
vası 

• 

Merkez Bankası 
sterlin almağa başladı 

' 

GÜNLÜK GAZETES.İ 

Şehir Tiyatrosu 
temsillere baş liyor 

butA.hkara (Husu~i) - Ellerinde İngiliz lirası 
ktı: unup d8. muayyen müddet urfında 1'1er
ltıtk~an.kasına teslim etmeyenlerden mazeret 
.... bu verenlerin paralan Merkez Banka
• 1 .. ta t r AKSAM 
,.,,,,,r kadar lnıiliz sefaretine 90 bin sterlin t ' lDARE YERİ: !STANBUL TURKOCAGI CADDES!. TELEFON: 24154 
•l 11ı tlj . es ım ~lınnuıığıl ba~1amı~hr. Banka ,,-- ) 

!tir. 1 TELGRAF ADRESİ: dlAIUKAT> !STANBUL - POSTA KUTUSU: 610 

........._~~:"""'""':"""""""""'="""'="~""""""""!!!!!!!!""""!!!!!!!!""'=!!!!!!!!~\..~;;;;;;;;:;;:;;:;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;:;:::::;:::::;:::;;;;:::::::::::;~:::::;::;;;:::::;:::::;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;:::::;;::;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""="'!!!!!!!!""""'"""='""""'""""'""""'" 

Blrttşrlnl•vvelde, Şehir Tiyatrosunun dram 
lomunda Otf'llq, komedi kumında Mahmud 
Yesarlnln J.iı,,l,if bir komedi.siJe temsillere baş• 
lanacakbr. Otobü,lerde )er bulunmasının te .. 
mlni itin ıişede tiyatro bileti.le beraber nu
maralı otobü.s biletleri de satılacak, muhtelif 
"f'mtlere tramvay da temin edilecektir . 

YIL : 1 - SAYI · 67 ÇARŞAMBA 25 EYLÜL 1940 Fiatı 3 kuruş 

~ tayyarelerinin 

l>o11,.uca 
t' .. 
b li"lılerlnln 
"'Qlf . 
~ 0 brucada lesU hir Türk Y e~eriyeti bulundu ğu. ma
~ ı rtıucj ,hundur. (Craiova) anlaş-

''tili bın~ Bu lgarların Dobnıra
tt orı.da etmeleri laka r-rür edin 
)~ h' ki Turk halkının bü -
~)'' lt hc3:ecan ve ~ıa,ıoe Ru
~ b• 1 topraklırınıı iltica f' tme ... 
l· d.iıtrt'. lıdıklannı, fİmdi)·e kadar 
"'• tı.e da' b k ı..... ıe1 . ıma ~<lak,,ltf'n aş a 
r'''tio.i IU!ttrınemiş 1.•lan '.fürk mül
~ 'lnt klltunenle-rin Bulg-nrV.rJl tetı
ı;' 111,;1 '"'•betinde bulnndv~la -
"'- ı..,..k •ltrde okuduk. Jtum<nlerin 

1 ~ 1"ıtı ""t ._lanh•rııu ıyı kar,ıla • 
tt~~, hi_~ltun deiildir. AsırlAJ'l'& Uı· 
'i de:d he: nı oldukları ve blnlette 
llıilıt oc:e,~rı tanıe ~ağh bulundukları 
~lttitti ·~_hı_ terkct\erck Ruıncn 
.. n, 11~ trıuruvvetlııe ,.ıe ilicrnab
"' ı iltll\n . . ~i 'ct.k: ınsanların bu kadat o-
'-' bir ttı ilthJcta bulunnHtlnrının. tn -
' tlttill ;naıu vardı. Ruınl."Jl hükiı • 
ti· di~tj " ıavallı ve bedbaht ha l klı 
~~ tt\'~en kaçtıkları in'iianlaı:m 
~n,ı,t'i tbn~i, devletler huk1tku 
-~ııı.ııııt ~e Ve be~·nelmilcl ahlıik 

t ~n_e nı.uhali{ hır haı-ek~Hır. 
~~- \tjz d ~Paratnrhığunnn, rn 2'8) ıf 
~ >'ıp~~-h.nd.e, ?\ı"lat"ar mU.Herilerine 
,~tlıttı_ (1 )'Ukıı;ek hİTil8.\C, 1>n do
tı. 1)'t .. ~~tın. Sİ)"asi tarihiıute bir in
~ ~'41.'r de11;1 olarak ebedileş;mi~ıi. 
~ ~ .. lı:ah rnaıle!le( son dakikada bt•y
•• ~ktir nr~rnanlık da gösterenıediler 
"'ltl\l • ıı n"h · . ~L ı t'ı • 1 1 a1·~t ık ı tarafın kar-

"'-· 
1 &'1ıle k . ~•ıtı.i h-· vu u tnılan bi'" 11.razı 

1,1 1 lab·~'"ii lc l ıl kkj e•le rfz. Bu güu 
.__ li h•ı ı.11 .Yetimizdt.: bulunmıyan m a
""o h "" huk IJI tu,_ ile d'- u e de me,gu l ol -
4-~l tn. 1 tu~n bir va.ıife değildir. 
ı...., '-.( ve '~ı:t Ana.dolu 'l'iirkti ı.a
--~l•tırıı ~ıl olan ve birim eski va
''ti 'tıtrk ı 11

• bulunan Bul ı;:a.rista.n 
I'\ ·''U' erın, Jeni tekevvtin eden 

ttı-_ 1 stfiı . . '-tö; tırıda ve l>'tışa n. bı r halde 
itti llüti tı firar etmeleri elbc.-tte 
~ ~ lli~ı1-tır: elbette hi7.İ kendi
._11: ~~)·li1d•r ed"r. Bu, ö1-lt ruhi 
~ltııı.td ur ki, bunun kalb ve 
tıı • 'l' - • lrcelli<..ine kimoıe mani o-

htr Urkler .. 
ili '"- llırı n me!ll'ud ocaklart-
lıııı~lt\t~ık terkedilen arazidt'!n )C

' "''lt )'~)·a il tica ediyorlar '! Bu 
~ 1'r.s_,rı k onışulan bulunan Ru -
•~ .. ~~I hir e~dilerine si rayet etmiş 
liıı, · \'l)k heyecanın ma.h5ul ü ınü
'-tı ~trı11ırı'• Bulgaristanda.ki Ti.it l..le
~t korkun la.nıan uğramakta ulduk-

\ttic:e ç, la7yikların tevlid et«'ği 
, 1)1' llUdi.r? 
t~ .. : lttkik 
~~~kitı.tt i~ ,lfa)·an bir noktadır. E
'\ 

1
'1-t;lt tl'bnı .~I . tahakkuk cdcr..e, 

~11:\ıd b 
1
•n 1Y• mlina.sebetlerimiz 

~~"\ in~au ~nan kom~ularınııtdan 
~i le: t;ok; ". ~nuamele yap\ln\a .. ını 
~ L·tlli \·e h )kerındc bir hareket olur. 
t.i~~ it ltıulttt a 

1 
h bir hareket olan bö) .. 

1(,. 01ttula 'e•len. dostlarımızın ren ~ "r. f)ı.ltr, cıkları tabiidir. 
l· ı\ t Ct 50k ki 
'ıİt b ~ta,811 . 8 arında peri~an ve 
~~111 1.1\·il-ete ~c ~de1a haymatloz gibi 
'" Vtıı., 1. Urıuıen mi lletta.,lan -
l. ''*' "' 1

ne r ~lbt rı~ h ·- re ı nce, bunları da 
tt ı.. lllll\ak . u.r \'e mi.ı-.takll havası 
~ti -d_blr a.l ısın hemen hük llmeti.nıiı
,, llıı~in 111 ttıa .. ı iktiza eder. Hükfi-
1-.,~ Ol ~llkt tnuayyen bir iskan politi
tttt' 'llt0~ ll'ıalUmdur. Gelecek 3 il 
--~ ~ltik an.~ı \e metodl u hir ~u
~hıı 1~1,tj ç~ 1 hkişa ( ettirilecek olan 
~ ~ d, h~~n kolay bir ~y olma -
~11i i1t: .: • ~o~z. Ukin onüıni.izdr -

t, 'Lide bir iskan da,·ajı de-

~'itdı.~ 
'~tıı lu~enuz kafi3etle i[ade edi
'1ı. lı:tllıtıl '"ce Turk aile i hakika
~ı, h,t llıdı surunmekte iseler, 

""' ~.'le c n~ Paha:ıı:uıa olur\a olsun. 
'"ı"'dir • betınek milli bir şeref 

·~·ıı . 
h, 'i" da.vata., . .. 
la..ı ~ı~1 lc: ı Yltıet· onunde ise, formali

lt.ı~ tte tek' Yoktur. Her halde 
~l' Jq

1111 
a~ul edecek bir ça.re 
8.h rı d,yiz. 

li~ip Ali K 0 ç 0 K A 

ettiklerinden bahsettikleri BerJinde 1\-tOABİT elektrik santralı merkezinde çıka.o .. 
evvel.ki bir , .. nıın manzarasının meraklı Iotoırafisi 

BERLİNE 
4 saatlik 
müthls 
hir akın? 

Çıkan ya n g ı n 1 a r 
100 kilometreden 
görülüyordu 
Londra 25 (A.A.) - Hava 

Nezareti pazar!• ı:i ,.!ıya bağ
layan gece zarfı nda İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından Berliııe ya
pılan taarruz hakkında aıağıdaki 
tafsilatı vermektedir: 

«Bombalar saat 23 ten itiba
ren Alman payitahtının üz~rine 
düımeğe baılamıılardır. Mütea· 
kıben dört buçuk dakikalık fası
lalı bir çok saatli bombalar atıl
mağa devam edilmiştir. İngiliz 
tayyare filoları birbiri ardından 
gelerek yekdiğerine iltihak edi
yorlardı. Bazı pilotlar hava ıart· 
)arının fenalığına rağmrn hedefle
rinin üzerinde bir saatten fazla 
kalmıılardır. Potsdam, Lehrte İs
tasyonları üzerine. <,Vc.t elek
trik» Moabit, Klingenberg elek
trik santralleri üzeri:ıe büyük ka
libreli bombalar atılmıştır. Klin
genbergde çabuk yayılan yangın
lar çıkmııtır. Bu yangınları 100 
kilometrelik bir me5afeden müşa
hede etmek kabil oluyoıdu. Dan· 
ı,igtrstra.sc'de bir gaz fabrikasın· 
da çok şiddetli bir infilak vuku 
bulmuştur. Diğer taraftan Span
dav"daki (B. M. W.) 'ayyare 
motörü imalathaneleri ve Tem
pelhof tayyare meydanı ~iddetle 
bombardıman edilmiştir. 

Simens fabrikalarına tam isa
betle bombalar atılmııtır. 

Pazartesiyi salıya bağlayan 
gece F ransada muvaffakiyetle 
bombardıman edilen hedefler a
rasında Boulogne ve Ca.ais li
manları da vardır. 

Boulognc' da bir bomba bir 
gemiye tam isabd etmiı ve Ca
lais' de diğer gemiler Ye dubalar 
yakılmıştır. 

Brest 
tahrib 

limanı 
edildi 

Lond >a 25 (A.A.) - Diın sobah sahiİ 
muha(aza ta)-·)·areleri Almanların İ"1gal 
e ttiği Breıt li nı.anına bu:\o itk m•ıvnlfa
)·~tli bir akınd• bulunO:u,tard ı r. Tor· 
pıdoların demirli olduju mınlakaya, 
petrol ,.e erzak d~pol•rın;ı bU:vük mik
tarda bombalar atılmı,-tır. şiddeHi in
fi lıikl•r olmu,, bti)·ük yangınlar çık -
mı111 t.ı r. Bu yan~lar :iO kilometreden 
ıörülmekte idi. 
Diğer tayyattler Zeebruııce'a hücum 

ederek azaml şi ddetle infi l tık lar '\-ukua 
getirmi~lerdir. Beş Alman iAte Eemisi 
yakılmı,tır. Bunlar ara!ıuda bir k ruva
zör ve bir destroyer vardır. Aynca 
projtktörler, doklar, top mev1J leri 
mu,·a ffıkiyetle bombardıma nedilml1-
lerılir. 

İngi liz iUaiye neferleri Londrada Alman tayyarelerinin t ı kardıkları ")'an~ınları 
söndürnıeie ('&hş ıyorlar. l Lond radan eo. son gelen fotoirallardan] 

Roma mülakatında Japonlar Hindiçini
varı lan netice yi işgale başladılar 

Berlin İngiltere ile 
uzlaşmayacağını 

söylüyor 
Bcrlin 25 (A.A.) - Roma ı;ôrü~mele

rinin nihayete ermiş olması münase
betile, bugün Berlinde sa18hb-'cttar bir 
memba, eşağıdaki sarih müşahedelerde 
bulunmuştur: 

Mihver devletlerinin mücadelesinin 
uzlaşma payı yoktur. Pinaenaleyh hır 
uzlaşma1 bir kompromi sulhu bahis 
mevzuu olamaz. İngiltereyi! karşı mü
cadeleye bütün cephelerd .. devam. edi
lecektir. 

Roma görüşmelerinclP, İnı;{İlt<'renin 
ezilmesi için ehemmiyelh me~leler 
görüşülmüştür. Bu sebebden dolayı, 

yukarıdaki müş;ı.hedelcrin tamarnile 
aksine olarak yabancı ıncmlekc!lerdc 
çıkarılan tecrübe bfllonlarının nu&hiye
ti. bugün tamamile anlaşılmı~ bulun
maktadır. 

Mıhver devletlerinin yaphijı mürade
:ede bir uzJaşqıa pıcyı . meycu~ olmama
sı, bir uzlaşma sulhu yapıhn1yttı:a!;1 
ve İngiltereye kar~ı mücadcl~lere bü
hın cephelerde devanı edill.'ceği deınek1 
Berlin siyasi mahfill ?ıinde iliıvcten 

bildirildiğine göre, bu harbin, yalnız 
mihver a~keri h::ıreketlerile dettil , fakat 
ayni zamanda siyasi hareketlerile de 
yap:lacağı demektir. 

Roma görüşmeleri, bitt.ııbi yalrıız as
ker'i sahaya inhisar etm<:roi -rtir. Daha 
şimdiden, askeri çarpışma devam e
derken, yeni siyasi nizam, umumi hat
larına, en büyük bir mes'uliyet his!'lile 
tarsin edilmiştir. ~füeadel~nin hedE"fini 
te:tkil eden bu yeni nizamın bar~z vas
fı, bugünkü inkiş.ah anlaya.n bütün 
devletleri ve kendisinde lüzumlu ha
yatiyet. kuvvetleri buhınon bütün mil
letleri, Avrupa cemaatini"'l hukukça 
müsavi azan yapmak ar.zwudur, 

kabinesi • 
ı n ç 

toplanarak vazi-
yeti görüştü 

Roma 24 (A.A.) - Stcfo.r1i Ajr.ns1nın 
cliplomatik muharriri yazıyor: 

Japan kara ve deniz cüzütamları, 

dün şafakla beraber şimali Hind.içi -
.ninin işgaline başlamışlardır. 

Çinliler Fransayı meıı-
ul tutuyorlar 

Çunlting 25 (A.A.) - ·R•uler. Çin 
kabinesi, Hindiçin.ideki Japon hareke
tinden doğan vaziyeti tetkik iç;n dün 
ikinci defa olarak bir toplantı yapmış
tır. 

Bu toplantılar esnac:ınd'1 alınan k;ı~ 

rarlar, gizli tutulmaktadLl'. f'akat r.a
n1Jdığına göre, Fraru:aya bir protestoda 
buh.ı rıulmuş ve Çln hükıimt>ti, Hindi
çini anlaşma!'lı sebebile \•ukua gelreek 
bütün kayıblardRn ve h:ısarlnrdan 
Fransayı mes'ul tutacağını bildirıniştir. 

Almanların Londraya 
dünkü hücumları 

Londra 25 (A.A.) - Dün Alman 
tayyareleri, ayrı ayn uçaıak, Londra
nın merkezi üzerine bombalar atmıt
lardır. İki hastaneye isabet vaki ol -
muştur. Alman tayyareleri . (.~::ı.lles. 
eyaleti üzerinde geniş akınlar yapmıt
lardır_ Evler hasara uAramı ·tır. 

Dahiliye Vekili 
bugün geliyor 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak da bu
gün öğle trenile Ank'a.radan şehrimize 
ızelcccktir. Vekil, burada bir heıfta ka
dar kalacaktır. 

\1 DAKAR 
hsdisesi 

Vişi hükumetile 
.,«De Gaulle» ün 
, neşrettiği tebliğ 

Mahalli idare ile 
«De Gaulle)) ün 
kuvvetleri arasin
~~a çarpişmalar 

--o-

' [ Dakar hadisesi hakkında dün 
gece yarısından bugiin öileye ka
dar relen. telgraflan 5ıra ile der
cediyoruı. Telgrafların 1eyri takib 
edilince De Gaulle 'ün Dakarda 
mahalli idarenin bir mukavemetine 
ufradıj'ı, fakat neticede ve en :ıı:on 
gelen haberlere ıöre bu nıLokavc
meti kırmak üzere bulunduğu ve 
Dakarın hür Fransız kuvvetıeri 
Şefine iltihak eylemek üzere ol
duğu gorülmekteılir. ] 

Da Gaulla karargahının 
' , neşrettiği tebliğ 
Londra 24 (A.A.) General de 

Gaulle umumi karargahı •tağıdaki 
tebliği ne,rebniştir: 

Yanıbaşında mücadeleye devam et
mcğı hararetle istiyen bi: t;ok Fransız
lar tarafından Dakara davet e<iılen 
Ger.erat de Gaulle, Fransız asker ve 
Fransız bahriyelilerile Dakar ka!esine 
gitmiştir. 

Dakar deruz mak.ımları, Fransız 
bayrağlnı ve müzakere heyaz bayra
iını çeltmiı bir motörle :Jlihsız olarak 
..-Jm#kte olan ~neral da C.u11e'iin 
müme!'lsilleri üzerine alet açılmaauu 

emretmişlerdir. Bu murahhaslar, deniz 
yüzbaşıın Dargenlietı, yiizbaşı Cot.scho, 
Mareşal Foch'un torunu ylizba~ı de 
Court Foch ve yüzbaşı Perrin idiler. 
Yüzbaşı Dragenlien ve yüıbaşı Perrin 
ağır ı!lurette yaralanmışlardır. 

Müteakıben General de Gaulle kıta
atını muharebe etmeden ihrac etmeğe 
teşebbüs etmişse de Dakar l'ran
sız makamları General de Gaulle 
emrindeki Savorgnan de Brazzia1 Cou
mandant Dubue ve Commandet Do • 
muie üzerine ateş açhmuşlo.rdır. Bir 
çok ö1ü ve yaralı vardır. Fran;;ızlar a
rasında kan dökülmesini istemediQi ci
hetle General de Gaulle kıtaatının ve 
gemilerinin çekilmesini emretcnl,tir. 

Fransız Amirallık dairt· 
sinin neşrettiği tebliğ 
Vichy 24 (A.A.) - Fransız Amiral

lık dairesinin tebliği: 
23 eyhllde, iki zırhlı, bir çok kruva

zör, torpido ve asker nakliye gemh!in
den mürekkeb bir İngiliz filosu, Dakar 
önüne gelmiştir. 
Sabık General de GauUe, Fransız 

makamlarına şehri terketmelerini bil
dirmiştir. Fran ... ız makamları, bu üİU
matomu reddetmiştir. Bu:ıun üzerine, 
İngiliz filosu, şehir üzerin.? ateş açmış-
tır. . 
lı1uharebe esnasında deni:ıall!larımız

dan birisi, Persee, bir İngiliz kruva -
zörüne kahramanca hücum cd("rkcn 
batmıştır. İngiliz kruvazörün-. muhak
kak surette torpil isabet Ptmiştir. De
nizaltının mürettebatından büyük bir 
kısmı kurtarılmJştır. 

De Gaullc'ün emri altmda1 Dakarın 
ccnubuna 4 ve şarkına 2 asker çıkar
ma teşebbüsü yapılmıştır. eu tC' ·.;ebbüs
lerin hepsi geri püskürti.ılmüşhi.r. 

Bu muvaffakiyet.sidik karşuında, 
İngiliz Amiralı, saat 1.'J() da ikinci hir 
ültimatom göndermlş ve İnjliliz kuv
vetlerile Dakara bizzat hücum <:tmek 
mecburiyetinde kalacağ.nı. sabah ~aat 

6 ya kadar şehir teslim olma.ısa i!ltih
kilmları tahrib edeceğini ve kıt'alarının 
şıhri işgal eyleyecei;ini bildirmı., tir. 

Umumi vali bu ültimı.toma da red ce
vabı vermiştir. 

Muharebe devam ediyor. 

Dakarın De Gol' e 
iltihakı bekleniyor 

BUGÜN ÖGLE ÜZERİ GELEN EN 
SON HABER 

Londra 25 (A.A.) - Hür Fransız 
kuvvetleri karargahının ne.şrettigi bir 
tebliğde, cereyan eden h.idiseler hika
ye edildikten sonra c?enjyor ki: 

Dakar mahalli idaresi beyaz ba)rak 
çekmiş olduğu halde ilerliyen \ ·e hür 
~ansanm şefi Generalin murn.hh.t"l l arı
n ı götüren çatana üzerine 11tc, açmak 
mes'uliyetini yü.klenmişlerrl i r. Gene -
ral de Gaulle'ün azim ve karftl'"t eseri 
olarak DaJca rda harekat dev.ım etmek
tedir. Frans ı.z imparato rluğunun bu 
miihim parçasının Alman hakimiyeti 
a. l tına düşmiye rek hür Frau ... a bayra
j ma iltihak edeceği ümid olunabilir. 

~nen! de Gaulle kuvvetlerine iltihak etmek W:erc olduğu 
anlaşılan prbl Alrfkadakl D A K A R 

8 aylık dış ticaretimiz 
İhracatımız 
İthalatımız 

: 74, 741,222 lira 
• • 49,107,867 lira 

Ankara 2( (A.A.) - Seltiz oylık dlf 
ticaretimiz etrafında neşredilen resmi 
rakamlara gi:ire, bu devre üçnde mem 
leketimizden 74.74.1.222 lira değerinde 
ihracat yapılnuş ve 49.107.867 li.ra de
ğerinde de ithali.tta bulunulmuştur. 
İhracatım1< lehindeki fark 25.633.355 

liradır. 

1939 yılının ayni devresind!'.? be 
73.584.447 lira değerinde ihracatta ve 
99.432.263 liralık da itıu.lôtta bulunul
muş ve böylece ithalitımız aleyhind~ 
olmak üzere 20.454..ln liraiık bir fark 
kaydedilmişti . 

Scki:t eyhk ithal't ''e lhracalımı:ıın 

dejer itibarile muhtelll memleketler 
arasındaki inkisamına aid rakamlar 
ise ihracatımızda 17.497.60() Ura ile 

!talyanın, 10.661.047 lira ile Birleşik 
Amerikanın_ 8.635.399 lira ile de İngil - j 
terenin ba,ta geldiklerini göstermekte-- İ 

dir. 
Bunları takiben de 6.977.038 lira llo 

Rumanya, 6.613.274 Ura ile Fransa, 
6.375.519 lira ile Almanya, 3.300.2'J2 Jira 
ile Çekoslovakya, 2.942.262 lira ile Yu
nanistan ve 2.•36.326 lira ile de Maca
ristan gelmektedir. 

İthali.tım1<da ise, 8.021.710 lira ile 
İtaly•, 7.060.968 lira iltı Birleşik A• 
merika, 6.615.997 lira il• Almanya, 
9.459,011 lira ife İngiltere, 6.274.084. lira 
Ur Rumanya bft,ta a:elmekte ve bwıla .. 
rı 1.802.945 lira ile Fransa, l.332 .241 
lira ile Çekoslovakya, 9~5.086 lira ile 
de Macaristan takib eylemektedir. 

Gene tayyareci- «Yakın istikbalde 
lerimizinUrtada çıkacak hadiseler. 
hava gösterileri b~~i .. hay r.e.t e 

Urla 24 (A.A.) - Cenub viliyetlerl- duşurmemehdır)) 
mizde halkımıza tayyar:? uçuş ve para
şütle atlama gösterileri yapmak Uzere 
seyahate çıkmtf olan Hava Kurumu 
tayyarecileri dün sabah Urlaya gel -
mi.,lerdir. Gene tayyareci ve par~ütçü 
ler başta Valimiz Kizım Demirer, 
Komutan1 Halkevi ve Belediye reis
leri olduğu halde' hemen bütiin vila
yet ve civardan gelen köylüler tarafın
dan içten gelen bir sevine tezahüratile 
karşılanmışlardır. Hava Kurumu gene
leri bir müddet istirahatten sonra Mü
ftttiği Emin Alinin havacılığın ehemmi 
yeti hakkındaki nutkunu müteakıb tay 
yarelerine binerek hava~nmışlar ve 
800 metreden paraşütle atlamışlardır. 

Bu muvaffalci.yetli uçuşlar karşı.sında 
on binlerce halk hayranlık ve gurur 
içinde genclerimizi alkışlamJşlardır. 
Gene havacılarımız şerefine öğle üzeri 
Orduevinde Belediye ve Haikevi tara
fından bir ziyafet verilmiştir. Gene 
tayyarecilerimiıin tecrübelerindm son 
ra Valimiz Kizım Demirer, tayyare ıJe 
şehir üzerinde bir uçuş yapmış ve 
bundan sonra gene Urfa kızlarından 
arzu edenler tayyare ile gezdirilmiş -
terdir. 

Başvekilimiz 
Hataya gidiyor 

Ankara (Hususi) - •Başvekil Dr. 
Refik Saydamın bu günlerde Hataya 
hareket ederek bir kaç gün kalınası ve 
istirahat etmesi muhtemeltiir. 

BAŞVEKİL YUNAN 
ELÇİSİNİ KABUL ETTİ 
Ankara 2( (A.A.) - Başveit.11 Doktor 

Refik Saydam. bugün, Yu:ııanistanın 
Ankara büyük elçisi Rafacl'i kabul et
miştir. 

Adliye ve Nafıa 

Vekilleri 
bu sabah geldi 

Adliye Vekili Fethi Okyarla Nafıa 
Vekili Ali Fuad Cebesoy bu sabah An
karadan şehrimize gelmişlerdir. Her 
iki Vekil, Haydarpaşa istuyonnnda a-
18.kadar daire erkanı tarafından kar
ıuanınııtardır. 

Ak denizdeki in-
giliz 
karşı 

ar ruz 

mevzilerine 
ta-

A 

umumı 

bekleniyor 
Londra 24 (A.A.) - Ribben

trop'un Roma ziyaretini müta .. 
lea eden ~lancbester Guardian 
diyor ki: 
Almanyanın İnfiltereye . ka~ı 

yapılacak isüJi teşebbüsünıin 
muval(akiyetle nettceleneceiin -
de ıüphesi olduiu muhakkakbr. 
Seri bir hArb i~temesine raiınen 
Almanya unın bir harbe hanr· 
lanmak mecburiyetindedir. İs -
panyol nazarının Berline \'e Al
man na:r:a.rıntn İtalyaya ;vBptıfı 
ziyaretlerin, Yunani.stant tehtli -
din, Suriyede entrikalar çevril
mesinin sebebi budur. Almanya 
lo tan evvel zaferi istihsal edeınez 
se Rum•nla da dahil, A\nıpaıun 
temin edebileceii petrolden Caz. 
la petrol bulmai ,.e abluka~·ı 
)·armak mecburi)·ıetindedir. !\hsır 
,.e Sü\·eyş bu me~elenirı annb -
tarıdırlar. Almanya ve İtalya, 
iranla lrakı kontrol edebilsf'lerdi 
kıiri derecrd" petrole malik olur
Jardı. v " yalnız nakil meselesi 
or1:;.da kalı.rdı. Bu da ancak İngi · 
J.iı: fiJosunu n Akdcnizde kuvvet
ten dü~ürülmesile ınümkündür. 

Yakın bir istikbalde çıkabile : 
cck mühim hi.diseler biı.i hayrete 
dii şürmemelidir1er. Çünkü mih
ver devletleri İskenderiyedeki İn
giliz filosundan Filistin ve l\lıs ır· 
dak:i hava kuvvetlerinden ve İn• 
giliz mıntakalarından L"llltutmak 
istiyorlarsa, İtalyan1an.n ~tısırda 
giriştikleri ileri hareketinden da
ha kuvvetli bazı şeylere intizar 
ebnek ~rektir. 

Almanya1 İspanyanın İngiltere 
aleyhine harbe girme.ini lıiç de· 
iUJe Alman kıl'alanna yol ver -
mesini bariz bir şekilde iıtemek
tedir. Fakat sulh taraftan lıil .. 
yük bir İspan)'ol efkin n mumi -
ycsi vardır. İspanyanın hattı ha
reketini deği,fumesi için Alnıan 
yanın İspanyaya ,imali FranslZ 
Afrikasında daha geniş bir impa-

1 ratorluk vade~ olması muh
temeldir .• 



Günün yazısı 

Şikayetlerimiz 
Ne zaman İstanbula g:elıem tikiyet dinlerim. Komıu tikiyetçi, 

emektar bakkal ıikiyetçi, otomobiline bindiğim ıoför tiki.yetçi, 
ıoka.kta ve vapurda ras1anan dost ıik&yetçi, herkes ıikiyetçidir. 
Bunların istemedikleri, beienmedikleri, fena veya zararlı gördük
leri ıeyler nel.,rdir? Hemen herıey. Kimi bozuk kaldırımlardan, bir 
haıkas1 vergilerden, bir diğeri itten, bir başkası pabalıhktan, fU 
kızından, bu oğlundan, hatta bazıları havalardan tikayetçidir. Zan• 
nedilir ki lstanbullular hep birden ıikit.yet haslftlığma tutulmuılar
dır.Fakat, bu müthiı bir hastalıktır; insanı hayatından bizar edebilir. 

Harikuli.de bir denizi ıhk ıünefİ, benzersiz sulan, İyi kötii 
her v11ısıta11 olan İıtanbuld'a hu fİki.yf!tierin sebebi nedir? Marazi 
bir bal mi, görenek mi? Yoksa h11kikaten bu tik&yetle~ birer es•sa 
istinad etmektedir de ben mi mubali.ğa edildiği vehmıne dü,mek· 
teyim? Şikayetlerin ıebebi h~lki o, belki budur. Yahud hadi.eyi 
izam eden, dedir,-im gibi, benim. Lakin, en ııkınhh zamanınrı:da 
deniz kıyı~ına gidip on C:lakika enginl~re bakı:anız bir bardak 
millet ıuyunu dııınıağınızda ezerek tatsanız, ağzına kadar dolu 
tramvaya kaf!nııile bozkırlar aşan vatanda,ı dlitünerek binseniz, 
yani biraz filozof v.,, bir hayli h"kikathin olsanız ıik&yetlerini.zin 
çoiund'll\ vazıı:eçer ve lıtanbulda yafadığınızdan dolayı "ranrıya 
hamdedeıdiniz. 

EHİ R 
Kahve buhranı ı;, a 1ı,. 

diye birşey mev 
. 

zubahs olamaz 

Mıntaka Ticaret 
müdürü, kahve buh· 
ranı velvelesinin iç 
yüzünü anlatıyor 

Değil mi1 
yüzü! işin 

Bir okuyucumuzdan aldığım?:ı 

mektubda şöyle yazılıyor: 
.Kı., ıeldiği halde, Belf"diye İk

il'lad l\tüdiirlüğü, mangal kömii
rü hal..kındaki tetkiklerini henüz 
bitiremedi. Bir taraftan İklı<ıad 
müdürliigii n1urakıblar1 rapor 
hanrlarkrn, diğer taratıan uta
hRlle aralarındaki küçi.ik kömür
cüler tazyik edilmt'kledir. 

ı Balkan adli 

konferansının 
---------
yapacağı işler 

Konferans 
Balkanlar 

mevzuu 
deniz ve 

liman kanunlarının 
tevhididir 

Sandık 
Yazan: Samim Kocagöz 

. ·'• 
Esna!, Süleymana: ı olsun istiyordu. Kırk yıldır, fO' · .. 
- Yaz.ık be Süleyman! topluca bir yerde elli kuruı göre~: .. 
- Yazıklar olsun sana! 

1 
mişti. Ve kırk yıldır elli }turlJŞlo 

- Kırk yıldır bir baltaya sap ola-, leyman hasret çt'kiyordu. ~ dtki 
madın... DermansıZt kah\"enin dirseğin r'" 

- At kendini denize yahu! yerine, öntine sandığını koyup 0~1., 
- Şu m,,nhus sandıktan kurtul, du. Denize inen kar~nlığı seyretıı; .. 

at kendini denize! ha !ııdı. Ömriinü kırk yıldır ba!k~ 
Diye, takılırdı. Her sabah, Uzun - dığı sandıı:ı:ına, bir göz attı. :OU~ rıiS 

çarşının bir başından öteki başına kıpırdamaya başlıyordu ki. c_d .. 
varıncaya kadar, cümle &lem peş.ine ta kcnR.l"lnda h:tva almak için bit :;.,n 
kılırdı. O, yalın ayak, başl kabak, det oturan kaymakam ve kaJOI .ı,:-'" 
kış, yaz. paçavra ~bi bir pantalon, ileri gelenleri, kahveden kalk""\"'rdi· 
ceketle, etrafına ehrmmiyet vern1e- dı. Süleltırutnın önünden geçecek __ ~tf" 
den dolaşır, dolaşırdı. Süleyman tophı.ndı. Kasabada s;eJ/ 

Çok zaman, deniz kenarındaki kah- mania yalnız kaymakam ala)' e 
di. S<1dece onu gördüğü yerde: venin münasib bir kö~esinde, dPnize 

karşı, ıı;andığını önüne kor, mü~teri 
ht'klerdi. - Na!ıılsın Süleyman? d• 

- Parlatalım baı·ım .. Boı•ayo.lırn' Di,ye, iltifat ederdi. SüleyrrıaJld.itt· 
··· •SAğ.ığını:za duacıyım beyim• F•''' 

Djye. kırk yıldır alıştığı sözleri, ılı • ayağa kalkar, onu selimlar • dl 
muayyen fas-ılalarla tekrarlar, tak!. Süleymanın zihnini bu rnesel• J" 

Tak .. Tak!. Fırs-alarını sandığına vu- k .,. kurcalıyordu: Acaba kayma aııı. 1,,. rurdu. Gelip ~eçenler: di e Ancak, lstanbulluların ,ikayetlerinden tikayet ederken 1unu 
da insafla kaydedeyim ki umumiyet itibarile hak!iiızhk ettikleri ze
habını veren lıtanbulluları madde tayin ederek derdlerine deva 
aradıktan zaman bir noktada birle, mit 1törüyorıunu.z ! Şikiyetlerin 
müsebbibi ekseriye kiiçük memurdur; aldığı emri anlamıyan, ver· 
diği kararda hatalı olan, tahakküm etmek iıtiyen ve sırf kendini 

Halbuki, kömür j,jni h.tllct .. 
mek için murakıblnrın, İ(jtrnııca 
ormanlarına, Şile küylt'rine ka~ 

dar zahmt't einıelt'ri J;i71m.. Bu 
k(l)lerde, yapılacak uFak bir tet
kik ile, könıür işini elinde top -
hyan bir iki tacirin, kô.\ lü~ e
horc paraı ,.eN"rf'k ne kadar fai7 
nldıKı, okka • hesabına !? kuru"'a 
alınan hir kömiiriln, Sirkeciye 
kn~a (l'~lim edildiı{i koln:rca 
me-.)dana çıkar. Jlalbuki ma'iJl 
haoıan<la )·apılan bu tf'ikiklerle 

Hitl8. ya~ıyor musun, Sül~ı'tnan? den ona kendini denize ati ~ • ~ 
-0- &iyede bulunmuyordu; hatta bil' 

· Ö " ·· k' . . . 1 - Hila adam olamadın be? 
Şehrimizde gene kahve bııhranından 

bahSf'dilmektedir. ·Bu me:.:eleleı· hak -
kında Ticaret Mıntaka müdüri.ı Avni 
Sekman bir muharririmize şu izahatı 

r.umuzde ı ay ıçınd~ Atın ... :ıa Bal- ,r ki 1 At k d' . - Haline tükret Süleı·rn11nl .• k dl" k ' - ı.azı ar o ıı;un Alla.. en ını t..•\ 
an 8 l onfeor11nıı;ının tophınaca,C:-ından d . be . h ı Demi:Jti. Fakat her halde, b.•l' 

0 
.... , ... 

dlin bahset . rk B k f en11:e .>a u. • ~ 
zuları m~ş ı · u rın eran-;ın mev Diye, ,akR yaparlar, gO.ya iltifat e- . makam, Süleymana acıdıl:ı lçiJl.• ıı: 
· ndan hır! de Baıkan memle.ket- d ~ d' 5·· 1 b J h' b" derdini t;ıızelemek, hatırına getirf!l'I ,., 

dütünen küçük memur •.• vermiştir: 
lcr· d d . . t>rırr ı. u eymıuı, un arın ıç ı- ev' 

1 aras~n a . eruz."~ lı~ıan kAnunlar!- rine darılmazdı. Zaten bazı umanlar, i<ıtemiyordu. Günlerce mücadc ~ 
nın lcvhıd edılmesıriır. Tstanbul Ticaret sinirleri bozulunca kendisi de bu o;onra. gayet .soğukkanlı olarak. ~.-ııı' 
odası df'niz ticareti hı,ıkımından bu sözleri her yerde kendi kendine tek- ne olur!>& olsun, Süleyman k~""·,.. 
me\"TUU tetkik etmektedir. rar ed~rdi. Sık sık uzamlf sakallarını \·ermişti; kendini bu gece ·derııtl .._,:• 

Nasuhi B A Y D A R 

"Kristal tabel~ :ı '! ~ :-E ~ ~ ~ :;ı, 
asmak mecburıı/~~:~:ATIŞLARI _ Qün borsada 

d 
v • , d ı incir üzıf'rinde hararetli uıtış:ar olmuş-eg 1 1 r tur. Fıatlarda hafif bir yük~(' lif oldtiğ;U 

ı ı ~ibi vatiyel tereHüe mule~•.yildir. 
J ' Buııun .ebebi Amenka.Jan mfilum !l-

Belediye, dükkin tabf.lıilarının kris
talden yapılma$ına karar verm iı; ti. Bu 
kararın umumiyet 1 ·barile tatbik e
dileceği haberi, derhal cam fia.tl~rına 

teılr etmi,tir, Ticaret Mıntaka mu -
dürlüğü, cam ~arfiyahnın artnı:lııına 

1ebebiyet \·erecek olan bu k.arar hak
kındaki fikir ve nıütaleas1n1 Bele ... 
diyeyc bildirmiıtir. Çiinkü bu karar, 
m.cburi bir surette tatbik edildiği 

uman, memleketimiıde cam buhranı 
ruhur edecek'.i. ~en TTan1'ilv~nya 
fı-iacarUtana ilhak edildikten sonra 
Rumanyadan da cam ithal edaeın-: -
mektedir. 

Vali ve Belediye reoi~i 

kristal tabf'li me~eles.i 
lzahatı vermektedir: 

LOtfi Kırdar 
hakkında şu 

parişler gelmiş olma!'iıdır. AMERIKAYA İllRAt:AT - An.eri
ka için mal almak üzere Yunan ban -
dırah SoliW vapuru dün limantınıza 

.ge1mioı:tir. 

Erzurumda 

HEYELAN ALAMl:."fL.ERİ - Bazı 
-mahallerde heyetin ali.m<.tleri baş
göstermiştir. Bilha!llsa merkez nahi,·esi
ne bağlı Tortumkale, &ıığu" ve Raı.bat 

köylerinde bu alıimetler {ıo,zladır. Bazı 
yerlerde toprağın çökliiğü, hazı yerler
de de metrelerce kaydıl];ı eörü!müştür. 
KOylüler arasında endi!.~ uyanmıştır. 
GARİB BiR TEDRiS USULU -

Koy mekteblerinin be' stnıfa çıknrıl

ması üzerine buradaki !E:k sınıf ve tek 
muallimli Tortumkale nıektebi de bet 
sınıfa çıkarılmıştı. 

Ayni sınıfta bir muallim tarn-
fından ders verilen be, sınıt ta~ebesi
nin bu tedris usulünden nekddar isti
fııde edebileceti mallır:ı değ:ilcür. 

Balıkeıirde 

llA ,. A KCR1J~1UN A YAR.OU\tt. _'\R.-

•- Kahve buhranı diye biı- hıldi.!ie 
yoktur. Geçen gün gümrükten 2;; bin 
çuval kahve çıkararak piyasa,ta ttvzi 
ettik. Bu, piya~nın ihtiyacıı1.ı kifayl.:t 
edecek bir miktardır. Biı, kahve tev
ı.ü·trnda şu esasa riayet ediyoıuz: Kah
ve salan bir kimse, şimdiye kadar 
kımden kahve ahyorş.-ı, ~ene ondan 
kahve almalıdır1 kahve ih•ik§.rını mu
rakabe etmek için, bu u.-;ulü tatLik. et
meğe mecburuı. Meseli: Geçen gün 
Konyanın biC' kasabasından buraya ge
!('n bir tacir, bulunduğ:u yerde k:>hve 
bulamadığından bahsetti, maksadı, bu
radaki kahve tacirlerinden k.ıhve ~ı -
maktı. Halbuki bu tacire, ~imliye ka
dar nereden kahve aldıy!Wlı, g,•ne ora

kömiir işinin hanıi safhalttır<lRn 

rt·çereok mahalle arasındaki kü
çük ktimurt'İ.İ)'e geoldiğini i•~ren
mek kahil olamaz. ller <.ene ey-
llı1 8) ında orta~·a çıkan \"C müı:
min bir hale gelen kön,ür n1f"o;e
ıe- .. ini kökündtn halletnu~k İt'in, 
kömür müoıotahsilleorih,•, ki'imür 
müsf("hliklf'ri ara'irn<laki muta .. 
va,.oıoıtlan ortadan kaldırnıak 18.-
:ıım ...• 

l_..!Iakl~ değil mi? 

dan kahve almasını tavsiye e-ttik. Ş.a- lhtısad 
yed, eski müşterisi olduğu y<'rden 
kendisine k:ı.hve verilme~e bu t:.adi- * VİYANA Sl:RGİSİ-SDEKİ l\.tf'
seye, tevziatı murakabe bakımından ME.c:;SİLİ."\1İZ - Viyana sergisinde 
müdahale edebiliriz. Halbuki bu tar!- Türk paviyonWlQa hüklımetimizi tem 
rin maksadı, hem eski mü~terisi olduğu sil eden, Ticaret Vekileti Hususi Ka
yerdPn kahve almak, hem de bizim de- lem müdürü Fazıl dün tehrimiı.e gel
lı'Helimizle buradan kahv~ almaktı. Bu- mişlir. 
na muvaffak olamıyanlar, ~knhve bula- * YUI\olURTA İHRACATI - Dün 
mıyoruz• diye etrafı ve!ve1eyc veri - İsviçreye yumurta ihracatına başlan
yorla, kahve şikiyctlerinin hnkiki se- mışhr. İtalyadan da yumurta isten -
bcbi budur.• mektedir. 

Türk • Rumen ticaret 
müzakeresi devam ediyor 

Türkiye - Rumnnya arasındaki ti
caret anlaşma!lı ,müz;ıkerf"lerine bu 
Jil:Ün devam edilecektir. Dı'.'I Tic3ret 
un,um müdürü Servet Berkin, bu 
hu5usta Ticaret Vek8.letindt>n talimat 
alArak bu ••™-h Ankaradan :şehrimizi! 
ıe\mittir. --,---. -

* Di'NKÜ İRRA<"AT - Dün muh 
telif memleketlere 20 bjn lirayı r.ıü

tecaviz ihracat olmu,tur. En zi,.-ııde 

Yunani-5tana mal gönderilmtş:tir. 

* KEPEK İHRACATI - Süt<ülcr. 
kepek fiatlarının arttığından ı;.ik.iy .!t 
ed('rek, kepek ihracatının menedıl -
mesini istemişlerdir. 

* BULGARLA!t BALIK İSTİl'OR
LAR - Bulgar firmaları, meml~keti
rn~7cje:l! tQEik balı&ı bıtiyorlar. Buna 
mukabil kömür vel'ece.klerdir. 

Gümrük tarifesindeki 
değişiklik ve tacirlerin 

fikri 
Gümrüklerdt', tarifede yeri bulunmı 

yan e'ya için kıymetinin ,.ıizde kukı 

derecesinde resim alınmaktadır. Yeni 
hazırlanan giinırük kanunu lAyihasında 
bu usul kaldırılarak yerine te111Jil res
mi usulü tatbik edilecektir. Bu usule 
gö~e. tarifede yeri bulunmıyan elJya, 
tarıfede ismen yazılı e-,yadan hanııi~ine 
yakın ise, onun tabi olduğ~ resmi ve
recektir • 

Li.yihadaki bu madde etrafında ali
kadar tacirlerden bazıları T\F1ıret oda
sına müracaat edeceklerdir. Bu n1e!iele 
hakkİnda bi~ ithalcit tacıri d;yor ki: 

c- Esasen gümrüklerde tarife üze
rinde sık sık ihtilifl.ır olur. Temsil 
resmi de tatbik edilirq<?, tarifede yeri 
buJunmıyan eşya, acaba tarifede ısmi 
olan e,yadan hangisine yakındır? Bu-
nu, muayt'fle memurları ta.vin f'decek
tir ki, b ugibi mallar ikide bir hakeme 
havalr edilecf'k, i~ler geri kalacaktır. 
Halbuki, tarifede yeri olmı i'\n eşyadan 
yüzde kırk re:ıim almak, m~seleyi kö
künden hallediyordu. 

(lio rR~~ 
24 /9/940 

5.24 
132,20 

) 
•- Şehrin güzelliği noktaıunddn 

Eminönu ve B<!yoglu kazalarının ana 
coddelerinde kırmııı levha4'rın knl
ciırılma~ını düş,i.indük. Bir çok hf'm
ff!rilerimiz de muracaat edcrl·:C kır

mızı ve tahta levhaların \ı:enrti1eri ta
rafından yaptırılan bUyuk krlst.Rl vt' 
mükemmel levha!arın yanında çirkin 
durduklarmı sövliyerek bunları kal
dırmalarına müsaade etm~mi-:d isirdi 
ler. Bu teklifi kabul ettik. Fakat hic: 
bir za.man. kırmn:ı tahta levha!~r )e
rine kristal levha koydurmak meC'lıu
riyetini ihdas etmeyi düşünmt'dik. Bu 
mıntakalardaki licareı'ıane phibleri 
kırmızı levhaları kaldırmak husu -
ıunda serbesttirler. Yerine kristnl 
levha koymak m.cburiyetinde dLfil -
dirler.• 

Hava Kurumuna aza yazılan ve yar- Dil bayramı __ 
dımda bulunanlara dair bugün bi7e 1 Dil bay-ramı, yarın yurdun her ta.
verilen mRllımata göre. &lıkf'~irde 736, rı;.fında kuUarıacaktır Saat 17 de bütün 
Sındırgıda 36.1& vatand-ı, Kuruma aza : Halkevlerinde konferınslar verilecek, 
kaydolunmutlar ve 77 .907 lira yıllık milli piyeslu temsil .Jl•.ınfı.calctır. An-

* ŞEKER FABRİKALARl._.OA 
l\tESAİ - Şeker fabrikalarında işçi -
terin üç saat daha lazla çah~ma91na 
karar vermiştir. 

1 Strrlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Litt 

100 io;;viçrt frangı 
100 Florin 

29,605 

Rayi~mark 
Belfl(a 
Drahmi 

taahhüdde bulunmuşhı.rdır. kara radyo~unda da muhtelif kanuş- * AMERİKAYA İHRACAT - Yu
nan bandırt1lı Saliti:ııı vapuru AmPri
kaya mal «ötürmek üzere i · " li.ma
nına u~ramıştır. 

100 
100 
100 
100 Leva 

0.9975 
l,6225 

llA\'A Kl'RUI\oJCNA. \"ARlll~I malar yapılacaktır. 100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Çek kronu 
Peçe la 
Zloti 

Pen~ö 
Ley 

Ezinede Hava Kurumuna ı:rza ya?.ılan
Jarın sayısı 1500 ü bulmuştur. 

Sinobda Mehmed Taban ni • 

Dün cezalandırılan esnaf tan yilzüğilnü h•diy• •lmi,ur. 
1 

züklerini, Ankarada Yozgad meb'u'.'IU 
~~ yapılan Ik>l.t'diy~. kontroJünde Halid Önal ve eşi, Me"\ıdiye kaz,ı~ı 

Ll.eUde fırıncı 8.ılih Yucel ve fırın- ô~r<tmeni HelAg-U Baykal, Termede 
cı Tevfiğin talimatname>·e muh:ılif 1 

Yu-.uf oı}lu Hasan İkiı a.vlenme ti • 
h•reke,tlerinden, Ak!'iarayda ?rtiu züklerini, Ankarada Yozgnd nıe~ U'.'IU 
c~dde•ın~e ıucu ?tluharrem larıfeye Süleyman Sırrı İçözi.in eşi SafiyJ İçöz 
rıayetslzlıkten, Ceırahpa~da OOkkal bir elmaslı altın i}nec;ini Hava Kunı
Nuri, Ak.~rayda k:ı$lb Omf'r, Ak a- muna t~rketmişlerdir 
rayda kasab 05-man kaba kağıd kul - · 

İki otomobil çarpıştı 

Şehrin mahrukat 
ihtiyacı 

Dün Belediyede odun ve kümü"r ta
cirlerile orman mühı:-ndhJeri bir tvp
antı yapmıtlar ve f("hrin m:ıhrukat iş

leri hakkında görüşmüı;ı:erdir. Odun ve 
kömürün ormanlardan ke!i.ilmcsi, se\"k 
skelelerine indirilmesi gibi i.<1tih.sal ve 
nakil şekilleri tetkik edilerelc maliyE-t 
fintlaı ının indirilme~ine (alışılac1:1ktır. 
Pek 1a7.la yükselmiş olan mangal kö· 
mUdürü fiatlarına da nark konacıtk

tır.• ŞE>hrin mahrukat ihtiyacile Vali 
Llıtfi Kırdar bizzat meşg•ıl oln,Rk:tadu'. 

Deniz ve Liman 

* VAPURCl'LAR TEL Bl'l.MTI
YORLAR - Armatörler birJHı:i Ti
caret müdürluğüne müracaat edE"rrk 
vapurların vinçleri için tel bulama -
dıklarından şikiyet etmişlerdir. 

* İZ:UİR VAPl'R SEFERl.E'Rİ 
'İhracat eşyasını, İstanbul limanı va-

sıtasile Avrupaya se\·ketmek ic;in İz
mirf" bir vapur seferi daha Uive edil
miştir. 

Dinar 
Yen 
Jsveç Kr. 
Ruble 

ESHAM VE 
İş Bankası nama 
Sıvas Erzurum 1 

• 5 
6 

Mümessil peşin 

13,90 

26,5325 
0.625 
3,175 

31.1375 
31,005 

TAHVll.AT 

landıklarından, Ak~rayda ciğt>rci 

Vahid ve Ak<;Bırayda Krıvacıclt-·1e ı;o

kaiında kasab Osman kcmikleıi çıka· 
rılmış manda eti ıattıkl.:ırındAn, Ak
sa.rayda pastırmacı Hüseyin, yufkııcı 

Osman, kasab Süleyman, ı;ekerci I-Ia
tice. sütçü ~tavri açıkta yiyecek aat
tıklarından ve tırmizliğe riayet etme
diklerinden dolayı cezalandınlmış: -

Dün «ece Çorludan İ~tanbula geol- Kokkömütünün de ban depolarda 
meokte olan ifOför İbrahimin id:treı:.:in- narktan {azla fiala satıldı~ı ihbar edil
deki otnmobil, Şehrrmininde şoför miı, Büyük.adada bir depa hakkında 
Muzafferin idaresindeki otomobille Utkibata gcçilmi,tir. 

* 1.İ~fA:"ln1JZDAKİ İNGİLİZ VA
Pl.tRLAR - Limanımızda bulunnn iki 
!np,iliz vapuru tütün, pamuk, zeytin
yağı almaktadırlar. 

Merkez Bankası peşin 
Türk borcu 1 pe.ın 
1938 35 Hazine tahvili 
Ergani 

8.6> 
19,95 
20.14 
20.-
35.20 

104,-
50.50 
50,50 

19.51 

!ardır. 

28 ŞOFÖR CEZALAXDIRILDI 
Dün de mu:ıyenP. edilmtdcn çalı•

tıklArından, mi.ıhfu·ıııüz oto kullan -
dıklarından, fazla süratle gittik!erin
den, ka'lket (ıynıediklerindt>n, f!!.zla 
yolcu aldıklarından \'e diki! aynaıı;ı 

kullandıklarından dolayı 2C o~omo

bil ve otobüs toförü cezal~ndır.ıl mış -
tır. 22 kişi de tramvaydan atl11ırken 
yakalanmış ve haklarında ceıa zaptı 
tanzim edilmiştir. 

çarpışmıştır. İn!anca zayiat olma -
mı,tır. 

Roma Elçimiz 
Ankaraya gidiyor 

Düşerek yaralandı Mez.unen fehrimİ7.t" gel4"n Roma bü
Biiyükadada oturan Toma o~lu So- yük elçimiz Hü!>eyin Ra.gıb dün ak

tirlnin ayağı kapanarak dıişn•Üf, al- famki trenle Ankaraya qitmi.,tir. 

nından yaraıanm.,ıır. Bağdaddan madeni 

Sakalasırken 
' ' Dün saat 18 de Sirkeci rıhtım ida

resinde tamandırayı tamir ~d~n amele 
Ali, arkadAfı Ahmedle pkalaşırken ya 
ralanmasına ırhf'biyet vermiştir. Suç
lu Ali yakalanmı,tır. 

eşya gönderilecek 
Bağdad ticaret müm~ssilimiz, 'ljcarft 

odasına gönderdiği bir mc:ktubda 800 
bin liralık akreditif açıldığı t~~~dirde 

Bağöaddan Türkiyeye nıcıdc·ni eşra 

gönderileceğini bildirmektedir. 

Vilayet ve ·belediye 

*MEMURLAR KOMİSYO:>U 
Belıediye mE>murin komiıı;yonu dün 
toplanmış ve muha!'l'ebe t<'~kihi.tın -
daki . ba1.ı memurların nakil, becayiş 

ve terfileri hakkında gOril~müş.Hir. 

Vaz.ifesine aeç gelen memurların ce
zalandırılması hakkında da bazı ka 
rarlar verilmiştir. 

*TEMİZLİK A}IEJ.FSİ ~IAAŞ · 
J..,ARI - Temizlik amele~i buhranını 
Riderınek üzt=re man,ıara beş lira 7.am 

yapılmatı;ı kararlaştırılmı,, maınlar on 
beşten yirmi liraya çıkarılmıştır. 

Müteferrik 

'* SONBAllAR TARİFESİ _ Şir
kl:'tı Hayrıye 1 teşrinievvelden itiba
ren ~onbahar tarifesini tatbika bcış _ 
lıyacaktır. Mekteb talebeleri için sa
bah ve akşam vapur !'!Pferlt'rin::l~ ht.
dilıit yapılmıştır. Boğazdan Köprüye 
olan son vapur seferleri de daha er
kene alınmıştır. 

* MERKEZ BANKASI U~fl'M 
:\.tÜOfRJ..tT(;ü - Bankanın İstanbul 
şubesi müdürü Nedim umum müdür

lüğe tayin edilmiştir. 

Hem('n giyindim; mektubu iç cebi- çinde kıvrandırıyordu. bir arkadaşında kalacağını bı!dirnıiş-
me .>·erleşlirdim ve odamdan çıktım. Ne yapabilecektim? .. Yalıya dön - sin!.. Miıı;Rfirliği uzattın! .. Halta oldu. 

Nlyrtim hiç kim..,eye görünn~f'mek- mek cinnet olurdu!. Zülille yü7.yüzc Yokqa Büyükdereyi bü!'lbt.Hün mü 
ti. Ak~ama doğru teyı.eme telefon e- gelmek, onun sc::;ini duyma:C, bülün boşamak fikdndesin? .. 
derek bir kaı; gün bir arkada$ımda silahlarımın elimd~ alınması denırk- Gülmek istedim. O ciddiy?tle de-
kalaC'a~:ımı bildirecektim, ti. Buna meydan vermemelivdim! Fa- vam etti: 

Bahçeye (ıktım. Süratle sokJk ka- kat teyzem!! .. Beni evlidı ı;Obi büyü- - HastRmız ağır!. Yahya ~önmc~-
pısına doğru yürüyordum ki, arkam- ten ,.e üzerimde bir çok hakkı bu- sin Nejadl. 

amanyo u 
t::debl t<oman 

TEFRiKA: 54 

• Sana bu !13tırları, nehimle ettigim 
çetin mücadelelrrden sonra yazıyo -
rum. Kararımı pek güç, fakat tamam 
verdim. 

Sen de düşün \'e karar ver Bu ka
rarı sabırsızlıkla bekleyorum. 

züıaı. 

Donup kllımı~tım. Saadet.imdıı.,ı hay
kırmak ihtiyacı duyduğum halde, çe
nelerim kilidlenmiş, azam kötüri.ım ol
muştu. Bir müddet, tuurum altiist va
ziyette kaldım. Sonra, mü,pet ve mer,fi 
bU.tün ihtimalleri he.s:ıbladım. Hayır!_ 

Bir yuva ne kadar aheonkiiZ oltır$<1 

ol.sun. onu bü~bütun da!ıbn:ığa elim 
varmıyacaktı. Bu hodı_ıam gayeye hiz
met etmek, hem cemiyetin gö;ı;ünd('n 

düşmek ve hem de vicdansızlığı el"" 
almak sayıJırclı. 

Erol'iın masum yuzü, Jtözlerimin ö
nı.ine ıeldi. Bu yavruyu saadetimitt 
kurban etmek!!. 

N'-: Zülal ve ne de ben buJu·ana ka
p: Mamalıydık. Bu liıımd.ıl 

Sonra .... 

K(R1ME 
NA D 1R 

Namıgın, bu büyük davada alacağı 
cepheyi dütlindüm. Bu heJ>"inden çe
tin ve aşılmaz bir geçid olacaktı. 
Hayır! Hayır!. ller te:Y yerli yerinde 

kalmalıydı!!. 
Sadece, ben bir saad~t mikrobu t -

dim. Bu muhjfi varlığımdAn t'lsf:ye 
etmem icab ediyordu. Ancak bu su
retle, her şey kendiliğinden dil7.!"leobı
lir ve bUyük mücadelelere yol açıl
maz.dı. 

Ayağa kalktım. Pencerenin onune 
geldim. Teyzem rıhtımın ü~tünde sJ-
kin !ikin miufirile konuşuvor; Erol 
her teyden haberqjz oynuyordu 

Bir müddet orada kaldım : aıtın p.ı

rılularla uzanan drnize ve aahile çar
pan dalıvıcıklara daldım . 

Zul.Bıl galiba salonda idi. Arad" sırada 
pencereden Erol'e seslendiıiini duyu
yorcium. 

Onunla yüz yilze gelmemeliydim Bir 
bahane ile bir kaç gün yahdnn uzak
laşmak ve hatta, bu uzaklıiı ebedi 
kılmak li.zımdı. 

dan bir cam sürüldü. Esved Kı.l!c1: lunan bu 7.avallı ihtiyar kadın ne ola- Ha~ta kim? diye bağırdıın 
- Ayo kuçuk bey; yemckını ye- caktı? .. Uzun, belki de müebbcd bır Zillıll! .. 

meden mi gidiyosun? diye ae<ı;!eadL ayrılık için ondan milsaade <>lmrık, Ne oldu Zül8ıle? .. 
Duymamı~ gibi yaptım. Koşarak hiç olmazsa fikrini 10rmak ic'tb f't- - Demek bilmi or n' B k-

k 
. eli' S bö' 1 'b b' Y su . .. en, a 

apıdan çıktım. Fakat, tam çıkdrken mez mıy · •· onra, Y e 3'.Arı ır raba \·e taallUkatını bütün bir hafta 
arkama bir göz atınca. Züli!in bir tanda yalıdan uz.aklaş-marn da kılı.i ihmal edeceg"ine ihtimal eli 

k 1. 'b 1 k 1 . vermez m .• 
taflan kümesini kendi~ine aipcr ('de- a 1 mucı 0 ııca tı. - Rıca ederim eğlenme!.. 
r('k bana baktıjını gördüm. Pen,ıi Kafamı zorluyor, fakat vaziyetime - Yahut merakını defedeyim de-
~apsarı, gözleri kırmızı idi. Yüzünde tabii bir şekil vermeğ:e muktedir ola- ğil mi? M 

hayret dolu bir ifade ile: -Nereye?• mıyordum. 

demek istiyordu. Büyükder<'ye uğrıyacak olan vapur 
Bu istifhamın cevabını esirg~.ı:-ıek jstim üzerinde idi. Yolcular teldşh a

belki elimden gelmez korkusile hızla dımlarla yanımdan gcçiyorl.'.lr, Me -
başımı çevirdim ve yürüdüm. murlar haykırışıyorlardı. Bu kala -

_ 22 _ balığa ve karga~lı!İA sırtımı vererek 
Yalıdan ayrıldığımın haftası idi. rıht"1lın kenarındaki demir direğe 

Durmadan yai,an yağmurun altında kollarımı dayadım ve denizin ı;:nthın
aaatlrrce ıcrseriyane dolaştıktan son- da yağmurdan hasıl olan habbccikleri 
ra Köprüye geldim. Haftanın bütün seyre daldım. 
günlerini tereddüd ve buhran içinde İleride bir kaç mavna ö'llerındeoki 
geçirmiştim. Zü181e hazırladığım uzun römorkörün peşinde sakin ve kayıd
mektubu gönderememiş; ht'ni nıuh · ... sız iler1iyor, bir ııandal,• ıs!an'1ıamak 
birlikle Fran!taya yollamak h:tiycn için Köprünün altına sığınıyordu. 
bir gazete patronuna kal'i" cevabımı Birdenbire arkamdan kalın bir ses 
bildirememiştim. yübeldi: 

Bu teklif, kendimi U7aklara atmak - Vapura binmek niyetlnde değil 
istediğim şu sıralarda bir piyango sa- miı::in? .. Kalkıyor!.. • 
yılırdt. Fakat. ctereddüd• d~rti!en o ı Başımı çevirince Namıkla karşıla,
mel'un illet bir türlil yakamı bırak- tım. Ağır ve manalı konuı;uyordu: 
mıyor, beni kararsıılık ve i~kence i· - Teyzene telefon edip bir kaç a:Un 

- Zülıil, evvelki gün bir dc-niz ka
zası geçirmiş .. Bir kaza oldug-..ı mu
hakkak!. Rıhtımda dolaşıı-k-?n ayağı 
kaymış .. Ne iıı;e .. Ba$tnda bü_·ıük bir 
yaraııı var .. Tedavi ve saire ile uğ
raştık .. Doktor bir kriz ihtimalinden 
bah~etti.. Şayet bu kriz gelmez. ... e, hiç 
bir tehlike mevcud değilmiş! .. 

Bu aözleri soğuk ve fütursuz ıöy -
lüyordu. Sanki Zülil onun en yakın 
varhğı değildi .. Uzak bir mevcudiyet, 
yahut bir hasmı idi. 

- Bir kriz ihtimali mi? dedim. 
- La:ıım gelen tedbirler alındı. En-

dişeye mahal yok!.. 

- Dalgın mı yatıyor? Etra.lında .. 
kileri tanıyor mu? .. 

- Kih dalıyor, sayıklıyor; kih a
çılıyor .• Annesine acıyorum .• 

(Arblı .. ,) 

kanştırarak: tacaktı. Hayatında daima boy•~-ofdı> 
- Herifler haklı!. ı maktansa, ölmeyi tercih edn ~f 
Diye, diitünürdü. Kırk yıldır, şu Süleyman, hiç bir i{e yarama~İ,tb' 

ayakkabı. boyacılığından kurtu:ama - : baltaya sap olamı:ımış, ömrünU k f 
mı,tı. Yıllardır para kazanmak, ça - \ etmişti. Kırk yaşından sonra. kır ,?O 
hışmak ihtiyacile kıvranan Süle)•man, boyacılıktan sonra - Süleyrtı•" r).of 
nihayet on senedir adeta deli gibi ol- ya~ındanbcri boyacı idi - bu rııt ç1• 
muış, kendi kendine ~ylenmeye baş- 1anrlıkte.n ~~ırtulmak için yeg;.rıe 
lamışlı. Çartıda, mahalJede, ,urada ve re bu idi: Olüm! fel'!. 
burada, ayakkabı boyarken, hep ken- Kasabanın çarpık direk.Jeorin~e 1~ 
eli kendine: ı:r yanmıştı. Serin bir rüzgılt• sıı• 

- Tuh be Süleyman! Kırk yıldır denizden şehre doğru geli).·ord~i~odf 
adam olamadın_ leyman, saatlerce avucunun dır" 

Diye, söylenirdi. Bütün kasaO::ı. hal- yirmi beş kurutu, önünde ~O' 
kı , onun bu haline acırdı; acırdı. lS.- altında ki.içlik iskemlesi, hareke ,a# 
kin, kendi 13flarile ona takılmaktan turdu. Donmuş gibi bir hali 'ı.- ~ 
bir türlü vargeoçemezdi. Kafaıı;ında sadece fU kelimeler dO· 

Süleyman, bu gabah, kahvenin biraz şıyordu: 
ötr:ııindek.i mutad yerine yerle~ince, 

- At kendini denize be! 
u1un uzun denize baktı. Sonra du -
daklarından jtayrilhtiyari: 

- At kendini dt>nize be! 
Kelimeleori dökülüverdi. Zavallı Sü

leyman, bu gün kendini her zaman
kinden akılsız his!'iediyordu. Dudak
ları tekrar kıpırdadı, bir teY·ler söyli
yecekti. Fakat bu sırada bir ayak 
sandığın üzerine kondu: 

tan kurtull.. pıı· 

Kahvede kimseler kalınamJŞ~:nJtıcft 
ve de kapandı. Elektrikler sO ~ 
Süleyoıarun etrafına büsbül_~ ~.4 ' 

karanlık çöktü. Bu anda bütiJ!1 ~ 
saba, Süleymanın zihninden li. V 
Herkes, her yer, halta taş, ıopr9 

le ona: ~ 

- Bir işe yarama:ı.ı:;ın SüleyrrııP°" - Boya bakalım Süleyınan! 

Diye, biri.'<i söylendi. Süleyman, he- kendini denize, diyordu. . ~ • 
Süleyman, ayağa kalktı, elırı~,i.l).,r men fırçalara sarıldı, 

Kahvaltı için beş kuruş çıkmıştı. 
Kalasında, bir pcı.rça beyaz peynir, 
biraz da taze ekmek hayali belirdi. 
Mü~teri boyuna .söyleniyordu. Anla
ıtılen adam vakit geçirmek için ayak
kabı boyatıyordu: 

- Yazık be Süleyman! Hıili sağ
lam bir it tutamadın .. 

1

1 Süleyman, gene kendini kaybt>t -
· miş, başını sallı.yor, üzüntüsünü belli 
ediyordu. Onun en zayıf nokta~ı bu 
idi: Bütün alayları ciddi telakki e-
derd.L 

Saatler geçtikçe, kasabanın sokak • 
ları kalabalıklaıtıyor, şehir harekete 
geliyordu. Bu küçUk, şirin memlE>ke

t tin, bütün geçimi ticaret ve balıkçı
lıktı. Haftanın bir gününde de bü-

! yük bir posta vapuru, Mersine, An
talyaya geçerken bir kaç saat uğrardı. 
Ertesi hafta da İstanbula dönerken 
bir defa daha gelirdi. Süleyman yıl -
larca evvel, açıkta demirliyen bu 
vapurlardan birine sandalla yano.ş -
mıf, lakat içine girmemiş,ti. Onun 
içinde, kasabadan ayrılmak müthiş 
bir korku uyandırıyordu. Çok kere, 
• Ulan! Bu küçük yerde boyacılıktan 
kurtulamadıktan sonra, yabancı şe -
hirlerde açlıktan ölürüm• düşünce
si kafasını ziyaret elmiş, o da bôyle 
bir vapura binmeye cesaret edeme
mişti. Ve Süleyman bir daha, grlen, 
giden vapurlara, ehemmiyet vermedi. 
Kasabanın aqıl ticaretini küçük yel

kenli gemiler yapardı. Süleyman, de
niz kenarında doğup büyüdüğü hal
de, bir türlü bu gemilere binmeye de 
cesaret edemezdi. Hatta işin en tuhar 
tarafı, deniıi hiç, ama hi<: mi hiç sev
mezdi. Denize, sadece bir gün krn -
dini atacaA:ı için bakardı; ısınrtlaya 
çalı~ırdı. Denizden nefret ederdi. Ba
zan da gözleri onun üzerinde dnlıt -
,ınca, derin ma.vihkler ona, eben se
ni kurtaracağım!. der gibi olurdu. 
Böyle anlarda, it.!fabına, derdine der
man bulaca~ı için, denize bir yakın~ 
hk duyar ve uzun uzun onu şey -
rederdi. 

Fakat şu son günlerde Süleyman 
adeta h11sta gibi olmuştu. Böyle dü
şünceler sık sık beyninin içinde dö
nüyordu. Sıkıntıdan boğulmamak için, 
snbeh sabah kazandığı beı kuruşla 
ekmek, peynir aldı. Ve gene o;andı

ğının üzerinde acele acele yedi. Ma
ha!Je aralarında dola,maya hazırlnn
dı. Belki de bir kısmet çıkar da, öğle 
vakti karnı aç kalmazdı. Bu mide 
dütüncesi. kararını verip ayağa kal
kınca, uçtu aitti. 
Şimdi elinde sandığı, koltuğunun 

altında küçük iskemlesi vardı. Bu yü
kün aA:ırlığı, mütemt1diyen Sülcyma
nın zihnini mt'şgul ediyordu. Bu a
ğırlıktan, u,ndıktan kurtulmak ıçın 
çareler düşünüyor, düşünüyOı-d11. En 
kolayı, en uygunu, kendisini denize 
atmak olacağı fikri, kafasında karar 
kılıyordu. Ve ka!'ia.banın dar !K>kak
larında Sülryman: 

- At kendini d~nize be! Kırk yıl
dır adam olamadın.. Bundan sıonra 
nasıl olur d;ı. bir baltaya sap olur -
sun .. At kf'ndini denize .. 

Diye, söylene söylene dolaşıyordu. 
Arkasından herkes: 

- Kırk yıldır adam olamadın, bir 
iış tutamadın be Süleyman! At ken
dini denize .. diye, seıleniyordu. 

*** Güneşin kızıllığı, denizin engin u
fuklarında boğuluyordu. O gün ak -
şama kadar bütün kMabayı. dola,an 
Süleyman, avucunun içindeki yirmi 
bet kuruşa bakb, baktı; karnı doya
cakh; hatta bir kutu da 5iyah boya 
alabilirdi. Fakat o, daima avucunun 
içinde yeni bir it tutacak kadar para 

dığını aldı. İskeleye doğru yı.ı ~ 
" d• du. Arkasında karanlık, önun rŞll' 

r&nlık, sağında ve solunda .. Jc•]c: '-tJ 
vardı. Deniz, ısıl'acak bir ko~ıuf" 
beyaz diş.1.erini gösterıyor. 

1 
( 

uğulduyordu. İskelenin tahtal"-~Jllı 
cırdıyordu. Dalgalar boğuk . ,.-; 
ı::e'.'ller çıkarıyordu. Sandığı bır ~ 
koydu. Mütemadiyen• at ııl;ırt J{J" 
dini df"nize!. diye söyleniyordt.J· -; 
yıldır bir baltaya ıap olamadıP, 
bir daha söylendi. r:• 

Deniz, dalgalar onu bckliyordıl; j( 

mağı durduj tam kendini de_rıi~dt 1 

ketenin çürük tahtaları üzer~~ eri 
tı\•ereceRi sırada, yorgun gotl 11 },( 
bir kıvılcım parladı. Bir fikir, 0~ ~r 
rlnden ~ıçrattı. Sonra sakinle"t~ç 
kasına döndü, ~ndığına kadBı~ 1' ,.,,. 
dü; tuttu .. olduğu gibi, kırk yıl 'tt ! 
dı~ını, denize fırlatıverdi. sandı ~ 
larda boğuk bir St.5 çıkararalt 1)1' 
Bir müddet bu batışı Süleyrn811~ ,( 
uzun seyretti. Sonra avucund'.'1 1~ 
mi beş kuruşu sıka sıka, isl<C~ 
r~hrin karanlık bir sokağın~ -O~ ~ 
Içi hafiflemişti; kollarını bı.J~ ·bi fi' 
ıaferdel'\ dönen kahramanlar gı. 
lıyordu... ~ 

-----"/ 
LPiYASA~ ,, .. 

konferafl. Balkan 
iktısadi cephe•1 p 

D .. A k . ·ı. Jl'' un, n ara muhabirunı ~ 

memleketleri araı::ında adli bi~ııt" 
ferans toplanacağından ba.b'#._ / 
Bu ksnferansın iktısadt ~O 
hakkında elde ettiğimiz ınal 
şağıya yazıyoruz: L 

Bu günkü harb şartıarınıı ~t "I. 
en ziyade ticari münasebetle e!°." 
lunduğumuz yerler, Balkan ~i.f~~ 
ketleridir. Dış: ticareL ~tJ.rtd; 
Balkan mf"mleketlerile bC:.ro·•; 
geçen seneye nispetle yarı Y 
tığını ifade etmektedir. Oİ ~ 

Balkan mcmleketlerile ikus' t."~ 
nasebetlcrimiı.in büyük bir ... tı ~ 
g4isterdiği şu sırlarda bural9J',;r,. 
ri mevzuatile mümkün oh•~ ıJ 
ve beraberliğin temin ediJ.nıe: j 
tiyaç halinde hissedi1mektedıt· 1iJ 

Her şeyden önce, deniz ":zıııtı"·' 
me\':ıuatının bütün Balkarı rrı pi '1ı 
!erinde birbirine tevafuk etrfl fttl~'.J 
dır. Çünkü memleketler arJ ,t' 
ı.iyade ml.inascbett.e buJuJlBı11 .J. 
törlerdir. r#'9~' 

Türkiye - Yunanistan .. 8 ? 
denizcilik münasebetleri gi.iJı 
arlmaktadır. "4 

Harb yüzün. den gemi b Ji• f 
Jdı" hbısedilmesi iızerine 1 Tür sırıdl 

larile Yunan limanları ara 'f 
tör seferleri yapılmaktadır· titri 

Bı.itün bu artan münascbtoi:S \
4 

laylaştırmak için, ticaret, d~ e .JJ 
man kanunlarının yekdiicri11 
olı;ıası ica b eder. u~ 

Ik:tısadi mı.inasebetlerin sr ııfl 
re, hukuki mevzuatı da, orı Jı'!" 
!arına göre değiştirmek l~ ;ıı, 

Balkan adli konferansı. ~ '1 
cın doğurduğu bir konfera 11' 
itibarile piyasamızı yaldneJl ~ 
elmekledir. ısfl 

Yağ liatları tekrar ,.. 
Fiatları Murakabe kornis?'~ 

ıon yağının kir nispetiJ')l JJ'.1 

be1ten yirmiye çıkarnııştıf• )..J1 • 

bu karardan evvel Trabıorı ~~ 
tan 110 kuruşa satılıyordt.J·111tır .. 
ler, o zaman bu satışa bile 6 
yordu. Komi<;yonun kararlı ı14! . ,, 
Trabzon yagı 120 kurı•~B 

na ne derler? - H. A. 
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Bu sabahki gazeteler AVRUPA 
HARBİ 
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HARBİ 
POLİTİKA • ASKERLİK 

DOLA,'ffiAÇU YOl.DAS Biz isimlerini bile bilmi~oruz ••• Halbulıl 
<\ıızıı İTİRAFLARI . 

l't.rı. ~ Us, S~mpa ismindeki Ital .. 
tıı,kt''bıete-.inin harb muhabirinin bir 

· u Undan fU fıkrayı alıyor· 

İngiliz tebliği bütün Amerilıa onlardan bahsedi~or ! 
İngiliz tebliği 

Hindiçini, Singapur 

•lıır11t . 
lkıııc:t ere~e ihrac hareketi, •imdi 
dl. İhtiderecede bir mesele haline in
ltıllı:Jı mat ki bir iki hafta "onra Al
hir b\ tın ihrac harrkcti artık a ·kert 
lhtı kieseıe olmaktan çıkacaktır. ihu .. 
'ııı. :iman •~kerleri Britan,a ada
ltri ~~ tıkları :ıanıan i~lerl ·burada 
tilıiQ ~r m~harche \·ermek ;)·erine ta
'-ct. i ~ ?~r zaman kaydetmedigi bir 
>1.rdlJb ç n'iınde çarp*8n bir halka 

l.t etnıek olacakbr .• 

•liUh.rrir, hundan sonra diyor lti: 
trkeı b'r . . . 

ttı,rin.i ı •}or kı, lngiliz t•.>l·• -
tha.nıa 11 Berlin bombardımanları Al
botı:ı.b,11". ~ndrada si,·il halk ÜZl"r'.ne 
dıkta.ı:ı ~•.ırnıuru 3·aJ:dırmağa ha~ta -
bıtk ,. '°~ta olmu tur. Hakikati gör
bıi~,, 1'. SOJlemek bitaraf erkirı umu
tilt~ttdçıtı hir \·a1.ifedir .. Almanla11n, İn 
' t ıi ·ı h . '"tftıhat .vı a ah ıizerlne atılf'n 
ttlı.tu~~rı ln~ilizlerin ıa~·riin..anl ha
~1,rj b rıe hır mukabele ıibi ıö~ıer-
~lııı. •Yhııdedir. 

htllk,;1•r Brit.a~ya adasına ihnı.c 
ltt,İhi )'8Parak in.filiz devlet meor -
L. ·L_ zaptt>deme,·ince hu tarzda 
~ .... rd • 
'lıtı tde 

1~~nbıra daha ne kadar de -
tltı.in b" bılırler? Alman ha\·a kuvvrtle 
tı:n,. ttı lf 1.\da 290R pilot ka)·hf°fm le
tthiı,..ukıthil ancak 600 ki~ı veli'lti -kte . . 
dtktrı . olınalan sadece pilot. re -
bt.ııtı d'C'.ttın bu taarrurlara ('Ok za
tıllt '~rn edilemi) eceğinl KÖ\teriyor. 
lıtııtaıı 0 

rak Berlinln İngilizler tara -
.\J!tıın bombardıman edilmesinden 
~ bu:•da ~U'iule gelen ilk inhbalu 
~ll)flr U teyıd eder mllhi)'ctte aörü -

dı~::irı olunabilir ki, hava bomhar
~h-..tttı 1~ ile İngiliz mi ilet ini in bili.le 
ti~, tı~ J>roje~inden ameli bir ne .... 
..\/ııı1,, 1 llbı~'ıcatını anladıkları l'Lin 
'- fi) •r rnilletlt'rin hürriyeti ~!t
Cit ,~' .. Ulh )·apınak zaruretini tak
• ~tut'cekJerdir .. Fakat karkarız )cj, 

~"<tı '~« takdir ettikleri (Ün ıulh 
l .-\. S :\- boltnasın ... 
~EFKAR 

lStt1·!\.t MAHKE.\JELERİNİN 
l:ıı,tti l'l;l(RA.R İHDASI 

1"1,J.~·Ya ZAde \rtlid, istnud mah
'·' . ~•nı """tirnı n trkrar ihdasının Adliye 
~lt:uı ıe büyük ferahlık verecek çok 
.,lil'ıu .:...ve Yerinde bir tetebhlis oldu-

~Ylü 
-.ı\d Yor ve diyor ki· 

londra 24 ( A .A .) 

Hava Neıareti tebliii: 
Dün bütün ıece İnııilit hava kuv ... 

vetleri bombardıman tayyareleri Ber
linde ve civarında aıııkeri hedeflere 
tiddetli bir hücum yapmı,lardır. Bu 
hücum timdiye kadar yapılanlardan 
daha büyt'lk bir mikrı~ta yapılmıştır. 
AlınRn iptidai raporiar çok hasar ol
dutunu gOstermektedirler. 

Tryyarelerlmiz tarafınclan aeçilf'n ve 
fid<lelle bombardıman edilen hed"'.'f ... 
ler arasında Rangsdorf demiryolu ı•- ı 
rı ve müteadcild emtia ııarları, ezcüm· 
le Grundewald gan bulunmaktadır. 
Wulmesdrof a:arında bir elektrik aan- J 
trali, Danıigerstr8"e'da ve Nevro - ı 
eln'de gaz fabrikaları, Charlottten -
burg ve ·spandau'da fabrikalar, Bran
denburg'da otomobil fabrikaM ve sair 
hedefler bombardıman edilmişlerdir. 
· M~n' Ü7.erinrle yapılan gece ha .. 

rek.itında da dÜfrru\n 1f~1!i altında 
bulunan limanlara fidtlelle hücum e
dilmiftir. 

Tayyarelerimizden üçü üslerine d·;n. 
memiılerdi.r. 

•• l ondra 24 ( A.A .) 

Hava ve Dahill Emniyet. Neıa.ret.leri ... 
run tebliği: 

Bugun ogleden evvel, büy\ik miktar
da avcı tayyaresi refak'ltinde seyreden 
bombardıman tayyarelerinde11 mÜJ:ek
ke.b ilci dü,man filosu, Kent kontluğu 
ıahillerinden ve Taymlı maıu.abı nur.
ti.ka-"ından hücumlar yapmıştır. Bu 
filoların hiç birisi, Londraya kadar gi
dememiştir. Taymis kıyısında bazı fe"' 
hirlere ve Kent Kontluğund.::ı. ff!rk kıs· 
mında bazı bolı:elee bir k.1.ç bomba 
ciüşmüıtür. Evlerde ve bal.1 bnıal3rda 
bu.arat. vukua ıetirıniftir. Telefat 
mikt.Rn azdır. 

Öileden biraz sonra, Southampton 
mıntakasına bir duıman hücumu }'•
pılmıftu', Ban binalar huara Uğr.ımlf• 
ll.r. Bir miktar yaralı ve ölıi vardır. 

Öğleden aonr düşmanın hava faali
yeti, a:eniş mikyasta vukus gehniq\ır. 
Fakat, münferid tayyareler ta.rafından 
yapılan hi.ıcumlar esna.sın.da, BrJghton 
da dahil olmak üzere bıt.zı b(;lge1etde 
bazı bombalar dütmüştür. Bazı evlere 
ve ticarethanelere hı;uıRr yapmı,tır. 

Bir miktar yaralı ve. ölü vardır. 
Bugün sekiz diifman tayyar'!"si dü

ışürülmüftlir. Dört avcı t.ayyuemiz ka· 
yıbdır. 

• • 1 

Londra 24 ( A .A.) 1 

Burada göreceğiniz gene, güzel ka· 
dınlann resimleri her gün Amerika
nın en mühim ıazetelerinde ılk sa
hifeleri işgal etmektedir. Bu gene ka
dınlar güzellikleri, zen~Jikleri, ni
hayet istidadları, ile meşhurdurbır. 
Büti.ın Amerika onlarla meşguldür. 

Halbuki biz burada iıııimlerini bile 
duymamış bulunuyoruz. Bizim tanı
madıjımız bu methur simalardan bir 
kaçı: 
HELEN A Bf:NNET 

en Amerika~ın 
r~rerlı kadını: 25 

binden çok resmi 
magazin ve mo -
del kapaklarında 

çJJcmşıtır. Şimdiye 

kadar hiçbir res
minde gülümse -

döği görülmemif -
tir, 

KE1TY CORLİSLE 
Bu gene kadın Amerikadı en bü

yük müzik hoUerdıe ve radyode .,arkı 
sOylemektedir. Sesinin güzelliji ile 
meşhurdur. Fransada üç dört ıwne 
e\-ve1 Yvonne Print4!-mpes'in baş rolü
nü oynadığı •Üç vals• filminin > .. me
rilcada ikinci defa çevrili$inde baş 
rolünü Ketty Corliıle yapmıştır. Gene 
ve güzeldir. O kadar şık bir kadın -

ELEANOR HOLM 

Nevyork sergisinin a;enc, güzel yıl-

dız.ı. Serginin büyük havuzwvJa 

Fe~rique, bir dekor içinde Johr.ny 

Weismuller'le beraber yüzme nurnara

iarı, valsler yapıyordu, yüzme fRmpi

yonu olan bu gene kız Berlindeki o

limpiyadlara iştirak edeceği e!uada M>n 

dakikada ,ampanyaya olan zifı yüzün
den ekipten çıkarılmıştı. 

Henüz kendile -
rin~ meşhur ede
cek bir iş başarmış 
değildirler. Bu
nunla beraber on
lardan çok şey ü
mid ediliyor. Bu 
iki gene kız me$
hur sinema yıldızı 
Catharine Hep -
brun'un kızkardeşi 
dirler. Biri resim, 
biri daıu talebe&idirler. 

HA'ITY GREEN 

Birleşik dev -
!etlerin en 
kadını idi. 
yarlarını it yaha-
tında gösterdiği 

bilgi &ayesinde, 
kendi zeki.sile yap 
mış;tır. Öleli az bir 
zaman oluyor. Öl
düğü u.man kı7J 

Sylvia Wilks'e 67 
milyar dolar mi

bırakmıştı. Kı7J, anasının bırak-

MARGARET MİTCHELL 

Kahire 24 ( A .A.) 
ve Amerika 

Uzak.şarkta vazf,·etJn tahmin efli .. 
len ve beklenen safhad• inkiışaf et .. 

İngiliz umumi karargahının buıün tiğine dair haberler ırlmi,tir. Fran ... 
neşrettiği resmi tebliğ: ' I s ızlar, Hindiçinl Ü?t'rJnrl,. Japonlınn 

Bu kadın, :şöh· 
relin! birdenbire 
yapmııtır. Kita -
bının neşrinden 
bir kaç gün son
ra meşhur ve zen 
gin olmuştur. Yal 
nıı Amerikada de
ı;til, bütün dünya
da artık Margaret 
a1itchell ı~mini 

t&.nımıyan yok -

Garb çöli.ındeki vaziyette hiç bir de- ı yapbklan t.zyika nıuk~'\'emet ed,.me· 
;.,· 'klik kt 22 1rıı akşamı top- mifler, 72 saatlik ültimatonıun müd • 

"" Aışı yo ur. ey 1 def h"ttikt • '! · alt d 
çularımız bir kaç düşman batcıı·y.:ı•onı 1 1 1 en ~onra 1"C':t• en ın a 

tur. Onun hayatını biraz da yazdığı 
bin sahifelik büyük ki,.tabında • Gorıe 
with the wind· de bulabilirsiniz. 

O, bu kitabda çocukluğunda 
111:eçmit olan tarihi hidiselerden bah -
sltmektedir. Amerikada milyonlarca 
utılan bu kitabın filmi de çevrilmiış
tir. Muharririn hayatında ilk ya:ıdığı 
kitabdv". 

BRENDA FRAZİER 

Bu gene kız. 1940 ın en çok bah~e
dilen yıldız namzedlerinden biricJJr. 
19 ya,ındadır. Güzeldir, milyonlarla 
doları vardır. Bu gene kızı, girmek ü
zere olduğu sinema hayatında meş.hur 
etmek. tanıtmak için aile"inin verdiği 
balo 965.750 franga mal olmu,tur. Gene 
kız her akşam başka başka ge~clerle 

iskit etrnlflerdir. 22 23 eyltıl gecesi ı buluna~ Çin •ra.,i .. inılrn Tonkin'• 
t 1 M lr ha d .. 1 d 1 h . doit'u llrrlt'mt'le hnı<ılamttlardtr. Bu ayyare er a u or e a ucum , . , , 
t · 1 ~' Za · t , 1 suretle Hindıçını me~rleo;;ı de Fran .. e mış erw.r. yıa yo.iC ur. • . 
D"ğ h 1 d · • d - b' h ""8.ntn alt>ylıine olarak halledı1nu$ l·u· 
k 1 er :p e er e 1' are e.ger ır a- lunmaktadır. Yalnız bunun bir ba, -

re et 0 amıştır. )angıç olduğunu ve bunıf~n sonra tıti ... 
Kahire 24 ( A.A.) tü.n Fran,. müsteml•ke imparator -

İngiliz hava kuvveUerinirt tebliği: 
22 eyhllde bombardıman tayyareieri

miı. Menastirdeki tayyare meydanın
da bulunan düşman tayyarel<'rine hü
cum etmişlerdir. Bombaların hepsi, 
hedef mıntakası iızerine düı;mü,tür. 
DUn de ayni hedefe ikinci bir hUcum 
yapılmıştır. Tayyareler orasında 3 in
lil.ik müşahede edilmış ve bu ınfi
li.kları, bir yangın takib etmi,tir. 

Dün Tobruk limanı üzerine iki hü
cum yapılmıştır. Birinci hücumda, 
bombalar binalar are:ına ve da!gakı
ran civarına düşmüştür. İkinci hiıcuın 
esna.sında, bombaların dalJtakıra."'lın bo 
yunca bağlı vapurların pek yakininde 
binalar üzerine düştüğü gOrülınÜ$tilr. 

21122 eylül gecesi, Eritre'de Zu1a'ya 
hilcum edilmiştir. Bir bmaya tam bir 
isabet kayded!lmlştir. Burada d<>rhal 
bir yangın çıkmışur. Ayrıc11 bir kanıpın 
orta!'lındn dört yangın daha çıkarılmış
tır. Bu yangınlar, otuz kilometre me
safeden görülmüştür. 

Dütı l\.1aiadagadaki tay)'are meyda
nındaki binalara mİ.ıvaffakiyetli bi.r hü 
cum yapılmıştır. Bir binaya ve yerde 
tayyarelere tam isabetler kay<ledilmiş;
tir. İki düşman avcı tayyaresi tahrib 
edilmi.ıştir. 

Cenubi Afrika Birliği hava kuvvet
leri, 22 eyhllde Habe~iı:;landR Scıa5 -
ciamanna'ya hücum yapmı~lır. Bir 
düşman bombardıman tayyaresi yerde 
tahrib edilmiıtir. 

FRANSA 
ne halde? 

((Biz çok aç kaldık, 
biraz da siz kahn!)) 

Juğunu hemen hrmen ayni -U.ibetlrrin 
beklediğini gözonü"rl~n uzak tuhna
mak J.izundır. Çiı.nkii f'\"\.·elkl giinkü 
yaı:ımızda da iıpret cttiAımiz gibi a· 
na\·otanı muhafaza cdenuye.n Fran~a, 

lmparatorluğu1ıu konıyac:ık icudrctte 
dejildir. Bundan dolayı di~er mü.5· 
temlekelerinde de ha~ka ba$ka inki· 
fAf ~killeri beklenebHir. 
Şimdi, bu "aı.i;ye-Ue hakkile sorula ... 

c:ak bir sual vardtr: Birl~ik Amerika 
ne yapacaktır? l\falfundur ki, Japon• 
ya, Holanda ve Fnıın.. ... nın ınağlübiyet ... 
terinden 50nra 1 gerelc. Felemenk Hin· 
d.istanwda, ıerek. lfindiçinidP. statu· 
konun muhafaza ediJr:re~ino dair bir 
si::ız vermh·ti. Bu SÖ?. 'l>ilD ültimatomla 
ve J apon askerlerinin Hindiçiniye ;Pr.
meslle bonılınuş olmaktadır. Bu is• 
til&nın, biraz sonra Felemenk Hindis
taruna, yani J\la1ttga )·arım adasınd:m 

geçerek, Sumatn.. Ca\'a adıtlanna si
rayet etnıi.)·ecf:jin.i ve butta 194-f e 
kadar Amerilıı:alılann idaresinde bu .. 
lunacak olan Filipin ad'llannR kadar 
uzannuyacajrını kim temin edebilir? 
Her hıt.lde hadisenin Birleiik Ameri
kada derin akisler do~urnıu~ olınası 

çok muhtemeldir. 
Fakat rarb nısıf küre.sindeki İn· 

riljz arazisini, bu meyanda mesela Ter 
re - Neu~·e'ü, Ba.haam adalarını, Antil 
adalarından bal'll"rnıı.n ıniidafM~,nı 
eline alan Birl~,ik Amerikn, Hind 
OklAnu u \'G Pasifık ,azi)'etı hal...k1n
da da inriltere}'e ıeniş yardımlarda 
bulunma,K:a ba,lamıştır. Hindiçinide 
tıpkı bir parmak i~areü gibi Fe.le ... 

. menle Hindlıtanını ıOoı;tcrcn l\.lnhtg11 
1 yanm adasının "'cuntla Sinıapur li
manının mubafaza,,ı içiu müslrttk 
tedbirler alınmakta olduiı:unu n~1tni· 
.)Oruz. Zaftn bu iş1n, L'7-ak~rktetkl in .. 
filiz fiJoo;;undan ıniıhim bir klmunın 

oraôen ahnıt.nık t{ızıl deniu ve Ak .. 
denize getlrildi,ii zomau, esaslı hir 
tetkike tabi tutu lmuş olduğu mu hak
k•khr. Fakat timdı Hnıdiçini melle -
lesi ortaya çıkın<"a idn ne ko.dar 
m üstac•I olduiu bir L•t daha tehariiz 

Goleborg 24 (A.A.) - Handelı Sjo- d mö,tir. 
fartsdning gazetesinin muhabiri tun :. Sin«apur'un miidn{Rıa,1, Aınerib • 

"ılı ti~~t ,ı,ıerlmiz de, n1~arif iışleri
ht, ''"~ ~ıerinde fevkal;l,de ha"s~ci
~tıııı J." lide itina ve lhtimamla dur
~tfı:dit. ; 11

.tn _relen hayati işlerimjz -
btııt.I\ d U soıle_ri, ç_ok tekrarlandı ... 
~~~rit ~t.) ı, hukmu kalmanu~ b~cit 
·'• , 11 ' '~den addetıneınelid i r. Tat

tlbf lö .. ı:-uç olan kaideler, en basit 
~~1 r;nenlerdir. Dikk"t ediniz. bu 
linin :ıma devrinde crıhhat kaide

)l.ııı ~·ok' ~hlhll)'etini içim.izde bilmi· 
lıiı.,,;"" ltbldir. Fakat bu kaidelerin 
1>tt tıl ' ft'ne içimizde tamaınile ri
~ k,,ı. tn de yok cibidJr. Hepimi7. ba-
1k td:b· .,ilde sıhhat dtisturlannl tat
~. 8ıjqıl'it~, belki yü1er sene )'a~a
'~ iç~ e hır nimete mazhHr olabil
~hlı.t ~h. hile her gün bA~İt hir iki 
tııl't\ı}·ollldt!ine ria)·et külfetine kat-

Hava Nezaretinin tebliai: 'J paralarile borsada aynıy.ır11k ser-

Berlin mıntaku.ında, d~man itgali dır ki, ·Amerikanın en iyi gıyinen velini bir miktar daha fazla!.ajlJrttllf görülmekte ve her sabah gazeteler 

ları bildirmektedir: nın devamlı menraaU•.·rinin. muhillfa • 
İşgal altında bulunmıyan Fransada um dr mf'ktir. Çünkti Singapur, bü· 

&eyahat ederken nazarı dikkati celbe- tün Felt>mrnk Hindi tanı ve bühı.n 
den ışey, herkesin İngilterenin dayana- lllndiçittl ticaretine bakİ.nı bir lima~
b.ilip dayanamıyacajı endişesinde 0 1.. dı r. Birlrşi.k Aml'rlkaıun Felem~us 
muştur. Halk günde üç dört defa in- ı Hlndl5tanile yaptıiı tk:a~tin ü~t• 
giliz radyosunun fransızca neşriyatını 1\do;;inln bu limandan. geçtitl göziini1ne 
dinltmekte ve çok defalar da General j alına~~ oluna, hidi~enın ehemnıi)cti 
de Gaulle'ün 5esi işitilmektedir. Fran- kendihgınden mey;lanft ('ıkar. B\ln.Jar 
sız makamatı İngiliz radyosunu boz _ a.rasmda bilha~a kAuçuk mühimdir. 

~k ı., 7ı. Bu öti)·adları elde et -
bi biç' d tle ancak icab ,.den kaide· 
~' ''-bir u...,.dan toluarlamakl~ ka

' >ı N "'" 
~\ 1.\ ıc 

OSf"F.RANSl~'IlA NELER 
>,le. Z.k,,· KONUŞULDU? 
1 .ltaıy, 1YI 8'rtel, Romada Alman 
ı1.....~tı. l'h~l~ariciye Nazırlaı-ının yap
~ baha akatlardan doğan netice • 

'

•\tiL •diyor ve diyor ki: 
. tı\·tr d 

l ı tat evletlcn, Akd('niz mese-
):btılttta ~l~dan hallede-bilmek i~in 
.._ lindtdi:t 1 ele &eçirmrk mecbu ri • 
)ij:bı rJ.r~r. Fakat, İo,panya ~·eni bir 
l ~,t\ .... hek \'a1.İ)·ette değiltfir. Bu 
"'"tı' "il v 'Is: iı.~ ı , . er devletlerine deniz VP 

~t '" «tti~ \·erecek, .topraklPrı ndan 
lıııı; .• ~ottıı;ıdaOlelerine mi.1<\aade edecek· 
l~ıttı, ttl konuşuldui:lı aulaşılan en 
~ A. ~le işte budur ... 

ltı,, ;::-:::.. 
S ..,lllLEJt . 
~ t~lll.Li . ISPANYAYJ HARBE 

ıı.,~'""ı il \tBlLElEKLER MI? 
~~ l{o aver Alm.ın Harich·e Na

~~ hltıa:'. Gen~ra~ Franko'~un sağ 
.... •ııı ile llndeki ispanya Dohiliye 

·tlt di rlın aeyaiuı.tlerinden bah-
•h Yor ki· 

)~ ıı..,.... . 
' lıtit.a 111 

harbe ırirınck itin Bü
ırı.. .'dtJu tı.lııya •da•nndaki, Akdeniz ve 
~~I ' ai.J' 
t,~ 1li. bekli ız mukaven1l!linin çök-
1-ıtı tı ihtınıa~·e~tfci ak la en mülı\yim 
'ttı \·ıe h~· ~ı.r. General 1''ranko üs· 
~1 Ilı ı.l'İ•~~ı Siny_or .. i\lus"iolioi'uin 
~· t' ltklid a en bit)uk kir .. politi

~ecct.tir .• 
~ ı.~,, p 

lt'J>.' Ca~OPAGA.NDACIL.\R 
t, r..~lla d Yalçın Alm'1nların 
~:llr,,1 rına h. ~~ 4l &ok ıç bir zaman akıl 
~ ~Yler a~ıy_acak.iarıru, mutlaka 
~~r· l:ıtoı:ıag IOylıyecek.!e:ın.i ve yap
.~ ı fl<ıtieeıandalardan hiç ~kl~me
' hıt .t\J er tide edeceklerini &Oy-

'ı\. l'l). •u men Razetesinin bir maka
'· '"'-• 

58 lırlar1 alı~or: .... h. , 'd dtl'an1 endi kuv,·ct \:e kudre 
'"tıııını,.,~~k 1936 ela Ver. aill<!s ırıu
-,.1~&•ıı.. Yırtma~• kalkhiı< za-
~ ... İleti~ dtv letleli uz.aktan bak
~r· thniış lerdir!.. 

·&· " b ~~11, l\.I undan sonra !'Otuyor: s 'ttir:17anY•dan çok ev\·cl bize 
._t ''-İhe ~k i tenı lPn sulh muahe-
16ı "t ltıttı1ı:. 0 t,ı loı;yan ettik ve bunu 

r 
. bi>" tam.an .\lmaın·n kınnlda
,,,_1111ı,11~,ıtt, dun mı etti?~ 
~ 111111 
~ ıı111ıı111ıı1111111111111111111111111111~ 

·, .. ~ıı:»vo ~ 
1111 "11111 :: & ııı11ıııı11111ıııu111111111111111111111ii 

ı. ~ • tııı i;,,4 .. 
~ıo "'•t . u program 
~'lıı t,'1l··\~" 18,0s Cazband CPI.), 

t Gl~ı.t>.ik., :;·eu, 19,15 Konuşma, 
~tizik ..t.s Saat ayarı. lıı:ı.ber

\11·1Jı \·" .. ' 2{).ı5 Operaya dair ko
<h. lı., 0"1<kie ?O 5 . • 
t "'l h Y;ı,Jar r, .. · O Saz ve mıllı 

1

~11 1tl)'() ı, 21·15 Fi!i.ıt !lloloları 
'b ~a 4ttesi ')150 · ·' •nd • - ,. Rıyaseti-

oau 22 "O S ' ,u aat ayarı, 

altındaki Manş limanlannda hede!!ui kadını. unvanını almış;hr. bulunuyor. n4;anlandığından bahsetmektedirler, 

bombardıman eden bllyük İngilu. hava ;::ii~~;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;::;:;;:;;:;:;;;,;:;~:;;;;;;:;::;:;;;;;;:;::;;;::;::;;;::::;::;:;=::;;;;~===::=~ 

~~~{.~F~r§:E: [ : : ::: ::=~::~2: ~~~?::: :_:J 
burgda, Cuxhanen, BremerhRven, 
Bremen ve WWnar'da doklara ve tez
gihlara, Müruter ve Hanober'de e4ya 
istasyonlarına, tımalt Almatıyıda, de .. 
miryolu iltisak noktalarına ve bir çok 
d~man tayyare meydanlarına hücum 
etınlş1erdir. 

D\in aahil müdafauına mensub bir 
tayyaremiz., denizde bir düşman Com
bardıman tayyaresi düş:ürmÜJtür. 

•• londra 24 ( A.A.) 
Hava Nezaretinin t..ebli&i: 
Bu aalı günü o&leden sonra, avcı tay

yareleri refakaünde hareket eden bir 
İngiliz bombardıman :.ayyare\erı gru
pu, Manşta di.ışman· mayin .tarayıcı ı;e 
milerine hücum etrni•tir. Ikl Remi ü
zeri.ne tam isabetler vaki Q)mut ve di
ğer bir gemi, pek yaklninde dlişen 
bombalardan ha!'lara uğı.amıştır. Bu 
harekat eı;nasında. dUşman ı.vc1 tay· 
yareleri hücum kalkmı.tlardır. Bu çar
plfJOada bir bombardıman tayyar~miz 
dü~miıf, dutmanın bir tayyareıı de 
tahrib edilmiştir. 

Alman tebliği 
Berlin 24 ( A.A.) 

Alman baş.kwnandanlıgı tebliği: 
Cenubi lngilt..ere üzerinde diın yapı

lan muharebe keıil uçuşlar: esnasında 
Alman hava kuvvetleri nskerl bakım
dan ehemmiyeti haiı. hede!leri de bom
barduniılll etmiı;;lerdir. Su mi.in8.3e0etle 
tiddetli hava muharebeleri ct!reyan. et~ 
miş ve her tarafta Alman tayyarc.cılerı 
mühim muvaffakiyetler eldı eı:mı,Jer ... 

dir. 
Gece muharebe tayyarelerin.den mü

rekkeb filolar Londra ·Uz.erine ve Jngi
liz payitahtının askeri bakımdan ınü· 
him hedeflerine katli hücumlarını tek
rarlamışlardır. Waxhall ve li.yde'[)llJ'k 
civarında Millwall ve İndi.ol doklarında 
ve djğer mahallerd& •iddetli yaııgınlar 
müşahede cdilmiftir 

Liverpool'de şiddetli yangınlar çık 
mıştır. Eski bir Univergit~ şehri olan ve 
hiçbir askeri hedefi bulunmıyan Hei
delberg'in İngilizler tarafından yapılan 
bombardımanına mukabele biimisil ol
mak üz.ere Alman hava kuvvetleri 
Cambridge'i bombardıman etmişlerdir. 

Bir kaç düşman limanına yenid•n 
mayin dOkülmtiftür. 

23 eylülü 24 eylüle bağl.ıyan 'ece 
lngiliz tayyareleri tima!l Almn..."lyMda 
bazı mahallere ve bq.h.::a hedefleri olan 
Alman hükUmet mP..=keı.lne hücum 
etmişlerdir, İngilizler tara.iından atılan 
bombalar Berlin civarında ve meskUn 
mahallelerinde hasara wbebiyC!:t \/er
mişlerdir. Bir kısım •iviı halk ölmüş 
ve yaralanmıtlır, ?;le Berlinde, ne de. 
ba~ka bir mahalde Ingilızler askeri he
deflere zarar vermemişler ve l:u he
deflere ha§ar yapamamıfl~rdır. Bir 
hava muharebesinde diı,man 24 tay
yare kaybetmiftir, Bir di~er düşman 
tayyaresi de tayyare dali bat.aryaları

ınızın ate"'ile düşürülmüftiir. 6 Alman 
U..yyareii Wlerine dönmemiflerdir. 

* HEJ\IŞİRE KIY AFETİ 

Dahiliye Vekaleti kadın memurlar 
için bir kıyafet tespit ebni•: &yaz 
yaka, uzun kol ve beyaz bir Onllik. 
Şu tarif, gazetelerimizden birine An
k:aradan gelen telgrafın aynidir. Bun
dan ne anl•rsınız? Uzun kollar da be
yaz mı? Fakat önlük dendiğine &i::ıre 1 
rob bafk:a bir renkte olabilecektir. 
Yoksa, eğer önlük ve rob bir ise, bu· 
nun beyaz olarak bir iki 1Unden faz.
la kalınuı kolay deiiJdir. Aslında be
yaz olan bu rob, ve bu kollar bir 1ki 
gün içinde başka renk alacaktır ve 
kadın memurlar kıyafet nizamname
sine uymak için iki gU.nde bir temiz 
önlük ve rob giymeye mecbur ola ... 
caklardır. 

Her ne hal ise ... Bu ciheti bırakalım. 
Fakat Dahiliye Vekileti kadın me -
murlar için neden bir kıyafe.l teopiti
ne lüzum gördi.ı? Dairelerde çalıtan 
memurlar, kadın veya erkek, ünifor
maya tabi olamaz. Bazı memurların 
fazla süslü ve boyalı gelmesine mini 
olmak için tedbirler alınmıştı. Acaba 
tedbirler, yani yasaklar tatbik olu ... 
namadı mı? Ve bundan dolayı mı 
kadın memurların kıyafeti, ya.ka!ın

dan kollarına ve önlüğüne- kadar tah
did ediliyor? 
Eğer öyle ise yasağı dinlemlycrek 

ıüslü püslü işlirinin baı;ına gelen me
mur kadınlar hemş;ire kıyafetinıt gi
rince, serkeşUJderine kimbilir ne ka
dar nadim olacaklar!. 

*MAVAL 
Zorla değil ya, 

Mwr, İtalya 11 

harb etmek iste 
mi yor. Çünkü ar 
tık limı cimi kal
madı. On beş gün 
evvel: ·Bakalım. 

İtalyanlar Mısır 
topraklarına &ir -
diler ama ilcrlı -
yecekler mi? Bel ... 
ki olduklaıı yerde kaJırlıır, belki bu 
bir adun ilerleme ile l.küfa ederler? .. 
diyorlardı. Halbuki İtalyanlar yürü
düler ve Mısır aene aldJrmadı. Şim
di Mı= hük!lmeti: 

- İtalyanın niyetlerini açığa vur ... 
masını bekliyoruz!. 

Diyor. Yani, eğer İtalya, J.iLSıra 
karşı fena bir niyette olduiunu ilin 
ederse, ~lısır. o zaman harekete ıe
çecektir. Ama adım adım bütün Mısırı 
\stili edecek idareyi eline alacak ve 
varidatına el koyacak ta olsa, l\iısır 

sesini çıkarmıyacakll.r. 
Fakat, ~fısır radyoları maval oku

maya devam ediyorlar ... 

* ŞEHİRDE BİR ÇETE 

İtı.> anlaştlmaz bör nokta: istanbul
da lJ:eş on pntajcı vardır. Bwılar i· 
aimleri, cisimleri, lkametgi.hları ile 
malıimdur ve batka itleri yoktur. Bir 
ga-ıeteye intisab, mevhum bir gazete
nin sahibi, terikl olmak, yahut bir 
hayır müeaseıesİ namına müsamere 
tertib etmek iddiaıile sata sola baı;
vurur, bilhaua husuıııl müessese ıa 
hiblerini ıkide bır elli liradan baılı -

yarak on, be,, hatta bir lira.ya kadar mi başka, ziya başka şey ... Mermi ile rrıamsktadır. Kimse dahili radyo ve U~ut~amak .. lA.nmdır ki, Felenıcuk 
çarpar]ar ve daima çarparlar. ziya arasında dağlar kadar fark var. gazete neşriyatına inaıımamaktadır. Hindist~ dun).• ka~c;uk istihsalti -
Bunların yakalandıkları arnda bir ~akat bu farkı belll ettirmiyen yeni Ht-rkes İngiliz radyoruna lıunmak il- tının yuzde 80 •nl ehnde bulu~dur b • 

kulağımıza gelir; fakat iki gün sonra Ingiliz silB.hı, cinle peri rasında bir tiyor. Bu neşriyat karanlıklar içinde ma.ktadı.r. Ve AınPrl1'a0n .otomohıl ~ • 
başka hünerlerini işitiriz. fe.Y olacak ... _ B. s. beliren bir ışık tesiri y.apmaktadır. Ef... rikalarını, tayyare fft,>rıkal.ırım ~s· 

B b b' ~- b k l:::==;;:::========::::::- lk" · d b k d •"·'"li . llyen ıey, bu kauçuktur. u eş, on i .buı ir aç sene ev- arı umumıye e u anaıat e6ıvuı- ~ı, B" 
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"k Am 'k al _-n 
iL' b" h · I · · anJ t J c S ,. N E M A L A R ) B" ··k B ··- k ,_ k ır efı erı anttı Y nrı .. ,~ \'e ıu ır uner enru a a ım~ . uyu rıwıınyaya ~rş;ı_ wııarruzun a. a sene Slnppur lin~ani.le ,·aptıit tic-a _ 
Patrikhanelerden birine yük5ek, pek _ mete u'ğramasından ılen gelmektedir. Un k'--

6 
.1 ;......_ ·u ı-· 

re ye unu mı yar 11: ... n.~ .-... ... 
yüksek bir makamdan telefon edilı- BEYOliLU TABAFI: Fransanın sukutund~ sonra. her fuıa, yani toparlok. bir hes1tb!a 300 
yor ve yüksek makamın kendilerine • ALK.u.AR - w.naralıc Fransı~ Almanların hır kaç hafta zar... '1 Türk lirası na baliğ olmak .. 
bir resimlerini hediye ettikleri. resmin • İPEK .. Kanlı da•a. (PerMmbeye kadar) fında IngiIWeri ezeceğ:inden emin bu- =~on 
yola çıkarıldığı bildiriliyor. Ruhani • LALB - Atıaa ek.ııpr~ıoıı fTUrkçeJ !'unmakta idi. Bugün efkin umumiye Bu~dan ba~ka S'n~put'un ıtrate. 
rei5 ve maiyeti hazırlanıyor. Otomo- • MELEK ~ Blr balo S@Ctal Ingilizlerin kazanacağını bire üç bah- J!k eheu·-ı·y .. ti rok hıi.vüktür. Bu li• 

(Çartambafa. kadar) t kted' uu • ~ 
bille gelen heyeti ve resmi kabul e- • SAKARYA _ Muum kadın ae me ır. man daha do(nısu ıu küçiik ada ile 
diyor, salonun bir köteısine ııras.ile • SARAY _ Pompelnln #OD ııünle.rl Alınan ifgal lruvvetJeti bütün Fran· Malaga yanm ada!'lmtn burnu, 15 
talik ve heyet. izaz olunuyor. Ancak • stl"MER _ canımın teı ıız bakkaliye mallarını musadere et· k&.n unusanf 1896 c!a yııptlatı bir anlas-
heyetten bir zat ruhanilerden birine, • TAKSİM - Aıuıamayan adam mektedirler. Fransız malro.mah şikayet- ma mucibince, Frıuısıllar iaraflndan 
heyetin nakden taltifi münasib ola - • YILDI:t - Bttmemıe ıenlonl-Dört milyon lerde buhinmakta ise de, Almanlar, ken io...tUz nühızwıe terkedilmiştir. İn .. 

h h • TAN (Panga.lt.l) - Bahrly~ya &elim .. • • 
cağını söylüyor ve emen eye.t er - Aek bahçtlerl dilerinin kifi zamandanberi aç kaldık- giltere, 0 JJtıma.ndanberi buranın iab-
klnına ceb harclığı, (iki yüz veya üç İSTANBUL TARAF1: tarını ve •imdi sıranın Fransızlara gel- ldmlne itina g05termiştir. Sinppur 
yüz lira kadar bir şey) sunuluyor. miş olduğunu ileri sürmekteciitle.r. İş- müstahkem me\ ldi sahilden 500 metre 

• f'\l,Et.tDAR _ Oörltomey~n &dam a.ramıa-
Bu marifet, bahsettiğimiz beş on ki- da _ Uç pala•ra.cıla.r PolLI haflyall şı:al altındaki araziye gelmekte olan Al- kadar uz.akt.ıdır \'e burad~ çoKu Çinli 

filik kumpanyanın eseridir ve bu • AzAK - Poıtava muharebest - Kovboylar mantarın eluierisini kadın ve çocuklar olmak Ü7.e.re 400 binden fazla nüfus 
çete, bu koca şehirde ikide bir oakıı- reımt ıeçtdl teı;kll etmektedir. Bir çok viliyetlerde vardır. İngUizler 10 bin kadardır. M• 
ve\in.i tekrarlarken nihayet biz.im • ~:::.=L~ .. ~~ _ ~:~":ı: ~:;ı::~~ bunların adedinin on binlerce olduğu keri hJzmet haricinde bulnnanlano 
Basın Birliğine d~ musallat olmuş ve Panıaııı tahmin edilmektedir. Bu Almanlar hemen hepsi memur ve yahut tilccar-
birlik namına da sağl solu dolandır- • .FERAH - Ölüm ma..ktneal Kadın Fransız evlerinde iskin edilmekte. ve dır. Burası, İniJiliı:lrr tarubııdan bU-
maya başlamış. Dün, birliğin gazete - thmat edlltnce iaşeleri tekilifi harbiye suretile temin bft ca 193.J ten a0nr1t ltf!Çi}mez bir kale 
lerde çıkan ilirundan bunu da öğre- • HİLAL • (Jç a.hbab çavueıar haJdudlar olunmaktadır. haline konmu, ve bir çok hav•, kara, 

ara.aında - zabit namudıerı - İkl 7U&lQ . • 
nince hayretten donduk. kaldık. A- katil Bit Alman nöbe~çisi üzerine ateş a- deniz üslerlle kuv"·edeııdlrilmı,ttr. 
caba alakadarlar da bizim a;ibi hayret /1 MtLLİ _ 'Öç a.hbab alllhtorla.r _ ooron. çılmı• olması bahanesil-e, Paris halkı- Sinıapur'un en büyiıll ehevımi)eti, 
içinde miydiler? ml"z ada.m na Boulogne ormanına girmek mene - Hin d Okyanulunıian ,elen bütün ıe .. 

• MARMARA - Beyaz peri - Xanadlı dJlmiştir. Artık halk Almanlara tebes- rnllerln buraya u j'ramak mecbµriye-* CİN Mİ, PERİ Mİ? tnAanlar d 
• TURAN _ Poltava. muhavebeıl !Üm etmemekte ve sert ve ciddi bir tinde bulunma,o\ı ır. 

İngilizler, müdafaa barıt.jlarında yeni Kovl')tıvlar rf'11mt Cf'Çldt yü7. göstermektedir. İngiliz mukaveme- Görülüyer k!. Hirit~ik Ameuka Sin• 
bir sllilh veya yeni bir müdafaa aleti KADIKÖY TARAFI : ti uzadıkça, Fra,nsızlıırın f)a!tif muka- p pur müdafaasına işilrak etınekle 
kullanıyorlarmış. Alman tayyareleri· • HALE _ İ!J krLl.ı _ Ve.ton Hoyten or- veır.eti artmaktadır. Alınnn işgal kıta - Pasifik Okyanu!lundaki meniaatıenni 
ni tahrib eden bu sllih nedir? Öl - manlar hl)l;tml atının disiplinden usanmakta olduğu, sıkı bir surette konımağa amletöiini 
dürücü, yakıcı, yıkıcı bir z.iya mı, • OPERA - Madam .,.. eoförO - Jl'rankent bunların eskisi gibi olmadıkı;trı vıe ba- göstermektedir. Bu bakım<lau Japon• 
yok!q esrarengiz bir mermi mi? İ~te • ~J~~\~~u. Korkunc bane-BOJUk cu zan subaylarına selim vermekten im- ya ile Amerika e.rasındaki münasehet .. 
bu anlaşılamamış. ÜSKÜDAR TARAF1 : Una eyledikleri Fransızlar tarafından )erin hundan sonra iyi bir şekil ... 

Pek merak edilecek bir şey: Mer- • HALE _ Tat%an ve o~lu ıı:::adın hıraız.ı ıIDylenmektedir. de lnkişal etmi,!-·ecetini tahmin etmPk 
zor bir ~y df'fi ldir. 

Yarın akşam SARAY Sinemasında 
H O L İ V U D'un göz kamaştıran R\izel yıldızlan 

B ÜYÜ K C AZ'm 

unutulmaz yıldızı ALİCE 
OONSTANOE 

FAYE 
KELLY BENNET NANOY 

ile ber•ber yarattıkları FRANSIZCA .sözlü 

KANATLI KADINLAR 
Büyük atk ve kahramanhk romanını takdim ediyor. 

İhtiras oyununa yanan maşukaların dramı ... 

Buğday alım fiaHarına 
zam yapıldı 

Ankara (HU"IU!'>İ) - Toprak Mah
sulleri ofisi tarafından çiftçiden alın
makta olan buğday fiatlarına Diyar ... 
bakır alım merkez.inde 40, diğer mer
kezlerde 20, arpa fiatlarına bütün a· 
lım merkezlerinde 10 para ıam yapıl
ması hükömetçe kararleşurılmıttır. 
Mevcud 85 alım mer\cezine UAveten 
MilRs, Erzincan, Çtrkeş ve Bi.smilde 
dört alım merkt-zi daha açılacaktır. 
Mevcud alım merkezlerinde buğday, 
arpa ve yulafın satın alınması da ta
karrür etmiştir. 

Çocukluiwnuzdanberi nıüthiş maceralarını okudutwnuz 

s E R LOK HOLMES 
' 

bir HEYEO AN KASIRGASI OLAN 

HAZİNESİ 
ea,ıanbafa 

KRALIN 
Şaheser ile İPEK Sineması YAR 1 N 

T Ü lfKÇE Filmle.ti serisine başhyor. 

Mümtaz Faik 1· ENİK 

Çuval derdi 
Hırbden ~ .. -vel, 21 kuru,. sahlan 

bir çuv:.i, timdi 175 kuru.ştur. Mah -
sul ~menı yaklaştığı için, çuvala olan 
thtiyac da artmaktadır. Köylü, yÜZ 

yetmit bet kuruşa çuval alarak nasıl 
buğday satacak? 

Çuval tacirleri, bunu düşünmeite 
vakit bulmkdan, köylerde kıldan çu .. 
va! yapmak lrnkAnlan araşbnlm.ak • 
tadır. Anadolunun bir çok yerlerin
de, bu gün çuval yapanlar vardır. Fa
kat son çuval buhranı köylüyü daha 
ıiyade kıl çuval yapmağa ıevketmi•
tir. Fakat bu yüzden de keçi kılı fi. 
atlan artınıştır. 

Keçi kılından yapılan ÇU\~allarla iç 
pazarda ihtiyacımızı temin ede.biliriz. 
Fakat dışarıya mal satarken, jütten 
mamul çuvallara ihtiyac vardır. Çu
valcılar birliii ihracat zamanına ka
dar çuval bulacağını alikadar mü -
esseselere temin etmiştir. 

İstanbu l l\lüddeiumunıilifinden: 
Adliye Vekaleti Zat İşleri müdür

lüğü memurlarından Hüsniye Çağa· 
tayın derhal C. M. Umumiliğine mü
racaıti. 
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~SP R 
GELiP GlDEN TRENLER 1 ~:~::;:a..:.,,u:.=· Butaneel ~~~~ 

Kuduz E'nstltQaü 4:!77 4 
JIERGUN HAYDARPAŞADAN ti'Uüdar Çocuk Bakllnevl 60771 
l\.IUHTELIF YERLERE HAREKET zerneb-K&mll Hastaneıt 60179 

V~rem DlJıpanaerl 20243 
EDEN TRENLER: verem Sanatoryomu (Heybeli) 5~/<139 

Hareket 
•Utl 

9 

Prevantoryom (Valelebatı) 60261 
ITFAIYE: 

İatanbul 2·1222 
Beyotlu 4:1644 

birinci Balkan· oyunları 
'Kamptaki atletler nasıl çalışıyorlar? Yu
nan takımının isimleri komiteye bildirildi 

On 
cumarteııl, Pazar, Salı, Perttmbe 
ıunıer1 R&idarpap. Atlk&ra. Pa.. 
zartest. çarpmba. cuma ıunıert 
Ankarl. ütf'rlnden. Ad"'ant. yoUle 
B&lı:dada kadar yıldırım treni. 

9.25 Eaktşrbtr, Konr•. Adan& 
Dlys.rbakır 

14.1.5 HaydarPaı• • Ankart. mulıtcltt 
ka~..arı. 

Kadıköy 60020 
fisküdar 60625 

ıtüçUk u.ntraııar için telefon. memu
runa (Yangın) demet. klfidlr. 

snmr 111roAD : 
Telefon 
41998 
60:)36 

5 ve 6 blrinciteşrinde Fenerbahçe 
rtadyomunda yapılacak on birinci 
aalkan oyunlarına ı,tirak edecek 
Ti.ırk ailetlerinin Fenerbahçede &lvü 
otelinde kampa çekildiltleri malüm -
dur. 

Balkan oyunları Balkan yarım a
dasında her aene en büyük spor hi.
disesidir. Böyle bir işi taahhüd etmek 
ve başarmak her federasyonun göziı
nti yLl.dıran bir iş haline gelmiştir. 

On bir oyundan timdiye kadar iki
sini Yugoslavya, ik:Wn.i Türkiye, bi
rini Rumanya, altısını da Yunanistan 
tertlb etmiş \erdir. 

Balkan oyunları bilhassa. Yunanis
tanda pek çok gürültü yapan. her i>
te ve her )'&4ta insanı aLikalandıran, 
üzen veya sevindiren bir spor hidi
ıesidir. 

Atletizmin klisik bir spor olması 
ve Yunaniatenın da bu iş;te ilk tohu
mu atmıf bulunmasıdır ki, Atin•yı 
her sene kalabalıklaş;b•ır ve tezyin 
eder. Sokaktan geçen bir atletin ar
kasından, hayran hayran bakılır ve 
Ufı edilir. 

},!emleketirnizde atletizm, bazı spor 
tnuhitlerindeki likaydiye rağmen her 
aün bira% daha yerletmekte ve alaka 
toplamaktadır. Bu itibarla di~er &1-
kan memleketlerindekinde:n daha a% 
dahi olsa, bu aeneki alaka daha derin 
ve daha vukuflu olacaktır. Ancak bu 
hususta sporcu halkımıza izahat ver
mek, merak ettikleri noktaları tenvir 
etmek matbuata düşen bir vaıife ol-

JUmpa çekilen Türk atletleri, idman yapmak üzere ıetdikleri. F<'ner ~tadında, 
ııoyunmadan evvel. Oturanlar: Sıra ile Rlza, Jerfi, Faık, Vasfi 

Zira forma girmek kolay, fakat bunu 1 Kus~~is. . . . _ 
idame ettirmek zordur. Yuksek atlama ıçın. Lckaças, Lam 

Nitekim atletler birinci deneme - bru. 
\erinde çok tatmin edici, hlltta bu va- Uzun atlama için: Klinis, Elefte .. 
tlyetten bile bir kaç Balkan şampi- riadis., Lambrakis, Hacinikolau. 
yonluğunu kuvvetle ümid ettirecek Üç adım için: Palamiotis, ?ıtlarina-
dereceler elde etmişlerdir. Gün ~eç - kis, Gonatal'. 
tikçe ta.lamın tem forma girecciııi ve Sırıkla atlama için: Tanos, Leka-

bu sene en iyi randımanı vereceği il- ças. 
mid edilmektedir. Yarından itibaren Cirid atma için: Papas, Papayorgiu, 
bu sütunlarda her gün bir milli at- Lukopulos. 
Jetimi%in kıı:;.aca tercümei halini ve Gülle atma için: Slefanakis, Ter -
teknik hususiyetlerini li(österir bir ya
zı bulacak~ınız. Bu ytmları atletlerin 
idmanlarile bizıa~ meşgul olan arka
daşımız Firüzan Tekil yazacaktır. 

Yunanlı atletler 
Yunan atletizm federasyonu Bal ... 

kan oyunlarına i'tirak edecek at ... 
let1erinin isimlerini ihtiyatlarile bir 
ilkte tertib komitesine bildirmiştir. 

yazos. 
Di.sk atma için: Sillas, Teryazofl. 
Çekiç atma için: Kanipaflis, Di ... 

mitropulos. 
Yunan takımı ayın üçünde burada 

olacak ve iki gün istirahatten sonra 
müsabakalara girecektir. Eşinin vefat 
etti&ini haber aldığımız maratoncu 
Kiryakidüıin gelcmiyeceği tahmin e
dilmektedir. 

15,45 Haydarpaşa - Samsun, Ha.yd&r
pa.şa. _ Erzurum, Havdarpaşa -
DtyarttııklI'. Afyon - u,ak yollle ta.. 
mir Afyon yollle İııparta-Burdur-
Al~ncak, Ankara yoJUa Adıı.na.. 
A.na.dnlu ebpre11t, Haydarp ...... 19 
Ankara~ 

20.5 Hayda.rpqa • Adapaıarı, 

tren. 

HERGUN MUHTELIF ISTAS
YO!«.ı\RDAN HAYDARPAŞA
YA GELEN TRE1'LER: 

Q('ldli;l ... , 
• ', ı.l Ank&ra muhtelit katarı. 

~ .. )O Ankara ek,.prf'lll. • 
11.50 H8ydarpaşadan 1 ~. l5 ıe. hareket 

ed'"n trenin kartılıtı, 
1 S.55 Diyarbakır Adana. Konya, Eaki

fl'blr treni. 
19.S,') Hayda.rpa.tadan aıı.bah aaat 9 da 

hareket eden. yUdırım t.renl kar-
ı,ılıC!t 

HASTANELER: 

BP.yotlu Hastaneal 
Cerrabp(Lfa Ha.tanesi 
Çocuk Hastanesi <eııU) 

Rmrazl Akliye ve Asabiye 
Haııtaesl 

Oureba Hastant•l (Yenlbahçe) 
H~kl Hastanesi 

Tele.fon 
49476 
200.:;R 
60014 

16 .. AO 
24:1f1$ 
24553 

LeyliYenı· Erkek 

:lataobul Te BeyoA;IU 
Bütün Anadolu yak.Mı 

NöBETÇIECZANELER 

25/9/940 çartamba 
Be11011ıu kaza.tı. - Merkezde Kanzuk, 

Tak.ilim. şı,ııde Kurtultlf. Galat.ad& :le.met. 
Kuımp94ad.1. T\lran. Huköyde Hultöy ec
zaneler! 

E~ntnö11.il. kıu:a,ı;ı - Merkeıı:de Betlr Ke
mal. KUçbkpazarda. Beruuon Alemdarda 
Arif Nee'et. Kumkapıd.a. ce.mll eczaneleri 

Fatih. kaza..ı. - Şebude.ba.tınd.a. İ ıtalr:
lu 13ehrem1nlnde Nazım. Kara.aUmrUkte 
Fuad Fenerde .Emllyadl11. Samatyada. Te
ortıoa. Akarayd1. S&rlm. t-CUneıerı 

Üak1J4.ar lccıza.tı - Ahmedlye l'uad Ha
bib ecunee:l 

St.ırı11er kazan - Sarırerde Osman ec:-

Adalar kcıı:a.tı - He.ybeltada Halk BU
Jükııı:da ŞII\hl Rızt. eczaneleri 

Kt.ıtiıkor ktu:a.n - Ealtl bkelede :euyük 
eczane. KarU:ol eaddeaınde Yeldel:lrment 
eez.anelerl 

Beşfkttlf 1cıuaııı - Betlkt ... ta Vtdln. Or
ta.köyde OrtaköJ. Arnavudköytlnde Koııı
tantın. Bebekte Merkez eczane:terl 

EıtUb ktızaııı - Eyübde Hlkmet ttc:ıane&I 

İLK-ORTA LİSE 
Taksimde Sıraselviler 86 YENt AÇILDI 

l\lüdürü ... Eski Şll11 Ter•kki Direktörü: M. Ali Ha,met Kırca 

( 

Hususiyetleri: YABANCI DILLER OORETIMINE geniş mikyasta 
ehemmiyet vermek, sınıflarım az mevcudla teşkil ederek talebesinin ça
lışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatile yakından alikadar olmaktır. 

Mektebin denize nazır kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır. 
Hergün saat (9 ile 18) arasında talebe kayıd ve kabul olunur. (Tel: 41159) 

Devlet Demiryolla~ı i. U. Müdürlüğünden: 

Sürat koı,ulan için: Bisbaı;ı, Yako
vidi'lt Nerauzis, Stratakos, Karayor-

Yarım mukavemet koşuları için: 
Stratakoi. Velkopulos, Karayorgos. 
Mavrapnstolos. 

Mukavemet ko,uları için: Ma\'Ta -
~stolo!I, Raııazo!I, Kiryakidis, Kusi
dis. 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda gösterilmiş olan 
47 kalem muhtelif lastik malzeme (.'11/940 pazartesi günü saat 15 te taah
}.üdünü ifa edem.iyen müteahhid nam ve hesabına açık eksiltme ile Anka
rada idare binasında sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği 
vesikaları hamilen eluillnv! saatine kadar Komisyonda isbati vücud etme
leri 18zımdır. 

Yunanistan atletizm birinci1iğinde va 
sat dereceler elde edilmiştir. 100 metre 
11,5 te, 200 metre 23,7 de, 400 metre 
51,3 te, 800 metre 2,2,2 de, 1500 met
re 4.6,4 te, 5000 metre 15,50.6 da, 110 
metre manialı 16,3 tc, 400 metre ma
nialı 59.1 de koşulmuştur. 

Şartnameler para11ı% 

şada Tesellüm ve Sevk 
6.60, 

ol~rak An.karada Malzeme Dairesinden, Hayda.rpa
Şefliğinden dagıtılac•ktır. (8925) 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat Yüksek 1.86, sırıkla 3.80, uzun 
üç adım 13.64 atlanmı tır. Ecnebi malı olduğu takdlrde 

Yerli • 
18265 Lira 1369,88 Lira 
35046 > 2628,45 > 

... 
. .. . .. 
' ..... . 
--
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KENDiN BiRiKTiR 1, 

.. ---------------- 1940 İKRAMiYELıııı 
T. İ$ BANKASİ 

1940 Küçük 
Cari Hesablar 

İKRAMİYE PLANI 

Ut' 
l aded 2000 liralık = :ıoCJO 
3 1000 • = 31J(JO • 
6· 500 > :30()0' 

12 250 • = 31J(JO 
40 100 • = 4()00 • 
75 50 • = 37.IO • 

210 2s • = 5250 ' 
Keşideler : l Şubat, 1 1\18)~~ 
1 Ağustos, 1 ikincite!'tiJS 
tarihlerinde yapılır. 

lktısad Fakültesi Dekanlığından : . '(~,· uıttısad Fakültesi eleme imtihanlan ilkteşrinin ikinci çarşamba ve 1'Y 
cuma günleri saat 9 da yapılacaktır. Alikadarlara ilim olunur. 

(isi, Komut~ı Satınalma Komisyonu ilanlar~ 
Askeri ihtiyac için kapalı zarf usullle 500 ton yulaf satın ahrı~ ~ 

Eksiltme 7 /10. MO günü saat 11 dedir. Muhammen bedeli kırk se _1 ~ 
yedi yüz elli liradır. Ilk teminatı üç bin altı yüz elli altı lira yifP" V 
kuruştur. Şartnamesi hergün Istanbul Komutanlığı, Iz.mir ve Ank•; ~ 
vazım Amirliği Satınalma Komh~yonunda görülebilir. lsteklilerin be tJ.11:~' 
ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektublarını Fındıklıda l(otnı.l( 
Satınalma Komisyonuna makbuz karşılı~ı vermeleri. - .~ ... 

1 

ş· 

1 
Ilı 

k 
t[• 

k 
rl 

Manialı koşular için: Mantikas. Dra
pana!kis, Filipidis, Karayorgos. 

Maraton içi.n~ Raıa:trı•, Kiryakidi.5. 

Gülle 13,98, disk 48,05, çekiç 46.22. 
cirid 60,32 metreye atılmıştır. -Sirkeci garı Ucart ••Y• ambarı önündeki yolun 15 santim mukadam 

şose yapılması ve topeka si5temi aslaltlanmail iı;i 9500 lira muhammen be .. 
delle ve kapalı zarf usuliJ~ münakasaya konmuştur. 

Nıkeri ihtiyac icin kapalı zarf usulile 500 ton yulaf satın al.1.rı•~ı~ 
Eksi1tme· 7 10. 940 günü saat 11,30 dadır. llk teminatı üç bin iki yı.ıı it ~ 
iki lira elli kuruştur, Şartnamesi hergün lstanbul Komutanlığı. ~J.ı! 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda görülebilir. ıste dı.,.~ 
belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektublarını FıD (, 
Komutanlık Satınalnıa Komisyonuna makbuz karı;Llığı vermeleri. 

- ~ ı,,"I 
Askeri ihtiyac için 28 9 940 ~ünü saat 10 da Pazarlıkla elli ton rıt• ~·' l"ı. 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 12500 liradır. Şartnamesi her gil.1' t,ıl'r fıı, 
misyonda görülebilir. İs~klilerin belli gün ve saatte yüzde on be$ırııt1~ .._ ~ı. 

Ciridci Kemal ab$1ıra ba~lamadan 
eV\o'el stil idmanını yapıyor 

mak dolayuıile biz de milli takım 
namzedlerimizden bahsetmeği lüzum
lu bir me,gale ve zevkli bir vazife 
addettik. 

Atlellerimizin bu seneki çalışmaları 
fim.diye kadar yapılanlara pek brn
zemez. Atletizm, artık yalnız bir ki
tinin ötreteceği ve her branşa yetişe
blleceği tekilde yapılan bir spor ol -
madığından, her branşa, bu işte vu
kuf ahlbi olmuş, vaktile müteaddi.d 
antrenOrlerle çalışmış; eski atletler 
bakmaktadır. 

Bran.tlar, sürat ko,ulan, uzun ko-
,uıar, atlamalar, atlamalar olarak 
dörde ayrılmıftır. 

Atletizmde antrenman kadar gıda 
rejiminin de rolü büyük olduğun -
dan, atletlerin yemekleri de aynlmış. 
ve her atlet mensub olduğu bran -
, 1n muuında yemek yemeğe, tabi 
tutulmuıttur. 
Sabahları hafif jimnastik yapan at

letler, her gün öğleden sonra aaat 
13.30 da Fenerbahçe ıtadyomuna gel
mekte ve idmanlarını yapmaktadır -

!ar. 

Bir milyoner köyü 
Bu köy Yugoslavyadadır. j.smi de 

Gruda. Köy bir gölün kenarındadır. 
Gayet sulak, mümbittir. Köyün hal
kı hayatını neye hR!lretmiş:tir, biliyor 
mu!'l:unuz? Margarit yctiftirmeğe ... 
Margarit kelime!'linln inci manpslna 
geldiğini söyleyen 18.tinler- meğero:;e 

haklıymışlar. Çünkü Gnıda maq:ı:a

ritleri, yetiştirenler için. Saba Meli
kesinin kolyesinden çok daha kıy· 
metlidir. 

Yukarıdaki satırları okuyunca ken• 
di kendinize t()yle düşünecl'?ğiniz mu
hakkaktır: Acaba Gruda margatir -
leri neye yarayor? Büket mi yapıyor
lar, bahçeleri mi, ıı:epetleri mi aüsle
yorlar? Hiç biri değil. Çiçekler top
landıktan sonra lçurutuluyor, ezilerek, 
toz haline getiriliyor. Ve bütün dün
yadaki ecza fabrikaları tarahndnn al~ 
tın pa.ha!;ına satın alınıyor. Zira bu 
çiçekler zararlı böcekleri öldüren bir 
hassa ta:ııımaktadırlar. 

Yugo!!ılavyada bir göl kenarında şa
irane çiçek tarlaları içinde beyaz elbi
seleri rüz~irda uçuşarak çiçek topla
yan güz.el gene kızları tahayyül edin.iz. 
Gruda'run mes'ud gene kızları, ciho.%
lannı, drahomalarını temin etmek için 
margarit toplayorlar! 

YENi ESERLER 

Yapma çiçekler 
Beşiktaş Dikiş Yurdu sahibi Şükrü 

Canal tarafından yapmn ı;içeklcr na
mile şapka, tuvalet, vazo çiçek!C"rinın 
nasıl yapılacağınt patronluilc beraber 
gfuı:teren ve yapılmasını çok knlny bir 
ta.rzda öğreten bir eser neşredi!nı.iştir. 
Keneli kendine hoca.sır. her ısted.igı çi
çeği yapmağı arzu eden:eı:ie kız 5an'at 
okulları ve biçki yurdları talebelerine 
şayani tavsiyedir. 

r ABONE ŞARTLARI"'\ 
Türkiye için : 

Bir aylık 00 Kuruş 

Uç aylık 250 
Altı aylık 475 • 
Senelik 000 

Yabancı memleketler için: 

Altı aylık 850 Kuruş 
Bir senelik 1600 

lmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyah idare eden 
Yazı işleri Müdürü : 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldıkt yer· 

'-~...;C=u=m=.;h~u=ri~y~et;:_=n=ıa=t=b~aa=q.;....~-~ 

fiat Murakabe Komisyonundan: 

Münakasa 7 /10, 940 pazartesi ııünil saat 11 de Sirkecide 9 uncu Iıletıne 
binasında A. E, Komb;yonu tarafından yapılacaktır. 

lsteklilerin ayni gün saat 10 a kadar kanuni vesaik ve 712,5 lira muvak
kat teminatı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını. Komisyona vermeleri 
ıaı.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Komi.~ondan verilmektedir. (8963) 

e koz Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Çubukluda Çubuklu cadde~inde Hacı Ahmedin 10 numaralı evinde oturan 

Ömer Çelen varislerinden anası Ayşeye: 

İnhiıııarlar İstanbul Başmi.ıdürlüğü tarafından Çubukluda Çubuklu cad
desinde Hacı Ahmedin 10 numaralı evinde oturan yukarıda adı yazılı Ayşe 
aleyhine vera!"etinden dolayı ikame edilen 118 lira alacak davasından dolayı 
cereyan eden muhakemede müddeialcyhanın orada oturmadığı anlaş;ıJmış 
olup gittiği mahallin de meçhul olmasına binaen Hukuk Usulü Muhakemeleri 
kanunu mucibince ilinen tebligat icrasına ve tarihi nandan itibaren il8n müd
detinin 15 ş:tün olarak tayinine ve muhakeme gününün de 21:10:940 saat 11 
olarak tesbitine karar verilmi• olduğu tebliğ makamına kaim olmak ÜZC're 
ilan olunur. (9098) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Yeşilköy ve O~aniye Tehiz f'stasyonlanmız kışlık kömür ihtiyacı olarak 

19 ar tondan 38 ton Türk Sömikok kömürünün alımı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 16 10 '940 c;arş.amba günü saat 14,30 da B. Postane binası karşı
sında Valde hanının ikinci katında idaremiz U. pc:po Muhasibliği odasında 

toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher tonu muhammen bedeli 26 lira, hepsinin 988 lira, muvakkat temi
nat 'l5 liradır. 

İdman aaatleri haricinde sporcu -
ların yorgunluk vermiyecek her türlü 
eğlence ile vakit geçirmelerine mü -
1&ade eclilmi,tir. Çocukların ek.!eriıi 
okumakla, bazıları da deniz kena -
rında balık tutmakla vakit geçirmek

tedirler. 
TUrkiye birinciliğinde milli takun 

namzedlerinin tam formda olmıyarak 
vasatın biraz üstünde dereceler yap
mı, olmaları takımın lehine olmuş-tur. 

18 numaralı ilin - Zahirenin perakende satışlarında evvelce tcsbit ve 
ili.n edllmlt olan yüzde on kir haddinin azami yüzde on beşe, Trabzon yağ- Talibl~.rin olbabdaki .şar~a.meleri.ni, görmek ve muva~at .. t~minall~rın! 
Jarının perakende aatışlarındakl % 15 kilr haddinin de azami o/o 20 ye çıka- yatırmak uzcre çalıı;ıma gunlerınde Buyuk Postanede mezkur Mudurlük Idarı 
nlması muvafık görülm~tür. Trabzon yağları için kabul c-dilmU: ohtn bu Kalem Levazım kısmına, eksiltme Wln ve saatinde de 940 seneıd için muteber 
nisbet Urfa yllğlarına falllil olmayıp diğer yağlar eskisi gibi azami o/o 15 kRr ı Ti~aret Oda_sı veı:ııkası ve muvakkat teminat makbuzile birlikte Komic;yona 
haddi ile satılacaktır. (9126) muracaallerı. (9093) 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Torres ilkin taşırmış, hiç bir şey 
anlamadığı için aptal aptal etrafına 
bakınmaia ba,lamıttı. Fakat Fran -
cis'in heykelin ağz.ına atef ettiğinı gö
rünce atlattığı tehlikeyi anlamakta ge ... 
cikrnedi. İhtiyar Hindliye gelince iti
raz makamında var kuvvetile haykıı ı
yor: işlenen günahın büyi.iklüğÜ.P\Ü 
anlatmağa çalıtıyordu. 
Franc~ elini ceketinin bir ucuna 

sararak, heykelin ağuna soktu ve ya
ralı bir yı1an çıkardı. Zehirli yılanı 
havada fiddetle silkerek kafasuu ta~ 
hey kele çarpb. 

Sonra, bin ihtimamla, elini tekrar 
deliğe aoktu ve mücevher kakmalı bir 
anahtar çıkardı. Anahtarın bo}"U erkek 
mabud heykelinin kulağındaki kilidin 
boyu kadardı. 

İhtiyar Hindlinin tarifi üzeıe, anah
tarı kulağın içine soktular. Şimdi a
caba ne olacaktı? Su seviyesi bırcJ~n
bJrl' inecek mi idi~. 
Bır müddet beklediler. Fakat &U hi.-

Macera Romanı 
TEFRiKA: 46 

li bütün kuvveti.le [lfkırıyordu Bir

denbire Torres'in sesi i,itildi •: 

•- Bakın! Bakın! ~le bizi kurtara
cak menfez! 

FilhakiKa duvarın bir kısmı kendi
liğinden yukarı kalkmağa b~lamı~tı. 
Drmek, ihtiyar Hindli doğru 4~vle -
mitti. Mağaranın a;zından degıl, bu

radan çıktlacakU. 
Hepsi birer birer duvarın altından 

geçtiler ve bir dehlize çıktılar. Fakat 
ihtiyar Hindli birdenbire: 

- Oglum! diye bağırdı. 

Ve soldan geri dönerek geriledi. 

Duvarın yükselen kısmı ilk vazi-
yetine gelmek için inhleğe ba.ş~amıştı 
bile. İhtiyar Hindli duvarın altından 

geçebilmek için •ürüne sürüne iler
ledi. Duvar ıtiratle kapanmıf; hey
kellerin bulunduğu odadan gclcı"\ ~u
lar duvara çarpmıştı. 

• • • • • 

xvı 

Çinli Yi • Poon'un 
sattığı vesikalar 

Omuzlanna ı;iyah bir ~al rıtmış bir 
koca karı ile orta yaşlı bir Çin;ı So
lano'ların çiftlij?:inc do~u 1lrrliyordu. 

Koca karı o kadar yor,un Ye bit
kin bir halde idi ki, Çinliye dayan
masa hemen oracığa yıkılacaklı. 

Bu Çinlinin adı Yi - Poıın idi ve 
mesleği de topladıgı ırları ı:ıatmakh. 

Koca kanyı verandanın gölg1?1i bir 
yerine oturttuktan sonra, Yi - Poon 
kapıyı çaldı. V kapıyı açnn hiımet -
çi kı7.a, efendisine verilmek üzere ıtU 

ki(::ıdı uzattı~ 

Muhterem beyefendi, 
Sinyorita Solano'ya aid ga.yct mü

him bir sır muhafaza ediyorum. Bu 
sırrı utııiılini:te anetmek hu~u~.unda 
müsaadei iliniU muntatıtım. 

t:ulunuz 
Yi - Poon 

Evde Enriko Solano ile oğulları 
vardı. Leonsıa dı~arıda idi. Hcnry 
kasabaya inmi'f, Fr;ı.nci!f. pek müs -
tacel b,ir davet üzerine. Ne•:yorka ha
reket etmişti. 

Çinli. E:nriko Solano ile k-ını k:tr
şıya oturduktan .aonra sJze başladı: 

- Sinyorita Leonsia sizin kızınız 

değil! dedi. 
İhtiyar cevab verdi: 
- Evet, haricde bun:ı bilme1ler. 

Fakat bu bizce malÜ..'ll bir feydir. 

Sen, bize bahsedc"reıiin mühiın sırrı 

söyle .. 
Çinli şeytani bir tebt:ssümle gülü."Jl· 

ı-eai· 
- Bendeniz ıır fica~r.ti ynl)arım, 

dedi. Pc~in para a linadıı..n ma hmı tes
linı edemem: 

-. Peşin para mJ'!' F1traz.ı ne kad.:ıı" 
- Be, yüz altın -J.J1 drla yol ma~r<ıf-

lanmı öderseniz henden bahsettiğim 
mühim sırra aid büli.in vesikaları a
labilirsiniz. Ben lıu ~n-rı ha~ta bir 
koca karıdan öğr~ndim. Kendı-.i de 
dış.arıda emirlerinize hazırdır. 

ÇinH paraları cüzd-:ınını:ı yelleştırdi: 
- Bu koca kcırı İııpıtnyada doi:ınuş 

ve gene yqında. çok zen~in bir in -
giliz ailesinin yanın-ı h.:.1mctriliğe gir
miştir. ingilterede uıun müddet on
ların yanında kalciıkl<1n sonra bir gün 
hanımile kavga etmi' ve intikam m~k
sadile evin küçük kızı;u Panamaya 
kaçı~mu;tır. Sinyor Solııno'nun kı.a 
di.ınyaya eelmedi~i i-;in bu kızı evl6.d 
edindi. Koca karı vi~dan aubına da
yanamamış, günahını bir ~apa1a iti
raf etmiştir. Kaçırdığı kız, lnsilterede 
meşhur Morııan'lar aılPs:nc men:sub'
muş. San - Antonio kasabasından ge
len bazı kimseler koca karının bu -
lunduğu Kolon'dan geçerken Sinyor 
Sohtno'nun kız.ile l\lorgan isminde bir 
gencin evlenece~ini söylen1işler. 
Henry Morgan denılcn bu delikanlı 
kimclir biliyor mu~unuz? Sinyorita 
Leonsia'nın erkek 1cardcşı! 
Hazır bulunanlar buyük bir hay • 

retle baRırdılar: 
Erkek kardeşi mi? 

- Evet, ikisi de aynl ana.:lan ve 
ayni babadan dünyaya J!l'lmişlerdir. 

Çinli bunl:ı.rı söylı}'erck koltugtınun 
altındaki paketi açtı. Buntır bir ta
kım madalyonlar, foto:~ı:af!ler \.'I? !ll<th

teliğine imkin olmıyan resmi v~!:İ -
kalardl. 

Francis bu sırad.ı N~vyorka varı -
yordu. İhtiyar kur<l Thoma'i Rc-gan'ın 
çevircliği dolablar, .:ıenc adamın mil
yonlarını cidden fchlil<eye atmıştı. 

Zavallı delikanlı hem ıı;eçırdigi kulb 
macerasının ııtırab ve ümidsizliği 
içinde kıvranıyor, hem de korkunç 
bir iflils arifesinde bulunuyordu. 

Regan, zihiri dostluğuna rağmen, 

senelerce sabredip beklemiş ve ba
badan alamadığı bir intikaı.u oğlun
dan almak için öldürücü darbe) i vur
maj;a hazırlanmışU. 

Francis Morgan'ın ayakları dibinde 
açılan ülıis uçurumuna ;uvarlanmıı
ması ve maskesini atan rw.kibint ez -
mek için milyonlar ve milyonln.r hl
z.ımdı ki, dostlarından hi; biri bunu 
temin edemezdi. 

xvıı 

Torres ile Jefe Politi· 
ko'nun akıbeti 

Hazinenin bulunduğu n1af:1'ra)'ı 
hem Solano'lar, hem de Sinyor Al • 

natlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna ge (rJJ1~ "il b 
1. ~. 

A~keri ihtivac için 27 9. 940 gu~at 10,30 da pazarlıkla beş bin ~ ~ 
alafranga kiremid ve yirmi bin metre murabbaı muhtelü eb'adda Cil~ / ~ijtt 
alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli 800 lira 42 kuruştur. BuJl1 #~ ~ 
ayrı ~liblere de ihale edilebilir. Şartnamesi her gün Komisyon~a \)İrf:V' 
hilir. Istekhlerin belli ~ün ve saatte yüzde on lx!ş teminatlarıle (~ 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma 1:;"yonuna gelmeleri. ~ 

Askeri ihtiyac için 28. 9 '!)40 günü saat 11 de pazarlıkla bin adcd ;~ 
mangal nümunesine göre satın alınRcaktır. İsteklilerin belli gün ,;e ~~ 
yüzde on beş teminatlarile birlikte Fındıklıda komutanlık satın:ılına (~ 
yonuna gelmeleri. - ~ Ask~ri ihtiyac için 26 9 940 günü saat 16 da pazarlıkla on beş birıetıı% 
ayşekadın ve türlü, yaş sebze konservesi satın alınacaktır. M\ilianıJ1"1eııit1 tıı". 
14400 liradır. Şartnameşi her ~ün Komisyonda görülebilir. lsteklilef 11~ 
gün ve saatte yüzde on bet kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda l(octl (f17 

Satınalma KomLcıyonuna gelmeleri. - ••• tı>, 
saka koşumu \! d~ r 
if günü Fuı.dıkl1 (91 

A.cı.keri ihtiyac için paZArlıkla nakliye koşumu, 
hayvanı satın alınacaktır. Vermek isteyenl('rin her 
mutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

- d< Hadımköy hastane!"inin tamirl 11 birinciteşrin 910 günü saat 11 i~ 
ck!'-iJtmc ile yaptınlacaktır. Muhammen bedeli 7560 lira 56 kuruştu~'ro! 
ı;ıinah 567 lira 5 k~ş;tur. Şartnameı:ıi her ~Un Komisyonumuzda ~o f.·~ 
isteklilerin belli gun ve saatte ilk teminatlarile birlikte Fındıklıda cr:
tanhk Satınalma Komisyonuna li(elmclc-ri. 

- ..Av 
Askeri ihtiyac için 30 rg '940 günü saat on birde pazarlıkla 1500. B~t! ~ 

rava~a satın alınacaktır. ~ubammen bedeli 6375 liradır. Şartnanıesl !i tt'". 
Komısyonda görülebilir. isteklilerin belli gün ve 1a:ı.tte yüzde on tıt)111,~ 
natlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sahnalma Komisyonuna. ge (,. 

- ... .1 
Askeri ihtiyac için 30 9 940 "ünü srht 10.30 da pazarlıkla 50 ~ 

25 küçük y~mek kazanı satın alınacaktır. Şartname~i her gtin :K.oııı t:ıif 
görülebilir. ]!=;teklilC!rin belli gün ve snatte yüzde on beş teminatl&fJlt (· 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

varez Torre5 öğrenmiş: fakat hazine 
kimsenin eline geçmemiştı, 

Sinyor Torres meseleyi ı:Jerlıı:ıl Jefe 
Politiko'ya açtı. Onun yardımını is -
tedi. Vakit kaybetmeden harPket et
mek ve dinamitlerle mağaraya nüfuz 
ederek hazineyı rl'kiblerine kaııtır -
mamak lazımdı. . 

Torres'le Jefc ~olitikı:ı. \''! tr,aiyetin
deki jandarmalar yola çıktıklan !öl

rada Lconsia ile k·ırdeş\ Henry l\1ıır
gan ve Solano'lardan rraireitkeh lıir 
kafile de mağaranın yolunu tutmuş 
bulunuyordu. 

Torres'in kılavuzluğu altında iter .. 
!iyen kafile, dinamitle kayalık1arı 
berhava etmit ve büyük bir gc-dik 
açmağa muvaffak olmuşl.u. Artık ma
ğaraya girmek ve ha1.ın<'yİ kurtarmok 
basit bir mes~le haline gL•liyor de -
mckti. 

Fakat, tam bu sıracl;:;. hiç bekleın~
dikleri bir ba~kına u~r;ıdıl.1r. Etraf
tan bir ok yağmuru vn.ğıyordu. Jan ... 
darmalardan ikisi de~hal )'er~ yu·;dr
landılar. 

Bunlar medeniyetin henu:. a}'»k bas 
madığı yerlerde asırh·.rdanbcd tec -
rid edilın.i, bir halde ya91yan eski 
Maya kabilesi idi. Da~ların arasında 
ve hazlnenin bulunduQu mağaranın 

civarında bir vadide ya51yodıırd1. Di
namit seslerini duyunca. beyaz;arın 

geldiğini anlamışlar ve ansızın bas -
tırmışlardı. 

Kafile efradı henıen yere yat;ırak 

silôh1ı sarıldı. Kabilenin kadın ve er-

el 
kek muharibleri kurş"'una k<1~ 
tıyorlar ve müthiş. zayiat vef~bıl"ıf 
Fakat karınca gibı kavrıaştl fi' 
ölenlrrin yerini doldu~ırHı.kt• ~' 
çekmiyorlardı. ,ıJ 

Bir müddet sonra, korkuf\Ç (j~ ıe 
lar ve haykırışlarla kafi!c~1\:ıf!"° 
saldırış saldırdılar ki, s•.l;J.tı·b't:,, 
tünlüğü tc5irini derhal Jca) ıJP• 
taraf göğtis göğüs'! gır~la 
başladılar. . ./' 

• 11~1~ 11) 
Boğuşma pC!k kanlı ve vaı .~ oe / 

luyordu. ~1ıuaklar ~o;;\ic:;let1l1pl 
jandarmaların kafaları toP 
taşlar altında eziliyordu. ,r{ 

Jefe Politiko sağ amzoııd311 ı1s' 
yara almıştı. Sürüne süri.lll~ ,,cı 
mağa çalışıyor; arasıra aC· 
yordu. .ııJ' f 1 

Bir ağacın arka~ından çı~rl. 
saçlı korkunç bir kadın sırı ~J 
rahya yaklaştı ve yerctcrı )ı.,P" 
kaldırdığı bir kaya parçasını 
üstüne bırakıverdi. ô'" 

Sinyor Torrcs'e .gelinre. 
0rs.t 1-

sünden bir zehirli ok'a pı1' 
!l:ll"tüstü yatıyordu; ve eçl P 

rı• 
gözlerinde bir ti.irlü b,VU?3 

tınların hayali vardı. ' 
o""" Kabileden sağ kalanl:ır • ~..., 

bedh dedikleri tapınakta J~ ~ 
süren bir iyin yı:.ptık1arı sıt~,Jı" 
nolar mağaranın önüne 4e"~ 

ve ~·. cenk meydanını hayr'!t .bf!ı '".J 
dolaştıktan sonra vakit }c:ll~ 
mağaraya dalmışlardi. (/V 


