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C:ühtnuriyet Türkiyesinde olsun, t. 
randa olsun, bütün devlet faaliyet
leri, siyasi ve içtimai terakki hedef. 
lcı; yeni ve müstakil hüvviyetli mo
dern bir cemiyet kurmaktır. Ve ya
~ll Şarkın büyük reformatörled 
•on 20 sene içinde memleketlerine 
2o asırlık yeni bir zihniyet aşıla
~ışlardır. Türkiye ve İran, bugün 

U sosyal hat üzerinde müşterek 
llıuJı:addera ta sahiptirler. 

Sadri ERTEM 

ııisyC- 1( om.şu dost, müttefik, bü. 
~r sJ yük İran elçisi İzmir Fua. 
~~ilttda söylediği bir nutukla kar-

~ 
. R~ş 'l'ürk milletine İrarırn kal. 
~1llden gelen duygularını anlat. 
6 gel~ gibi, büt~ dü~yaya da bü

bik'f Ult hakikatlerı hır kere daha 
~ etti Bazan diplomatlar yaL 

1 

~ hissiyatı üade etmekle iktifa 
~etler. Bu hisler güzeldir; fakat 
a tatbik kabiliyetinden malı.. 
, dur, yahut ta tatbik im. 

f,oç ı:rıu bulabilmek için hakikat 
a- aya muhtaçtırlar. 
LI İtan Büyük Elçisi hisleri haki
~at, hakikatleri his adesesinden 

,eçıl'erek bize hitap etti. Çünkü 
1~ hisler ve ayru hakikatler 

p ~~deyiz. Arzularnnız kadar 
I~~ seyri de iki milleti 
erı:~§terek davalara, müşterek fa. 
d 1Yetlere sevketmektedir. "En 

11 ,~ kimi seversiniz?,, diye bir 
i'«ll sorulsa buna verilecek en 
estirme cevap "benim gibi ya. 
ayan, benim çektiklerimden ha
etj olan,, dır. 

toL au bakımdan İran bizim, biz 
azar::uıın çektiklerini, çilelerini en 

o·~ bili' • 
o kO'~t nz. 
thal :tan ve Türk münasebetleri 

i~stiinde tarihin eski devirlerin. 
ari en başlayan işbirliği zaman za
°.!1~~l'l yabancı bir takım amiller 

'&<:ünden bazı inkıta devreleri 
l~İrtnişse de iki n:llletin y~km

p- <>11ll gösteren, aliikasıru lzhar 
~ kültür mübadelesi, denebi
lti, hiç bir zam.an nihayet bul-

** r aldıranda harbeden Ya-
y vuz farisi şiir yazıyor, 

fatayı unvan.mı alan İsmail Sa. 
~ türkçe mısralar yaratıyor. 

liıt~ ve Türk münasebetleri 
~~ 18 inci asırdan sonra 
l_~ek bir kadere tabi olmaya 

ta·~larnıştır. 

si~~iden Hint • Avnıpa müna.. 
~~~ İran ve Anadolu yaylala. 

dan geçerdL Bu yol bu iki 
z ~~eket arasındaki münasebeL 

"'~ temelini teşkil ettiği gibi, 
ab~~ _ve medeniyet dereceleri Ü· 
~lQd.e müessir oluyordlL 10 un.. 
~~~da deniz yollan bir taraL 

bı. ... ~tlas sahillerinde yeni li. 
t~· yeni şehirler tesis eder. 
b(i il iara kervanlarmm geçtiği 
rı!Uk yollan da yavaş yavaş 

.... ~ arsa, kuş uçup kervan göç.. 
:t cı diyarlar haline koydu. 18 in.. 

eı.ıô(i ~an itibaren A vrupanm 
ır!_Uk sermaye akınları Tuna 
1.·.nından başlayarak Sind boy

it a kadar yayılmaya başladı. 
fı.) alon yalnız ekonomik, yalnız 

;~)~lll ll:d değildi. Akın yolu üstünde 
İlf..ı~ cemiyetlerin mevcudi. 
.~'QU de imha kasdmda idi. 

At 1 * * tJJlı ite müşterek kader böyle 
94~ başladı, üstün bir medeniyet 
11;" P vasıtalarını Tunadan Sarı 
1 
t-_ ~avi nehre kadar böylece 
L..~ etti Hariçten gelen bu a.. 
b~ tnemleketlerin içinde olan 

•'itıt ~~etler ~esnet!~ v~e-
dar1,1l'goruyordu. Teok.rası,,, me
üı:ı~ ~l'et düşmanlığı,! bunları:n bi. 
ii' ~ safını işgal edıyordlL 
t:ı~ .Asyanın Büyük Harp son.. 
~~dan itibaren mazhar olduğu 
~~a faaliyeti bu tarihi sey. 
Şey hır aksülamelinden başka bir 

o· cleğUdir. 
aı• r ?-iitekim Cümhurlyet Türkiye-
w llld.e l t Is b ·· ı ·· 
•Y ievt o sun, randa o un, u un 
t• :rıaı et faaliyetleri, siyasi ve içti. 
'lniis terakki hedefleri veni ve 
;rf"e-~kil hüviyetli modem bir 
aO - ••tl 
dlltliy Yet kurmaktır. Bu yeni ce. 

1n4ltıiis~t hür bir bayrak altında 
.. i>la~,,~kil ve modern birer uzviyet 
~ "'-'l:tir ,, l3 . 

:ııı U c l.l }eni cemiyetin şiarı, tabia. 
,ı • llrn ll lJ>-i şekilde istismar, müspet 
b

1 ~e~ \'e tnüspet zihniyete kıymet 
· ınes ek ve harap olan yurtları 
·ö~· Şen, makineye kavuşmuş 

\' ktir. 
~ tl ~Itı şarkın büyük reforma
e E!l"ı son yirmi sene içinde 

ir ~ketlerine yirmi asırlık yeni 
niyet aşılamışlardır. Tür. 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 6) 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gaaon diyor ki: 

GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

"'Her tadr bcı kitapta gösterdiğim asulJeri tatbik etmek 
suretiyle bir iki aene gibi lı:ıaa bir ıı:amaıt içinde miiştet'.ile
ri.ııin adedini bir miali arttırabilir. Ben ba kitabımda ıizc bu 
ııa.nati öğretiyorum." Fiatı 50 kuraı. 

............................................................... ~ 

İngilizlerin "Nel son,, mhh kruvazörü tam yol la seyir halinde 

Hava Harpleri 

Alman istila 
Üsleri 24 Saat 
Bombalandı 

lngiliz Tayyareleri. 

Müthiş Tahribata 
Sebep Oldular 

Londra, 22 (A.A.) - İngiliz 
Hava Nezareti tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri düşma. 
nm Manş limanlarındaki istila 
üslerine karşı hücumlarına dün 
ve dün gece de devam etmişler
dir. Gündüz, bombardıman tay. 
yareleri Flessingue ve müdafaa 
tertibatını, Rotterdam, Anvers, 
Ostend, Holandada Fernenzen, 
Saint Omer ve Calais kanalında 
toplu halde bulunan su kesimi az 
gemilerle mavnalara hücum e~ 
mişlerdiI" Sahil muhafaza teşkı
Iatına mensup tayyareler seyir 

(Sonu, Sa: 2. Sili 5) 

Askeri Vaziyet 

16 Günlük Kesif 
Hava T aarruzlan 
Ne Netice Verdı? 
Dün gece İngiliz bava ffiolan, 

Fransız ıahillerindeki Alman ha
zırhklarım tekrar tiddetle bom
bardıman etmişler ve düşmanm 
bütün tertibatını altüst etmişler
dir. Geçen Pıuartesi günü başla.. 

yzp ilç gijn süren fırtına, sahiller
de toplanan Alınan nakliye vası. 
talanru dağıtmıştı. Fırtınadan ııon
ra Almanlar bu nakliye vaısrtalan
nı tekrar toplamışlar ve dün gece 
İngiliz tayyarecilerinin müşahe
desine göre, tekrar istilba hazır 
vaziyette mevzi almışlardır. Hat
tl, İngiliz tayyarecileri bazr vapur 
ve mavnalarda asker gördüklerini 
söylemişlerdir. Demek ki Alman.. 
lar istila planını henüz terketmiş 
değillerdir. Fakat bir taraftan ha
vaların fenahğı diğer taraftan ln. · 
giliz tayyarelerinin mütemadi bom 
bardımaru Alman planlarım altüst 
etmektedir. 

Londra üzerine toplu hava taar
<Sonu. Sa: 2 Sil: 2) \.. ________________ _,. 

----... 

Afrikada Harp 

Mısırda Yeni 
Bir Kabine 

Buhranı Oldu 

Derhal Harp ilan 
Edilmesini isteyen 

4 Nazır istifa Etti 
Kahire, 22 (A.A.) - Reuter: 

İtalyanın Mısır arazisini istilası 
bahsinde muhtelif fikirler bulun. 
ması sebebile, dün akşam, ansı. 
zın Kahirede bir kabine buhranı 
olmuş ve Saadist partisinin mü-
him azasından dört nazır istila 
etmiştir. Ali Mahir Paşanın riya. 
setindeki Saadist partisi, Mzsırın 
derhal harp ilan etmesi t:ırafta. 
ndır. İstifa eden na~ırlann yeri
ne, Kral emirnamesıle dört yeni 
nazır nasbedilıniştir. 

Sözüne itımat edilir bir meın. 
hadan öğrenildiğine göre, bugün. 
kü vaziyetile kabine, müstacel 
kararlar almak için üzerinde taz
yik icra edilmesini istememekte 
ve nihai kararı almadan evvel 
daha geniş inkişafları beklemek 
arzusunda bulunmaktadır. 

İNGİLİZ TEBLiGt 
Kahire, 22 (A. A.) - İngiliz resmi 

tebliği: Mrsrrda: dün sabah, düşmar 
tayyareleri İskenderiyeyi bombardı. 
man etmişler ve ehemmiyetsiz hasara 
sebebiyet vermişlerdir. Zayiat çok az
dır, 

Filistin: Dün öğleden sonra düşman 
tayyareleri Hayfaya tekrar hücum et.. 
mişlerdir Sehrin muhtelif mahalle
rine atıl~ bombalar bazı hasar yap
mışlar ve bu meyanda bir cami ile is. 
lam mezarlığına bombalar dilşmüştür. 
32 ölü ve 18 yaralının hepsi araptır 
Tayyare dafi bataryalarımız ateşile en 
aşağı iki düşman tayyaresinin hasara 
uğradığı zannolunmaktadrr. 
Diğer caphelerde işara değer bir 

hareket olmamıştır. 
İTALYAN TEBLİGİ 

! İtalyada bir mahal, 22 (A.A.) - İ
talyan umum! karargAhı 107 numa
ralı tebliği: Hava kuvvetlerimi:dn 
Marsa - Matruha karşı yaptıkları 
bombardıman endahtı kesafet ve isa
bet itibarile mühim bir netice ver
miştir. Birçok yangınlar müşahede 
edilmiştir. Tayyare dafi toplarının 
şiddetli ateşine rağmen, hedenere L 

ı sabetler olmuş ve bunlar tahrip edil
mi~erdir. 

(Sonu, Sa: 2 Sü: 2) 

"uçAN KALE .. LER Demirspor Fen eri 
Amerika, Bu 3-1 Y'enerekTürkiye 

Tip Tayyareleri Şampiyonu Oldu 
de Verecek 

Yeni Görüşmeler 

tngifiz - Amerikan 
işbirliği Pasifike 

Teşmil Ediliyor 
Londra, 22 (A.A.) - Cordel 

Hull, Lord Lothian ve Casey a
rası~da cereyan eden görti~me. 
ler Ingiliz efkarı umumıyes:nin 
nazarı dikkatini celbetmektedir. 
Bu görüşmelerin tafsilatı malum 
olmamakla beraber İngiliz ve 
Amerikan işbirliğini Pasifik'e 
teşmil etmek niyetinin işareti o. 
larak telakki edilmektedir. 

Cereyan eden mücadelede İn
giltereye yardım arzusunun en 
bariz tezahürü olan 50 destroye. 
rin gönderilmesinden sonra her 
meselenin tetkiki vesilesile Ingil. 
tereye daha ne tarzda yardım 
edilebileceği devamlı surette iz
Kar edilmektdir. Bu meyanda ez. 
cümle uzun menzilli ve "uçan 
kale,, ismi verilen ve 3000 mil 
katedebilerek düşman toprakla. 
rının en uzak kısımlarına hücum
lar yapmaya müsait bulunan 
bombardıman tayyarelerinin ve. 
rilmesi de vardır. 

Amerika tarafından İngiltereye sa
tılması tasavvur edilen 30 gemi ve faz
la malzemen;n mübayaası için Kanada. 
ya yapılacak kredi ve karlar Kanada 
tayyarecilerinin talim yapmasına mani 
olduklan zaman Amerikan hava üs
lerinin bu talimler için kullanılmasına 
ait meseleler zikredilmeğe değer. 

Amerikan efkan umumiyesinin ha
reketi istikametini gösteren, ayni za. 
manda İngiliz davasına fiili bir yar
dım temin eden haller bunlardır. 
YETİŞTİRİLEN PİLOTLAR 
Kanada hava kuvvetlerine gönilllü 

yazılan Amerikan tcbealannm ayda 
tahminen 100 kadar olduğu hakkında 
Ottawada yapılan resmi beyanat, esa
sen 26,500 kişiden mürekkep Kanada 
hava kuvvetlerinin ne gibi bir yardı_ 
ma istinat ettiği hakkında bir fikir ve
rebilir, Tayyare mürettebatı meselesi 
hali hazır harbinin meydana çıkardriı 
en mühim meselelerden biridir. Sinc
lair söylediği nutukta İngiltereye tev. 
cih edilen kesif hücumlarının başın. 
dan beri Alman hava kuvvetlerinin 
zayiatını 4000 tayyareci yani ayda 2908 
tayyareci olarak tahmin etmiştir. 

Daily Telegraph, ayda ancak 600 AL 
man tayyarecisinin uçar ve muharebe. 
ye iştirak edebilir hale gelebidiğini 

tahmin etmektedir. Alman hava kuv
vetleri bu suretle her ay tayyareci 
mekteplerinin yctiştirdiii tayyareci_ 
!erden beş defa fazla zayiat vermekte_ 
dir. Ölen ve esir düşen pilotlar mese
lesi Almanyada ciddi bir şekil almak
tadrr Halbuki bu muvazene İngilizle. 
rin çok lehine gözükmektedir. 8 A
ğustostanbri İngilizler 600 den az pi. 
lot kaybetmişlerdir. Buna mukabil mu-

(Sonu. Sa: 2. Sü: 7) 

~efsfcümhurunl 
Sehcet Uz'a 1 

lllilatları 
İ.zmir, 22 (A. A.) - Milli Sefi

miz Reisicümhur İsmet İnönü be. 
tediye reisi Behçet Uz'a aşağıdaki 
telgrafı göndermek suretilc iltifat-

Şehrimizdeki Maçı Beşiktaş Kazandı 

Dünkü Fener _ Beşiktaş maçından bir görünüş 

Lik maçlarına dün Fenerbah. ı sim yapılmış ve Beden Terbiyesi 
çe ve Şe:.ef .. stadl~d.a başlan- Bölge direktörü Feridun Dirim. 
mıştır. Gunun en mühım maçıa:ı tekin kısa ve beden terbiyesinin 
Fenerbahçe stadında yapıldıgı gayelerini anlatan bir hitabede 
için öğleden itibaren tribiinleri bulunduktan sonra 1939 ikınci 
doldurmaya başlamış olan seyir. lik şampiyonu Beyoğluspora, bi. 
cilerin adedi son ve en mühim rınci lik şampiyonu Beşiktaşa, 
maç başlarken yedi bini aşmıştı. 1939 milli küme şampiyonu Ga-

Beşiktaş • Fenerbahçe mnçı latasarayla 1937 ve 1940 milli 
başlamadan evvel kısa bir mera- (Sonu. Sa: 2, Sü: .() 

Attlee "Endişe ı Alman Hariciye 
Bakidir,, Diyor Nazırı Döndü 

"Haftalar İlerledikçe 
İstila Teşebbüsünün 
Güçlüğü Artıyor,, 

Ribbentrop, Dün 
ı ~1ussolini ile Üçüncü 

Defa Görüştü 
Roma, 22 (A.A.) - Almanya 

Haricıye Nazırı Von Ribbeatrop, 
Mussolini'ye veda etmek üzere 
bugün 12 de Venedik sarayına 
gıtmiştir. Ciano'nun da hazır bu
lunduğu bu mülakat bir saatten 
fazla sürmüştür. Ribbentrop, sa. 
at 16 da Berline müteveccihen 
hareket etmiştir. 

TİMES'E GÖRE 
Londra, 22 (A.A.) - Times gaze

tesinin diplomatik muharriri, Rib
bentrop'un Roma ve Serrano Soner'
in Berline ziyaretlerini bahis mevzm 
eden bir yazısında, "iki mihYcr dev
leti gazetelerinin ve istihbarat or -
ıtanlarının sözlerinde geni~ hayal ma
hiyeti mevcuttur. Bunlar, İtalyanın 
pek y.:kında Mısırı ve Almanyanın de 
lngiltereyi işgal edeceği vahimeslne 
1avanmaktadır., diyor. 

Times, havalarda veya denizlerde 
siddetli bir taarruza karşı koymak 
için h · şeyin yapıldığını, Akdenlzde 
tıazırhk.ların süratle tamamlandığını 
kaydederek şunları ilave ediyor: 

ta bulunmuşlardır: Başvekil muavini Attıee 
"Filhakika, Mısır ve İspanya, başka 

başka suretlerle. bugün nevraljik nok
taları teşkil etmektedir. Mısırda, şiır. 
1iye kadar, İtalyanlar, pek pahalıya 
mal olmayan bazı ilerilemeler kaydet
tiler, Fakat, dakik ve ıuimkar bir plan 
mucibince karada İngiliz müdafaası 
hazırlanmaktadır. İtalyan hücumun\! 
1iir1d\rt·~ck Akrleni ıd " v:ıziycti dcğiş

tirMr-1 1 ':tırl• "11 r" 't~rr ... 

Doktor Behçet Uz Londra, 22 (A.A.) - Radyoda 
Belediye reisi _İzmir_ bir hitabede bulunan Mührıihas 

Fuardaki muvaffakıyctinizden Lordu ve Başvekil muavini Att. 
d~la?'1 sizi tebrik eder, sayın ~z- lee, bütün cihanın gözlerinı İn-
mırlılere refah ve saadetler dıle. giJtere muharebesine tevcih etti. 
rim. İsmet İnönü • ı ğinı söyleyerek d.eınistiı- ki: 

"'-------------..) (boııu, Sa; 2, Sil: 1) 

Rumenlerle 
Macarların 
Arası A·çlldı 
Bükreş, 22 (A.A.) - Reuter 

ajansı bildiriyor: 
Rumen basınmnı "işgal edilen 

Transilvanyada Macar mezaJ.mi,. 
olarak tavsü ettiği hadiseler bak. 
kında Romanyarun mihvere mü
racaat etmesi muhtemeldir- Ru
men haberlerine ·göre, halen Ma. 
car rejimi altında yaşıyan Ru • 
menlere karşı asmak, karın deş
mek, işkence yapmak. kasdi yan. 
gınlar çıkarmak hadiselerine de. 
vam olunmaktadır. 

Curentul gazetesi diyor ki: 
"Macarlar, diğer milletleri ida

<Sonu, Sa: 2. Sü: 2) 

Paraşüt~ülerimiz Antepte 

Gençler Muvaffakıyetli 
Gösterişler Yaptılar 

Antep, 22 (A.A.) - Dün şehrimize gelen Hava kurumu tay • 
yarecileri bu sabah onbinlerce halkın huzurunda paraşüt at!a
yışlarını muvaffakiyetle yaptılar. Atlayıştan evvel Emin Ali Ya
sın. bir hitabede bulunarak bu hava gezilerinin sebep ve mana. 
larını izah etmiş ve dünya tayyareciliği önünde Türk havacılığı. 
nm inkişaf ve tekamülüne işaret ederek Cümhuriyet hükumeti
nin, milli teşekküllerin, yetişmesinde takip ettiği koruyucu ve 
ilerletici buyruk ve alakasını şükranla ifade eylemiştir. 

Şehir namına söz söyleyen Ali Budak Gazianteplilerin kahrL 
man havacılarını bağrına bastırmakla duydukları sevinç, heye. 
can ve gururu kaydeylemiştir. Halk, havacılarımızı ve burada 
muvaffakiyetli iki atlayış yapan havacı iki kızımızı, Edibe ve 
Muzafferi, ve onların yiğit arkadaşlarını candan selamiamıştır. 
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YAZAN: ISMAiL HAKKI BAŞAK 
- 65-

İbralıhn Beyden sonra biz de ha
ete eeçtik. Hocanın kuvvetli bir 
merkebi vardı. Ben onun yanına, 
il Beyi katmıştım. ŞükrO. Beyin 

vazifesi de, Hocayı mümkün mer
söyletmekti. Diğer esirim.iz, pa

ıyıklı, iri kıyım Kürt te, Enver 
takımındaydı. Enver Bey de, 

a<Syletmiye calı~maktaydı. 

nver Bey zaten, o Kürdü tanı-
dığını söylemiş ve şu hükmü 

.J4ve etmişti: 
"- Bu herit, bu havalideki Türk 
ylerini soyup, soğana çevirmiş bir 

duttur!,. 
Biz, yolda giderken, gazel ve ka_ 

bir Türk köyünde, yarım saat 
ar mola vermek mecburiyetinde 

Kbyün ileri gelenlerinden bir 
t, bizi köy odasına davet etti. Ben, 

er Beyle birlikte, bu davete ica
t ettim. Kürdll de yanımıza alm~

Bizi davet eden zata, fazla otur
acağımızı söylemiştik. Onun ale

cele getirttiği kahvelenmiz.i içerken, 
bulunan Kürdü ,göstererek 

Bize de. Rıza Beyin konagırun tahsis 
edildiğini bildirdiler. 
Rıza Bey, Bahri Beyin damadı idi. 

Ben, onların evlerinde kalmak iste
miyordum. Çünkü, onları istintaka 
çekmemiz muhtemeldi. Bu itibarla, 
kasabanın başka bir evine yerleşme_ 
yi tercih ettim. 

• 
Fakat, Nflzım Bey ısrar ettiği i-

çin, Rıza Beyin evine lnmlye 
mecbur oldum. Eve yerleştikten son
ra da, İbrahim Beyi ziyarete gittim. 
İbrahim Bey, Paşadan (Atatürk) e
mir aldığını söylüyor ve üstünkörü 
bir soruşturma yaparak B:ıhri ve Rı
za Beyleri de, Hoca Knmll efendiyi 
de asmamızı istiyordu. Fakat ben, 
bhkikatı derinleştirmek taraftarıy
dun. İbrahim Beyle bir hayli mü
nak.ıışa yaptıktan sonra, Bahri Beyin 
konağında bir odaya çekildim. 

(DEVAMI VAR) 

• • BiR CEVAP 
Tıbbı Adli mudUr muavini Bay Fahri Can

dan "htiklll uı?runda ı,. tefrikamudan blhis 
bir mektup daha aldık. Altmıı kllaur efın· 
dcnberı, buyllk bir allka topalayarak devam 
eden tdrikamızın ycı;lne cayrımemnun mil· 
nekkidi, menfi tavur ve ilılQbunıı hiç bir ma
na vcrcmcdıJ!imiz bu vatandaıtan ibaıettir. 
Onun earıp mektubunu aıafıda okuya:akaı
nu. Tcfrilı:a muharririnden, bir cevap verip 
vennlyecefini sorduk. Sadece: 

N_ Benim, dedi, (ölilye, ıeref •e bayıl-
• ,.ete. nihayet tarihe kartı duyduium 2evıi ve 

"- Canım, dedim, niçin çekiniyor- 1 Pnı), bu mevzuu, ondan tamamen bihaber 
Söyleyin? 1 kimselerle milnakaıa etmeme mlnldirl., 

O, bir Kürde, bir de bize baktı. Gazttenizın ıs Eyl(ll tarihli nDshasırun Utln-
kifi derecede cesaret bula- ı ci sahifesinde ı;ıkan ve aahaıma bitap eden 

aDUf olacak ki: (Bir cevap) batlıklı yanyı clirdllm. Gaze-
.,_ Bayır._ Dedi, tanımıyorum!" tcnizdeki tefrika muharriri tcnkitlcrime biç 
Fakat çok geçmeden, bir fırsat bu- bır auretle cevap •erebilecek bir durumda 

bana bir ~aret verdi. Ve be- olmadıfı !cin mulcsef eucte alltunl.annda 
-•- alnız 1ar k k k . t konufUlmuı mOmklln olmayan ve mevzula 
._ 7 O a onU§llla 15 e- biı; bir allkasr olmayan ve içy!lzO herh:ılde 
tlnt anlattı. ı hitap edilenden baıkaıı tein cok nahoı olan 
ıs-, bir fey bahane ederek dışarı phsiyata eirdl. Şuruıru iyice bilmek linm· 

O da bana yol göstermek dır: 
lı8b•esille arkamdan geldi ve: TDrk Istiklll milcadeleal ve TDrk lnkrllbı 
.,_ Aman efendim ••. Dedi, o herifi münhasıran Tilrk mllletlnin ve ona tem~ü 

buldunuz? O, zalim, hon- eden Mehmetclkle onun öndrri BQyQk Ataıür-
119111' haydudun biridir. Fakat siz.. klln esrridlr. Mevhum hayallere ~riımek hul-

gok rica ederim: Aleyhinde söy- yaaııu e!ldtnlerin baaamafr olamaz. Ve nlha
kendlsine bildirmeyin. Çün- J'et y\Jkaelmek. iıtiyenler y{lkselmeye U.yık o. 

bunu öirenip te bir fırsat bulur- tanlar olmalı: ıcap eder. 
de beni d lil, bütün k- .. - Sadık Babayı korkalı: bir 1ca,aı. diye tanı-

• e oyumu yan yalnu tefrika muharrlrldlr. Ba mOnase-
veder!., betle bu huıuata haklkllti ılSylcyerek eslcl bir 

Ben, bu sözlerden derin bir hay
ret duymı:ıdım. O adamcağız, 

Beyin hükmünü biraz daha te-
ft te~dit etmiş oluyordu. Kendi
lAzım gelen temlııat.ı verdim. Fa
fU suali de sordum: 

"- Bu hususta, sana şahadctte bu. 
calı: olanlar da var mı? 

O, hiç tereddf.itsiiz cevap verdi: 
.._ Elbette efendim.. Bütün köy 

Wr! 

Attlee 11 Endiıe 

Bakidir 11 Diyor 
(Başı 1 incide) 

Fransaya tevcih edildi
enberi endişe içinde haftalar ge

Endişe bil.kidir. Fakat hiç za
ka1betmediğimiz ve yerinde o
Jtimadımız gittikçe kuvvetlen
• Niçin böyle olduğunu size söy

Jılelılim 

ait h arkadaşının tulz batırıı ını korumaya, 
tefrika muharririnin de kum:ındanı olan Bay 
Ibrahim Colıığt davet etmek istcrinı. Son 
söz olarak, ıah~I itleri, aramuda ve IRtcyen 
ı:atlar huzurunda konu~maya amndeyim. Bu. 
;vununlar bir de sade kahvemi lçmclı: tenez· 
.ılllündc btılunaunlar. Bu mevzuda &!•ne bu 
dilh konuşacak olurlana bu ntırlanm aon 
slSılerimdir. OlQye, ~ere( ve ha:rsh'<te ve 
nihayet tarihe uycı ihtiyacı duymryanlara 
slSıliyecck ııozilm yoktur. Dr. Fnhri Can 

Hava Kurumuna Teherrular 
Turk Hava kurumu lsıanbul ıubeslne H. 

Iznt Akosman, F. E. Vlttoll biner, (J. V. 
Vittoll ve kampanl limited) 1irketl, Sellnilı: 

Bankaın. Hollanda Bank be er Yilz, lJyas 
Boyar 100, Döyce Oritnt Bank 400. Dtlyçe 
Bank 250, Horasancıyan 600, Kre pi: Boya 
tGccan 150. Kauçuk ve kablo fabrikası T. 
A. Ş. 300. Slileyman Sabit 200 Ura tcberra 
etmiılerdir. 

Ilhami Ertem ve c§l, JDdlt Taranto, Ha
.an RliıtU Tanyu nııan yilzllklcrini vermıı

lerdlr. 

BUGUNKU t>l~Oli1'Aı.'\'1 

7,30 Proııram 

7,35 Milzil< (Pi.) 

8,00 Haberler 
8,1 O Yemek llstcıl 

8,20 MUzlk (Pl.) 

• 12.30 Proeram 
ı 2,35 Şarkılar 

ı2,50 Haberler 
3.05 8arkılar 

ı3,20 Mllzlk (Pi.) 

• ı a.oo Proaram 

18,05 Oda mUzlil 
ı&,40 Orkestra 
ısı.ıo Su 
ı9,45 Haberler 
20,00 Şarkılar 
20,30 Konu;ma 
20,45 MOzllc 
2ı,10 Müzik 
2ı,30 Radyo ca.retcsl 
21,45 Orkestra 
22,30 Haberler 
22,45 Daıu aıUzlfi 

23,25 Xapanr,1 

Afrikada Harp 
(Başı 1 incide) 

Dnşman hava kuvvetleri bu gece 
Si:ll Barranl, Tobruk ve Derne'ye 
bombalar atarak, birkaç kişinin ya
r::ıfanmasına sebebiyet vermişlerdir. 

Bir hava mü!rezemiz İskenderiye 
deniz üssünü şiddetle bombardunan 
etmiştir. Bir gemiye büyük kalibre
de bir bomba isabet etmiştir. Bir di
ğer hdva :filomuz, Hayta petrol te
sisatına hücum ederek, bir petrol de
p0Suna v~ yeni bir petrol tasfiyeha_ 
nesine isabe vfiki olmus ve mühim 
yangınlar çıkmıştır. Kızıldenlzde, 

ve kruvazör ve torpido muhriplerlnin 
himayesi altnda seyreden bir katile, 
hava kuvvetlerimizin hücumuna uğ
r.ıımıştır. İki nakliye gemısine isabet 
olmuş ve bunlar ciddi hasara uğra
mışlardır. 

anın 7aptıfı hilcumlann ne
lerini görebiliyoruz. Bunlar cid-

1.ar. Fakat onlara tahammül ede
Görememekliğlmize rı:ığmen, 

arecilerimlzin düşmanın mı:ıddi 
balanna verdirdikleri muazzam 

biliyoruz. Uzun zamandır mem 
beklenen istllftsı yine tehir 

tir. İstilaya yine de teşebbüs 
illr. Fakat Hitler tarifesinde 

tir. Her geçen ha:tta lstilA 
bbQsünün milşkülabnı arttırmak-... 

unun ve sivil hayatın her bir 
da maneviyatın bozulmam13 
nu teyit eden Att'tee beyana

lfU sureUe devam etmiştir: 
tere muharebesinin harbin 

noktası olduğunu zannediyo
Bu hücumda, mağlf.lbiyet cezrı 

eti haiz bir değişikliğe işa
edecektir. 

"Daha beter şeylere tahammül et
imh JAzım gelebilir. Kolayca 
olmamalıdır. Fakat itimat et

lçin JAzım olan sebeplerin hepSi 
ttur. 

""'-·l'ivetin Atlsinf emniyet albna 
lçin İngilterede biz sağlam 

oruz. HiUer mağlQp olunca, ye-
~ dünyayı ve 7eoi İngilt~eyi 

eski Aleme nazaran daha iyi ve 

-~~~o-~~~ 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

nxzlan başlıyalr tam 16 gün ol
muştur. Başlangıçta baskına uğra
nuş gibi şaşıran Londra halkı 
ıimdi artık bombardımanlara alış
mış bulunuyor. Halk, geceleri sı
ğmakta geçiriyor, gündüzleri işle
ri güçleri ile meşgul oluyor. Tren
ler ve otobüsler muntazaman iş
liyor, mağazalar açıktır, fabrika
lar faaliyettedir, hayat durmamış_ 
tır. Halkm maneviyatı düzgündür. 
Bombardımanla elde edilmek is

tenen .neticeye vardamamıştır. Lon. 
dralılar, şimdi uzun bir kış bom
bardımanına mukavemete hazır
lanmaktadırlar. 

Şu halde 16 ırün süren devamlı 
hava hücumlanndan sonra vazi
yette biıyük bir deiiıilrlik hasıl ol
manuştır. Almanlar, istili için .ze
mini hazırlıyamamışlardır. 

Adil bir temel üzerine kurmak için 
gayreUerlmW hüsnü niyet sahibi er_ 
kek ve ka~ Ue birlqtirece
iiz.,, 

'IGo N o·N·MESELESi··ıı ~ Poliste: 

Alacakhsını 

Tahta Tabanca 
ile Korkuttu 

=-·-----·--• .. ••••••e•••••••••••••••••• 

Süra·~ 

Yazan: Naci Sadullah 

1-zmire 30 saatte vardık! 
Yelkenlilere, takalara yol 

vere vere ilerleyen miite\'azı ve 
nazik Txrhan vapuru, bizi İzmir 
rıhtımına ancak bu kadar 
manda yanaştırabildi. Fakat 
saatlik yolun, 30 saate çıkmasına 
bakılırsa, yeni vapurlanmız, İz. 
mirle istanbulun hcrgiin biraz 
daha .•. arasını açıyorlar! .. 

Bir mecmuada meşhur Etriisk
le Tırhanın haşhaşa derileştişle_ 
rini gösteren bir karikatür var
dı. Etriisk, bizim "Tırhan,, a so
ru;rnrdu: 
"- Bizim renklerimizi siyaha 

boyayacaklannış. Ne dersin?,, 
Tırhan da, tıknefes yoldaşına 

şu ce,·abı veriyordu: 
"-Hakları var. Cünkii ikimiz. 

de de insan içine yUziimiizün akı 
ile cıkncak hal kalmadı!,, 

İnsan, Trrhan vapuri1c, lstan
huldan İzmire tam otuz saatte va
rınca, bu latifenin alılkadarlar 
tarafından ciddiye ahnmasmı te
menni etmekten vazgeçemiyol". 
Cünkü bu temenni tahakkuk et. 
~ezse, yakında acele işleri olan
lar İzmire yayan gidecekler! 

Adliyede! ---------
Bir Hırsız 6 Aya 

Mahklim Oldu 
İsmail isminde bir sabıkalı Keten.. 

ellerde Halil ağa hanında hırdavatçı 
İbrahime ait bir düzüne 15.mba şişesi 
çalıp kaçarken yakalanmıştır. KarakoL 
da cepleri aranan suçlunun üzerinde 
20 gram eroinle başka yerden çalın
dığı anlaşılan bir &iııe illlç bulıınmuş. 
tur. 

Cünnü meşhut mahkemesine verilen 
suçlu dün Sultanahmet üçüncü sult! ce_ 
za mahkemesinde yapılan duruşması 
sonunda yalnız lamba şişelerinden do
layı 6 ay hapse mahkum olmuştur. An. 
cak şişeler ..ııek değersiz olduğundan 
bu ceza 1 aya indirilmiş, kendisi der
hal tevkif olunmuştur. İsmail bu ce
zayı bitirdikten sonra eroin ve ilaç 
meselelerinden ayrıca muhakeme edi. 
lecektir. 

Kadını OtomobiHe 

Ka~ırmak istediler 
O'sküdarda Solaksinan m~hallesinde 

oturan evli ve beş çocuk annesi gcnı; 
bir kadın evvelki gece iki sarhoş şo. 
fcirıin tecavüzüne uğramıştır. 

Vaka şöyle olmaştur: Kadıncağız 

saat 8 de yanında 4 yaşında çocuğu 
olduğu halde bir ahbabına gitmek ü
zere sokağa çıkmı_ştır. O civarda bir 
otomob"l içine beklemekle olan müte. 
cavizlcr ilk defa çocuğu tutup otomo
bile koymuştur. Kadın, oğlunun kaçı
rılacağını zannederek otomobile atıl. 
mış ve çocuğu almak üzere içeri gir
miştir. İşte bu sırada 5oförler de içeri 
atlamışlar ve otomobil hareket etmiş
tir. Fakat çocukla kadm avazları ~ık_ 
tığı kadar bafırrp istimdat etmeye baş_ 
ladıkları için şoförler yakalanacakla
rım anlamışlar ve otomobili geriye 
döndürerek kadınla çocuğu iskele ci. 
varında indirdikten soura ortadan kay_ 
bolmuşlardır. 

Biraz sonra kadın karakola gidip 
keyfiyeti komisere anlatmıştır. Bir kaı; 
saat sonra suçlular yakalanmıı tah
kikata başlanmıştır. 

Rumen • Macar 

lhtilCifı 
(Başı 1 incide) 

re edecek kadar medeni değiller
dir.,, 

Dün Nazırlar heyetinde, mezalim 
haberlerinin henüz teyit edilmiı; olma
dığı tebarüz ettirilmiş bulunmasına 
rağmen. Romanya üniversiteleri, Von 
Ribbentrop'a şimdiden protesto tel
craflan göndenni§lerdir.,. 

Curentul gazetesi, bu vukuattan Ma
car hükumetinin tamimile mesul bu
lunduğunu söylemektedir.Bu Macar a
leyhtarı iiddetli neşriyatın mantıki ne. 
t\cesiııi, her halde, yeni hudutta taS
hihler yapılması hakkındaki bir Ru
mca talebi teşkil edecektir. 

Diğer taraftan, Bükreşte bazı mah. 
filler, ciddi bir kavga çıkarsa, mih
ver devletlerinin her iki memleketi de 
işgal için bunu bir bahane telakki et
melerinden korkmaktadır. 

BÜICREŞİN TEBLİÖİ 
Bükreş, 22 (A. A.) - Rumen baş

vekleti tebliğ ediyor: İşgal edilen ara.. 
zide vukua geldiği kaydolunan fecayi 
ve intikam hareketleri, henüz kontrol 
edilmemiştir. Efkarı umumiye, bunla
nn tahkikini sülrlln içinde beklemelidir 
Hükiimet, bu vahim dava ile c;ok ya
kından meşguldür ve hudutlar dışında 
kalmıı olan Rumenlerin hayat, sülrlln, 
mal, hürriyet ve şereflerinin muhafa
zası için bütün gayretleri sarfetmek
tedir. 

PEŞTENİN TEBLİ<iİ 
Budapeşte, 22 (A. A.) - Yan res

mi bir membadan bildiriliyor: Macar 
hükUmeti, Rumen hükumeti tarafmdan 
resmen kendis1ne bildirilen bütün ha
diseleri derhal tetkik etmiş ve bunla. 
rın hepsinin yalan üzerine mticsses ol
duğuna müşahede eylemiı;tir. Ba mü. 
şahede, diplomatik yolla Rumen hü
ldlmetine bildirilmiıtir. BinaenaJyh 

lrl37 - 1938 ve 1039 - 1040 devreleri milli kiime şampiyonu Fcnerbahçı>ye ııampiyonluk kupası diln mera
simle verilml~tir. Bu reslmc.le Iledeıı Terbiyesi Genel Direktörü İstanbul Asba~kanı Feridun Dirimekini'yi 

kupayı verirken görüyoruz. 

Demir spor Feneri loevletTahsilGtı 
3 -1 Mağlup Etti 400 Milyon· 

(Başı ı incide) VEFA 2 - stlJ,EYMANfYE o L!~!!!""~~·~~d!ilmh• 
küme şampiyonu Fenerbahçeye Fenerbahçe stadında ilk maçı Vefa .göre son mali yıl tahsilitı 400 milyon 
kupalarını vermiştir- Bundan ile Sü~eyrnaniye tak~ları yapmıslar lirayı bulmuştur. Bunun 112 milyonu_ 
sonra büyük maça Zeki Rızanın ve netic~d~ Ve!a rakıbıni 2 - O mağ rası fevkalade varidattan ve 17 milyon 
bir vuruşile Fenerbahçe başla. !Cıp etmı~tır. Oyunun ilk devresi kar- r da nazım varidattan temin e-

t §Jlıldı akınlarla geçmiş ve son daki- d;as~ f 
mıı~~~rbahçc dün takımda Me. irnlnrda Vefa_. h~kim oynadığı halde, 1 ı ;~~:~riyet mali;yeBinin ilk defa "-

gol atmak unkanını bu.lamamıştır. sıl olduğu bu büyük rakamın, bir sene 
lihin bulunmayışından hayli mü- GALATASARAY 9 • l.SPOR O evvelki tahsilat rakamiyle mukayesesi, 
teessir olmuştur. Her zaman ileri İkinci maç Galatasaray ile fstan- 1939 mali yılında takriben 60 milyon 
doğru uzayan Fener orta muha. bulspor arı:ısında yapılmıştır. Tama- liraya yakın bir artış olduğunu göster
cimi kendini çok aratmış ve Be. mile genç oyunculardan mürekkep mektedir Fakat bu artxşm 53 milyon 
şiktaş hafbekleri rahat bir oyun İst:mbulspor takımı dün çok enerjik lirası fevkalade varidattan olduiu için 
oynamak imkanını böylece bul- b~r oyun o~namasına rağmen, farklı doğrudan doğruya vergilerden ve em
muşlardır. bır mağl(ibıyete uğramıştır. Galata- sali normal membalardan elde edilen 

İlk anlarda Beşiktaş :forlan, hafla_ sarı.yın galibiyetinde Gündüz ve Bo- tahsilat fazlasım 7 milyon lira kabul 
rının yardımile Fenerbahçe kalesine durinin tesirleri fazla olmuştur. İlk etmek 13.zımgelmektedir. 
sık sık inmişler ve bu tazyikler neti- dakikalarda GUndüzün ıtahst gayre- Ancak, dünya buhranı ytlzilnc!en it_ 
ccsinde Fener müdafaası çabalamıya tile attığı golden Sl)nra, SalAhattin halatın azalmıı olmasx dolaymile nl
başlamıştır. Oyunun Yirmi yedinci ikinci ve üçüncü golleri de atmıya nrz gümriik resmi ve ithalit maamele
dakikasında Hakkının, Şerc.!ten al- muvaffak olmuştur. Haftaymın son.. si vergi!linden ba müddet zarfmda 19 
dığı bir pas üzerine, attığı sıkı ve lsrına doğru Budori bir penaltı ka- l milyon liralık noksan varidat elde e.. 
gı.izel şüt Feneri ma lup vailyete çırdıktan sonra, başka gol olmamış dildiği ıözönünde tutularsa bu netice
.sokmuştur. Bundan sonra Fenerbah- ve devre 3 - O Galatasaray lehine ye varabilmek için diğer verci tahsili-

biimiştir İkinci devre başt.ın nlha- tı varidatın 26 mi1~on lira kadar art. 

Küçükpazarda Üç mihraphcaml il 

kağında oturan Esat evvelki gece ko 
~usu Hüsamettine müracaat ederek 2 
kuruş alacağını istemiştir. Fakat P 
rayı alamayınca tabancasını çekip H' 
samettini ölümle tehdit etmiştir. Bıı 
dan son derece korkan Hüsametti 
feryadı üzerine polisler gelip suçlu 
yakalamışlardır. 

Doiruca karakola götürülen Esa 
cepleri arandığı zaman tabancanın t 
tadan yapılmış olduğu görülmllıtür. 

Dün müddeiumumiliğe verilen su 
hakkında kafi miktarda auç delili 
bulunmadığından ademi takip kar 
verilmiştir. 

PARMAKLARI KESİLDİ - L 
gada Nurinin odun deposunda çahş 
amele Mustafa elini bıçkı makines· 
kaptırmış, parmaklan doğranmıştır. 

TRAMVAYDAN DUŞTU - Ye 
kulede oturan Aristidi bindiği tr 
vayla Fransız hastahanesi önünden 
çerken yere dü:ıerek ağır yar·alıılWI~:-", 
tır. 

BİR ÇOCUK YARALANDI -
för Akifin otomobili Okçumasa ca 
desinden geı;erken o civarda oturan 
;yaşında Akife çarparak yaralamqtıt. 

KEPENGİ PARÇALADI - So 
Mu!ltafamn idaresindeki 2202 numa 
otomobil Galatadan geçerken Feyz· 
dükkan kepengine çarparak par~a 
mış, nüfusça zayiat olmamıııtır. 

Müteferrik : 
\ 

Roma Büyük Elçim· 

Şehrimize Geldi 
Roma bUyti.k elçimiz Hüse7bı R 

dün sabahki Avrupa ekspresile İ!I 
bula gelmiştir. Roma bilyük elçi 
Ankarada bazı temaslarda bulundu 
sonra tekrar Romaya dönecektir. 

TRENi.ERDE TENZİLAT 
Devlet Demiryoll:ırı İdaresi, 

lerde seyahat edecek öğretmen 
talebe için yeni bir tenzilAt tarU 
hazırlamıştır. Bu tarife ile mu.aı.ı11JJ1·1ı ... .J 
lere, Mayıs başından Blrincit 
sonuna kadar iki aylık halk ti 
biletleri ücretleri üzerinden yü 

çe Esı:ıdı da geriye alarak, üç bek ile "' 
oynamıştır. Bu taktikle rakip tarafın yete kadar Galatasaray hflklmlyeU mış olması icabeder. Nitekim 1939 tah.. 
akınlarını önl miyc muvaffak olan altında cereyan etmiş ve sırasile Sa- silatı üzerinden yapılan tahlili tetkik
Fenerbahçe, de\•re sonlarımı do[tru Iü:1attln, Budorl, Gündüz, Gündüz. lere göre bu sene içinde kazanç ver_ 
açılmııi, fak:ıt gol çıknrnm::ımıştır. Burlori - Barbaros tarafından 6 gol gilerinde 6 milyon, sınai ve mali mü
Dcvre 1 - O Bcşlkta~ leh"ne bitmiştir. daha yapılarak, sayı adedi dokuzu esseseler vergilerinde 3 milyon, istih-

30, talebeye de bütün sene zarfın 
tenzilatlı gidiş geliş ve asgarl 10 
olmrk şartile teşkil edilecek grupl 

İkinci devre ba~layınca, rilzgdr kar bulmuştur. Dünkü Galatasarayın ga- lak vergilerinde 7 milyon ve diler ver. 
şısma düşen Beşiktaş, daha ziyade llbiyetinde Budorinin güzel paslarile giler ve varidatta da 10 milyon lira 
pasif bir oyun tutturınu§tu. F ner- Gl\ndüzün şarjlan Amil olmuştur. gibi büyük tezayütlar kaydedilmiştir. 
l::ah~c bu oyund n isti!aae etmeyi an- BEYOGLUSPOR 4 • TOPKAPI 4 Varidatta görülen 60 milyon liralık 
cak beş, altı dakika geçtıktcn onrn Dün Şf!ref stadında ilk meç Feri- tezayüde mukabil bütçe sarfiyatı da 
dü"ünebllmiş ve sıkı hücumlara geç- dun Kılıç'ın idaresinde Beyoğluspor 316 milyon liradan 331 milyon liraya 

ile Top ;;apı arasında oynanmışbr. İlk çıkmak suretiyle takriben 65 milyon miştir. 
Bu akınlarm birinde Naci f \ ka. devreyi 2 - 1 galibiyetle bitiren Be_ liralık bir tezayiit arzetmiştir. 

ı: de bir sol vole ile takıınmı bera- yoi;lusporlular, ikinci devrede nttık
bere vaziyete sokmuştur. Oyun bun- ları iki gole mukabil üç gol yiyerek 
dan sonra, Fenerbahçen·n hakimiyeti "ahudan 4 - 4 beraberlikle ayrılmış
altına girmiş ve üstü te yapıl ... n hü- laı dır. Mac;, çok sert cereyan etmiştir. 
cumlar ve kaçırılan fır aUara Be ık- J{ASIMPAŞA 3 - BEYKOZ O 
taş seyrek yaptıj;;'l akınlarla muKa- iı.· ııci maç Kasımpaşa ile Beykoz 
bele etmiştir. arnsınd& yapılmıştır. Bu maç, hiç u-

Fakat oyunun sonları yaklnsırken, mııimadık bir netice ile bitmiştir. 
Beşiktaş temposunu de iştirmlye mu Genç ve encrj!k oyuneulard:ın teııck
rnffak olmuş ve 39 uncu dı:ıkilrnd.ıı klil eden Kasımpasa takımı kuvvetli 
sağaçık Şakir, galibiyet goliinü at- rakibini 3 - O gibi ağır bir mağIU
mıştır. Bund;ın sonr.rı, oyı.ıncla pir biyete uğratmıştır. 
de işiklik olmamış ve Beşiktılş saha. n:tıREK MÜSABAKASI 
dan 2 - l galip ol::ırak ve taraftar- DCin Beykoz ile Moda arasında se-
larının haklı tczahür:ıtile ayrılmıştJr. j neTJin son kürek müsabakası yapıL 
Hakem Şazi oyunu iyi idare ctmf tir. mıştır. Yalııız dört tekler Ü7.erinde 
BEŞi KTAŞ: Mehmet Ali, Ynvı.ız, olıın bu Y{lrışa altı klüp iştirak et

İbrrhim, Hüseyin, Hal 1, Rifat, Şakir, mişlir. Başbn nihayete birinci vazi
Hakkı, l\Iemduh, Şeref, Tarık. yeıte giden Galatasaraylılar, 1.22.l 

FENERBAHÇE: C hat, Muz !fer, saat ile yarışı birinci bitirmiye mu
Lebip, Ömer, Esat, Fikret, K. Fikret, \•af!ak olmuşlardır. İkinci İzmit Ki
Basri, Yaşar, Naci, Rebii ğ,t por,_ üçüncü Güneş gelmişlerdir. 

L~GlLTEREDE: 

• Londra, 22 (A.A.) - Kral, ı:ıuarte1i 
ııUnu Greenvich aaatilc 17 do radyoda ı nıil
tereyo ve dcniza§ın ilikclcr• bir hıtıbode bu· 
luna~~ktrr. 

YUNANİSTANDA: 

9 Atina. 22 (A.A.) - On btşlncl \>ey• 
nclmilel fuar Sclinlkte merasimle •çılmııtır. 

ALMANYADA: 
e Roma. 22 (A.A.) - Onllmtızdckl lıaf· 

ta, Alman Terbiye Nasın J)r. l3ernard ~nst, 
fa$1st hDkOmctlnln mlsaflrl olaralı: Rom.aya 
ıeleccktir. 

İSVEÇTE: 

e Stokholm, 2Z (A.A.) - Utm•kta ol· 
dufu sırada bir kanadı kırılmı~ olan bir as
ker! tayyare, Lincoııins ıchrl dvırında yere 
düşerek parçalanmııtır. 

Mürettebatını teokll eden iki klJI telef ol· 
mu~tur. 

FİNLANDADA: 

8 Helsinkl, 22 (A.A.) - J llkttırtndcn 
itibaren Flnlanda, her tilrlU cıtlal yaj!larla 
ıilt •c mDıtekatı için vesika uauttınQ kabul 
edecektir. 

Rumen basınının gürültiicü hattı hare. 
keti, hiç bir esasa istinat etmemek
tedir. Eğer Romanya, gürültü vo teh. 
dit ile Macaristandan bir &eyler ala
bileceğini zannediyorsa, acı surette al. 
danacaktır. 

İKİ TEKZİP 

Bükreıı, 22 (A. A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: Sovyet - Rumen hududun
da sözde asker çarpışmaları olduğu 
hakkında yabancı radyoların verdiği 

haberler, kat't surette tekzip edilmek. 
tedir. Sovyetler birliği hüknmetinin 
Sovyetlere komşu Moldav mıntekala
rmm silahtan tecrjt edilmesini talebet. 
tiğine dair ayni membalar tarafından 
yayılan §ayialar da tekzip olunmak
tadır. 

Hava Harpleri 
(Başı 1 incide) 

halinde bulunan düşman gemile. 
rine muvaffakiyetli hareketler 
y<ıpmışla\·dır. Boulogne civarında 
12 gem "<len mürekkep bir kafile 
bombardıman edilmiştir. 

Bir kesif tayyaresi Borkum 
cenubunda büyük tonajda bir ia. 
şe gemisine hücum etmiş ve bir 
yangın bombasının gemiye isabet 
ettiğ görülmüştür. 

Holandanm Ameland adası civann
da tayyarelerimizin hücumuna ufrayan 
daha küçük iki gemiden birine tam i
sabet vaki olmuş ve isabeti müteakip 
infilak olduğu müşahede edilmiıtir. 

Gece gurubdan az sonradan itibaren 
hemen şafak sökünceye kadar Os. 
tend, Dunkerque, Boulogne ve Calais 
bombardıman tayyarelerimiz tarafın
dan şiddetli bombardıman edilmiştir. 
Bir çok bombaların gemilere, mavuna. 
lara ve doklar üzerine ısabefle düştü.. 
ğü ve hücumları yangın ve infilikler 
takip ettiğ'i görülmüştür. Bu hareki.ta 
iştirak eden tayyarelerimizin hepıi üs 
!erine dönmüşlerdir. 

ALMANLARIN HÜCUMU 

Londra, 22 (A. A.) - Reuter: Bu 
gece, şimali şarki sahillerinin bazı nok
talarında Alman hava kuvvetlerinin 
mahdut faaliyeti kaydedilıniıtir. Fa
kat şiddetli baraj ateşleri, bu tayyare. 
l eri hemen derhal geri kaçınnııtır. 
Bunlardan bazdan, kaçarken, bomba. 
larmı denize atmrılardır. 

Londra mıntakasmm bir çok bölge. 
terinde yangmlar çıkınq, fakat Lon-
dranm merkez kısmında hiç bir :van
gın vukua gelmemiştir. Çıkan yancın.. 
lann hepsi, bir saatten u bir zaman 
zarfında söndürülmilıtiir. 

Londra bali;yösil ile Londra civarm 
daki kontluklarda, tarlaların bulundu
ğu mmtakalara da bazı hücumlar ya_ 
pılmıştır. Londranm bir çok cenup ve 

Bu suretle İstanbul mukavemet 
şampiyonluğunu Galatasaray kazan
mıştır. 

DEMİRSPOR TÜRKİYE 
ŞAMPİYONU OLDU 

Ankara, 22 (TAN) - Türkiye fut. 
bol şampiyonluğu için Fenerbahçe ile 
Eskişehir Deminpor takunı arasında 
bugiin 19 mayıs stadında yapılan ikin. 
ci kar§ılaşmayı 3 - 1 Eskişehir De.. 
mirspor takımı kazanmıştır. Demirııpor 
bu suretle Türkiye futbol şampiyonu 
olmuştur. 

Maçtan sonra, stadm şeref tribünü 
önünde, llemirsporla Fencrbahçe ıpor 
cularına kısa bir hitabede bulunan Ha. 
riciye Vekili $ü!rrü Saracoğlu, galip 
takımı tebrik ederek, tribünleri dol. 
duran binlerce halkın uzun alkıştan a
rasında şampiyonluk şildini takım kap 
tanma vermiştir. 

lran Büyük Elçisinin 

Son Hıtabesi 
(Başı 1 incide) 

kiye ve Iran bugün bu sosyal 
hat üzerinde müsterek mukadde
rata sahiptirler. ~Büyük Elçinin 
işaret ettiği büyük hakikatler 
bunlardır . 

ıark bölgeleri üzerine :vancın bomba. 
lan atılmıştır. 

İngilterenin cenuba şarki mıntaka
smda, köyler, gelişi ırüzel bombardı
man edilmiş ve .bu arada bir kilise ha. 
sara uğramııtır. 

GECEKİ HÜCUMLAR 
Londra, ~2 (A.A.) - İngilterentn 

oldukça geni§ bir mıntakası üzerinde 
ıece hücumları vukua gelmiştir. Bu 
mıntakada yirmiden fazla ıtehir ve 
köy ziyaret edilmlştlr. Köyler üze
rinde gellııi güzel yapılan bombar
dunan hiçbir hasarı mucip olmamış. 
tır. İngilterenin Şimali Şarldsinde 
bazı şehirler üzerinde de Alman tay
yareleri uçmuştur. Londranm Cenup 
mıntakasında bir lnfilAk bombası, ba
zı kimselerin ölümllnil ve yaralanma
sını mucip olmuııtur. 

ALl\IANLARA GÖRE 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman muha

rebe tayyareleri, gece mütemadiyen 
T .. ondra ilzerine hncumlar yapmışlar
dır. Merkezde, Ceity'nin Şimali Şar
kisinde ve hemen Şimali Garblalnde, 
yangınlar miltıahede edilmiştir. Tay. 
mıs mansabı da bombardunan edll
mi§tir. İngiliz hava dati bataryaları-
nll" şiddetli atefine, projektörlerin ve 
İngiliz gect •Vcı ~arelerinin büyük 
faaliyetine ralmen, Alman tayyarele
rinin hepsi üslerine dönmu,tür. İngi
liz tayyareleri Almanya arazisi üze
ıinde uçmamışlar, yalnız Belçikada 
tarlalara birkaç bomba atmışlartbr. 

ra mahsus ilcreUerden yüzde 50 t 
ıilAt yapılacaktır. 

MAHKÜM KADINLAR - Hü 
metin, kadın mahkO.mlarm çalıştı 
ması hakkında yapmakta olduğu tet 
kat bitmek üzeredir. Bunların fab 
katarda ı;alqtırılmaaı düşünülme 
dir. 
EİR AYLIK İTHALAT VE 

CAT - Son Ağustos ayı zarfında 
rac:ıtımız 3,160,000 lira ve ithalatı 
da 4,534,000 liraya baliğ olmuşt 
Bu miktar, harp vaziyeti dolayıs 
geçen senelerin ayni ayındaki lthı:ı 
ve ihracat faaliyetimizden noksan 
Gti:MRÜKTEKİ MALLAR - S 

nel~denberi gümrüklerde birik 
olan ithalat eşyasının memlekete g 
mesl için yapılan hazırlıklar bitir 
melt üzeredir. Ticaret VekAleti 
malları piyasaya tevzi edecektir, 

Toplantılar, Davetler: 
Eminönü Halkevinden: 1 - Ot!ııel ea• 

!ar ıubemlzin keman, piyano, çello, baı 
koro, mandolin, orkestra deralcrile m 
martlar ve halk ıarkılan ıeee der.lerine 
lanacaktıT. Iateyenlerln iltiaer !otoirafla 
yıtların: J'aııtırmalan. 

2 - Orkestrada ,alıımak latl!J'eıalerta 
ıamba ı;Onleri ıefle ıörll1JQelerl. 

a - Bursa Halkevl temsil eubed lçbt 
ba7anıı lhU,.ac nrdu. RektlSrlOta mOr 

"Uçan Kalen 
(Başı 1 inde) 

azzam mürettebat ihtiyatlan me 
olduta cibi İnciltere dahilinde •o 
ricinde de yeni ihtiyatları teıeldriil 
mektedir. Tayyareci yetiııtirmek pi 
nmın mükemmel bir surette tatb 
sayes;nde neticeler sürat itibarile fll 
velce de bildiril~i veçhile resmt talı' 
minleri aşmııtır. 
Şunu da tebarüz ettirmek 

dır kl, bu rakamlar itinalı bJr 
ıeıte tetkikten geçtikten sonra tes 
edilmişler ve muhakkak hakika 
altındadır. ÇUnkll muharebeler esnB 
sında hasara uğrayıp Alman ve Fr 
sız arilzlslne düşen ve tahrip edil.uıı...-.ır.ı 
lerl sıkı bir surette tahkik edilem 
yen düı;man tayyareleri dahil değil 
dir. Tayyareye gelince; sekiz 
tostan itibaren Almanlar 1867 
y<ıre kaybetmişlerdir. Ayni mildd 
zoı·fında İngiliz hava kuvvetleri t 
gilterr ve Alrnnnya ilzerinde cerey 
eden muharebelerde ancak 600 za 
etmişlerdir İngiltere her ay kayb 
Uğı tayyareniu üç mislini imal e 
mektedlr. Kanadada ve Amerika 
ımaı edilenler bunun haricindedir, 

JAPONYADA ENDİŞE 
Tokyo, 22 (A.A.) - Domel Aj 

sına göre, Pasifikte İngiliz ve Aınerl 
kan işbirliği imkfmlanna ait dever 
eder şayialar Japon resmi makanı 
larında büyük endişeler uyandıt" 
mıı;tır. Asahi Shimbun gazetesi, "S" 
gapu. deniz üssünün Amerikaya de~ 
rl yalnız Amerikanın Avrupa harbi 
ne billiil iştirakine değil, !akat a 
zamanda Pasi!lkte Japon hfiklmiyet! 
ne de büyük bir tehdide delalet 
der,. diyor. 

Moskovadaki Alman 
Elçisi Berline Gitti 

Moskova, 22 (A.A.) - Almanyandl 
Moııkova büyük elçisi Schulenburg 
sabah tayyare ile Berline hareket e 
mJştir. Schulenbure on gün izinle N11 
zi setlerile glSrflşmek üzere Almanya 
)'8 gttUli zannedilmektedir. 
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Yazan: Sevim SERTB.. . 

Devrilen Tahtlar! - Sürgünde Bulunanlar 
Kaza mı, Kast mi? 

G azeteler Maslak yolunda a. 
ğaca çarpan otomobil ha. 

disesini pak ynnlış olarak "kn .. Bu son bir kaç ay zarfında mektedir. za,, diye ynuyorlnr. Kaza insanın 
yeryüzündeki krallıklarda Hitler ordularmm memleketi. sakınamayacağı, sal~ınmnya v • 

~.~~ısırda Vaziyet uar an orunuşu 
ıçiu1':razan: Ömer Rıza Dognıl 

bir hayli değişiklikler husule gel. ne yürümesi üzerine kaçan Lük. kit bulamayacağı ani vakalara 
di. Bazılan ortadan kalktı, tasını semburg Büyük Düşesi de çocuk- denilir. Siiratle giden bir otomo. 
tarağını toplayıp muhacirler ka- larile beraber Amerikadadır. bilin karsısına birdenbire bir a. 
filesine katıldı. Bazıları, ne!yedil- Eski Kayzer İkinci Vilhelm Al. rnba çıkar: boru ötmez, firenl r 
dikleri yerlerden alınıp tahtına man işgaline kadar Holandada işleme7_ Çarpışma olur. Bu bi 

~saa-' ~ 
p tal>j tsırda harbin ha 1angıcın-
lür. danberi iki cereyan var. 
~uç!J'iti: Harbe karışmak, diğeri 
~~!~ten uzaklnşmak! 
~ llrbe ka~~şnııya. taraftar . o. 

ııl.~ların dü~uncclc.rı şu şekilde 
u tıJasa olunabilir: 

alı~ıı'fu lııgiltere, Mısırın sıkı fıkı 
: :;

1 
Uttcfikidir. iki me:mlckctin 

y diılnenfaatleri ve mukndderatı nıüş 
tr~':_elrtir. Mısır henüz tek başına 
~dini koruyacak vaziyette ol-

dığı için, Mısırın istiklalini ta. 

1 

Yan İngiltere, onun en tnbii 
- ~Uttefikidir. Mısır bu sırada har. 
1 ca karısmaz ve müttefikini yalnız 

l ~a, istiklalini tehlikeye 
tır. 0hnuş olur. 
So!;f~ Çünkü İngı1tcrcnin Mısıra 

cm.niyetsizlik hissererek 
i • Libya hudutlarından Sü-

r~l .ey~ kanalı mıntııluısınn çekilme. 
~ lbubtenıeldir. Şayet İngiltere, 

la:uın kendini yalnız bırakına-
'1 >iiziinden bu şekilde çekilmeye 

~ec:bu.r kalırsa, itnlya vaziyetten 
İat tif acıe ederek ilcrilemeye ba~
h \'e İngiltcrenin çekilmiş oldu-

İ Yerleri işgal nltınn alır. O za. 
lııalı Mısırın vnziyeti bir facia 

-~Yetini alır. Çünl..-ii bir tn
,;laftan İngilizler l'tlısırn, düşman 
ı~ellılekcti muamelesi ynpnr, di
uk,i~ lnraftan Itah nnlnr da İngi. 

~1ılerıe harbe dcvnm ettiklerini 
T ett\ic hahnne ederek Mısıra ayni şe 
tr ~ !de nıuamelc ederler. 

~ısın bu foci vaziyetten ktıtnr . ,., ......... _ 
ve İngiltere ile Mısır ara. 

ltldaki emn·yet ve itimndı snğ
amnk için Mısırın harbe zir

d csı luzrındır. 

tı~ Noktai Nazar : 
~r ~ • 
teO' Llarptc.n uzaklaşmak lelunde 

.... olan l\lısırhlann düşün. 
ü~ fU şekilde hülnsa edilebilir: 
ştt~ &!ısın harpten mümkün mer
t~..._the konımnk gercl ti:r. Çiin1..'"ii 
!~,1~rın n kcri hn.zırlıklan tamam 

a. efildir. Sonra ltnlyanın mutla
~a 'Prıısın isgal etmek istcdit<ini 

a ~(Jsteren ciddi bir hareketi göze 
tı;ı~ınamıstır. Şayet İtalyanların 
şt ıtltikatcn Mısıra taarruz etmek 
yıs letıiklcri tcbeyyfın ederse yapı. 
~11' ~ilk is harbe iştirak ederek l\lı.. 

n 5t
1tı kurtnrmnktır. Faknt İtalya. 

·k~ ~ ScUum gibi, Sidi Bcrrani gi. 
g 1 l:tıcvkileri İs"'nl etmesine rağ. 

tir onun umumi bir tnar:rv.;: ~ap 
· flk niyetinde olcluğu talıakkuk 

_. ~eıniştir. OnW\ için beklemek 
ı... e \>aziyeü gözetlemek daha doğ. 
'"Qdtır. 

_. lhı içtüıat ihtiluflnnnm nere. 
"b 

11
1-e .. \'aracağını tnhmin etmek güç 

... tmld· 
m "'' ır. 
btfa lliç bir askeri Jmvvet, arkasın. 

• ~,. eınin olmadıkça muhnrebeyi 
(Jıe alrnnk i temez. Tabii Mısu 
~dıtdundaki İngiliz kuvveti de 
~le düşfinüyor ve arkasından 

olmak istiyor. Bu emniyeti, 
~llın vereceği karar tesis ede-

~
l için Mısınn bugünkü kar

ilt llştı&rı va%iyet, İngiltere ile bir. 
te l\Iısın müdafaa edip etme. 

e)~· ektir. Mısırlılnr müdafnaya iş. 
v ~ etmedikleri takdirde belki 

~ılt~ de mii<lafandnn vazgeç t"-· hlccbnriyetinde knlll' ve Sü. 
pli ~ ınıntnkasına çekilir. 
tbır~~~.ulıakkak olan bir nokta Mı

e-1, \ <llıtnn buna razı olmnyncakln. 
talı . ~ kararlnnnı kısa bir zaman 

~e verecekleridir. 

~· -13-
a~ '1 ne 'babasının gO?: ~lan 0-
ll~hunuşatıunıyordu; alnı mermer .. 

atı C\... -
di~~ bO,ie tahan1D ettik~~ andım 
mi' "l:"'"Yordum. 
ı;ıı""-..' kOC'(lk Pet:rodıın korkmak bana 
.. ,,~·~ bir ıey gibi ccllyordu. 

...... ** taf--cat Rus hududunu geçince, baş-
dde bir dQş{lnce, beni har.ırct.U bir 
iıı ile dolduran bir düşünce, bey-
y:ı de :Jerl~ti: Oğlum. Oğlumu tck-
za lôrecekUm. Tabil bütün ııkraba-
bet ~ ~ovsky'ler de olacaklardı; be

e;, :n.ı ~ctlk Tiokn'm da. 
a Sltı ~ çocuğun gOrQn{lşQ, trajik 
• l're.ı ~ hatırasını kovuyordu. 

,le?tn IQYere doğru koştukça, benim :rl-!nn ç ısıtmam artıyordu. Yann Pet
tı~ lıı:ı. Cenaze a~ olacaktı.. Amma 

5 ,lr-a daha bu alq;am Tioka'yı kollarım 
aırı "i Slrıa alınış olacaktım. 
d~~~Uinın bana yan gozle baktığını 
e<lı - a 
bif2 lr ınllddettlr eenl tetkik edt-

r yııl ~--dcdL Cıllil,yorsun. Böyle IS. 
eU• aın ·_-qısıııda?. Ah, g5züme bir 

ti' o l>lr gıbl görllnOyorsun. 

~
~~an dilşOndilm; Vas!llnln Tio

nttı., tıeuen hatırlamadığını dOşün
irıd >.nuna benim kalbimin derinl!

tlbt ~ 11l'Vine. bir gizli küçük pınar 
' lıtıı.a terennüm ediyordu. 

nı11 'l' 
btl ~~kY'lerln nı:ıtemll evine 
et- Ql e lle3e ile girdim; Pctronun ken
•a CocuGldurdo !il fatal kırmızı odaya 
ya- &ı.ıınun be ltinl o odaya koymuş 

alevlere bakarken, İzmirlilerin şu geçirildi. Bazıları da hala olduk. sürgünde bulunuyordu. İşgali kazadır. Fakat zanaat'leri şofOr. Eğer bugün bana, dünyanın yazan· meşhur sözlerini hatırlayarak te- ları yerde oturuyorlar. Gelin hep müteakıp kendisinin Almanyaya lük olnu iiç arkadaş gece yarıs 
hangi şehrmin harp tasa- ı••••••- • -•••-ı selli buluyordum: bitlikte şunlara bir göz atalnn: dönüp Potsdam'da yerleşmesine zil zurna sarhoş olurlar da araba. 

sından daha uzak kalabildiğini "- Günün birinde, İstanbul Elan sükunetle tahtların::la o- ı müsaade etmişlerdir. larını ağaca çarparlarsa bWla ka. 
sornrsanilız. s!~e ~iç ter~ddutsüz • NaCİ SadUHGh .• yıkılırsa, İzmir onu yeniden ku. turanlar: .., Avusturya İmparatoriçeşi \•e za denmez, kasit denir. Otomo. 
bildircb· ecegım ısını şu ur: !•••••-.-.--•••-- rabilir. Fakat İzmir harap olur. Almanlar tarafından işgal eail. Macaristan Kraliçesi Zita aılcsile bil şoförlüğü, tramvay vatmanlı-
"- İzmir!..,, c::a, İstanbul onu imar edemez!,, miş olan Belçikada Laeken şato. beraber Amerikada yaşamakta- ğı, gemi kaptanlığı, tren makinis İzmir şehri, bu mazhariyetinin sunda Üçüncü Leopold. dır. Jiği nıc uliyetli vazifelerdir. Dal 

mühim bir kısmnu, bugüne ka. 1tf.. 1tf.. Bulgaristanda Birinci Boris. Fransada Pn.-nses olarak do. gınhğa, ihmale, hele içkiye hi~ 
daı- bir milyona yakın insan tara. Danimarkarun Almanlar tara- ğan ve Portekiz Kralile evlenen tnhmnıniilleri yoktur. fınd ·ı F b ı ı· zmir, munyyen faydalarının 1. ~ 1 B" . 

an gezı en uarma orç u- fından işga ıne ragmen <:opl'n. Kraliçe Amelie kocası ırincı Bir kere de yine böyle kaf ay 
dur. Geniş bir araziyi süsleyen en bellibaşlılanm saymaya hag'daki sarayında kalan Onun. Karlos'un 1908 de katlinden son. tiitsülcyen bir şoför Tnrabya il 
zarif ve ışıklı paviyonlarile, kö. çabaladtğım enternasyonal Fua- cu Christan. ra vaktini İspanya ile Fransa a- Kireçbumn arasında sarhoşluk t .. ·· ı · ·· ekle ı· bile ı:::ıh rile, bu ezeli iddiasını, bir defa B 'k B •t d y d" · . 
urum eşnuş yur r r- • üyiı rı anya a e ıncı rasında geçirmektedır. tnn yolu fnrkcdenıcnıiş ,.e nh 
lnndıran ağaçlı, çiçekli, temiz, daha tahakkuk ettirmiş bulunu. Corc. Mussolini'nin fütuhatına kur- tınıdan denize uçnrnk beş kişini 
ve tenha yollarHe, dolup dolup yor. Yunanistanda İkinci Corc. ban giden Habeşistan 1mparato. birden canınn kıymıştı. Bunun o. 
boşalan gazinolarile, hayvanat Çünkü Fuar, düşmanın virane. İtalyada Üçüncü Emanoel. ru Haile Selase şimdi Sudan'da ııföıe geçmek için ne yapmalı? A 
bahçeleri, perili evleri, ve aynalı ye çevirdiği sahayı mamur etmiş Romanyada Bidnci MihaiJ. mücadelededir. ilenizle bir gezme yapmak isti 
kökslerile İzmirlileri, ve İz. oran eserdir. Şimdi, bir gece vak- İsveçte Beşinci Güstav. Bugünkü Bulgaristan Kralı yorsunuz, bineceğiniz arabanın 
mir~ ziyaretçilerini haftalardan- ti İzmir Fuanna baktığınız za. Yugoslavyadn İkinci Piyer. Boris'in 1918 de tahttan indirilen şoförü usta mıdır? Sarhoş mu. 
beri zevkle oyalayan İzmir Fua. ınan görüyorsunuz ki o korkunç (Genç Kral sinni rüste gclinciye babası Ferdinand Almanyada dur? Sar"alı mıdır? Arada ka~. 
rının ortasında mavi nurdan bir yangın alevinin yerine, paraşüt kadar amcası Prens· Pol naiblik Koburg şatosundadır. nr mı? Ne bileceksiniz! 
sütun gibi yükselen paraşüt ku- kules"nhı deniz mavisi ışığı yiik. yapmaktadır.) Arnavutluk Kralı Zogo ile ka. - Şöyle bir manevra yap ba. 
lesi, harbin tasalarını, endişele. seliyor. Ve görüyorsunuz ki, da- * * nsı Kraliçe Geraldin İngilterede. kayım. Dur ağzını koklayayım. 
rini İzm"ir körfezinden içeriye ha bir kaç sene önceye kadar, Sürgünde Bulunanlaı dirler. Elinde sıhhat raporun var mı? 
sokmamak için kurulmuş bir ka. yıkık bacalannda öten baykuş. Geçenlerde tahttan feragat e. Soyunda sopunda terelelli kimse 
leyi andırıyor. lnrı, molozları arasından fı~kır. Alman işgali sırasında meı:n- den Romanya Kralı Karol ise var mıydı? 
Dünyanın bugünkü müşkülatı mış yabani dikenlerile, yakın bir leketini terkederek Is. halihazırda Portekizde bulunmak Diye tahkikata kalksanız şoför 

içinde, İzmir Fuarı gibi beyne!- mazinin en acı hatırası olan vi- koçya'ya iltica eden Norveç Kralı tadır. Kendisinin bumdan Kana. den evvel si~i sarhoş yahut deli 
milel bir eser yaratabilmek, dün. rane, bugün, mamur, yeşil ve Heakon. daya gideceği rivayetleri dolaş- diye t~fe korlar. 
yanın tabii şeraiti içinde koskoca Fuarın gece manzarası 1 ışıklt bir cenet halindedir. İngilterede bulunan Holanda maktadır. Halbuki hunun da <:•resi yok 
bir memleket kurabilmekten çok . . Kordon harabesi, İzmirin en Kraliçesi Vilhelmina Londra ci- Bu istatistiğe bakacak olursak değil. Komşu devletlerin birinde 
daha zordur. başında yer alıl"' Ve İzmırlıler, derin yarasıydı: İzmirden avrL vannda bir şatodadır. Kızı Pren- Avrupadaki yangından kaçan şoförlere verilen vesikalarda bun 

Bu zorluğa rağmen, geçen se. mısafir paylaşmak yüzlinden, Iırken, bir kaç sene evvelki 
0

ka. ses Jüliyena çocuklarHe beraber saltanat mensuplarına Amerika. lann hepsi kayıtlıdır. O küçücük 
neklnden daha mütekamil ve da- birbirlerile silah silaha gelmiş ranlık vfranede tüten renk renk AmPrikada Reisicümhur Roose. da yeni bir kapı açılmakta oldu- dcrtcre bir göz atınca şoförün 
ha muvaffak bir eser halinde vü. kimselerdir. İzmir I<"'unrıntlaki ışıklara, gözlerim zevkle ıslana- velt'in annesinin misafiri bulun. ğunu J?Örüyoruz. Sıkışan kapağı ne zamandanberi şoförlük ettiği. 
cude getirilen İzmir Fuarı, sade yabancı ziyaretçi kalabalrğı, İz- rak, ve doktor Behçet Uzu sa. maktadır. yeni dünyaya atıyor. ni, en ufağından en büyüğüne ka .. 
İzmirde değil, butün memleket. rnirlileri misafir hasret nden de mimi bir tnkdirle onarak baktım: 1931 t~ttan ind"rDcn İspanya da kaç defa kaza yaptığını sebep. 
te faydalı bir hareket yarattı: kurtarmış oldu; çünkü Fuar zi. İzmir artık yaralı değildi! Kralı Alfons İtalyada ikamet et- l l lerile beraber okuyorsunuz. Za. 
Yüzbinlerce vatandaş, birbirleri- yaretçileri, ikram zevkini tatma. Askerlı"k lşrerı" ten kazanın adedi de tahdit edil. 
le sözleşmiş gibi, İzmir Fuarında mış fzmırli bır&kmıyacak kndar , .. -----·-·---···---····-· .......... ı miş. Mesela on dafa kazaya se • 
buluşup kaynaştılar. Bu fırsatı boldular. D=O 1 IJ< A V E bcbiyet verenin elinden zanaat 
kazananlar arnsında ben de var. Fakat ben, !zmir Fuarının bü- 1 ... ·ı Şubeye Davet vesikası alınıyor. Tatlı canımw 
dun: Ve ben gördüm ki, Fuar ~- tün bu saydıklarımdan daha üs. 1 1 

Faııı. Aakeruı. Şubeaind.a: H6 dofvmta- sarhoş şoförlerin keyiflerine kur. 
yaretçilerl, İz.mir otellerinin, lz- tün bir hizmetine şahit oldum: A K L 1 z A v A L L 1 . larla. bunlar)• muanıcle7e tabi diler dDiumlu ban ~tmemek için bundan dot-
ml·r lokrntnlarınm, İzmir gazi. Rüzgarlan ta.ze üzum kokan i erat ve okurıann son 70.ı.ıamaıarıwn bitmtıl· ru bir usul tasavYur etmiyorum. 

•• f y R S ı ne 4 elin kalmııtır. nolannın, 1zmir otobüslerinin, İz. zmir, doğduğwn, ve çocukluğu. --.. - .. --... ---- azan: ... . 1 Bu mOddet •arfınd• :rolılamalurm yaptır· Bu nsulii kabul etmeliyiz. TatbL 
mir taksilerinin kazançlannı da mun en tasasız dcvrcsile, ilk m17an erat 70lılama kacafı addtdilccekılr. kinde de hocanın karakaplı ld. 

dıkl · · d" k' lı k 1 gw• • n acıklı gu·· nlerlni Ben, gül bahçeleri, kiraz bay- rlrler. ÜçO, beşi de t"Ok acele olun- "abrmln menıup erat •• okurlanıı cuab tab gibı' tefsire du""şmemek .,....., arttır an ıçm ır 1
• ça Ş an genç 

1 ımın c ramlnn ve Sidre seyrnnlnn ilci 1 en, insan nasıl yetişebilirim, diye bo- ı.a:'mamaları ı,ın bu mOddet zarfında ıubeye ı _ ... 
dokfur Behçet Uzun muvaffak i~inde geçirdiğim memleket par- nıc.11nur Ispartanın Karaağaç kaza- <"tıhır. Ben de ilkten bocalıımadım mQracaatı. yo .. ıamalarını :vaptrrmatarı. alıal ile. 
eseri, İ.zınirlilcri, incir, üzüm is· çasıydı. Ve ben senelerce evvel, sındıınım Köyde tarlam da vardı, ba- değil; amma sonra kolayını buldum. ultdlrde haklarında ceıa muamelesi taıbilı .. Hocaya köylülerden l>lrl: 
tihsalinin bu seneki azlığından lzmir şehrinin en güzel köşesini, ğı:n bahçem de. Çoluk çocuk geçen Mektup meselesinde esas, bunları ıunacaft tekrar uta olunur. - l:loca. demiş. Senin inek be. 
doğan iktısadi sıkıntıdan da kur. dumanlan tüten bir harabe ha. kışa kadar geçinip gidiyorduk. Gel- kabil olduğu kadar çabuk yerlerine r-:;z r ... nim ineği boynuzu ile vl&ldu öL 
ta dı linde bırakmıştım. Körfezden çı. r;cJclim bu kış, t'Qluğu çocutu Tan. ulaştırmaktır. Benim üç günden :taz- ,_ dlirdU. 

r1. ~irlilerin Fuar say~de kan vapurun güvcrtes nden, duş- nya emanet edip nzklarını aramıya la beklettil:im hiç olmamıştır; bazı 
1 

TURAN Sineması I' - Ne yapalım? Hnnancbr. 
il . . · · İstanbula gclmlye mecbur oldum. .ker~ ik g.ündc de götOrdü&tim ol- • • • • Bı"r kazadır, o)mncs. bol b ı tad bild"kl · bi man !eda erının vıraneye çevır. 6 v ) ki -.ı 

o a ı en r ma.. k (Sebebini sormayın: Tarla hnczoldu; m_ uştur. Bır otuz kadar me.ktup bl.- ı enı 1 er mevsıını _ Yanlıs 50··,·Jedı"m. Benı·m nevi• zevk tc var: İzmir, tarihi dikleri Kordonboyuna bakar en, bnh · k s · ·sı k k b ki ı B rlkti bl ik • " 
ık .. çcnın uyu unu, sıvrı ne yapı- rı. ın, c er m. ı mı r ti; Slnemr. Fenninin en son hnri- ek S<"nin ineği öldiirdü. 

misafirperverlik ananesine sadık gözlerim ıslak,_ ve yüreği~ kır • yor, diye kapadılar; iki keı:imdcn bi- onları mııhıılle mahalle ayırır; sonra kıısı olan ve büyük fedakArlık- S ft k" k k J ki'-
kalmış memleket köşelerinin en tı. Fakat, o vıraneden yukselen rlnı komşu köyden bir dcliknnlı av- t.nbıına kuvvet yola dü§erim. İşime . . - -. 11 rn a 1 ara ap ı .... 

----==- l lıınırkcn_ ceylôn sanıp vurmuc. İdare ı1 ,.ok meraklıyımdır, ha... li"slalan- !arla (Ersea) RCA Fabrıkasın- hı versene bakayım! 

TROİTTEN GELEN ATEŞ 
Bir de tiroit guddesinin lüzumundan 

fazla işlemesinden ileri gelen ateı var
dır Bu da ince ve uzun boylularda o. 
lur: akşamlan hararet derecesi biraz 
yiı1ı:selir, uzun müddet sürer, verem 
hastalı~mrn ateşini hatıra getirerek 
insan merak verir. 

Tiroit guddeıinin fazla iılemesinden 
halli ba;ılı bir hastalık meydana gel
diği vakit gözlerin bliyilmesindcn ve 
dışarıya doğru fırlamasından, daha ba3 
ka alametlerinden hastalık belli olur. 
O vakit, zaten ak,amlan biraz yükse
len ateııe ehemmiyet de verilmez. Fa
kat o guddenin böyle belli baıtlı bir 
hastalık meydana çıkannadan da faz
la işleyerek ak§amlan hararet derece
sini yükselttiği vardır. 

O zaman, atcıe sebep olan tiroit gud 
desini hatıra getirmek güçleşir. Bn. 
nanla beraber dikkat edilirse gözlerde 
acaip bir parlaklık, atc3 geldiği vakit 
ziyadece sinirlilik, yerinde duramamak 
ehemmiyetsiz ve küçilk şeylerden küs
künlük farkedilir •.. Bu hal kadınlarda, 
bilhassa, o günler baıılamadan bir iki 

lardı), bllyle koştum; öbQrleri ölü o. 
da.c;ının lo~luğunda diz cökmüş ağla
Şl!"larken, ben, giln~li bahçede, yav
rumu kollarım arasında sıkarak böy
le koşuyordum. Onunla birlikte sak
l:ınıyordum; bUy{ik rllya gözlerini ve 
çiçek küçük ağızını öperek gülilyor
dum, gfililyordum-

X 
Fakat mam benim bayabma gir

mişti. 

Küçük Petro ona yol göstermiş, o
na kapıyı açmıştı. 

O günden sonra da kara ziyaretçi 
artık ~!ğiml bırakmadı. 

oıamı Kapımda yerleşmiş, müthiş 
ve sessiz, zaman zaman elini uzatı
yor, insanlarımdan onu, bunu yaka
ıı,.ordu. 

En çok. bfr ~ jestle, (bir kısa 
hastalık veya bir rovelver darbesi 
ile) sevdiklerimi. Vuruyor, karanlığa 
atıyordu. 

_ Amma benim içhı, benim için 
ölümün jesti daha haşmetli, daha 
yavaştı. Benim lçin MsbOtiln başka 
bir Akıbet hazırlamıştı. Yıllardır o-

giin 8nce meydana çıkar. Aile arasında 
en ziyade meraka sebep olan da on
lardrr: Bir genç kız, her defa o günleri 
başlarcadan sinirlcrnir, h"rşeye danlır, 
akşamlan da ateşi biraz y{ll:sclinı:e 
hemen verem h:ıstalığı hatıra gelir. 

Halbuki bir kadın hastalıkları mü
tehassısına mu:ıycne cttirilipde o eiln
ler yoluna girerse akşamları biraı yük 
selen ateş kesilir. İsterseniz bir de da
hiliye mütehnssısma müracaat ederek 
genç kızın metabolizmaıımı ölçtürür
sünüz: Normal dereceden yüzde on 
fazla bulununca kabahat tiroit gudde
sinin oldutu daha iyi meydana çıkar. 

Görülüyor ki, ince ve uzun boylu 
tipte olanlar da bile ate~ yükselince 
bunu hemen verem hastalığına ııtfede. 
rek birden bire meraklanmak haklı ol
maz. Bu ateş tiroit guddesinin fazla iş. 
!emesinden ileri gelen mizacın bir ne
ticesidir. Verem hastalığına hükmede
bilmek için tam muayene ettirmek ve 
hastalığın başka alametlrini de bul. 
mak Iazımdır. 

nu, aeır, hilekt\r, korkunç, bana do~
ru sürijnerek geldiğini duyuyorum. 
Elinde yılanlardan bir yumak var; 
bu vılanların her bfrl beni ısıracak. 

i:;1e, işte hastalık yılanı: Kurnaz 
kurnaz içime giriyor, bağrımda sak
lanıyor. 

İkinci gebeliğimin ral1at g{lnlerin
de, kanunın bütün bir okşayıcı silt 
ve sonsuz taUılık olduğu bir zaman.. 
da, işte, yılan beni ısırıyor .. Cöfsüm 
zehirleniyor ve bilzülüyor. Enfeksi
yon damnrlanmda yılanlanıyor, aşa

ğıya, analığın mukııddes yerine ini· 
yor, onu kerpctenliyor, onu yırtıyor, 
çektiğim işkence, al dalgalar halin
de taşıp yayılıyor. 

Oh, çiçekler gibi gllvdeslnde sakin 
bir meşale, mfisterlh bir ruh pırıl· 
darken, bir kadın için, şen, şefkatli, 
iyi olmak kolay şeydir. Zayıf bir göv. 
denin sahibi olunduğu hatırlıınma
dıkça, büyük bir ruh olmak kolaydır. 
Amma insan, içinde ıstırabı, nabzı 
vurarak, ısrarlı ve arkası kesilmez 
bir halde taşıdığı zaman, bu ıstırııp, 
bir kızgın demir ucu gibi varlığın en 
derin yerine saplanmış bulunduğu 
zaman, ah, o insanı zalimllj!e, cina
yete, delıllğe nasıl sürer? 

.., " .. dan getirilen son sistem :filitre cd~mcdık vcssclf'ım.) sam, yııhut yorgunsam, götürür, hep. cihıızı Mikrofonik ses tertibatını Takvimcl 
lştc on beş ı;:ündilr Cih:ınsirln kfıh- ı slnı postaya veririm. havi en modern makinelerini bu 

yasıyım. Kahynyım dediğime bakıp Dun sab:ıh, (bugün pazartesi, de- me\'slmde sayın İstanbul halkı-
ta, sakın beni yılda bir, bir apıırtı- mck pnzar günü) bent aradılar. Bir na takdim etmekle TURAN sL 
man yaptıran Gal:ıta harnııUnrı kdh. apurtımanın ikinci katından çatı a- neması büyük bir şere! duyar. 
yası gibi bir şey sanmayın, Ben, ma- rasıııda duran ambar gibi bir sandı- Amerikalı mütehassıs ve ses 

Okuyucu Dilekleri 
hallenin ufak tefek işlerini görürüm. ğa kitlıp ta§ınacııkmış ta, evin biz- mühendisi LAŞER tarafından 
MrılQm ya, apartınıan kr:.pıcıları ağır metçilerine yardım edecekmişim. Pn- j vazolunan ve sinema dünyasın- Cambazın Derdi 
ç:iptan insanlardır. Klrncıların onla- zar da olsa ben çalışırım; işten kaç- da bQyQk bir yenilik olan bu 
ra iş buyurmalnn ne mllmkün? Ben, marn. cihıız ile bu mevsimde en güzl-

Çrmberlıtaııa Vulrhan c:addeslnda 
manda Rıfat Telcuer yul)'Ort 

olçak gönilllOyUmdür: Eczahnncdcn Ne ise, vardık apartımana. H!z. de ve en yeni !ilimlerle 25 Ey-
iltiç mı alınacak? Ben seğirtir ıılırım; metı:inin biri, üç kat merdiveni çı- 101 Çarşambadan mbaren 

j '"Ban temtlerdc camba.ıbk yapmalı lcl• 
mUıudt •lamıyorum. Mudl BüyQk.ada k.,.. 
makamı burada cambuhlı yapılmas, dın 

beyaz iskarpinler kış için scyaha mı kara:• kftaplnn taşıyacak, libfirQ on
boyanııcak? _ Ben boyahnm. (Söz a- Jıın rııflD.rdnn birer birer alıp tozla
rannzda, gecen gün, ıığız.ı ile kuş tu- rını silktikten sonra, isUf edeccktl. I 
tan, kaleminden kan damlıyan men- Ben, üzerime, fşln en nftzikinl aldım: 
şur bir muharrir bile, Yazlık lskar- Oturup !bir ıey unutulmasın diye ne-
pınlerlnl böyle siyaha boyattırdı.) uıret edecekUm. 

fURA 
Sinemasın~a 

mDu•de •ermcdt Halbuki daha eınrel 1'&• 

pılmıı;tı Bea unatımı ncrtde icra -'cylml. •. 
Madalya istiyor 

Beyuıtta kahn ocalıct11 HalU 

B ana, ilkten bu mnhalie ktıhya
lığının çok yorucu olduğunu 

söyledilerdi. Amma ben anladım ki; 
bu zıınaatta ehemmiyetli olan, çalış
manın usulünü bilmektir. Her işte 
böyle değil mi ya?- Bizim işte esas, 
bütün gün köşedeki Bodosun kııhve
sinde oturmaktır. 
Bnzı kere şurııya. buraya g5türQle

cck mektuplnr da olur. Bu, daha na
zik bir hizmctUr. Bir Bay gelir, sa
na on kuruşla bir mektup verir. Bu 
mektupların hepsi "çok acele., dlr. 
Cün olur, böyle Oç, be,ş mektup ve. 

Delilik! SükOt! .. İşte bir ikinci yı
lan ki, Sör Ölümün uıyıt tırnakla
nndan çıkıyor, b:ına doğru koşuyor. 
Renk renk ve ııen bir Yılan: Küçük 
sivri bir başı vnr; korkutmıyan ta
nınmış bir adı var: "Sinir hastalığı.,. 
Bir şey değil. Ne diye ondan kork_ 
mnlı? 

Başımı ellerimin arasında sıkıyo
rum.. Yüzümü, kulaklarımı kapıyo· 
rum .. Fakat heyhat!. Sh•rı ve minüs
kül yılancık beynime knymıştır.~şte 
orada yuvarlanıyor, helezonlu, halka 
hıılka, sarılıyor, yuvarlanıyor. 

Fakat ne oluyor? Küçük yılan u
zuyor, ş!Jiyor, bfiyüyor, devleşiyor: .. 
Kıı1a tasımı dolduruyor... Korkunç, 
canavar, kocaman ... Gittikçe daha u
zuyor, gelişiyor, şişiyor .. Sinir hasta. 
lığı değil, değil" Bu delllikUr. 

Ben dünya boyunca dolaşıyorum, 
ba,.ımda o her gün, her gece gelişen, 
devleşen titanik yılanı taşıyorum. 
Zaman gelecek, alnımın zayıf duvar
lan çnUıyacak, dünya, içimde taşıdı· 
ğım kocaman yılanı, dehşet duyarak 
görecek; 

Fakat neler gl!rtıyorum7 OlOm gQ. 
lümsüyor, b:ınn, elind~ hareketsiz ve 
kısa yatan bir son yılan daha uzanı
yor .• •arıldıyan bir acaip yılan: Cam
dan bir gövdesi var; sivri dili çelik
ten bi- iğne. 

Tltrlyerek elimi uzatıyorum- Ah, 
!5te, bu yılan da beni ısırıyor. Kolu. 
mun beyaz ellerini ısırıyor. Kollarm, 
omuzlarım, Pravaz 71lanının ısırdığı 

(DEVAMI VAR) 

Y aptık ettik, llğleyin iş bitti. 
Bay gelip bana kırk kuru~ 

verdi; sonra da, gayet nazik biı· zat, 
güllimslycrek: 

- Öğleden sonram daha hoş bir 
surette işgal etmek ister misin, diye 
sordu. 

Ben, ömrilmde işten kaçmamıştım: 
- Hay hay, b~ım fistüne, dedlm. 
Bana iki pusula uzattı: 
- Baııka yapacak blr işin yoksa, 

pi asna iki bilet. Şehir Tiyatrosuna 
git. Tam ikide orada bulunmalısın. 
Benim işim var, kendim gldem!ye
ccğim. 

''Başka yapacak bir işin yoksa ..... 
Hnl!ndcn de belliydi ya, biraz tu

hnf bir adamdı. 
Tıım ikide Şehir tiyatrosuna git. 

Um. Beni sıra sıra sandalyalard:ın bl
ı ine oturttular. Oyun, doğrusu pek 
eğlenceliydi. Bilene kadar kakır ka

Vasi Salon - Rahat koltuklar -
Geniş b:ılkon - Hava süzen Atı. 
pir:ıtörler-Kalöri!er - Tel: 22127 

ı•----·~-----1· 

yarıyor: 

""6 ,oc:uk babası:rım. Bir cok yerlere baı 
vurdum, fakat bir tUrlQ madab>a lllaıaadım. 

Ben de bir ıerel madalyası iıtl7orwa.,. 

Sabir> "' Ne~rlyat MOdOril: Emin UZMAN 
Guetedhk ve Nuriy.ı T L.Ş • TAN Matbu 

AKŞAI\1 

Sinemasında 

TANlA FEDOR - PlEHRE BRASSEUR 

ve Kahk:ıha Kralı B A C H tarafıodan oynanan 

c A N 1 1 N t i ç 1 • 

kır gilldüm. Tabii Bayın emrini tu- ~ 
tarak, herkesler kalkmadan yerim· ı ~--••111:1::::.ı 

Neş'c, Zevk, Eğlence ve Kahkaha Vodvilinde 1939 GAZİNO DE PARİ'nin 
son rcvülerini görecek, beıieneı:ek ve candan alkışlayacaksınız. 

den kıpırdamadım bile. Çıktığım za- = w •••••••••••••••••••••• 
m~~usaate baktım: Beşi yirmi geçi- ALICB FAYE - CONSTANCE BENNET ve NANCY KALLY 
yo a ·. k tarafından harikulAde bir tarzda yaratılan 
B ır çeyre sonra, Bayın kapısı. 

nı çalıyordum. Bay beni gö-
ı lince, biraz ~şkın: 

- A, sen miS!n? dedL Kanatlı Kadınlar 
- Evet, benim. 
- E?. Eğlendin mi? 
- Epey Oyun üç buçuk saat silr· 

dü. 

Güneıe doğru uçan ... Ve orada kanatlan yanan kadınlar ..• 

Pek yakında SARA y 
- Çok güzel.. E, haydi Allaha ıs- '9 ••=ı:öiiii1E;;••ma••••••••lill••ıH1ımliiiiil._, marladık. 1 -
İçeri çckfllp kapıyı kapatacak ol- , 111!!••••••• ••••••••••••••••• 

du.:._ T~~a:l~~ı~~~k saat sürdil. CI- il B ı• R B A L o G E c E Si• 
dl§ geliş te yarım saat._ 

Ner~e~:e n;a~~~:?ma sıçrıyord~. WUİSE REYNER - WİLLİAM PO\V'ELL 
- sızden ıazıa ıstıyecek değilim, Çarcamba Akcamı M. E L E K 'f e Day. Saatine on kuruş verin. S s 
Israr etürn; kızdı. Polise giderim, I" r a •a + 

diye tehdit etUın. Nafile .. İllA ki, pa- _____________ ..,. ____ cıs __________ _ 
ı·amı vermek istemiyordu. Üstelik 
bir de hakaret etti; aptal. dangalak 

1 
filAn dedi. Çaresiz, "Allah belAsını 
venin!,, dedim, sineye çekUm. 

He.-n parasını verme, hem kütrel 
nu dün,-ada. ne utanmaz adamlar 
var, değil mi? · 

FERNAND GRAYEY 
•••••••• 

,,,,., . . . . . ••••••• 
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YER Li MAL 

Kışlık lastikleri, çizmele
ri, şosonları ve ökçeleri 
tecrübeli ve çok sağlam
ıJır. Her yerde ısrarla is
teyiniz. 

Umumi salış yeri: lstan- JE.Jil>~::ş.7 

bul Barnatan han N o. 5 

~----r.m--111• Nişantaşında Karakol Karşısında 4a:ı::=:mıM:im:m11--m1~ 

ESKi 
FEYZi YE IŞIK iSESi YATILI 

YATISIZ 

ANA - iLK - ORTA - LiSE ( Kız • Erkek ) 
Türltiyenin en eski hususi Lisesidir. Kayıt ve tecdidikayıt için hergün müracaat olunabilir, Tarifname is

t,.vinh. rr .. 1.fn.,: ROll7Q 

'' ee•aıııliliız::::11:1m:!.llmzC!illl:::ıllilllil::ll:Blll::ımı111lll!!lraı .. ı~ 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Orta öiretim müesseselerine yabancı dil 5fretmeni yeti:ıtinnek maksadile 

geçen 711 İstanbul Univerııitcsinde açılmış otan Fransızca, İngilizce ve Alman. 
ca ktirslanna bu yıl da aııaiıda yaı:ılı ııartlar dahilinde yeniden 60 talebe alına
caktır. 

Ba talebe bir ytl İstanbul Universitesindelri yabancı dil kurslarma devam 
edecek, ba müddet zarfında her birine ayda 30 ar lira harchk verilecektir. Bu 
bir yıllık tedrisatta muvaffak olanlar siyasi vaziyet nonnalleııtiği takdirde tah. 
aillerini takviye etmek üzere, bir yılda dilini öğrendikleri memlekete gönderile. 
ccltlerdir. Ba talebenin ıcçme ıınavları 5 - 7 Telirin günlerinde İstanbul Üni
versitesinde yapılacaktır. 

Sınava iştirak edebilmek için: 
1 - Tiirlt olmak. 
2 - Yerli veya yabancı bir kolej veya Ti!ıeden veyahut bir öğretmen oku

lundan mezun olmak "olJUnluk şart değildir." 
3 - Univcrsitede 3 Birinciteşrin 1940 da tc:ıki1 edilecek sağlık komisyo_ 

ııunca muayene edilerek tahsile mani bir hali olmadığını bildiren bir rapor al
mıı bulanmak ışarttır. 

Sınavda muvaffak olanlardan tahsil müddetlerinin iki misli Maarif Veka. 
Jeti emrinde çalışacaklarmı tesbit eden bir taahhütname alınacaktır. Tedrisat 
her ciiıı Üniversitede sabahtan akııama kadar devam edecektir. Kurs talebesinin 
hariçte bir işle meşgul olmaması şarttır. Sınava girmece talip olanların en geç 
1 Teşrin 1940 akıamına kadar İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne tahsil vesika. 
lan ve 6 fotoğrafla birlikte müracaat etmeleri llzımdır. "8955,. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Mühendis kısmı giriş imtihanları 1. Teşrinevvel. 940 Sah günü yapı. 

Jacaktır. Kayıt olunanlarm karneleriyle o gün saat ıekiz buçukta mektepte 
hutr bulanmaları. 

2 - Fen memura Jmnu gİrif imtihanlan günü aynca fl!n olunacağt, 
3 - Tedrisat& 21, Teşrinievvel, 940 Pazartesi günü başlanacait ilan o-

lunur. (8997) 

, ... Müstamel Lokomobil Aranıyor 4 

I
• 50 - 60 beygir kuvvetinde müstamel bir Lokomobile ihtiyaç var

dır. Satmak arzu edenler aşağıdaki adrese müracaat edebilirler. İstan-
I bııl, Yemiş Vapur İskelesinde Limoncular sokak No. 75 Nuri IŞIK 

' Telefon: 23181 • '1 

Ziraat, Orman, Veteriner 
Fakültelerine Talebe Ahnıyor. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Yüksek Ziraat Enıtitüsü Orman, Ziraat, Veteriner Fakültelerinde tale. 
be kayıt n kabulüne 15 Afustoı 1940 tarihinden itibaren başlanacak ve 30 
Eyllll 1940 günü akşamına kadar devam edecektir. 

ı - Bu )'Jl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizik, kimya, cebir, Türkçe 
tahrir ft yabancı dilden .. Fransızca. lngilizce, Almanca dillerden biri" bir 

1 

seçim imtihanına tabi olacaklardır. 
ı 2 - Seçim imtihanı Ankara ve htanbulda 1, 2, 3 Te~rinievvel 940 cün. 
• lerindc yapılacaktır. 

3 - EnstitilmCiz rakültelerine )'Uılmak tstiyenler kayıt ve kabul şartla
! nm Enstitü Rektörlüfli ile Villyet Ziraat, Orman, Veteriner Mudilrlüklerin. 
ı den tcdatik edebilirler. 
ı 4 - Seçim imtiham Ankara.da Yllklelt Ziraat Enstitüsünde yapılacak_ 
1 trr. htanbuld& imtihanm olacağı yer Ziraat, Orman, Veteriner Müdürhikle. 

rine m(iracaat edilerek öirenilecektir. 
5 - Sıhhat rapora nümuncai Enstitil n Vil4yetler Ziraat, Orman, Ve_ 

tcriner Müdürlüklerinden tedarik edilir. 
Ba~ka rapor kabul edilmez, "7169" ( 4492) 

lfll/l .................... .a .......... r::m ... ~ 

Genel Acentalığı: 
D. GALİlUİDİ ve ORT. n 

Bahçekapı Kutlu han 
No. 1/4 htanbul 

Taşra için acenta aranıyor. 

-.. PROF. Dr. 4 

KEMAL CENAP 
Muayenehanesini ve İkametgıl
hını, Taksim Doğu Palas Apt. 
(Stııdyum karşısı) nakletmiş

tir. •rel: 43963, Birinci Teşrin

den itibaren hıı~ta kabul eder. 

~~~~-~~~ 

ve 

bil Omu 
fabrika 

mnldnad 
İsviçre 

mamul.fttı 

S R O Rulmaıu~. •••• ..uuanınız. 
Deposu: Galata Karnköy Palas 
hnnı karııısında 84 No. 1BRAH1 M 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 
P. K 1039, Telgraf : TASKOL 

Satıbk Ev 
KndıköyQnde Yeldeğlrmenlnde 

• 

Ik e e 
Coğrafya Öğretmenlerine 

:Maarif Vekaletince İlk Mekteplerin 4 ve 5 ci smıflanna kabul 
edilen l.\.faraşlı Kazancıoğlu Abdülkadir Sadinin •YENİ İLK COC.
RAFY A11 kitapları Milli Talim ve Terbiye Heyetinin son deği. 
şikJikleriyle «SEM1H LÜTFİn Kitabevi tarafından haritalar 
ve resimler yeniden yapılarak emsalsiz bir nefasetle ne~redilmiş. 
tir. 4 cü sımf 21, 5 ci 30 kuruştu r. Toptan alanlara tenzilat yapılır 

İmtihanla Memur Ahnacaktır 
İnhisarlar Umum Müdürlü~den : 

A - Teşkilltımızın taşradaki münhal memuriyetleri için İstanbulda 
14/10/940 Pazartesi günü bir müsabaka imtihanı yapılacaktrr. 

B - İmtihana girmek isteyenlerin aşağıda yazılı vasıf ve şartları haiz 
olmaları lazımdır: . 

l - En az orta tahsilini bltirmiş olmak, 
2 - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak, bilhassa her iki 

halde de son yoklamalarını nüfus cü.zd anmda kaydettirmiş olmak, 
3 - 21 yaşından aşaft ve 30 yaşından yukarı olmamak, 
4 - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak, 
S - Akrabasından olmayan iki zatı referans olarak göstermek, 
6 - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmaınak, 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmamak, 
C - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite ve iiç fotoğrafla birlikte 

''Galatada Rıhtım caddesinde Veli Alemdar Hanmda Umum Müdürlüğümüz 
Memurin Şubesine,, 10/10/940 tarihine kadar müracaat etmelidirler. 

İmtihan mevzuu ııunlardır: 
1 - Hesap ve hendese, 
2 - Yazı, 
3 - Umumi malQmat ''Hayat btıg1s1, cotratya. 
4 - Lisan "konuşma ve yazma,, ihtiyaridir. 
Ecnebi lisanına vakıf bulwıanlar hangi lisanı bildiklerini dilekçelerine 

yazmalıdırlar. 

NOT: 

1 - İmtihan neticesinde aynı derecede muvaffak olanlar arasmda yaban
:ı lisana vikıf bulunanlar tercih edilir. 

2 - İmtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine göre 
Baremdeki dereceler üzerinden ücretleri teııbit edilerek tayinleri yapılır. 

3 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebliğ tarihinden itibaren on be, 
gün zarfında kabul ile vazifesi başına gitmiyenlerin tayin haklan iptal edi-
lir. "8611" 

." ' <İ>i- •• ., 

KANSIZLIK 
Bir cok hastalık· 
ı a r a s e be b o ı u r. 
Kansızlığı; 

OESCHIENS ŞUftUBO 
kullanmakla ıedavi 
edinız. 

DESCHIENS ŞURUBU 
zafiyeti gıderir, vü
cuda kan, kuvvet ve 
lştiha temin eder.· 
B üt un hastalıkla
rın önUt>O alır. 

Reçete ııe aat•h• 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 
Ofisimize ait Haydarpaşa ve Derince silolarında mevcut buğday, arpa ve 

Yulaflardan deniz yollarile İstanbula nakledilecek olanlarının nakliyesi ile 
Sirkecide vagona tahmil işleri karşılıklı pazarlık ıuretile bir müteahhidr 
verilecektir. Bu işe ait ıartname şubemiz buğday muamelatı servisinden ah. 
nabilir. Pazarlığa iştirak edeceklerin 23.9.940 Pazartesi saat 15 de Liman 
Hanmdaki tubemiz binasmda hazır bulunmaları. "8879,. 

Cep • Kol ve 1 
Maaa saatleri 
S AY VADE 

AViZELER AEG 

Fotograf maki· ı 
nalırı 

il A.V VADE 1 

A E G Vantllltllrlerl • 

Ocaklar, Cervelerl 
4 AY VADE 

Dev:let Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 

l\tandra soknğında 45 numaralı ev 1 
mnktuen 5.500 liraya satılıktır. 10 o-
da. Gilzcl nezaret. 

Fırınları • SUpOrgelerl 
4 • s Ay Vade 

LOkıor Radyo· 
ları ve hediyelik 

Ski. 1 

r 
1 

f' 

1 
1 
t 

23 EylUlden 30 EylUle kadar muhtelif hatlara kallcacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacak lan iskeleler 
Karadeniz hattına Salı 12 de (Güneysu), Pcrıembe 12 de (Camha

riyet} ve Pazar 16 da (Aksu).Galata rıhtımından. 
Bartın hattına Salı 18 de (Anafartn), Cwnartesi 18 de (Antal

ya). Sirkeci rıhtımmdan. 
(Not: (Anafnrta) vapunı İneboluya kadar gide
cektir.) 

lzmft hattını Sah, Pef1cmbe ve Pazar 9.30 da (Uiur). Top. 
hane rJbtımmdan. 

M udınya hattına 

Bandırma hattına 

Karablgı hattına 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

lzmlr ıDrıt hattına 

lzmlr lllve post .. 

Pazartesi 13, Salı 9.50, Çarıamba; Pef1embc 
Cuma 16 da ve Pazar 8.15 de (Sus). Ayrıca 
Cumartesi 14 de ve Pazar 19 da (Marakaz). 
Galata nhtımmdan. 
Pazartesi, Sah, Çarprnba n Cama 8.15 de 
(Marakaz} Galata nbtımından. Ayrıca Çar. 
ıamba 20 de ve Cumartesi 20 de (Konya). Top
hane nhtımmdan. 
Salı 19 da (Seyyar), Cama 19 da (Mersin). Top
hane rıhtnnından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımmdan. 
Çartamba ıs de (Bursa), Cumartesi 15 de ('Ol. 
ıen), Sirkeci nhtımmdan, 
(Not: Cumartesi postası amire kadar gidecek. 
tir.) 
Salı il de (Kadq), Pazar 11 de (Kadeıı). Gala
ta nhtımmdaıı. 
Perıcmbe 13 de (Tırhan). Galata nhtımmda.n. 

(9024) 

:MERSİN· İSKENDERUN YOLU 
ŞİLEP POSTASI 

(DUMLUPINAR) vapunı 23 EylQl 940 Pazartesi gilnil saat 18 de 
Sirkeciden tilep postası olarak Mersin - İskenderun yoluna kalkacak-
tır. Gidiş ve dönüşte yükü olan iskelelere ufrayacaktır. (8995) 

NOT: Vapur seferleri hakkında her taruı mnlQmat alj8ğıda tele!on nu
maralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baı Aeentcllill Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
.MildOrlO:O binası altında. 

Galata Şube • Galııta nhtımı. Mıntaka Liman 
Reisliği binııo altında. 

4 2352 

40133 
Sirkeci • • Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

, __________ r•wmsww•--11m1ı ... mm-# 

Gezmek için içlndeknere, konuş
mak için tele!ön: 40385 milraenat. 

~mınız:m111:1:11•• ,m~-, 

Şişli Terakki 

ıı. Acele Satıhk o' 
OrtaköyQn en IJ\Utena semti o- 1 
lan Çırçırda havııdar bııhçcli de. 
nlze neuıreti Fevkal{ide olıın bir 
bahçe içinde ııyn ayn beşer o
dnlı iki ev ile üstünde odası o-
lan bir dükktın ehven fiaUa a
cele satılıktır. Talip olanların 
büyük postane Cd. Yeni Valide 
hanı kat 4 No. 82 ye milracaat
lnrı. 

,~ ......... Em .... ~ 

Mürebbiye 
Aranıyor 

Sekiz ;yaşında bir Fransız kız 
çocuğuna Fransızca öğretmek 

ilzcre Anadolu için bir milreb • 
biye aranıyor. Taliplerin Gala
ta posta kutusu 1014 numar.,.a 

vıızmnlıın. ı 
M> • !Sf.2:-?••B&lllllP 

ve 
Galata, Bankalar Caddesi 59-47 Tel. 427159. Beyazıd, Unfversite Caddesi 

\m No. 28. Kadıköy, İskele Caddcsı No. :!3/2 ,1 -

BiR ti AK 1 KAT! 
Muhterem Müşterilerimizin Nazan Dikkatine: 

Pırlantalı ve elmaslı saat aemes:, bl.I' kelıme ıle Sl.Nl.J,t;.K ::>AA11 
demektir. Çünkü: 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru llefll 
olan S1NGER saatlerinde toplanmıştır. Bunun için: 

Saat alacağınız zaman, tereddütsüz S1NGER saati almalısınız ve 
saatin üzerindeki SİNGER markasına, müessesemizin adresine dikkat 
etmeniz lazundır. 

Modayı takip eden her asrt kadm için kıymetli taştari1e •e nefis 
işlemesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikaUide 
"SİNGER,, saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

SİNGE No. 82 _ A 180 Elmas ,,.e 11 Pırlantalı 500 
lira • Emsalleri gibi 15 sene garnntilidir. 

Adres: SİNGER SAATLERİ l\tağa7ası-İstanhul. Emincinü N. S 

" -Leyli 

, Erkek YENi K LEJN::ri 
İLK-ORTA-LİSE 

Taksimde Sıraserviler 86 Yeni Açddı ~-
Müdürü: Eski Şişli Terakki Din·ktörü 1\1. Ali Haşmet Kı.ro ~e 

E . . .. e 
Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMIN genış mı-

yasta ehemmiyet vermek, smıflannı az mevcutla teşkil ederek talebcsiniıı 
çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından alakadar olmaktır. Mck· 
tebin denize nizır Kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi •ardıt· i 

Hergün ~ııat (9 ile 18) arasında talebe kavıt ve kabul olunur. 
l•m•Hllt - rELEFON: 41159 !° 

MEMUR ALI NACAK 
Türkiye İş Bankası A. Şirketinden: 

1 - Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştınlmak üzere t1l. 
sabaka ile 12 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanlan 7 B. Tt:f 
rin 1940 Pazartesi günü Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, O b 
ziantep, Konya, Samsun ve Sivas'da yapılacaktır. U 

2 - Lntihana girebilmek için: 
A - Laakal orta mektep mezunu olmak, llt 
B - On sekiz yaşından aşağı ve otuz yaşından yuknn bulıf 

~~ ~ 
C - Askerliğini yapmlş olmnk (Askerliğini henüz yapmattıtu 

olanlar muvakkat memur olarak alınacaklardır.) 
3 - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri iIIlJI.;. 

handa muvaffak olanlar tecrübe için on beş gün maaşsız olarak Qts 

lıştınlırlar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibariyle de iyi ıık 
alanlar barem kanununda muayyen tahsisatla kadroya alınırlar. de 

4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler tercih 
lunur. g 

1 
5 -İmtihan neticesinde Banka hizmetine alınacak 12 mem~ 

dan başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre Ol~ 
essesede açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. ~e 

1 6 - Taliplerin en geç 5 B. '1.'eşrin 1940 Cumartesi gününe }(ij 
dar yukarıda yazılı şubelerimiz Müdürlüklerine vesikalan ile b Ve 
likte müra~natta bulunmalam ilan olunur. ~ 

.· 
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T. ıs BANKASI 
1 adet 2000 llratık = 
s 1000 • = 
6 .. 500 • = 3000.-

12 .. 250 .. = BOOO.-

KÜÇÜi{ 
40 .. 100 .. = 4000.-

1940 75 .. 50 .. = 3750.-
210 .. 25 • = 5250.-

CARİ HESAPLAR 

İKRAI\11YE PLANI 1 aoustoı 

"'"" "'"· 

Gebze 1\-Ialmüdürliiğündcn : tabii 
1 - Gcbzenin Darıca nahiyesi civarındaki hazineye ait z,.ytinl!klcr~ad 

tahmin edilen "50.000,, kilo zeytin tanesi ağaç üzer nde 16/9/940 tarihinde<rles 
itibaren "15,. gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. tlltı 

2 - Tahmin edilmiıı "50.000,, kilo zeytine "1500,, lira kıymet takdir 1nokt 
tahmin edilmiştir. lJ-as 

3 - İhale 30/9/940 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 d e Gebf 8 
bükQmet binasmtla mal müdürliık dairesinde yapılact ktır. ruc 

4 - Talipler zeytinliği görmek için ihale gününden üç gün evvel Mali1t a 
dairesine müracaatla zeytinlikleri gezmek talebinde bulunmakla berab lı>..ı
şartnameyi de okumuş ve imza etmiş bulunacaklardır. • •"::'!! 

S - Talipler ihale güniinden bir gün evvel % 7,50 teminat akçasını ınrUr 
sandr.~ına yatırmış bulunacaklardır. "8847,, 13 

------------------------------------------------------~t 
Emniyet Müdürlüğünden : ~~ 

Müdüriyet şuabatile karakollarmm tesh;nl ıçın azı 40.000 çofa so .OUlaı-·U 
kilo .. g~rgen odunu açık eksiltme suretile alınacaktır, Eksiltme 1.10.940 f!duıt 
h gunu saat 15 de yapılacaktır. Odunun tamamının muhammen bedeli 60: 
liradır. Muvakkat teminatı 46 liradır, Taliplerin ayni gün ve sfttte müda
riyetimiz binasında kurul11 komisyona şartnameyi görmek için de S. 3 rnd 
düdüğüne müracaatları. (8609) 


