten terrid 
~l'ıltııbrııııı edilmlf olan bir millet için, 
lıt: ti.ti ite dtinyanın en çetin bir harbi 
t~t ~'"•k kolay bir if addolunamaz. 
-"~l Urıtnkı.i \·aziyet, artık ma1.inin 
~ .. an~ı r_örm..iye ve ına:ıidekl ~
"'4 b t't ıJen 5ÜrÜp ô.tıJ kalmi)'D mu• 
,.,_, ~l~ı_unamaktadır. 1\ll~ır ve ~~~ 
~beı~ıhz inıparatorlt1ğuuun kilıctl 

t&ııraıclnde h.e Mısır topraklan da, 
""''~d· 1•rın aahibleri için hayat ve 
lıttıı_~l·et aahasıdır. Binaenaleyh l\tı
~ lt~ bir an evvel kat'I l>arRr_lan
~td lerı kendileri itin belki Ingi
t..,~ij":_de f•zla ehemınlyeti halrdir. 
'" ~ ~r,ıdakt dü,man, t.thii ebele 
'ltııt't ~tlılar ıralanndald ihtilafı bitir
~' ~· ~n de ondan sonrn asıl ha
~ıt, lt ••lıyay:ım. demeı:. Bilıi.ki5 o, 
~htt l'eddiıdlü günlerden ''e ''akit 
il b:~erden istifade e-ylemck ister. 
~I ~k , hakikati i\lısırhlar bir an 
l :"'ille dır etmezlerse, hayrette kal
~n celıniyecektir.• 

alts·ı:D VE MÜSTF.RİH 
~\;,,. MEMLEKET 

lıiı ""'n · tı...~ Ve aver lzmir fuarında ıezen, 
)~ ar eğlenen rahat, emin ve ne~eli 
~·d:ıU'ı.da dola,ırkcn İngiliz pavi
~-~ radyo kar~ılıkb bombar
~ı~ a dair harb haberleri vermese 
h~tt.Y:ı ~Vl'upanın harb içinde ol
\j~ ~itlerin yanıp ma.murelerin 
) ~ı.)'~ ınsanıann Oldüğunü bile 
'lt ~: Yatağını aöyl~.)·or ve eli -

•~"han · '"'t &i)·-= bir ~acerndan ur.ak, mil
' OJı li t takıb eden TürWyl!, har .. 
-.....'• 4-. ç •Ytnda oldu~ıı 2ibl, bundan 
~ fıh-·l\tlh ve la.adet lı;lnde )·aşa-
:'""- ·"'11 n.ded· llııı. "'-'it b. . '~· Fakat barı~ içinde 
~ ~ do biııldjii kadar tereli için öl-

~ J ~·AD• .. 
.~ 
~~\l!\t,\ MÜLAKAT! 
>..)o lıa Cahid Yalçın, Alman Ha
'~liire~rı Von Ribbentrop'u Roma
~~· e ~h Ve bir takım uzun '?Öriıı:ı
"' ~tı l'b olan ıeyahatin hakiki 

lfi~or k~e olabileceğini araş,tırıyor 
ı...-~1;b, ı: • 
~> \· •• devı ti · "• ı~ ... e erı Ruman"·ada ko-l ~••alf . !>t\"~'nıla aldyet elde ettikten ve 
~ı._totııı hiçbir mukavemet nJ
~' ~il l'tıtdlkten sonra kendllerine 
~I'\ ijJke d~thadıısını tamam~n açık 
c__: ~ttı.ı •)e tath bir iımlde daldık......... So 
bı_ 1 htı~ V)etler nüJuıunun kt'n· 
lııiıı l:ı.ı,.ltj ttirttıe!i ve Sovyetler Birli
İltu tı \I~ )'~ l\ta"iındak..i samimi do!'il
\,ı~litıin lakınltğın tekrar dirilm<'k 
•>"'- •lı.tet ortaya çıkması onlan f'
li\ij'l\~il. 1~ dii,ünmf'i:e ve blr çare 
~~· \te~tbur edehilccek bir Y«"nı-

tJt d lr ırıeyahatl haklı röoı;tere
tpttede eh<!mml3ret1 hab.dir .• 

AVRUPA 
• DARBI 

İngiliz tebliği 
Londra 23 ( A.A.) 

Hava ve Dahill Emniyet Nezaret .. 
!erinin tebliği: 

Ekseriyetini avcı tayyareleri teşkil 
eden büyük düşman tayyare grupta
n, bu sabah Kent ve Sussex sahille
rini atmıtlar ve avcı tayyareleriınizın 
hücumlarile kartılqmıflardır. Dü_fman 
grupları dağıtılrrut ve Kent ve Es~ex 
Kontlukları üzerinde ve sahil açıkla

rında çarpışmalar ol muştur. Bu hü
cum esnasında hiçbir bomba atılma
mı,tır. 

BilAhare, düşman tayyareleri, SU5-
eex sahi l!eri üzerindeki birçok tehir
lerde, bilhassa Fastbourne şehrinde si
vil halk üzerine bile blle hücıımlar 
yapmışlardır, Evlerde hasar vukua 
gclıni,tir. Telefat miktarı azdır. 
Öğleden biraz. sonra Londra mınta

kasında hava defi bat.lryaları mtinfe
rid bir düşman tayyare.sir.c ateş açmıt
lardır. Bu tayyare bomba atmndan 
sür'atle uzaklaşauftır. 

Bu ak.fam, gene ekRrisi avcı tay
yaresi olmak üzere dii;er büyük bir 
dü,man filoıu, Kent aahilini aşmıf, 

fakat dahilde fazla ilerleınlyerek av
cılarımızın yakla.şmaaı üzerine geri 
dönmü,tür. 

Bugün gündüz 11 dUtman tayyaresi 
dütürülmilştür. On bir avcı tayyare
miz kayıbdır. Fakat bunlardan yedi
linin pilotları aaj ve aallmdir. 

Alman tebliği 
Berfin 23 ( A.A.) 

Alman başkumandanlığı tebli~i: 
Seri hücum botlanmızdan biri Jn

giliz sahillerinde ıdJAhlandırılmış bir 
ticaret gemisi batırmış ve bir sahil 
muhafaza gambotunu muharebe harici 
bırakmı,tır. 

Dün hava kuvvetlerinln yaplıklan 
muharebe keşifleri esnasında Londra 
ve İngJlterenin cenubunda diler ma
hallerde mühim askeri hedefler bom
bardıman edilmi1lerdir. 

Liman tesisatı, doklar ve salt mü
him a!kert hedefler muhtelif kalib
rede bombalarla \'e muvaUakiyeUe 
bombardıman edilmitlerdir. 

22 eyhllü 23 eylCı.le bajlayan gece 
İngiliz tayyareleri 1imali Almanya ü
z.erine bombalar atarak birçok çift
likleri tahrlb etmtflerdir. Birkaç düş
man tayyaresi Berline yaklaşmağa 
muveI!ak olnlu,larıa da hasar yapa
mamı1Iardır. Düşman tayyaresi düşü
rüldÜ.ğü görülmemiştir. Tayyarelerl
mizden biri üssüne dönmemi.şilt. 

AFRİKA 
HARBİ 

İngiliz tebliği 
Kahire 23 ( A.A.) 

İngiliz deniz makamlarının İsken-
deriyede neşrettiği tebliğ: . . 

Dün sabahın ilk saatlerınde denıı 
kuvvetlerimiz Sidl-Barrani mınleka
sındaki düşman mevzilerine hücum et
mişler ve iyi neticeler almı,lardır. 

İtalyan tebliği 
ltalyada bir mahal 

23 (A.A.) 

İtalyan umum! kararglhının 108 
numaralı teblij;i: 

Birbirini müteakıb alınan haberlere 
nazaran 104 numaralı tebliğde bir tay
yaremiz tara(ından torpille~·i' .. oldu
ğu bildirilen dü,man kruvazoru der
hal batmıştır. 

21 eylCilde Hayfanın merkezine ya
pılmıt olan bombardımana aid foto
graflar, hareketin fevkalıide neticele
rini tebarüz ettirmektedir. Her yerde 
,iddetli ve v&si yangınlar ~~k~ıştır. 

Malta'da ~Ukobba hava ussu yeni
den bombardıman edilmiştir. Bir de
po)'• isabet viki ~l~u' v~ büyük bir 
yangın zuhur etmı~tir. Du,man avcı
ları harbi kabul etmemitlerdir. Bütün 
tayyarelerimiz üsleri~.e dônmüt~erdir,' 
Şimali Afrikada duoman Bıngan 

şehrini bombardıırtan ederek birkaç 
hususi evde hayrat yapm11tır. Alınan 
intizam ve muhafaza tedbirleri aye
sinde in!!anca ıayiat olmamıftır. 

Bardia'ya kartı yapılan bir düşman 
akını ne ha!arat va ne de insanca t:a
yiat husule getirmiştir. 

Derne ... Bingazi sahilleri yakınında 
Sunderland tipinde dört motö.rlü ~~r 
ingiüz. tayyaresi bir avcının .~t~~lyoz 
ate1ine tuıularak denize dutmUf ve 
mürettebalile kaybolmuftur. 

Hava devriyelerimiz düJlllan motö
rize gruplarına karşı muvaffakiyetli 
hücumlar icra etmiflerdir. Mena
Matruh'ta askeri hedefler yeniden 
bombardıman "edilmlttir. Biltün tay
yarelerimiz avdet etmişlerdir. 

Aden llmllınının tesisatı ıece bom
bardımana tibi tutulmuştur. Dünkü 
tebliğde Şap denlılnde bir gemi nak .. 
liye koluna kartı yapıldığı bildirilen 
hücumlar esnasında isabet v8ki olan 
gemilerin adedi üçtür. 

Gura'ya, Asamara ve Ca!!:sala'ya düş
man bombalar atmış:tır. Yerli ahali
den iki ölü ve iki yaralı vardır. Hasa
rat hafiftir. Tyrrhenienne denitlnde 
boş bir İtalyan vapuru bir düşman 
denizaltısı tarahndan batırtlmış:tır. 

AŞK VE KISKANCUK -
LtiKS VE.. SEFAHAT _ 

İÇİNDE -

~RIN AKŞAM 
~. E: LE K te 

IR. BALO GECESİ 
~Ven ve kıskanan bir kadınla, macera peşınde k0tan 

~ töhretH bir gencin harikulide macerası. Ba, rollerde: 

tıı ILLIAM POWELL LUISE RAINER 
ı\~I( • . ..... 

"'ORGAN - MADY CHRISTiANS - VlRGL~ıA BRUCE 
Amca:•YENİ FOKS DilNYA HAVADİSLERİ 

HAKİKAT 

Kaput le BULMACA ) 

bezleri _1_2_3 _4 _5_6_7_8_9 

1 •f 1 1 1 1 1 11• ve ipli.k 2 ı· ı ı ,., . t 3 I• 1 • 1 f ıa ları 4 ı ı 1 ı ı , 
5 I 1 l•I 1 1 1 

İktısad Vekaleti a 1 1 1 1 1 1 1 1 
f . 7 1•1 1 ,., 1 1 toptan satış ıat- 8 l•I I I 1 l•I 

larını tesbit etti 9 •l .1 _L 1 1 1 ı J!. 
Ankara 23 (A.A.) - İktı.ad Ve

kilotinden tebliğ odilmiftir: 

Soldan sata: 

1 - Kekemelik. 2 - Toprağın bir 

MONTlE: 
.~KA~ILO 

Endüstriyel mamulitın maliyet ve 
toptan Mtlf fiailarının tespit ve kon
trolu haklonda 3003 numaralı kanu
nun 1 inci maddesinin verdiği sali
hiyete istinaden 24 ·9/1940 tarihinden 
itibaren mer'i olmak üzere kaputbez
leri toptan azamı satış fiat1an fahri· 
ka teslimi n.tışlar için ap.ğıdaki te· 
kilde tespit edilmiştir: 

1 - iplik fiatlan: 
a - Adana ve Mersin vllAyetlen 

dahilinde bulunan fabrikaların 4,530 
kllograınl1k bir paket pamuk ipliği
nin azami fiatları: 

nevi sürülmesi. 3 - Beygir • Kapı • 
Bir hece. 4 - Musikide akor için kul
lanılır. 5 - Derinlikler - Kapılarda 

bulunur. 6 - Kuru meyva. 7 ·- San4 

at - Bir renk - Bir edat. 8 - Bir 

bürc. 9 - Tahkir. 

Yukandan aı,ağıya: 

1 - Saıllk olmak. 2 - Meşhur bir 
Türk hAkanı. 3 - Genişlik - Dost • 
Bir nida. 4 - Ekseriya çocuklarda o
lan bir hastalık. 5 - trsuI - Tllan. 
6 - içkili daıu yerleri. 7 - Musikide 
ıüktlt iproU - Çekiştirmek - Mof • 
ulümaa edatı. 8 - Bir nahiyemiz. 9 -
Guil tehta11. 

BÜTÇESİ KUMAR GANYANİLE 
İDARE EDİLEN BİR 

No. Vater Katlı Kıvrık 
Krf. Krf. Kr,. 

4 31S 34S 340 DEVLET! 
inikeliler tarafmdan te!!is J 
edilen Monako, Ortaçağ

da sefil bir balıkçı tehri 
idi. Monako, on ikinci asırda Ceneviz
lerin eHne geçti. Grim .. ·ald'lardan 
indikleri iddiaınıda bulunan Grimal
di'ler Monako'ya yerleştiler ve bu 
küçük ıehri idareye başladılar. Cene
viz hükUmeti Grimaldi'ye Monako 
Beyi unvanını verdi. Bu ıuretle sülı'lle 

kuruhnut oldu. Fakat Grimo.ldi'ler, 
yavaf yavaş kendilerine Beylik veren 
Cenevizlileri bir tarafa atarak hazan 
İspanyolların, baıan .Fra.nsızlarm lıl
Ylmiyeti altında yaşamaA:a meylettiler, 
On yedinci a~ırdadır ki İkinci liono
ri Monako Prensi unvanını aldı. İh
tilili müteakıb ve İmparatorluk dev .. 
rinde Monako Fraru.aya ilhak edildi. 

BUNLARI 
biliyor muydunuz? 

aid Amerika ya 
küçük. sırlar ..• 

Broadway1dak1 bir çok dükk8nla.r 
sabahın ikisine kadar açık kalırlar ve 
halkın buralarda en kalabahk olduğu 
an gece yarısı ile saat iki arasıdır. 

•Nevyork'un Gratte-Cill dedikleri 
dt!v8sa blna1arının en büyüğü Emplre 
State Building'dir. Bu bina lkı yüz kat 
tır. Muhtelif yükseklere çık11ın asan .. 
sörlcri vardır. Bir tanesi 84 üncü kata 
çıkar. 84 Uncil kattan sonra Caha yu
karı çıkmak isteyenler bir başkasına 
binerler ki bu 96 ıncı kata kadar işler. 
96 ıncı kattan 102 ln<!i kala ba1ka bir 
asansör, 102 den terasa kad3r da ba:=ka 

8 33S 365 375 
8 470 50S 515 

10 490 530 550 
12 530 575 595 
14 1565 620 &1.5 
16 585 645 G70 
18 610 675 705 
20 635 705 740 
22 660 735 775 
24 685 770 810 
b - Adana ve Mersin haricindeki 

fabrika iplikleri lçin bugünkü şeraite 
göre' yukarıdaki beher paket fiatına 
mıntaka farkı olarak qafu:lakl mik
tarlar 11've edilebilir: 

Kuru, 
Kay><ri 35 
Malatya 55 
Ereğli 45 
Gaıianteb 25 
lstanbul 20 

c - İzmir, Nazilli, Eretli, Malatya 
"" !.tanbul fabrikalarının >kala pa
DlUğunun yapacak.lan ipliklerin beher 
paketinin fiatına ayrıca 20 kuru' um 
yapılabiUr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 AIMI 1 ILl•lK E.TSIE. 
2 Dil IŞl•ITIAIRIEIT 
3 AIS\•IKIA\Dll \F\E 
4 Kl•IPl•IKIE MIEIR 
5 • ŞiA Sl•IHIE RI• 
6 PIAINI l IKl•IK •iP 
7 1 M\AIRIEITl•INIA 
8 D AIMIE Nl•ID AILI 
9 E RIA Tl•IB OIRIA 
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DiL BAYRA~D TOPLANTILARI 
Eminönü Ratkevtnden: 

Viyana muahedesi devletini Dör -
düncü Honor~'ye iade etti ve 1859 da 
Menton ve Roquebrune Üçüncü 
Prens Şarl'a isyan ettiler ve 1860 da 
kendilerini Fransaya verdiler. O gün
den beri bu Prenslijin küçücük bir 
toprak parça!!lle bet bin nü!u!undan 
ve büyük bir falından baıka bir teYI 
kalmadı. 

• bir asansör işler. Terasta gayet muhte
şem dansingli lokanta vardır. 

2 - Kaputberl llatlan: 
a - Adana ve Mersin Viliyetll!ri 

dahilinde bulunan fabrikalar mamuli
tından 36 metrelik kaputbezlerinln 
beher topunun toptan azamı &atlf fi ... 
atları töyle tespit olunmuftur: 

Dil bayramı yıldönümil 26-9-1910 
perşembe akşamı saat 21 de 'Evimizin 
Cağ:alpi;lundakl salonunda aşağıya çı ... 
karılan program veçhile kutlanacak
ur. Gelmek arru eden yurdda,tann 
davetiyelerini büromuzdan aılmaJarı 
rica olunur. 

Bununla beraber, ÜçOncil Şarl, 
memleketine refah getirmek için mü
temadiyen bir çare düşünüp duru -
yordu. Prens iki Pariıll gazeteciye 
memlekeil dahilinde rulet oynatmak 
ve kumarı i~ti!'lmar etmek imtiyazını 
\•ermiı,ti. Bunlar rulet masalarlle 
derhal bir kazino vücude getirdiler. 
Fakat hasılat pek zayıf oldu. Bunun 
üzerine lmtiyatlarıru Frossard adında 
bir Portekizliye ciro ettiler. Du adam 
Lizbondald kaıinosunu kaldırıp lı.1ona
ko'ya, Prensin sarayı klU'fı5ına nak
letti. Dalına oyuncular ıu acliyor ve 
haşılııt zayıf oluyordu. Fllv•k:J o ta -
rihte Ni.a'e timendlfer bile yoktu ve 
Monako'ya gelmek için arabalara bin
mek ve çok bozuk yollardan g~mek 
18.zımdı. Bunun üzerine Monako'dn 
kumar oynatma l.ılnl Lefevre adlı bi
rinin kurduğu bir firket aldı ve Mo
neko'nun karşısında bunlar da dör • 
düncü kazinoyu kurdular. 1861 do ilk 
kazma vuruldu ve 1863 te tirketin 

sermayesi bitmiş, faknt kaz1110 ta -
mamlanmam.ıttı. Bu esnada Hamburg 
dan, Almanyada büyük OY'.ın evleri i
dare etmit FrançoU Blane tmıinde biri 
geldi. İmtiyazı bir milyar yedi yliz 
bin franga satın aldı, 1863 te kazlno 
elli senelik bir imtiyazla yeniden ku
ruldu. 1866 da iflemeğe ba~laıll. 1879 
da kaı.lnonun tiyatrosu açıldı Bir kaç 
senede vaziyet tamamen deA:işmi~ti. 

Artık dünyanın dört kö~e.dndcn o
yuncular akın ediyordu. Kazlno öyle 
muau.am hasılat yapmaAa b11ı1lAd1 ki 

* TERZiLER VE BERBERLER 

Erkek terzilerinin ve berberlerin 
İlfi çoga1dı. Çünkil l ·-.•"r ko.dınlar i
çin de çal14ma: 
başladılar. , Kostü 
tayyörler öteden 
beri erkek ten.ile 

~lilyarları elden ele nakledeıı 

küçük fildi i yuvarlak 

Monako devletinin bütün muari!atını 
kendi üzerine aldı. Şehrin içinde o ... 
teller, villalar ve adeta yepyeni oc
hirler yaratıldı. Otuz altı numara Üzc>
rinde mütemadiyen koşan küçük bir 
fildişi yuvarlak sayesinde dünyanın 
en mes'ud ve en meş'um elsaneh•ri 
doğdu. Bu suretle kumar, Ml'lnako'da, 
dünün hakiki prensinden daha çok 
hi.kim oldu! 

gecelerini karların altında, 11cak ve 
asude geçirmek için oimdiden her ça
reye baş vuruluyor!.. 

İngilizler, İngilterenin kara toprak
lara gömülmemesini temin için bir 
müddE-t ömürlerini toprak altında ge
çirmeyi göze alıyorlar. 

rinin tıi · idi. Faka * lllİlllAR SİNAN HAKKINDA 
buna bir de say .. 

Olümünden asırlar geçmiş ve ecdafiye]erdek:i kadın· 
dı, iyice tespit edilememiş olan d5.hi-

ların pantalon1ar ·ıı ı 
· · · tü J lere mutlaka yabancı mı et erden blr 
ın;mam e ~la 7 t 1 ın ikisi intisab iddiasında bulunur. Za-

a man r ::ıpur n1c1.n o ar valh Sinan bir ara Ermeni yapılmışhj 
gittikçe erkek paltolarına ne kadar fimdi de Bulg:ırlar onun kendi nesil
yaldaftığı meydandadır. Bunlar kadın !erinden geldiğini iddia ediyorlar. 
terzisinin işi değildir. Fevka18.de nefis bir incirin han~ &-

Berberlere gelelim: Vlkıa tra, bı ... ğacın mahsulü olduğunda iştibah ha
çakl&rı. aldı, yürüdü. Binaenaleyh er- sıl olur~a yapılacak şey, o nefasete en 
keklerin sakal traşı, artık ekseriyetle yakın mah~ul vermiş ağaçta karar 
berberlerden uzaklatmıştır. Fakat o- kılmak değil midir?. 
nun yerine daha çok menft:at temin 
eden kadın saçtan kaim oldu. Bu su- * TİYATROCULUK 
retle terzilerden ve berberlerden ka .. 
dınların hWnetine lmide bir çok er
kekler bulunduğu halde, neden erkek 
traşlarında ve terz.illklerinde kadın us
talar yetişmediğini merak ediyorduk. 
Öğreniyoruz ki erkekleri traş eden 
kadın berberler ve erkek?f're elbise 
diken kadın terziler de yetişmeye 
başlamıştır. 

Muvazene böyle temin edi1e1Jilir!. 

* KONFORLU SIÔINAK 

Bazı tehirlerin 5Jğınaklan, arlık 
insanların bir iki saat iltica edecekleri 
ve töyle ayakta kısa bir ı.omanlarını 
geçirebilecekleri bir yer olmaktan çı
kıyor ve ikametglhlar, mutfak.lan, 
istirahat yerleri, yatak odaları ile, iş 
yerleri, bürolarile toprak içine tatı

nıyor. 

Londra sığınaklarının çalgısı, eğ .. 
lencesi, harlan ve dans aalonlarile bir 
tefahathane haline geldiğim Bertin 
radyo•u haber veriyordu. Bu ihbarda 
bir kl!lkanclık ve hased kokusu var
dır. Şimdl Londradan blldJrlliyor k1 
sığınakların kıtlık, konforunun haZJr
llklarma baıtannu~ur. Yani kıfUl uzun 

Geçende Ankara kon~ervatuarı ti-
yatroculuk şubesine n\c P<"'"- 1 " ~: ., 

İstanbulda yapıla • 
imtihanına anc fl 
on beş gene iştir~ 

elmi'ıJ. Bu &7.lı 

bazı muharrirler! 
mizi şikiyete sev 
ketti. San'ata kartı 

memleketteki 18 -
kaydiye teessüf e ~ 

diliyor. Bir arka 
daşımı:ı da hast.> 
bir san'atki.ra Be
lediyenin yaptığı yar... ı ç, ı< gOren 
yazıların çıktığı bir yerde bu likayd14 

yi tabii görüyor. 
Fakat bence tiyatro mektebine az 

talih zuhur etmesi ne bu sebehdendlr, 
ne ötekinden. Bizde tiyatro havesi 
Meşrutiyetten sonra uyanmıttır. O za
mana kadar Ermenilerin elinde bulu
nan Türk tiyatrosuna bir çok Türk 
gencleri intisab etti. Hem de hiç bir 
himaye görmedikleri halde ... 

Bugün tehir tiyalro1UJ1dak1 san'at
k&rların çoğu o devrin yetiştirmesidir. 
o zaman, bu san'at tubeıinin de ae-

• Nevyork'ta yalnız bir atlı araba 
vardır. 

.Y. Nevyork Birleşik devletlerin payl
tahb değildir. Bütün devlet ddaml11rı
nın ve dairelerinin bulunduğu yer 
Wıshington'dur. 

"' Nevyork'taki Arablar mahallesi 
Haarlem'de şehrin diğer mııhallelerjn
den çok daha muntazamj güzel mağa
zalar, binalar, parklar vardır. Bilhassa 
güzellik enstitüleri pek boldur. Yalnız 
teı.ad 1urada ki bu enstitülerdı? 5açları 
kıvıracak değil, fakat dü,zeltecek aletler 
bulunur. Arab saçı malUm .. 

"' Metrolarda bizde olduğu albJ ne 
biletçiler, ne de arka arkaya gelen 
kontroller vardır Bunlara bınenlcr tur
nike'ye beş sent bırakırlar. Bu para ile 
istedikleri yere gidebilirler. Zaten iki 
istikamet vardır: Yukarı tehir, &fail 
şehir. 

Garib kanunlar 

Cali{ornia'da bir sahiblerınl tabure 
kullanmaktan meneden bir kanun var
dır. Bu kanun bar sahiblerinlı:ı ayakta 
olan müşterilerinin sarhoşluklarının 

derecesini daha kolay anlamaları l -
çindir. Nouvetle-Coroline'de ise otel 
odalarındaki karyolaların &rn az 50 
santimetre birbirinden ayrı olman ka
nun haline konmuştur. Bo!ton'da 
Gratte- Cill denen muazzam bir:alorın 

inşası yasaktır. Cenubi Coroline'de ll
kör şişelerinin kadın vücudü ,eklinde 
yapılması menedilmiştir. 

Tip 

b 

• 
d 
e 
f 

75 santimetre 
geniıliğinde 
36 metrelik 

bir topun fiau 

825 
965 
725 
780 
775 

Beher S An
timetrellk en 
farl<J için top 
fiatına il&ve 
veya tenzil 

edilecek fark 
40 
47 
34 
37 
37 

• 600 34 
h 870 ~2 

b - İstanbul ve Kayseri fabrtkaları 
kaputbeıleri için bugünkü '"raite gö
re: yukarıki beher top fi3tına mıntaka 
farkı olarak atağıdakı miktarlar 11$.ve 
edilebilir: 

İstanbul g tipi için 90 Kuru' 
Kayseri d • 50 
c - İzmir ve İııtanbul fabrikaları

nın akala pamuğundan yapacakları 
beher top kaputbezinin fiatına ayrıca 
apl:ıdaki farklar Uive edilebilir: 

b tipi için 30 kurut 
c 30 • 
d • 25 
e • " 25 • 
f .. .. 25 

' 20 • 
h .. 15 • 

3 - Bez ve tpllk •b.şlarında fabrl
kalann ve tilccann riayete mecbur ol
dukları hükümler: 

ı - Bezlerde bir top ve \pliklerde 
bir paket topum ııatı, sayılır. 

2 - Paket ve top amballjı fabrika
ya ve balya ambalijı müşteriye aid
dir. Balya ambalij masraflan hakiki 
masarifi tecavüz edemez. 

Bu masraflar, fabrikanın bulundu
ğu şehrin mahalli fiat murakabe ko
misyonları ve bu komio:ıyonların olma
dığı mahallerde en yakın komisyonlar 
tarafından tasvib ve tasdik edilmek 
prtile mute~r olur. 

niş bir jstikbal olacağı wnulmuştu. 
Fakat seneler geçtiği halde bir tek ti
y•tro teessüs etli: Devletin btn1aye -
sinde \'e bir memur aylığı veren Şehir 
tiy&trosu .. 

3 - Fabrikalar depolarında &tok o1-
. ~n beş . Jd_şi yerine yüz elli gene duğu halde mubayaa lçin müracaat e
ımtihana ıştırak etse ve kaıansa on den bu malların imal ve ticareüle 
~e~e sonra bunlar hangi . tiyatroy: me;guJ mü,teriye, müşterinin normal 
ıntısab ed:cck ve na~ıl geçmecekl~r. ihtiyacını geçmiyecek miktarlarla sa
Burasını bılen ve temın eden yok. ı,te j bt yapmaktan istinkaf edemiyeceklerl 
tiyatro haveskir1arını, bu 1an'ata ha- ılbl bütün memleket ve.ve muhtelif 
yatlarını vak!etmektcn alıkoyan bu ,ehlrler için inlıisar ha.H~de mu~yyen 
meçhuldür. - B. S. 1 bir veya bir kaç müşteriye de ntlf 

(siNEMALAR) 
BEYOOLU TARAFI: 
• İPEK - Kanlı dava (Pertembe1• kadar-) 
• LALE - Atlu ebpreı1t (Türkçe) 

(Pertembey~ tadar) 
• M1CLXK _ Kadınlar ot.ell 

(Pertembeye kadar) 
• SAKARYA - Muum lı:.aduı 

• SARAY - Pompelnln eon &flnlerl 
TUrltç.e (Perıembesıı tadar) 

• etl'MER - AH. NB tadın 
(Salı akfamına tadar) 

• TAKslM _ Aliılama1an adam 
Yll.Dlz - Son ıenollk - TatJı hayal 

ccar,ambaya ki.dar) 
• TAN (Panı•ıtı) - Bahriyeye aeılm .. 

A~k bRhçelert (Sah 'l'Unüne kadar} 
ISTANBUL TARAFI: 

1

• ALEMDAR • Allahtn cc-nnett - B&eÇ&\'Uf 
Maden <Qarıambak& tadar) 

• QJ:MBmLİTAŞ • Doktorun cinayeti • 
Qıııın ıeneıtlt • Varyete (Qareambaya 

hakkı veremezler. 
4 - Fabrikalar, iplik veya bez sa

tışlarını müşterinin talebi hariclndE"Jd 
bir miktar, nevi veya diğer mamulfl
tındııın Alınması gibi kayıdlarla takyid 
edf-mezler. 

5 - FRbrikalar, her ayın birinde ve 
on beşinde kendi m11.mull'!nne yukan
dald aı.amf fiatlar dahill.ıdc tatbik e
d~klerl sabş flıtlannı mahallt bir R,a
z.etede ve Ankara veya ioır;tanbulda .;1-
ktnı Jtaz:f'telerden birln..Je neşrebııeğe 
mf"<"hurdurlar. 

6 - Fabrikalar. bulunduklnrı mahnl
de bir satıt bilrO!U veya m•l~zası ıııı;
tıklan takdirde bu bUro veya ma~A.n
nın sabf fiatlan da f11.hri'lr:ı.nın a:vıımf 
&atıt flatlırını tecavüz edl!-rnez. 

Program: 

1 - İstiklAI martı 

2 - Konferans (Dil lnl<J!abınm e -
hemmlyetl): Dil ve Edebi:vat ,uhemiz 
azalarından Nusret Safa Coşkun tara
fından. 

3 - Eski ve yeni dil örnekleri: Dil 
ve Edebiyat fubemlz azalan 

4 - Temsil (Hu Bahçe): Evimiz 
Temsil fubeal auları. 

*** 
ll<yoflu Hılkevinden: 
26 eylfil 940 Dil bayramı münasebe-

tile Evimizde toplanb yapılacı.ıktır. 

1 - İııtiklil marfl 
2 - Dil rnevzuunda konferans 
3 - Konser, Ev triosu tarafından. 
Herkes gelebilir. 

Yalova Aı;liye Hukuk Hildmlii\nden: 

Yalovanın Çiftlik köyünde mukim 
ve Edirnenin Yahşifıkıh mahallesinde 
4/11 ve hane 68 nüfusunda mukayyed 
Bulgaristan göçmenlerinden Hasan oğ .. 
lu Ahmed Bağban tarafından ayni ma
halde mukayyed ve halen ikametgi
hı meçhul ve aslen keza Bulgaristan 
göçmenlerinden olan Has.an kızı Ad
viye aleyhine açılan boşanma davası 

netice~inde: Taraf~yn arasında on 15e
ncdenberl j:C~imsizlik mevcud oldu~ 
ve geçİm!'lizliğin son umanlarda e!d
det kesbederek çekilmez bir hale gel ... 
diğl ''e kabahatin tamamile davalı Ad
vlyede olduğu anlaşıldığından kanu
nu medeninin 134 üncü maddesi mu
cibince tarafeynin ~Anmalanna ve 
142 nci maddesi mucibince kabahatli 
olan davalı Adviyenin bir sene müd
detle evlenmekten memnui~·etine harç 
ve ma!'rafların davalıya aidiyetine 12/ 
91940 tarihinde davacının yÜzüne karşı 
davalının RJ.vabında k~rar verilmi~ ol
duğl.lndrtn ili.nen tebliit yerine kaim 
olmak üzere keyfiyet nan olunur (9041) 

Şark sinema artistlerini 
halkımıza tan1tan 

TAKSİM 
SİNElllASI 

Önümüzdeki CUl\IA ıtününden 
itibaren cöstereceii 

SAADET 
YUVASI 
Türkte ıııö1tü ve Arabca sarkıtı 
htiyiik Şark filminde yeni bir 
artist nlan 

f ATMA RÜSTÜ 
vü takclim edecektir. Fe\'kalide 
hlsst ve milkf'mmet "iUn'tie temsil 

P"11ml~ hi'" allf' dramı. 

kadar) 
• FERAH • öıam maklnetıl - Aıtyada 

kopan tırt1na (Qareambaya kadAr) 
• HİLAL • Oo abbab çaVUflar baydudlaı' 
aruında _ zabit n&mUdltrt • h:ı TUz!O 
tatil (Clelf!Cet cumartesiye kadar) 

Bu SÜMER Sinemasında 

• MİLLİ • Allabın cenneU • B&fÇ&TUf 
Madlen (Cartambaf& kadar) 

• MARMARA - Baya• 'Peri .. Kan&dlı 
ln•ıı.nıar (Pf'rtf'mbl!ve !tadar) 

KADIKOY TARAn : 
• HALI: • Ol\oahklr melek .. Alev tarıuu 

(Çarpmbaya tadar) 
• OPE:RA • Matı•m "'' toförü - P'rantent 

t&ynln olu (Oelecetr: cumarteeı1e tr:adar) 
• SU1ıJ:TT A - Korkuno hane - BQyük 

can fPertW"mbltv" kadar) 
USKUDAR TARAn: 
• HALI: ... Tanaıı. •• otıu 

(Puarteel1• kadar) 

I\fevı.imin ilk fevkalftde ten ve net'eli vodvili 

CANIMIN ici • • • 
Zengin mlıansenli ve gayet eA:lenceli büyük film ba~lıyor. Baş rollerde: 

TANIA FEDOR - PİERRE 
Ve Kahkaha Kralı 

BRASSEUIR 
BACH 

1939 da Gazino dö Paris'in en son revüsü ... E~lenmek ve z.evketmek için 
Marsilyadan Parise. 2 saatlik ne•'~. kshkaha ve müzik. 
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Bugiinkü program 

18 saat ayan, 18.05 Ca'1:band (Pl.), 
18.30 Çocuk saı\li, 19 Çocuk!:Jr icin 
müzik, 19.15 Fasıl heyPti, 19.45 saat 
ayarı ve haberler, 20 Aiüzik: Çi(tc;inin 
aaati, 20.15 Konuşma (Çiftçinin aaa· 
ti), 20.30 Büyük fasıl heyeti, 21.15 
Serbe!lt ıaat, 21,30 Radyo gazetesi, 
21.45 Orkestra, 22.30 Saat ayarı, ha
berl.-r, borsa (fiat), 22.45 C'rkestra, 
23 Caıband (Pi), 23.25 - 23.30 Pro
gram, 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 Kuruş 
Uç aylık 250 • 
Altı aylık 475 > 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler i4;'in : 
Alb. aylık 850 Kurut 
Bir senelik 1600 

Imtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
NC?cip Ali K UÇUKA 

Umum nP.ŞTiyab idare eden 
Yan Işleri Müdürü : 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: 

\ Cumhuriyet l\la lbaası .) 
17 puvanla birinci, Altay 

puvanla ikinci ve K. S. K. 5 
puvanla üçüncü oldular 

(__::_IF..::..A_V..:....__D.....:A~lb._:D_~_D_lb._~_n _lb._~_R_) 

İzmir 23 (AA.) - Dün Demırspor 

itulübü aalonlaruıda bölge Greko-Ro
men birincilikleri yapılmış ve şu ne
ticeler alınmıştır: 

Birinci devre, S6 kiloda Ali • D. 5,. 
Ha.sana cAllay• on sekizinci dakikada, 
Receb cAltay. Cemile •K. S . . K.• on 
birinci dakikada, İbrahim ,Altay• !.1us 
talaya .o. S.• gekizinci dakikada ~la 
Balıb gelmişlerdir. 

61 kiloda: Şefik Kandemir •Altay• 
Jlamaz.ana .K. S. K.• beş;nei d3kikada 
~la galıb. 

66 kiloda: Nevzad Raşinı ,.n. S.• 
Mahmud Necatiye .o. S.• sayı heM.bi1e 
ıalib. 

79 kiloda: Feridun •D. S.• Ziyaya 
cK. S. K.• ekseriyetle galib. Ağır sık
lette: Mehmed Güneş cD, S.• rakibdz 
olarak güreşi kazandı. 

İkinci devre: Ali Mustataya cD. S.• 
ayı besabile, Receb Hat.ana .Altay• 

beşinci dakikada tuşla, Kemal •K. S . 
K.• !brablıne ·Altay• ikincı dakikada 
tuşla ıalib geldiler. 

61 kiloda: Refet .K. S, K .. Muzaffe
re cD. S.• on birinci dakikada tu4la 
ıalib. 

72 kiloda: Bekir ·Altay• Mahmuda 
.n. s .• aayı hesabile galib. Üçüncü 
devrede elli altı kiloda Cemal •K. S. 
K.• Aliye: .n. S.• ikinci dakikada, Re
ceb İbrahime .A}tay• altıncı dakikada 
~la caJib. 

Sal tribüniın kapıya en yakın olan, ,._,...,.,.,._,...,.,.,. .. ,...,.., 

yani A tribünü tesmiy'! edilen yerin 
biletleri yalnlZ bir gü.n için 150 ku
ruşa satılacaktır. 

E tribünü yani üstü açık olan \'e A 
tribününün yanında bulunan tribün 
için bir aded bilet 100 kuruş, sol ta- . 
raftaki kapalı tribün için yalnız bir 
bilet 75 k~tur. Duhuliye tarafı 
yalnıı 25 kuuştur. 
Sağ taraftaki kapalı tribünde bü

yük bir kısım, davetlilere tahsis edi
lecektir. Yunanistan ve \'ugosl<Avya
dan Balkan oyunlarına ~etmek iste
yenler bulunduğu seyahat acenteleri 
tarafından organizasy<:'n komiteosine 
bildirilmekte ve bu hususta tafı;ilat 
istenilmektedir. 

Helsinlıide 

atletizm 
müsabalıaları 
63,000 kişi önünde 
yapılan müsabakalar
da İsveç birinci oldu 
İsveç, Almanya ve Finlandiya mil

lt atletizm takımları geÇ<!ll hafta Hel
sinki de 63,000 seyirci önünde karşı
laşrrtışlardır. Müsabakayı. İsveç J.17 
sayı ile kazanmış, Almanya 141 puvan
la ikinci, Finlandiya 131 puvanla ü
çüncü olmuşlardır. 

Müsabakalarda bu seneki Avrupa 
rökorlarının üzerine çıkan bir <;ok 
dereceler elde edilmiştir. Bu fevka
lade mcetingde alınan neticeler şun
la~: 

400 miniah: 
Stroskurt (Finlandiya) 53.2, Larson 

(İsveç) 53.9, Birta (Finlandiya) S4.3, 
Uzun atlan1a: 
Glötzner (Almanya) 7.37, Hakansan 

(İsveç) 7 21, Lindberi (Finlandiya) 
7.16. 

Gülle: 
Völke (Almanya) 16.06, Trip (Al -

manya) 16.03, Berg (İsveç) 14.97, 
100 metre: 

GELlP GiDEN TRENLER 

1 

KUçUk oan<rallar için telefon m•mu
runa (Yanıın) demek klfldlr, 

HERGUN HAYDARPAŞADAN SIHH/ lllfDAD : 
MUHTELiF YERLERE HAREKET Telefon 

iatanbul ve Be1otlu 4 1U98 EDEN TRENLER : tiQ.-,36 BO.tUn AIM.dolu 1aıcaaı 

Hareket 
ıaat1 

9 Cumarteal Pazar. Salı, Perpmbe 
ıunıerl Hardarp&f•. Ankara, Pa
:u.rt.esl, CAf'1amba. cuma ıUnlert 
Anlı:ar~ Uurlnden Adan• JOIU• 
lıa&dada kadar Jlld.ırım t.renı. 

9.2S Eaktşehtr. Konn. Adan& 
Dly•rbalı:ır 

14.45 Haydarpaf• • Anlı:ar• muht.ellt 
kat.ut. 

15,45 Haycıarpaea - Sam.sun, Bavdar
Pat• • Erzurum. Bardarp .. a. • 
Diyarbakır. Afyon • Utak 701Ue İz
mir. Afyon rollle İsparta-Burdur
Alsancalı:, Ankara yollle Adana. 

19 Anadolu elr.spnıal , Ha7darpap -
Ankara. 

20.5 Ha7dupaea • Adapazarı, dolru 
tren, 

HASTANELER : 

Beyottu Haataneet 
Cerrahpap Hut.ane•l 
Çocuk Hutanesı (1'11ll) 
Emrazı Alı:llJ'• ve AaablJe 
,... .... ı 

Oureba Haıııt.anesı (Yenl~çe) 

Hıuııelı:l Hast.aneıı 

Hatdarpaıp. NUmune Hutaneel 
BaJVan Hutanesl 
Kuduz Enst.ltUıU 

Üsküdar Çocuk Balı:ım~•l 
zeyneb·Klmll Haataneıl 
Ver"m Dllpanserl 
Vertm BanatorJomu (Btybell) 
Prevantorvom (Valdebatt) 

iTFAiYE: 

Telefon 
49476 
20056 
80014 

1s .. ı;o 
2..1368 
21553 
6m63 
23400 
42774 
60771 
60170 
20213 
5~1-139 

60261 

NöBETÇlECZANELER 

24/9/940 ıah 
Be1100lu kcı:-a•' - Merkezde Klnyoll, 

Talctılmde Llmoner, Şltllde Nargllecl:ran, 
Oalatada SPorldlı, Kaaımpqada MUe17ed, 
HuköJde Hallcıoaıu eczaneleri. 

ı:mtnontı. ka.:a.n - Merkezde HUM71n 
BUanU, KUçUlı:pazarda Hıuan Hulu!ıl. A
ıemdard• Abdüllı:adir. Kumlı:apıd& Hay
dar ~u.nelerl 

Fatih ka.za.Jı - Şe.hzadebqmd• t Ha
lli. l)ehremlnlnde Hamdi, KaragümrUlı:te 

Kemal, Fenerde Vltatl, Sam•tyada Rıdvan, 
Akaarayda Şere! eczaneleri 

Üıktıd.ar kaza.sı - İttlhad ecza.neıl. 
Sarıyer ktu4'1 - Suıyerde Asa! eca

neeı. 

Adalar kata.n - Heybelladada Tanat, 
BUyUlı:adada Halk eczaneleri 

l:Jffıb ka.za.n - EyUbde Arlf eczane11l. 
Btılkt~ ko..:cuı - Beıllı:t.&ft& Nail Ha · 

lld, OrtakOJd~ Ortaköy. ArnavudköyUnde 
Kottant.ln. Bebekte Merkez ecunelerl. 
Kadıköy .ı.:a.ıcuı - Muvakldthane ç&d· 

desinde Hallı: eczanesi. 

HERGUN MUHT ELiF ISTAS· 
YO~"Lı\RDAN HAYDARPAŞA
YA GELEN TREl~LER : 

Oeldlll 
ıaat 

7 .4!) Ankara muhtelit kat&Tı. 
~.:')0 Anlc.ara ekspresi, 

11.50 Haydarp14adan 1 .ır;,45 te hareket 
eden trenin lr:al'1ılı&ı. 6 kiloda: Muzaffer •D. s.. Şe!iğe 

. Altay• on beşinci dakikada tuşla ga
lib. 

72 kiloda: Bekir ·Altay• Necatiye 
. D. s .• sekizinci dakiluıda tuşla galib. 

(Almanya) 10.7, Strand- t.t.nbul 
10.8, Krongirst (Finlan- BeJOttlu 

Kadılı:öJ 

ttakUdar 

2.1222 
44614 
60020 
60625 

18.55 Diyarbakır. Adana, Konya, Eelı:l
fehlr treni. 

19,65 Haydarpapdan .. bah aut 9 da 
hareket eden 7ıldırım treni kar
ıuııı . 

Final: 56 kiloda, Receb .A}tay• ve 
Ali .n. S.• kartılaşnusında on ikinci 
dakikada Ali .D. S.• tuşla gaiib. Taımif 
neticesinde on yedi puvanla Demirspor 
birinci, dokuz puvanla Altay ikinci ve 
beş puvanla .K. S. K .. üçüncü geldi

ler. 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Torres bir aaniye bile kaybetmeden 
kılıcını kaldırdı. Fakat adamın bu kı
lıca ölmesi mukadder değildi. Ecel onu 
ayni günde fakat başka bir dakikada 
gelip bulacakb. 

Torres ant bir tereddüdle kılıcını 
yere lndirmit ve ihtiyar Hindlinin oi;
lu da ilerleyip geçmişti. 

lrgad bir kaç saniye sonra babasının 
karşısına çıktı. 

Francis ihtiyar rahibe mabudun ku
lağırtdaki kilidin nasıl açılacaiını so
ruyordu. 

İhtiyar Hindli oğlunun geldiğini gö
rüıtce: 

•- Elini ilahe Çiya'nın ağzına sok! 
diye emretti. Anahtar oraıla!_ 

Adamcağız emre itaat hususunda hiç 
bir istical göstermeyince, fl'ancis, İs
panyolca: 

•- Korkma!. dedi. İlahe SP.ni ısıra
ca~ df:'ğildir. H~ykel ta1JtanJır. 

ihtiyar Hindli ce '°vh verdi: 
•- Maya'ların Tanrıları taıtan 

a 
•- Zehirli yılan! diye haykırdı. 
bıtiyar Hindlinin oğlu da yılanın 

mühlik bir zehir akıttığını anlamıştı. 
U:ıun müddet yafayamıyacağı ınuhak
kakb. Dehşetle geri geri çokHdi ve 

ıl Çiya'nıo ayaklan dibinde a;ılan derin 
kuyuya yuvarlandı. 

Macera Romanı' 
TEFRIKA: 46 

değildir. Görünüşe aldanmhyın. Bu 
taş heykeller canlıdır ve dalma H.ab
ban1 bir kudret izhar ederier._ 

Leonsia korkudan titreyere.k Fran
cis'e sokuldui ve delıkanlının himaye
aine sığındı: 

•- Müthiş bir h.S.disenin gelip çata
cağını seziyorum, dedi. Bu menhus 
mağaradan hiç hoşlanmadım. htnvi gök 
yüzüne, güneşin tatlı haraı et\ne ve 
ucsuz bucaksız denize karo.ş.'llk artık_ 

Francis gene kızı teskine çalışırken, 
ihtiyar Hindlinin oğlu bütün cesaretini 
topladı ve kolunu ilahenin ağıma sok
tu. 

Fakat dehşetli bir !eryadhı elini ôer
hal geri çekmişti: Bilcğind~. bir kır
mızı kan damarının tam ü.stüne isabet 
eden bir yerde, bir kan damlacığı var
dı. 

İ1Bıhe Çiya'nın dudakları arasındıın 
bir yılanın benekli başı göriındü ve 
tekrar heykelin ağunda kayboldu. 

Leonsia: 

Tam bir dakika hiç kimse ağzını a
çamamıfb. Nihayet ihtiyar Hindli, me
yus bir sesle, dedi ki: 

•- Her halde, ili.he Çiya'nın öfkc
!ini tahrik etmiş olacağım ki biricik 
oğlumu elimden aldı. 

Francis gene kıza cesaret vermek 
maksadile: 

•- Ama budalaca fikir! dedi. Bwıda 
izah edilemiyecek bir fevkalidclik yok 
ki.. Bir yılanın böyle bir yer seçmesi 
kadar tabii ne olabilir? Yılanlar hep 
böyle kuytu yerleri seçerler. Bir adamı 
yılan sokunca tabii bir ıevk ile geri 
çekilmesi mantık icabı değil midir? \'e 
bu sırada bir kuyunun kenarında olur
.sa elbette kuyuya düşecektir. Berı ha
dUede harikul.idelik göremiyorum. 

Gene kız delikten bir gayzer gibi 
fı,kıran suyu göstererek: 
. •- Bu da mı tabil bir hidise? dedi. 
Ihtiyar Maya'nın hakkı var. Mabudlar 
daima il8hi kudretlerini izhar edebi
liyorlar. İhtiyar bizi yerinde ikaz etti. 
•- Adam sen de! Ortada ne hakild 

bir mabud var, ne de iti.hl bir kudret! 
Bunların hepsi boş laitan ibaret. Bu 
mRbudları Maya rahibleri icıad ettiği 
gibi bu hud'ayı da onlar tertib etmiş. 
Irgadın vücudü di,iferken, bir manive· 

18nm koluna çarpıp bir yeralb ırma
ğını tıkayan bir kapağı açamaı mı? Bu 
kadar korkune ağızlı bir dişi Tanrı 
ancak insanların muhayyelesinde lncv
cud o1abilir? Hakik i bir ilihe daim;:ı. 
güzeldir. Zira güzellik ve u luhiyet ay
ni şeydir. Bu derece korkunc feytan
ları ancak insan dimağı yaratabilir! 

Su o kadar kuvvetle fı~kırıyordu ki 
bir müddet &0nra hep~ir·· i'l 

içinde kalmıflı. 
Francis dedi ki: 

·'· 1 '\rı su 

,, _ Hiç korkmayın! 0Jdl.arJa ve 
dehlizlerde zemin meyillidir. Eski Ma
yafarın arasında her halde emsalsiz 
mühendisler yetişmiş. Bakın su nasıl 
akıyor. Haydi, biz işimize bakalım. 
Mı.ıhterem babam':ı~ bize harineyi gös
termek istemiyor musunuz?. 

ihtiyar Hindli, ümidsiz bir sesle, ln
!edi: 
·- Evladım nerede? dedi. İlihe Çi

ya biricik oğlumu öldürdü.. Sevgili 
ya~umu elimden aldı, anası yabancı 
kan taşıyordu. Ben Maya'lann yasa
sını çiğnedim ve temiz Maya kanına 
bir yabancı kadın kanı karıştırarak 
atalarımın kanını kirlettim. Günah 
işleyerek dünyaya getirdiğim bu evlB.d 
benim biricik hazinemdi. Altın ve mü
cevherle dolu hazineleri neyleyim? 
Oğlum hayatta olmadıktan sonra .. Ah! 
Ah! Bu ne müthiş bir feliket! Maya 
Tanrılarının bütün öfkesi beni yıldı
rımla vurulmufa döndürdü.. Eyvah! 
Eyvah!!_ 
Yeraltı tuyikı neticeslndı bıkıran 

suyun seviyesi gittikçe yükseliyordu. 
Leonsia etrafındakilere bunu ha!ır -

la tarak: 
•- Su. bacaklarımın yarısına kadar 

çıktı! dedi. Bu böyle devam ederse 
halimiz neye varacak?. 

Francis vaziyetin vahametinl kavra
nuştı: 

•- Derhal buradan çıkmak !Azım!! 
dedi. İhtimal bir taf yuvarlanmış ve 
mağaranın ağzını tıkamıştır ... Su dı

şarı çıkamayınca tabiatile yükse!ecek. 
Bir an evvel buradan çıkmağa baka
lım! 

Hemen geri.sin geriye döndüler . İh
tiyar Hindli kendinden geçmiş bir hal
deydi. Francis onun da kolundan tu
tup sürüklemeğe başladı. 

İlk dönemeçte su dirlerinln üstüne 
kadar çıkmış bulunuyordu. Mumya
ların bulunduğu salona girdikl~rl za
man suyun seviyesi büsbütün yük -
selmişti. 

Leonsia'nın gözleri birdenbire 
hayretten !altaş:ı gibi açıldı. l"asıl a· 
çılma!ın ki. ba'ında miğfer ve sırtında 
pelerin bulunan bir mumya harckc.t 
ediyordu. 'Vi.kıa, diğer mumyalar da 
suyun akıntısı yüz.ünden öteye bedye 
dağılmışlar, ge1işi güzel sallanmağa 
baı;lamışlardı. Fakat başında miğf~r 
taşıyan mumyanın a:özlcri hayal ışığilc 
yanıyordu. Nefes almak için büyük 
cehidler sarfcttiği de belli idi. 

Gene kızın artık dermanı kalmamış
tı. Mumyanın da dirildiğini gQrünce 
büabütürı delıf~te kapıldı. Bir çığlık 
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No. 270382: AK ZADELER - Rumeli türküııü 
SARI MAVİ YILDIZ - Ankara oyun bav.ası 

GÜZ i N 
No. 270383: Ktrık Kalbim - Uşak farkı. Müzik: Şükrü Tıınal 

GÖNÜL AYLARCA - Müzik: Şükrü Tunal"· 

Sadi Yaver Ataman ve Azize Tözenı 
N 270381 OKKı\LI HACERİM - Çankırı Varyantl 

0, : ODUNCULAR - Rumeli türküsü 

REFİK 
No. 270384: 

BAŞARAN 
ULU KAVAK - Ürgüp şarkısı 
KESİ BAGLARI - ÜJ"l(Üp havası. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
1 - Mühendis kısmı girif imtihanları 1 teşrinievvel 940 salı ~ü y•;:; 

caktır. Kaydolunanlarm karnelerile o gün saat (8,30) sekiz bll 
mektebde hazır bulunmalan. 

2 - Fen memuru kısmı giriş imtihanları gunu ayrıca ilin olunacaktlt'•ı,ll)ut· 
3 - Tedrisata 21 teşrinievvel 940 pazartesi günü başlanacağı ilin °~89(.) 

İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 
- yı· 

Askeri ihtiyac için aşağıda yazılı cetveller ve fişler bastırılacak~~).! 
zarlığı 26/ 9/ 940 günü saat 15,30 dadır. Şartnameleri hergün KoıJllS, ~ 
görülebilir. Isteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beş teminatlarile br6931) 
Fındıklıda Komutanlık $J>ttnalma Komisyonuna gelmeleri. 

Eb'adı Yaprak 

Blok 

milimetre 
210 x 297 
210 x 297 

50 x 120 

4500 
1000 
7500 
1000 

150 

Kll!'ıd 
Karton 
Fi§ 
Kl~ıd ~ 
Yapraklı beyaz, ma'fl , , 

B lok 
Blok 

210 x 105 
105 x 148 
210 x 148 
105 x 143 

100 Ad. 
100 > 150 > > > 

40 > 100 > Sarımtırak 
290 x 148 
210 x 297 

7000 Aded karton 
3000 Beyaz kll!'ıd 

"""""' . ~ 
Askeri ihtiyac için 27 / 9/ 940 günü .saat 10 da pazarlıkla muhtelif eb.:,,,9 

2759 metre çimento boru ile 13,750 kilo çimento satın almacalctır. Şarı:,, ıı" 
hergün Komisyonda görillebilir, Isteklilerin belli gün ve saatte yüı:d~ rı~ 
kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko~S!!61 
gelmeleri. 

Askeri ihtiyac için 28.:9 /940 gün::: 10 da Pazarlıkla elli ton ~a~ 
satın alınacaktır. Muh~men bedeli 12500 liradır. Şartnamesi her gUD ttrııi' 
misyonda görülebilir. l~teklilerin belli gün ve saatte yüzde on beŞ t lt(.. 

natlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna geııı;gııı~' 

İkt:ısad Fakültesi Dekanlığından : .,,,, 
İktısad Fakültesi eleme imtihan lan ilkte$rinin ikinci çarşamba ve 4 tf:ıf:1 

cuma günleri saat 9 da yRp1 l acRktır. AlôkadarlRra ilin olunur. :::::::.--i 

(Ka;;klı Askeri Satınalma Komisvonu iıan~J, 
h 1 b .... sa•t ıs i 

Kavaklıdak.i birlikler ayvanab için 25 /9 940 ÇBl"fBm a gunu , .... · 
pazarlıkla evsaf ve c;eraiti dahilinde ·100 · ton kuru ot ve ·10(). tol1 f i , . 
ve .ıoo-, ton saman satın alınacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte _Jc~ııl. 

_;:\::!~ ft b~- •"··· ~ ••• ~ &~ 3 
( lstanbul Belediyesi ilanları 
Keşif bedeli İlk teminat ~ · 

621,26 46,60 Beykoıda Abrahampaşa korusunda temizli~ if'' 
ittihaz edilecek olal\ binada yaptırılacak ts11' ;J 

1200,00 90,00 ·Taksim ka:ıinosu mutfağına konulmak üıert ~ 
nlacak 2 aded havagan te!'ihin masası . :rı1 ı , 

Keşif bedellerile ilk teminat miktarJarı yukarıda yaz.Jlı işler •>'~t ~ 
açık eksiltmeye konulmuştur. Ke~ ve şartnameleri Zabıt ve Muarnel• P":"v 
dürlüğü kaleminde görülecektir. Dıalc 27 /9/ 940 cuma günü saat 14 te ~ 
Encümende yapıJacakbr. Talihlerin ilk teminat makbu:ı veya mektublıaP. ~ 
turihinden 8 gün evvel Fen İşleri Müdürlü~üne müracaaHe alacakl&rl ~ı 
ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü mua)')'t1' (f.ı!İ 
Daimt Encümende bulunmaları. / 

kopardı; ·ve geldiği yere doğru kot -
mağa başladı. 

Francis'e gelince o da bu bekli::!nme
dik manzara karşıınnda şatkına dön
müş ve hemen rovelverini c;ckmi,ti. 
Fakat mumya bağırdı: 

c- Ateş etmeyin y9hu! Ben Tor -
res'im! Sinyor Alvarez. Torresl N!! o
lup, ne bittiğini pek bilmiyorum. Fa
kat muhakkıak olan bir cihet var:ııa 

0 cİa mağaranın ağzından çıkamıyaca· 
ğınnuhr. Yıkılan . kayalar mağaranın 
ağzını ukamış bulunuyor. 

Franciı tabancasını canlı n\umyarun 
gögsüne çevirerek: 
·- Siı.in için bu yol da kapalı! dedi. 
Alvarez Torres cevab verdi: 
•- Şimdi kavganın sırası de~il! Ev

veli hayatımızı kurtaralım, sonra he
sablaşırız. 

Francis tercddüd ediyordu. Torres 
sordu: 

•- Lcoruiia ne oldu? Kaçı p 3ittiğini 
gördüm. Böyle nereye kaçıyor sanki? 
Tek başına bu Allahın belisı )'erden 
nasıl kurtulabilecek?. 

Francis ihtiyar Hin<Jlinin koluna ya
pışmıştı. Onu da beraber süri.ıkleye
rek heykellerin bulunduğu odllya gir
di. Torres de peşlerisıra geliyordu 

Gene kız canlı mumyayı gorun~ 

çığlıkları bastı. Francis onu ya:tL,tır

mağa çalışıyordu. 

•- Canım ne oluyorsunuz?. Bu ha
kiki mumya değil ki. .. Sinyor Tor -
reı'in tl kend.W! Ben de evvel& ıa.şırıp 

•- Durunuz!. 


