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Mühendis mektebi ı · Karadenizde faz.la yolcu 
alan bir yelkenli battı 
Otuz De kisi boğuldu 

. . 

imtihanında 124 genç 
Mihvercllerin 'muvaffak oldu . 
ye!'ı taar~uz imar laial llaza. 
planı nedır ? 

· Yazan: ASIM us aaalar araımlla 

Facia Görele 
açıklarında oldu 

• 
Glresan, 13 (A·A·) - Tinbo-

lulu İbrahim relaln idaresindeti 
yelkenll "'1 yolcu ile Görelenin Ey
n~ nahiyesine gitmekte iken Gö
rele kaJMfııbı Uç mil açığında yol
cularm fulalıimdan ısu a1malt n
reWe batmJttır. Gecenin kanıı1*
laırı l~lnde cereyan eden bu fileli
~ yolculardan onu kurtanlnu;f, o
tuz, UçU bolulmUflur· Görelen,la 
ali.kadar mepıurlan ve halkı de
nlt.e dökülenleri kurtarmak igin 
ellerinden gelen biltUn gayretleri 
aarfetmitJerdir. Yelkenlinin kapta
nı adliye} e teellm edilmi§tir· 

llnuer'de mtlerle M111BOllnl 
arı-da J11P11aa earareagb ko
nqmalanlaa ..ra Almaa Jnınet
l<ut tanımdan talim ve terbiye .. 
eh. altmda Boman)'8IUll lfpllae 
....,.. ....... ller tualfa •Jlll earet
le tefsir ccllldl: Bu Jaarekd Brltan-
3'1& ukeri lhrag lmki.nmhjmlll 

fabaldmk et.meel üzerine mlhl·erd
Jertn yeni bir taarruz pllnmı W
bike gepnelerlnia ali.metldlr- Yal
._ ._ 7eal plbm mahiyet! luık
landa llldrler tam bir \'11Znlı1a bir 
llokta üzerinde tekl.sUf edeme..... 

TaJmls gueteıd, BomallJ'UllD ... 
pllndea malaıat lıl"'••• firldye 
ile Y ...... taaa kartJ bir tehcllt ve 
lloıbtma obauı lhtlmall Uzerba
de tlara)'or: brpeb saferler g.. 
gnmaJr &n11111111U glsteren bir .... 
l'eket- Nihal hedef 81"11 ....... 
oldqmaa göre an4alrl morlülarm 
e....,ifetbd w.rla etUrmek 
Tllrld;reaba 'e Y.....ıstuun adm· 
kir ftll19Uerl tıarpqnda bu pi&
• tMMkata ı;etme&lnl ıüphell bu
'hlıv- l'rauızea Parls-So\r gazete-,...,...... 
..... nolduma taama •ek 
Wd9 me\'ZUU oldapna ....,_ede
rek Balkanlar 'e Anadolu Uzerba
dea Masal petrollerine 'e Sih·erı 
bnslma taarruz pllnmm bUyUk 
mtltldUlta upayacağmı batttlatı
yor n ba lhtlmall zayıf görüyor· 
lbldkate en )"alan olall lhtimalln 
Ubya •ududundan Sil1 ene mU,te
rek bir Almen - ttalyan taarruzu 
olduimıu sfiyltlyot· 

Romanya Abuaa 1KaUne ıeo
tlkı. AODra Balk&Dlardaa, Boğaz
lara \ e Anadolu)'a doiru bir taar
raa gel~b ltteil ne kadar zayıf o
hana olsun Türkiye için ço".c bas
ıulyetle ~ bir ihtimal
dir. v. b• ...... ıyeı yalnız htlkfl
naettıe ve orduda deiU, btttlln Ttlrk 
lllllletlndo bugün me,·eattur· MU
W, htlkômet ve ordu her ihtimale 
brtı her vakit hulrdll'- Buula 
beraber bizim kanaatlmbee de mlh
\er devletleri tarafmdall Slh-ert 
lrenalı Uzerhao yapılacak taamı
z1111 Ubya hududundan başladıil 
lllll yine o badattan bkenderlye 
'e Kahlreye doira haldpf eecıeee
ilal cldena buı emareler ,.,,... 
dır: 

1 - Braur mlllkatmm 90ll 
....... Alman bq1nuaandam 
lWarep.t K&Jtel huJr balanmflt" 
tur: bana müabll Mmır llzedne 
taama hareketini idare edea t
taı,..a maftJlllll aru,.t Nml
...... tır; yalan ...... tlaa IOIU'a 
llomaya davet ""°'Dllflr • 
ı - Alman bq".nımaııcJaaı Ka7-

tel Mnnra taarru. eden tWJg 
~terini idare edecell hallm
da 1ılr m .. yet IOll gllnlerde sdr '* ......... nr. 

1 - ltalyua kanetleıtala Mı
illa taanulanadanberl bir .,. 
lettlil llalcle .... b&la Sldl Bar
..... deaDea mevlddeıı Deriye bir 
a4aa atmUlllllardıro Hareket.Is 
heldlyorlar-

Bu 80 ll&cll8e Uzerlae biraz cllk
bt edilecek olana anlarmda :ra
.. lılr lrU1ı9t bulanclap deıbl 
...... cc1111r; bize lyle seDyor ki 
lt.lranJann Mısır had ...... ıeo
~ '" Sollam ile Sldl llunal
JI aLhktaa soma Deriye gltme11a• 
1811 .. iti ı.prmeJc .. tr...n 
lnn •ellertnıa , o ,.ıtaıarnna kAft 
°""edılnu garmelerladencllr· hal
,..._ Almaalardaa yardım WS. 
........ Jlaınn TC lhft'" bnaJl

~.._Ulcıak mlttettk bir ı\lmaa -
-na taarrau De almablleeell 
:!taleuma Wuna10rtar- BlUer 
~-lılr IUtla 11U1vafakat ediyor: 
~ kmu11MI& b 1 ' taarra 

Kazanan talebelerin 
isi!'llerini neşredigoruz 
Mühendis mektebine girmek ı mer lnönll de mUaahllra imtilıa

fsteyenler arumda. bir mllsaba. mm kazanmqtır. Kendial çok 
ka imtihanı açılmıştı. İmtihan iyi derece alanld' anımnda oL 
evrakmm tetkiki bitmiş, kaza. duğmıdan leyıt meccanl olaraık 
n.anlarm isimleri dün bir liste bbul olumnqtur • 
halinde mektebin salonuna asıl. Omer Jn&ıtı mektebe ilk mtı
Jlll§hr. İmtihana giren dört yUs. racaat eden talebe oldufllnduı 
den fazla. talebeden 124 kişi ka. bir numara ile kaydolumn.lJllu. 
anmıştır. Nepıettiflmls u.t.deki DUIDU'L - · . 

Bunlardan 82 111 devlet besa. lar taJebelerhi mtıracu.t miwdy. lrıgrlb ta~ UÇU§tan euud bir 1tmitoys tetkik ecı;,orıar 

Japonlar 
20 Çin fırkasma 
karşı taarruza 

geçtiler 
bma leyli ve mecQn.f olar&Jc le alchtdari byıt 1111'& D1imanla. 

1 mektepte okuyacaktır. KUU Se- ncbr. 'Kt•"• talalerln flfm. M it . ı·ngı·ıı·z 
fimizin bUyUk malıdumlan Ö. l~rl UçOncll aayfamDrcfadJr. a a cıvarın• 

Ruzvelt 
ing,ltereye her 

yaptlacağını 
teyit elli 

Romanya 
Alman fırkalannm 

masrafı olarak 

llruı tahsisat 
ay1rdı 

da bir deniz tayyareleri
1 

muharebesi Berlini gine 
~ ............. r hir bombaladı 
destroyerfe iki 1a't1::::a 
torpidosu bafh ~~~.:1~tncrusha-
ıtaıyan tehliiine aöre va ııesarethıln teblJii: 

2'olıgc>, 13 ( A.A.) - Domei a. 
JI!-· ••kezi Çinden bildir. 
dijüıe a&-e. bu aabalı Taihu gö. 
lUııUn garbmda 300 kilometrelik 
bir cephe ii7.el'inde 20 Çin. fır. 
'keaına..briı )!eni ve umnwl bir 
ta&rqa bqJımıftır. 

Sovyet elçisi 
"Demokraaileri 
ayırarak yenmek 

düaturu kıtamızda mu
vaffak olamıyacaktır,, 

Bültrq, 13 ( A.A.J, -
tebliğ: 

bi d ı _ _:1 • Bombardıman tayyarelerinden 
Resmi r e .augulZ kruvazörü mürekkep kuvvetli İngiliz moıan 

. babnldı . Almanya ve Alman ifpll altmda 

LOndtada ıığuıaklan 
aezerken alkıtlandı 

Bundan evvelki kabine. ordu
nun techizi ve talimi için Alman. 
yanın yardmum istmıiıtf. Gene. 
ral Antonesko, bu fikri mükemmel 

V QJinıton, 13 ( A.A.) - Röy. bulmuı ve benimsemiıtir~ 
ter: Dün akşam Dayton'da radyo-
da söylediği bir nutukta Ruzvelt, Almanya. bu davete bir hOsna
Amerikan deniz ve hava kuvvetle. niyet ve dostluk zihniyeti ile cevap 
rinin bütün garp yan küresini vmniı ve bir askeri heyet gönder. 
müdafaa edeceğini taahhüt etmiı, meli kararlaştmm§tır. Bu heyetin 

· nda Am rika harbe ilk JCısmı, general Hamm ve Ge. aynı zama e yı -~1 Speı'del kumandalannda Cu. sürllklememek şartile her türlQ ıJQ aa 
yardımın lngiltereye yapılacağını martesi ıünil Bükrqe muvasalat 
temin etmi3tir. etmlıtlr. 

Ruzvelt, ne taraftan geline ıet- Tmıin Transllvanyadan PÇİ· 
sin· hücuma kartı Amerika kıtaat. tinde. baUc. Alman ordusunun PD
mn toptan müdafaa siyasetini izah h mOmessillerine ~tli bir hQs. 
ederek demiştir ki: mı kabul göstermıftir. 

(Dıvama 4 ~I) . '(lJwnn :, iindidı) 

Roaia, ıs (A·A·) - İtalyan or- buluııarı yerlerde ukerl hedeflere 
dutan unrııınr kararglhmm tebli- brwt hllcuftılarma devanı etmlf-
ğl: lerdlr. 

11 - 12 ilktetrin geceal devriye Berllnde bir çok hedeflere Ja-
Paaıekte olan İtalyan totpidolan ~er 0 lmUftur. Bunlar aıumc1a 

(D'"""'' 4 ünciid•J -.,ır elektrik aantraır, bir gu fabri
kan ve mflhim bir emtıa gan nr-
4ır. 

Besim At alaya 
Açık mektup 

Fazıl Ahmed ' 
Aykaç'ın J:&· 
zuı; Yannki 
sayımızda •• 

(Dttuıma 4 üntüdt) 

~ 11 (A·A·) - R~ytenn 
diplomatik muhablrinln öğrendltı
ne cilre, Sovyet bOyilk elçisi Ma· 
llld ve refJblr, yaiıJarmda amiral 
Bir Edvard Evana olduiu halde, 
Lorıt Hallfalaı'm daveti üzerine, 
11-12 blrinciteorin pcesl bazı Lon 
dra aığmatla,rmı gezm.lelerdlr. BU
)'Ok elçi, •ıfmaklann birinde halk 
tarafından alkıflanmJlhr. 

Beşiktaş G. Sarayı 3 . .; 1 yendi 
Feiıerbahçe-Beykoz maçı hadiseli old": 

Y~i !apanya 8e/iri Jlar'ki dö Prat Nanlun ile Cm Cum1uıri
Yehnın yeni Ankara Elçi3' Şang • Pen _ Taım'un Çanktıya 
~kNnde Milli Şefimiz lnötıilne itimatnamelerini takdim 
ettiklerini ya.:mıftık. Sağda Çi11, aolda lqanytı sefirlerini 

görllyor31UHU. 

Günlerin peşinden: 

imzasız mektuplar 
Nurullah Ataç imzasız bir mektup almış. Şüphesiz tenkitlerine 

açık~n_ açığa m ap vmneJc cesaretini kendinde bulamıyan bir :aval
hn.ın ışı. Bundan bahsederken imzasız mektup yazan kimseleri tahkır 
edıyor: "Mademki jmıasıı mektup yazacak tinette bir adamdJr, 18• 
~en her türlü hakareti hak etmiştir. Bir insana ağır söz söylemek onu 
. ~ırmak istiyor. fakat bu hareketinin mesuliyetini kabul etmek de 
ışıne gelmiror; yini korkaktır, bir alçaktır.,, diyor. 
. . ArkadaŞJmua hak vermeliyiz. Bizce de bir adamı ~ 

gıılı~. sessizce hançerlemekle imzasız bir mektup yazarak Jllys~yetıne 
taarruz etmek ara~ında hiç bir fark yoktur. Namuslu adam. ıle na. 
rnuSSUzun, karakter sahibi ile karaktersizin. meni ne ~rdın farkı 
buradadır. Biri ~)"atar, arkadan vurur: atm l1a-' ile de merdae 
karplaıır. Biri "ad aöaQ daima aıfradan s6yler: ötelci ne kadar acı 
oluna olsun doltu tre de. dClemanı ile• ,es ~ ILGlnısur. 

NMAN KUMÇAYl 
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l Hadise·er arasında 1 
Loyd nrc Çörçile 

muhahf 
Loyd Corc lngilterede muha.. 

lef ete Mşıanuş. Eski İngiliz 
Ba.svekili son günlerde Cenubi 
Amer:kn.da Boeno.s. Mres'de çı.. 
kan Crltica gazetesine bir ma.. 
kale yn.zarak İngiliz hükftmetini 
5iddetle tenkit etmiş. Makale
nin hül9.Msı herkesçe az çok 
malfun olan hfidiscleıin tekrarı
dır. Yalnız dikkate çarpan cihet 
makalenin son fıkrasını teşkil 
eden cümledir. La.yd Corc ibUD
da diyor ki: 

- Jşin en fena. tarafı şudur: 
Kimse Büyük Britanyanm bu. 
glinkU harbi nasıl kazanacağını 
bilmiyor; bug-Unkü tedafiii har. 
bi kaznnmış ohr.ı dahi.'' 

İtalya.nen. Popolo d'!talia. ga.
zetçsi maknlenin tercümesini 
yazdıktnn so:ıra. şu mütaleayı 

• ilave etmiştir: 
"Loyd Corc haklıdır. Neden 

dolayı 1 'liz ~illeti hala fay. 
da.sız surette bu harbe dc'\-am e. 
dip gidiyor?" 

Bakılırsa 1talynn gazetesi ile 
Loyd Corcun hemen hemen ay. 
nJ fikirde olduitınn. hUlanetmek 
Iazımgelecck. Hnrbin bugUnkü 
vaziyetinde Loyd Corc gibi Baş. 
vekil olarak 1914 harbinde Bri-

tanyn.yı idare etmiş olan bir a. 
<ıamm bir İtalyan gazetesi ile 
aynı fikirde Ye mütaleada, Çör. 
cil hnrp hükfunetinc kıırşı cep. 
he almış olmasına ihtimal var 
m:drr? 

niz bunu biran için Ycrid gör. 
roUyoruz. O halde araclaki f nrk 
nedir? Biz ''aziveti Rı §cldlde 
görijyoruz: Loyd Co~ hnkikS.: 
ten harbin ilk günündcnberı 
Çemberlnyn hUkfunctinc ınuba.. 
lif idi. Fakat o:ıun istcdl!;ti Al. 
manyaya ''e 1talyaya teslim ol. 
mak değildir. Hr.rbi ro~imkli'l ol. 
duğu kadar şiddoile 1dare et
meklo beraber Sovı;etlcr Birliği 
gibi memleketleıi kazanma~tı. 
lhUmal ki bu noktadan yıne 
Çörçil hükCunctinc karsı da mu.. 
halif vaziyettedir. Bu tn.kdirde 
Lnyd Corc ile Popolo d'ltaıia n.. 
rasındn.Id fikir fnrkı kendiliğin.. 
den tınlaşılır · 

Bununla. beraber Loyd Corc 
bugün !ngilterede artık lccndi 
ba.,.c:ıma. kalmıs bir ndamdll". A. 
vam Kamarnsmda birkaç dostu 
vardır. Fakat o artık mensup ol
duğu liberal partinin §efi değil. 
dir. Çörçil liberal parti ile işçi 
partisinin reislerini yanma al. 
mIŞ, milli bir İngiliz kabinesi 
teskil etmiştir. Kabineye karşı 
Avam Kamarasında. Loyd Corc 
gıôi müstakil fikirli birkaç me. 
bus vardır. - A. 

ava Kurumu ongres~nde 

B.. er' filize çek· en el af-
lara cev plar geldi 

Hava Kurumu !stanbul vila
yeti teşkilatı halk milm~silleri 
ltongresinin içtimaı vesilesiyle 
başta Milli Şef !nönil olmak il. 
zere kongre adına lbUyUklerl.mi. 
ro gönderilen t3.zinı vo bağlılık 
cluygularrnı teyit eden telgrn.f. 
lnrıı ~ağıdaki cevapiar-gönıde
rilmi~: 

Hava Kurumunun verimini 
artırmak için yapılan toplantı 
münasebetiyle haklarında. izhar 
olunan samimt duygulardan do. 
layı Reisicumhur lnön,ü'nUn te. 
eckkUrlerini arzedcrim. 

Umumi Kdtip 
Gode~eç . 

Milli havacılrk gayemizin in. 
kiışafı için halk mUmessillerinin 
:içtimnı milne.sebctiyle izhar cdi. 
len hissiynta. tcşckldir eder kty
m~tll b~nlar dilerim. · 

M. M. Meclisi Reisi 
M. A. Rencltı 

Millt havactlığrmızm inkişaf 

ve tekamülli gayesiyle toplan. 
mış olan sayın halk mümessil. 
terinin hakkımda it.har ettikle. 
ri temiz duygularına. teşek1dl.r 

eder, mesailerinde b~lar di. 
lcrim. 

Ea§vekil 
Doktbr Refik Saydam 

Halk mlimessilleriyle !birlikte 
yapılan toplnntıda. l1akkımda 

gösterilen nlfi.knya. teşekkür ~ 
der, mesainizdo muvaffakıyetler 
dil erli 
f . Genel Kurmay Ba§T-:.anı 
: Mare§aZ Fcv~ Çakma.Jc 

ön. davnmız Iıavncılığmımn 
inkişafı yolıuıdo. verimli baann
lar kaydeden Kuruma muva.f. 
fakıyet!er diler, sevgiler suna.. 
rım. 

C. H. P. G. S. Erzurum Mcbıım 
Dr. A. F. TUZER 

"Vapurumuz badezzulır saat .. 
da. limanda demirledi. Beni kar. 
51lamııya gelmiş olan sefa.ret J. 
kinci katibi dostum Mösyö •• 
ka.mam.'lla girdiği zaman gnrip 
ve acalb binblr hikft.yesi zihnime 
dolmuş ol:ı.n bu diyarda. artık 
yapayalnız kalmıyacağıma bir 
anda hükıne4zıiştim. Fo.ka.t ka. 
pıyı kesen bu rnüithiş adam 
kim? .. İlk defa olarak fes gö
rüyorum. Uzun boylu. esmer, 
kaim kaşlı, iri kara gözlü, öm. 
rümdc gdrmediğim, u~lan lnı
laklarma. varır lcrecede kıvrık 
palabıyıklr biri gülümscyerc1: 
bana bakıyordu. Dikkat ettim: 
Fermcneli setri giymiş, üzerine 
hanuı.ilvarl iğri bir kılıç ıle be
line yarnn top kadar bUyUk, h '· 
ros1arı derhal ateş cdeeck imiş 
gibi kabarık çifte bir plştnv t.ak
mıŞf idi. A!elfıcclc dostuma: 

- Bu kimdir? 
Diye sordum. Heyecanım art. 

mıştı. Beni teskin iç~n tebcss\lm. 
ler ede..""Elk dedi ki: 

- Korlano., sefaret kavası! 
Ha §Öyle! .. Geniş bir nefes al. 

dmı. Dostum dcvnm ediyordu: 

- Bunlar gayet emniyetli a. 
damlardır. SefnreUıaneye gidin
ceye kadar sa.na. ne lazımsa al. 
Öteki eşyanı birak. O bize ge. 
tirir. 

Ne ala! ... 
Merdiven 00.~ına geldiğimiz 

mman gayetle zarif bir iki çift 
kayığın bize ınuntıı.zır olduğunu 
görünce çocuklı.kta. oyuncağa 
ne kadar sevinir idiysem, hemen 

1 
o kadar sevindim. TUrklcrin bu 
derecede zerafetprest oldukları.. 
nı 'bilmiyordum. Kayığa baktık.. 
ça anlıyordum ki bıuıdn san'at-ı 
inşaya dair keşfi epeyce güç bir 
incelik, bir Sil" var ... Al çulın dö. 
şcmcler ne kadar yakışmış! Ho
le kıç tarı:ı.fa n.tılmL'.} olan aynı 
renkte ehram, ne kadar sanat. 
lruranc yıı..pılmlfJ •. BUtUn etrafı.. 
na pfuıkUl yerine gUmU "' ~ 
lıklar takılm!ş ... Oh!.. Şark! .•. 
Sen bu deryaların malikelerini 
:que bn.stan çıkaracak cazibeleri 
nereden bulursıın ? .. Halbuki se. 
nin için kaba saba derler! .• 

Ya, kayıkçıların kıyafet ve 
tuvaletleri!... Taranmış saçlar 
ili.erine oturtulmu.c; küçük al fes
lere mi, yanlarından birer su 
aırm:ı. işlenmiş yine al yeleklere 
mi, bıuıla.nn altındaki bürüm. 
cük gömleklere ınJ bakayım? 
Yoksa giydikleri bem'beyıız ge_ 
niş kıvır kıvır donların rnUntc.. 
h,alarmı teşkil eden yine beyaz 
çoraplı ayaklan örten al, işle. 
meli, ökçeli terliklere mi? ... 

Aman! ... Kayıkta otunı.~. ne 

r 
Merhum A hmed Ra

simin Rama%ana mü
sadif günlerde ıehri· 
mizde ikamet etmiş o-

i
lan bir Avrupalının 
defteri hatıratına hay
idettiği müşahedat ve 

ı
mahsusatından almak 
yazdıklarından : .... "1111....... ....... .. ........................ . 
kadar sefalı! Kamarada inip 
çıkmadan, eğilip doğrulmadan 
yorulmuş olan belim, sırtım on. 
lar kUrck çektikçe yumuşak, 
kaplama. bir el ile hafif hafif 
ovuluyormll$ gibi hazzediyor. 
dum. 
Ak~m. Bosforun sulan Uze.. 

rinde bir taraftan gölgeler, bir 
taraftan gurubun renklerini yn. 
yarak hulul ediyordu. !nce bir 

' &ihvercilerin ye ı 
taarruz plan nedir? 

(Baş tarafı 1 incide) 
harckcUnJ ld::ro etmesi şnrtne. 
nrcnncr'do llitl C'rlc l\Irusolini nra.-
smifald Jmnuşmnla.ril:1. Alman baş
lnınuı.nd.ıwı hazır bulunduğu lınJılo 

lto.ly:ın ~kumMılBnmm balunma
m.:ısı \"e sonradıı.n Romayo. da.\·et 
cdilml~ ol.ması ruıcak bu suretle 
tefsir olunabilir· Son günlerde ma.-
~1 dö Dono'nun yine Ronuıdan 
kalkarak l\Indritc gitmesi ,.c mnrc-
şnl l<"mnkoya İtalyan tanlı tanı.fm· 
dniı nl~s.n götiirmesl de M.lii ttal
yn.nbrm ıtnlynyı Ocbcliittn~' fi. 
zerine yilrütınck UmldJ erlmsmda 
lm~klannı göstciir· Almanya \'C 

ttnlya lsp:ınyanm kendilerine kati 
oıurcttc UUiın.k etmtycccğlno kana
at gcru:ıerso t ıı.a.mız plU.nlamıı o
na göre h!ı.zırlJıync:ıldardır-

ASI.M US 

H int Müslümanları 

1 ngilterey;e~yardım 
edecek · 

Lonilra, 13 (A.A.) - Röyter: 
Madras radyosumm bildlrdl· 

ğine göre, Hind Müslümanlan 
kon..oo-resinde kabul ettiği bir ka. 
ra.rda. "F&şist ve naziliğin vahşi 
ve vicdansız kuvvetlerine karşı 
tek başına koyduğu mukavemet. 
te büyilk Britanyaya bUtiln knl. 
biylo yardım etmek ve iff.Jirli. 
ğinde bulwımayı" teklif ctmclt
tedir. 

Hind MUslUmanlan Birliği, 
harp yardım te.rmı ve gayretleri. 
ni diğer hükfı.mctıerlc elbirliği 
yaparak artırmaya kendi azası. 
m davet eylemiştir. 

ritzgii.rnı uyandırdığı mini mini 
dalgalar kadar su üzerinde ~ 
derece latif çizgiler görme~ 
tlnı. 

Muntnzam kürek ~ek~lerl ka. 
yığa oldukça bir sUr'at venniş 
tl. Sahil boyunca gidiyorduk. 
Birçok yelkenli gemilerin )~ 
~ıklan bir mahalli de geçtık. A. 
çıkta eski Türk donanması 
baltayasmdan uf ak bir brik'in 
hizasına gelmiştik. 

Kuvvetli, Meta kulak tozumu 
patlndırcasma b!r:" 

- Bmn !.. işitildi. 
- Ne oluyoruz? 
Dostum dedi ki: 
- Bütün çubuklar aimdi tUte. 

cektlr! 
Anlıyamadmı: 
- Burada. çubuk top a.tılmca 1 

mı içilir? 
- Ramazanlarda öyle. Hatta 

kaşıklar da şimdi işler. 
- Onlar da mı topla? 
- E·;et. 
Bu türlU patlayışl:ı.r mü tef er. 

rik mahallerden geliyordu. Ufak 
bir minarede başına ~yaz sarık 
sarmış biri iki eli ycı.naklı:ınr.da 
olduğu lın.lde bir şeyler okuyor-
du. . 

A1JMET RASiM 

Maarif Vekili 
Afyonda 

Afyon7rorahwar, 18 ( A.A.J - \ 
Maarif Vekili Hasan Ali YUccl 
dün· resmi ziyaretleri mütcakıp 
Ali Çetinkaya. enstitüsünü teftiş 
ve öğle yemeğini lisede talebe. 
!erle birlikte yemiştir. 

Yücel, öğleden sonra enstitt\ 
salonunda toplanmış olan ilk ve 
orta okul öğretmenleriyle umu
mi meseleler ile tedris ve terbi. 
ye işleri üzerinde görüşır.clerde 
bulunmuş ve ~ocuk esirgeme ku. 
tomu panci~·onunu gemle ve 
Afyon yardım sevenıer cemiyeti 
tarafından tertip edilmi§ eşya 
sergisini açmı:ştır. 

A vrupada mahsul 
% 40 noksan 

Cenevre, 13 ( A.A.) ..:- !svi~ 
re ziraat enstitilsilnce yapılan 
ve Cenevre gazetesi tarafından 
nşedilen bir tetkika göre, Av. 
rupada mahsul g~n seneye 
ni.sbet.Ie yüzde 40 noksandır. 
1931 denberi en dUşilk mahsul 
bu seneninkidir. Macarisum, 
Bulgaristan, Ro:m:rnya vo Yu.. 
gosla vyada mahsul ancak bu 
memleketler ihtiyacını kar9da. 
ya'bileccktir. 

Tefrika Numarası 7 aldmnnmak moda haline gel,iyordu. 
Gülseren, senelerce için.de Y8.§Bm.1B olmaktan gelme 

Ba.zan bu ytlzdcn cıo arala.rmda dostluli havam !çindo • bir ntışkanlık neticesi olmalı, mektebin koridorln.rma, 
b:ı.~lnyıp ncı s6zlcrle biten mnıı.akaşalrır çıktığı olurdu· · bnlıçesinln köse bucıığma vaııncayn kadar, her yerini 

- GörmUyor musun, son zamanlarda no kadar 
gtlzelleeU domuz! ... 

- A.. kardeşim. t!oğrusu bI<tzunun rengi ete~e 
hiç de uyma.ml5; biraz ltcndbıe baksımn-

Şekllnde doztane bir ihtarı& ba61ıyan konuemalnr 
olurdu k1 o söyler, öteki s6yler~ anı.ya başka.lan da ko.. 
rIŞil" ve nihayet: 

_ sen zaten zevksizin birlsln, renk a.rmonfsi hnlt· 

kmda kUçUk bir fikrin bile yokl 
G~bi 5iddetli blr cUmloden sonra da.rgmlıkla., hiç de

ğilse iki Uç gtln konw.ımnmakltı. bnza.n da o gruptan ny· 
nlıp nı.klp grupa. iltihnk etmekle blterdL. 

Hafta bll§Iarmda, tatillerden GOnrn. morlndeu d&
nen nrkada.5larm köşe bucakta ııefoa no.feae, etraftan 
duyulacn:k diye korlaı.rak, çekinerek blr1birıerıne o.nlııL 
W:la.n bir takmı manasxzliklar d.aha. vardt ki btmlar
dan hcrhtm~ bir cUmle:nhı işitilnıiş olmMt olduk~a ve
rimli bir dedikoduyu serınaye teşkil cdeblllrdl. Ye ni· 
ha.yet giyimden, tuvaletten, ufak tefek hareketlere tür
lü manıılar vennckt.cn çıkan mllnaknşa.lardan sonra sı. 
ra ohcrnmlyetça OçUnc\l, d6rdUncD. derecedo olıırıı.k ders 

tıa.hsinC gelirdi.· 
Bn:ı:a.n munllimlcrdeıı birl çnlı§kan tıılebeden biri· 

- ni Uı.kclir edecek olsa, nrknmn&n dudak bükillilr: 
_ Hoca da. o hafıım nesin! beğendi, bllınefil ! .. 
Gllıl bir ıstuıfo.f cUml"'sl sarfcdlllrdı. 

md!lkl ''bııfız" sözU elbette kl ~·c.µt.'l,1" m:ınıuıı· 

geliyordu~ rlra smtfta. bir zümre vardı ki derı:o ç:ı· 
~ pek ckıtlılı!t saymıyordu \'C gitgide görcncğ:n 

tc*l yayıldıkça. :rııyılıyor; sarakııya. nlmmak, fncc- ln· 
cc nlny edilmek bir çoklnrmı korkutuyor ,.!" d,..r .. le>rc 

ıeverdl; hocal:ı.rmm da. hemen hepsine karşı bağlılık ve 
ısa.ygı duyardı; arkadıışla.n içinde hoşlandıkları, beğen. 
dikler!, hattA sevdikleri vardı; fa.kat hlç beklemediği 
halde son sene etrafmdn bir çözUimo hlssetU; dostluk· 
Jnr geVJ,ic.miş, dostlar çcldlmfvU; sıınk1 harpte yanlışlık· 
la yolu dllşman mmtaımsmn dUeıntış bir asker cibi ken. 
dlshıi emniyetsiz bir hava içinde buluyordu· Smtf arkn
da.slnrmdan ba%lfarmm kendisini rahatsız etmekten zevk 
nltİıkınrmı gördü; anlnJnnnuızlığa geldi; dllşmanlıın çoğa. 
Jıyordu, dU~nlıklar kuvvotlcnlyordu; mektep idaresi 
nczdlndeki kredisln1 kml.cnk sözler sarfeclilcUğlni öğ· 
rendi, gUillp geçmek istedi, hocnlar Gutserent ~diye 
knda.r tanımamışlarsa kendisini nrtık bundan sonra ta
mtncnk değildi ya ..• 

Kcnclfainc gösterilen bu dU~manlığın sebebini bil
miyor, falc1t bu bahsi hiç kimse ile konU§lll.n.k istcmedi-
1:1 i~tn. hatta. böyle bir vııziycUn forkmdn blle görUn
mek istemediği fçin elbette bu s l"bcbi de kimseye sora
mıyordu· Talebe ccmlyctlnin s"ncl"k to!>lantısı ynp:ltııi:ı 
z.ı.mnn o vakte kadar her sene idnre heyetine nza sc. 
çUd.iği halde bu sefer intlhıı.pta krz'.lnıundı; gerçi l:ım· 
disl kzanm:ık için hiç bir t~ebbUsto bulunm:mııştt, fa
kn t cil§?Xlanlarmm D!l.Slİ kU\'\'Ctle nlcyhinde Çıılrntıkfan 
arıkçı\ görülüyordu. Sınıfta oldukç<ı saf, kendi h:ılindc 
bir nı'kndJ.,I:ı.rı vnrdı ki l'Uiye RUUllyc karı mıudı Bu 
ktz, nmr.ererun aleyhinde çahşn.nlnrdıın lıtrinc: 

- tyi amn. sebep ne? 
niyo ııorduğu zall'n:ı g5zlrrl nt-frrt \'l' hur.um('tl,. 

pı .. ı.,·ıın muhattı.bmm: 

Ceva.bnıı verdiğini gelip GUlserene hayretle ruılat,.. 

DlifJlI· 
O kadnr §lddcUe amı ettiği şey! Bu söz GUlsere

n1n dimağını bir ı;n.fak zfyaAI gibi aydınlattı· Sahiden 

ö~1o mlydl? 
Gillseren temiz, muntazam, ili giyinirdi; ilstUne 

ba.ema bnkardı; annm babası dıı parnyı eıılrgcm1yor, 
mıanruı her istcdlğinl alıyorlrdı· tnce bir zevki \Tdı, za· 
rlf ve sevimli olmağa çalıuıyordu; fakat gllzcl n:ılydi? 

Beş daldkactk olsun yalnız, tek baem.a, kendi ken· 
disine kalnbilmek için bUyUk bir arzu duydu; heyha.t, 
derste beraber, teneifllsta beraber, yemekte beraber, 
~·ııtakhıınede beraber, daima başk.alarlle beraber ynşa.
mak o gtJ.q GUlscrenc pek azaplı geldi; nihayet kUçtlk 
bir hileye mUrnco.nt ederek ha.stal.anmIŞ gibi 3-·nyıp he· 
kime çıkınnğı ve mektebin küçük rcvmnde yatmnğı 
akıl etli. :Mektebin doktora ona şöyle uznktan baktık· 

tan sonra: 
- BugUn gUc dersler vs.r, galiba··· Had~ ne~-se, yl· 

ne biz aldanmış olalım! 
Dedi ve bir kağıdın n.etUnc ''bir giln istirahat" diye 

yazıp imzalayıp uzattI· 
Revir dört yntaklı ltllçllk bir odadan ib:ırettl: fa

knt h:ı.stalnnnnlar h<r.nen dnima. evlerine gönderildik
lcrl fçin burnun. ~ok defo. kL-nsc bulunmazdı. Gillseren 
o:iayn girdikten sonro. knpı~-ı arkasından kiltlle<li, du· 
vara asılı aynnya doğru :ı.ynkhm hcyec:ından birib!rfne 
dolşsrak ~fuildil· Sııı;ınr başını toplamak, dilzeıtmek, 
sfüıknmrk i~ln her ı:Un brrkcıı gibi vr 1ıC'rkesin lçtndn 

(nenunı rnr) 

1 GO N DEN GONE 1 
Askerlerım!ZB 

hediye 
V AKIT bıuıdan bir müd. 

det evvel bir fıkra 
neşretmişti. Milmtaz bir 
kalem sahibimizin lmzaSmı 
taşıyan bu fıkra. hududu 
bekliyen askerlerimize he
diye göndermeyi teşvik e. 
dccek bir hareket ve bunu 
gerçekleşti .. meyc matuf bir 
teşkilat vU.cuda gctlrilme.. 
sini teklif ediyordu. 

Memleketin mell3fiini 
güden bUtün dileklere kar. 
eı olduğu gibi, bu mUsbet 
''e faydalı teklif karşısında. 
da C. H. P. nin derhal f a.a. 
llyete geçerek askerlerimi· 
zc şu veya bu maddi ecltil. 
de mUzaharet etmek iste-
Y'" n \•atanda.slnra ameli bir 
formUl gösterdiğini göıi.l. 
yonız. 

Her ecyden evvel §UDU 
tcb:ırUz ettirmek lfızmıdır 
ki, Parti İstanbul Müfetti. 
§inin de dediği gibi, bu mU-
zaha.ret, askerlerimizi "tat. 
min için değil, tatyib için" 
olacaktır. 

TL:rk ordusu, bUtün ihtl. 
yaçlan te."llin edilmiş ve 
edilmekte devam edecek 
bUyük bir mUcehhez var. 
lıktır. Onun için, - bir di
ğer tabirle ifade edelim: -
Orduya gön.dcreceğinıiz he. 
diyeler, onlardan ziyade, 
biz gönderenleri mcmnıın 
etmeye yarıyncak bir milli 
sürur vesilesidir. öz evlat. 
ln.rımıza. elimizden geldiği 
kadar ve hattA fazlasiy1e 
yardım etmek inık5.nma. 
irişmcktcn dnhn bliytik bir 
haz tasavvur edilebilir mi? 

''Askere yUn eldiven, ytin 
çorap, yUn svetcr ,.e bu ne. 
\'İden giyecek leva..-ımı gön. 
deriniz'' diyorlar. Bunlar, 
birçoğumuz için - asgari 
birer adet üzerinden - te.. 
mini kolay 6CYlcrdir. Ayrı. 
ca subaylara, bir subayın 
ne gibi şeylere ihtiyacı ola. 
bileceğini takdir ve tcsblt 
ederek bir torba içerısine 

koyup göndermek irnldinrn. 
dan bahsediliyor. 

Bu hizmet, ulvi olduğu 
kndar da, insanın hnyalini 
lezzetle dalgalandıracak 

rom.antik bir hadise ola. 
caktır. DüşUnilnUz: Hudut 
,boyunda bekleyen, ~ahsan 
ta.nmıadığmız ve kendi 
kardeşiniz kadar sizden 
olan bir kahraman Türk 
subayına, Türk erine, kcn· 
dl elinizle seçtiğiniz bir 
trnş takımı, bir deste men .. 
dil, kendi gözilnUzün nuru. 

, nu dökerek ördUğünilz bir 
sıcak yUn yelek, bir eldiven 
veya çorap gönderip onun 
bu hediyeleri seve seve ,.e 
Bizi düşünerek kullandığım 
tchayyül edlııiz! 

Bu derin manevt irtibat, 
bu n.sll maddi milzaharet 
frrsat.mJ hig bir TUrk kn. 
dmmm ve her an oraya 
koşmak mrasmı bekleyen 
Türk erkeğinin k~ıya. 
cağına. bütUn varlığımızla 
eminiz. 

HiKMET MON IR 

Dün 16 şoför 
cezalandırıldı 

Belediye seyriscfer zabıtası dün 
§elıir içinde ya'ptığı taramada, 7 
§Oförü karnesiz şoförlük ettiğinden. 
3 şoförün s.ıhhi rnua~·encsini yap... 
tınnadığı, üç şoförün otomobil 
içinde dikiz aynası kullandığı, 2 
şoförün numaralı şoför kaı::keti 
gh-medikleri, bir taksi şoförünün 
taksl açmayarak pazarlıkla müştc. 
rl taşıdığı için. 17 kişi de tram
\'ilylar tlunnadan atladıkları için 
ceza1andmlmı~lardrr. 



P o litika: 
. il 

Patenin. mesajı 
Mareşal Pete4 Fran.sız mille.. 

tine hitap eden mesajında müs
takbel Alınan - Fransız sulhunun - , . 
alabileceği §ekillerden de bahse. 
diyor. Mareşala nazaran bu sulh 
ya. an'ancvt tahakküm esasına 
da.yanacak, yahut bir işbirliğini 
istı1ıdaf edecektir. 

Bu iki nevi sulh da iki nevi 
dünya. görU§llnden. nayat telak. 
kisinden l-uV\·et almaktadır. AL 
maııya.nm tercih edeceği yollar, 
galı"'bin hattıhareketine göre o
la.cağınr da ihtiyar Mareşal an. 
latı:yor. 

~1 ihtiyar ''e gün gör. 
m.iiş ibir adam, hatta biraz da 
feylezof eda.siyle müstakbel sul. 
hun her iki şekli önünde ne. 
ler ya.pılacağm,r da söylüyor: 
''Eğer bize bütün yollar kapana
cak olursa. beklemeyi ve ıstırap 
çekmeyi bileceğiz. Eğer Q>ila.kis 
dilnya üzerinde lbir ümit yükse
lirse iıacalctimizc ve yasla.mm. 
za hfı.klın olmayı bileceğiz. Za. 
ferine h8.kiın olrnayr ibilen galip 
kar§ısında biz de mnğIObiycti. 
ınize hikim olacağlz." 
Mareşalm bu güzel ve içli söz. 

leri arasında Fraruıanın her şeye 
rağmen Almanya. ile anlaşma 
anusunda bulunduğunu sezme. 
mek kabil değildir. Lli.valin Pa. 
ris seyahatlerinden çıkarmak 
istediği netice ile Petenin ibeya. 
natı arasında da tabii sıkı bir fr. 
tibat mevcuttur. 

İngiliz düşmanlığı jle şöhret 
kuanmı;, olan La.val ve Peten,in 
bütün ümitlerini Almanyaya. 
bağlamaları münikündür. Fakat 
zaferine haklın olan galip ile, 
mağlfibiyetine hakim olacak 
mağIQp nrasm.daki frtibatr han

Şehir Ha.berleri· · 

Ziraat Vekaleti tohumluk 
yardımını genişletiyor 

Ziraat Umum müdürü tetkik 
döndü seyahatinden 

Trakya Ye garbi Anadoluda ge. , layetlerin umumi ziraat, bağcılık 
niş bir tetkik seyahati yapan zira. pamukçuluk •. tütüncülük ve ziraat 
at umum müdürü Abidin Ege An· 5anatlanna müteallik i~leri üzerin. 
karaya dö~ü;tü!·. Umum r:tüöür . d.e gö;ü.şıne~er . yap!Jı:nış. vilayet 
bu seyahatınde J~dırne, Tekırd~ğ. zıra~tının ınkışalı ıçın icabeden 
lstanbul, Çanakk~Je. Ba! ıkcsı:, tcdbırle; kararlaştırılmı~. ihtiyaç. 
Manisa ve Aydın vıHlyetlen dahı- lar tcsbıt olunmu;:tur. 
Jinde zırai vaziyeti tetkik etmiş \'e Son yıl bol Ye ıyı mahsul alan 
zirai müesseselerimizi dola~nuştır. çiftçilerimiz yenı güz ekimi devre-

AbU!in Ege Edimec!e hususi mu. sine büyük bir ~vkle ~irmi!=:tir 
ha~beden Ziraa~ Vek~etin,e .d~- llükümetin de her sahada yaptı~ 
redilen meyva fıdanlıgı. \ eşılkoy yardımdan geni~ mikya~ta isti
tohurn ısla~ istasyonu. Büyükdere fade ederek iinümüzdeki yıl bu se. 
rneyvacılık ıstasyonu. Çanakkalede nekinden de berebetli mah ul al. 
Umurbeyli meyvacılık istasyonu mak azmindedir. Çiftçilerimizin 
ve fidanlık, Balıkcsirde yeni ku- tohumluk ihtiyacını temin eden 
rutmakta olan ömek çiftliği ve Ziraat \'ekaletimiz bu husustaki 
çlitlik mektebi, Manisa Amerika yardımını geni~letmiştir. 
asma fidanlığr ,·e \ilayet. me)Ta Tohum rslah istasyonlannda bu 
fidanlığı, lzmirde ziraat mektebi, sene istihsal edilen yüksek vasıflı 
ziraat mücadele istasyonu, Bomu- tohumlukların 450.000 Kg.a baliğ 
va bağcılık istasyonu, zeytincilik olacağr tahmin edilmektedir. Bun
istasıonu ve Mcrsir_ıli ~ü~ ağaçları larc!an şimdiye kadar halka 102 
fidanlığı, Aydında ıncır ıstasyonu bin 200 kilo buğday, 55.050 kilo 
gibi müesseselerimizin çalı.Şmalaıı arpa, 14.500 kilo da yulaf tevzi 
ve alman neticeler ~zerinde yakıı:ı. edilmiştir. 
dan ve esaslı tetkiklerde bulun. Bundan ba~a Antalya Sicak 
muş, bu müe~eselcrin ön~IT!üzdeki iklim nebatlarİ ıslah istasyonunda 
yıl içinde takıp edec~ler.ı ıs pro- elde edilen çeltiklerden 2000 '\'C 
gramlannı gözde!1 geçırmış. Ye ya. Bursamn iyi cins çeltiklerinden 
pıiması gerekc.n !~!er hakkında di. 1000 kilosu Boyabat çeltik komis
rektificr Ycrmıştır. . yonu emrine tahsis edilmiştir. Bun 

Bundan h?şka. tc~kık. mıntaka. lar çiftçilere tavizan verilecek ve 
sına dahil YıUtyctlcrın zıraat mü- gelecek yıl tavizden istirdat edilen. 
dOriüklcrinde bütün tqkilat men- Jer diğer çiftçilere verilmek sureti
suplannm da hazır bulunduğu le bu mıntakada yüksek vasıflı 
muhtelif toplantılar yapılarak vL ,s:cltiklerin tamimine çalışılacaktır. 

'" 4ıl ' ... ~. 

Meseleler: 

· Salkın1söğüt
tekl tahta 

perdeli arsa 
Belediye geçen sene bi. 

rinci sınıf caddelerin gü_ 
.zelliğini bozan ve üzerine 
bina yapılmamış bulunan 
boş :ırsalann etrafına. lbi. 
rer duvar çevrilmesini, bu 
.suretle gelip geçenlerin ö
teberi atarak buralarının 
birer mezbelelik olmaktan 
kurtulmnsıru temin için 
arsa sahiplerine tebligat 
yaptırmıştı. Şehrin en 
hücra. yerlerindeki cadde. 
ler üzerine tesadüf eden 
arsaların etrafı çevrilmiş 
olmasına rağmen Sirkeci. 
de Salkımsöğüt civarında 
eski bir otel arsası çirkin 
ma.nMrasiyle gözümüze 
çarpıyor. Bu arsanın çir. 
kinliği giderilmek için 
etrafına. bir de - manuı.. 
rayı daha fazla. çirkinlt'. 
ten - tnhtapcrde çevril. 
mişti. Evvelki günkU rüz.. 
garm şiddetiyle bu tahta
perdc de yaya. Jcaldrrnnm 
üzerine devrildi. Arsanm 
güzcmği de ( ! > büsbütün 
ortaya çıktı. .Aradan bir 
sene geçtiği halde §u tek 
arsanın sahibi !hata. duvar 
yaptmnıyacak mı? Eğer 

duvar yaptırmaya. takati 
yok.sa bari arsayı münasi. 
bine satsa da alan adam 
bari bu çirkinliği ortadan 
kaldırsa.! .• 

gi mistik kuvvet temin cde'bi- na ı lerln w ti 
lir? Şimdiye kadar diplomasi uVıZ .asa 
münasebetleri daima ya.km ve llyaUarı Sar' alı bi~ _molör Kısa haberler: 

bekÇISI • Nana veMıeunce -;:: hllm'ıa· uzak nıenfaatleri ilcuV\·et za.vj. ı lkincitt'~rln JO•O tarihinden 30 :I· 
Ycsinden f.etkik ederek rcalize klnclte~ J940 akpmm:ı kadar tu
etınek manasmr ifade etmiştir. 
Şu halde Fransayı iyi bir sulha bare almmau ltızım gelen ve boraada 
kavusturacak im.kfuılar. kote olan ve o\mıya.n dö'\1tltrln v t1 
ona'bllir? ~tıan ııpğtdıt. g6:ılerlldlti •<:lölde 

I -A vnıpanm büyük ekonomik 
t~t cıdUml§Ur: 

nizamı uzun mıruııi İngiltercnin Kr. Sıınttm 

ttMızim ettiği esaslara göre işle. ı sterlin 
mişti. Bu niz.amın .Alma.nya. ta. 100 Dolar 

o. 
131. 

23, S7:S 
9~. 

rafından yen.iden kendisi mih- 100 Fraıımz trang'I -. -, 
ra.k olmak üzere tanzimi esnn. 200 Uret -. -. 
sın.da Fransanın bir krymet ola. 100 lsviçre trangı 29. 73, 2~ 
rak hesaba katıımasr. 200 Florin -. -. 

ll - Fra.nsanın Almanya ik 100 Ray§lllArk 

eimdiden isbirliği ederek .Al. 200 Belçika frangı -. -, 
-. 

nıanyaya. fiili )~rdnnlarda bulu. 7 .. 100 Dra.bml o. 119, .. 
na.bilecek bir hale gelmesi ile 

100 
Leva ı. 62, 2:S 

gelecek sulh şa.rtlarmm Jıafifl~ 
tılmesi. 100 Çekoslovnk K. -. -, 

Bu ihtimallerin haricind'e, ya.. 100 Pezeta 13. 89, 75 

ni. Fransa sarahaUa .Almanya.. ıoo zıou 
nm safında yer almadıkça. ken.. 100 Pengö 
di kuvvetinden bazı: parçalan 100 Ley 
emrine '\'ermedikçe faydalı ibir 100 Dtn&r 

-. 
26. 

o. 
3. 

31. 

-, 
52, 

17, 
lS, 

13, 

~o 

GO 

sulh temini mtimkün değildir. 
Fakat Fransa. bugünkü §artlar 
içine d~tükten sonra ona. ye. 
niden fedal.'"itrlıklar yaptırnıak 

100 Yen 
100 !Bvcç kuronu 
100 Ruble 

31. 01, -. -. 
ne kadar realiteye uygundur ve 
bu ~Us ne derece mllsbet . ,-_: ' 
netice verebilir? 

- 31 -

. F.ransa harp saflarından ölüm 
ve f edakfuiık davasını kabul et
mediği için çıktr. Bugiln dalıa 
~yri müsait §artiarla fedakar. 
lrgr nasıl kabul edebilir? Kabul 
etmeyince de memnun olabile
cek bir 6Ulhu nasıl elde edebilir? 

Fransa.da vaziyet bu halde o.. 
lu.nca Mareşalın arzulannın ta
hakkukunu temin edecek Mç fbir 
rooI ''aSJta. kalm&mış demeh.-tir. 

.M'are§al bugünkü şartlar için. 
de Frans:ırun müsait bir §ekilde 
~ha kavuşması için 1ngiltere
nın gnlebcsini beklemekten lba.~ 
ka yapacağı §ey yoktur. 

SA.JJRI ERTEM 

~ki bir Yunan fcylozofu, in.. 
Sanlara en büyük hayat düsturu 
olarak (kendini bil) dcnıi§ti. 
Bir f erd iç.in bu düstur ne ka. 
dar önemli ise bir ulus için. nıu
ha.kkak ki daha çok önemlidir. 
·Ulusun kendisini bilmesi demek 
her eeyden önce sa.yısmı bil. 
lllekür. Bu !bilgiyi bize önümüz. 
deki İLRTEŞRİN'de yapılacak 
olan (Nüfus Sayımı) temin ed 
cektlr. 

BAŞYEKAT.1I'T 
'~tati tilt Um.utn Mildii.rZ ığu 

Diyorum. Göz yaşl~rım siliyor, 
;ılçak sesle ce\'ap venyor: 

- Allahm gönderdiği hakiki bir 
dost ... Ne güzel .• 

Ba~ını önüne eğiror, mahcuba.. 
ne sözüne devam ediyor: 

_önünüzde ağladığım için be· 
ni affedin. Asabım çok ~zuk ..• lh. 
tiyarım artık kırılmış ~ır makın~
den ba~ka bir şey degıl. Işte bır 
saattenberi sizin karşınızda kıvra. 
ruvor zaafımı belli etmemeğe mer· 
haİnetini celbetmem:-ge çalışıyo. 
rum. Fakat Mösyö Pa~erson haki. 
katte ben artık b<.tmaga mahkQm 
köhne bir tekneyim .. 

_ Öyle idiniz, fakat artık ~e. 
ğılsiniz.. Ben sizi limana dogru 
çekeceğim.. Büyü~ f rr.tmal~rda.n 
sonra saadet güneşi yemden uzcrı· 
nizc doğacak.. . . 

_ Çok yüksek bir kalbınız var. 
Bilmiyorum hangisine hayran ola. 
yını. inad dcrcce;;ine varan ısrarla 
iyilik yapmanıza mr, yoksa bu.de. 
rece mükemmel alakanıza mı? 

- Şu halde Madam Kab:era 
yeni bir anlaşmaya varan eskı ve 
hakiki dostlar gibi el sıkışalım .. 
Aramızda üçtincü bir ş~sın b~

lunmama na ra~'lllen ikimiz de bı
raz çekinerek kalktık .. Şimdi elle. 
ri ellerimin içinde. Elleri ellerimi 
sıkıyor, büyük siyah gözleri göz. 
Ierimi hap-etmiş .. 

Uzakta dalgalar, ıtccenin karan. 
lığı içınde, kayalara çarpı~or, par· 

Denize dü8üp boğuldu nan zelıtlc mmtakala.rmdakl ın~aatıı. 
... . • &it talimatname B:l§vc'kA.lete g5nde.. 

lnebolunun Alana nahıyesıne rilmtş ve aU'ıkadıırlnra. tamim olun· 
... r Zaran köyünden Osman ... ,_ 

lu (40) )~~larmda Cemal, Küçük.
pazarda Tekirdağ iskelesinde bağlı 
bulunan Abdullahın motorunda 
bekçilik etmektedir. Kendisi sar'a 
hastalığına müptela olup bir rnücl 
det evv~ı hastahğının te.sirile deni. 
ze düsmü~ de etraf tan görülerek 
kurtarılmıştı. 41.J.01940 tarihinde 
tegayyüp eden Cemal diln mo
torun bağlı bulunduğu yerde de. 
nizde ölü olarak görülmü~ ve kara. 
ya çıkarılmıştır. 

Tabibi adli cesedi muayene et. 
miş, ölümü intaç eden yara bere 
mevcut olmayıp hastahğımn tesi. 
riyle denize dü~rek suda boğul
mak suretile öldüğü anlaşrlmı~tır. 
Cesedin gömülmesine izin veril
miştir. 

VAIKBTa 
a b one 
o nunuz 

muetur. 
TalJmata gtlre a.tı;ap ve k&gtr b!· 

nalnr en çok iki kat, tuğla fnıu.t da 
Uç kat olarak yapılıı.bllecekUr. Kerpiç 
tn,,aatıruı. hatıllar ve dlrelderıo takvl· 
ye edlloıelc aartlyle mtı.snade edilo
cokUr. 

ıt: EylOl ayı içinde lzmlr llmıınmda 
yapılan ihracatın kıymeti bir milyon 
ycdl yllz kU:rur~lraya baliğ olmuotur. 
Bu lbracatm en ytıksek kumı Amerf· 
kaya yııpılmı~ bulunmnktndrr. 

ıt: nomnnyıı. flc ynptığmuz tlcart 
nnlnfmalann tatbiki için Romıınyada 
bulunan petrol limited mUdUrU Sedat 
Ziya, zı111at Bankası mUdUrU Mehmet 
Ali ye .Adana pamuk ihracatçıları bir
liği reisi Kasımdan mUte1,ickkll heye. 
timiz Salı gUnU memleketimize clılnc· 
cekUr. 

• Çarııımba. ak§nını ı;aat (21) de 
Cağnloğlundakl Halke\1 8alonu11dn 
reıa Yavuz Abad n tııratından bir 
kon!erana \"crllccck ve TCIIlJ!ll fUbcsl 
do (Ateş) piyesi.Dl temsil edecektir. 

Aşk ve macera romanı 
Yazan: 

Moris dö Kobra 
çalanıyor .• Okyanusun mutad çır. 
pını~ı anla.marnrzm görünmez, 
yegane şahidi.. 

~ "' . 
<;eviren: 

Muza ffer Acar 
- Bilakis General.. Çok mem· 

nun oldum. 
- Ha!. Ha!.. Bari uzun müddet 

yanınızda tuttunuz mu? 
17 Eylıil - Bir buçuk saat kadar .. 

Hapishane müdürü ertesi sabah . - Fazla d~il mi . 
beni gömıeğe geldiği vakit. ha~in. - Hayır .• &>nra tekrar getıren 
de çok aziz bir misafirini hakkı)'le gard!yana teslim ederek )·atakha
ağırlamağa mu\'affak olmuş bir ev nesine yolladım. 

h"b· - Bu saygınıza lüzum yoktu 
sa 1 ınin memnuniyeti okunuyor. Mösyö Paterson .. Sabahleyin saat 
du. d d r altıda öten Ü üğe kadar yanınız. 

\..endisine baş gardiyan i:e yap· da alakoyabilirdiniz .. Fakat söyle. 
mış olduğumuz gezmeyi anlattım . d . 
\"e ''Kazanova,. ve em._<:.ali mah. yin bana, sız e ne hıs bıraktı? 
kQmların yarı çılgın olduklarını. - Çok mükemmel.. Bu alelade 
bunları hapishanede değil hasta mahkum!ardan biri değil.. 
h~elerdc tutmanın daha insani - Bunu kime söylüyorsunuz! 
bır har~ket olacağım söyledim. Eğer mevki~m ı:ıüsait 015:1 idi, 
. Tasdık etti. Sonra yüzü garip çoktan üzerındcl.., hakkımı ı timai 

hır hal alarak alçak bir sesle ko. ederdim. · 
nuşmaya ba)adı: \'e yılışık. tebessümün?en anla. 

~ - Mösyö Paterson, bazı mah· ~ılan a~ırı bır nezaketle ıH\,·c edı. 
kumların hususi hallerini tetkik yor: . . b' 

O
etm

1
ek arzusunu gö:ıtem1i~tiniz.. _ lşte liunun ıçm onu ılhas a 

r e zannediyorum ki 102 numa. size a:rınnı~tım. 
~alı mahku.mu göndermiş oldu- Onu u,·:ındırmak, aldand:ğın1 
g~mda.n bana lanet ctmiyeceksi. anlatma'c: bu ka:lar dikkat Ye iti
nız. Hıç değilse yüzune bakılır bir nasmın lüzum1:uz oldu&•lmu c:ö) le. 
kadındır. rnek lazım mıdır? z.1nnc:miyorum. 

Kaza ç vergileri 
rd U.HAREBE, istihsali azalttı. Eşya fiyatlandı. !\iılyonlarca 

kolun tarladan, tezgah ve fabrikadan çekilişi, elbette böı le 
netice!er \erecektir. 
. Ya\aş yava~, stoklar tükendikçe pahalar yükselir. Bu, bir 
~~.tı~~t kanunudur. Elverir ki, sebepsiz fırlayışlar olmasın. Dünya, 

ı Uyijk felaketler içinde yuvarlanırken. başka memleketlerde bir 
okma ekmeğe, bin mihnetle kavuşulurken, yurdlannda her şeyi 

bol, her nimeti eksiksiz bulanlar, secdeye kapansalar yeridir. Bu 
saadete erenlerin, §ik:iyet hakları olamaz. 

Türkiye, dünyanın bu nimete ermiş bahtiyar topraklanndan
dır. Yurdumuzda refahın her türlüsü var. Hiç bir şeyin hasretini 
çekmiyoruz. Zengin bir iklim, güzel bir vatan dekoru içindeıiz. 
Bunların hepsini gölgede bırakan parlak bir tarih şaniyle de ku
caklaşmışrzdır. Her Türkün bugün hissi işte .budur. 

. Ancak bu saadeti, bu iç ve dış hazzını arttıracak bazı tedbir. 
ler~n de alınabileceğine inanıyoruz. Mesela, piyasadaki fiyat yük. 
sclışlerinin gerçeğini yapmasından seçersek, bu yolda kuwetli bir 
adım atılmış olur. 

. En büyük dertlerden birine de, şimdiye kadar hemen hemen 
hıç dokunulmadı. Fiyat yükselişlerinin bütün yükünü yalnız bir 
sınıfın üstünde bırakmamak lftzımdır. 

. Tüccar, malı!la kendi hakkını ekledikten sonra fiyat biçer. Za
hıre borsaları. Tıcaret odaları da böyle yapışı, haklı bulur. Dün, 
Havagazı ve Elekt!1k §İ!k:tt:.rinin de, kömürün pahalıya çıkma~m 
b~ha~e <:derek ~rıf ~erını. yükseltmek yoluna girdiklerini oJ....'"Uduk. 
Eger ıddialan dogru ıse, bırkaç paralık bir zam daha olacak demek. 
b" Fakat aca}>a. o tüccarlar, bu §İrketlcr §U yaptıkları zam kadar 
ır farkı kcndı adamlarına, çalıştırdıkları memurlara da veriyor

Ja mı? ~1'ua~yc~ ~ir bütçe ile çalı§an sınıf, yfuıi memur $Jnıft bu 
Paha yüksclışlerının en bilyük ıztırabını çekmektedirler. Onların 
mb.aaşla!l hudutludur. Her pahaya çıkan madde o maasm üstüne 
ır çekıı; darbesi gibi iner. ' ~ 

Bu noktada durulmasını ve memur maaşlarından kazançla 
ru~ran vcrgi~erinin kaldmlmasınr, şirketlerin ve hususi: müessese. 
_en~ de kcııdı adamlarına verdikleri ücretin piyasadaki yükseli~en 
om almasını istemek zamanı gelmiştir. _ 

Mühend·s mektebi müsabaka 
imtihamm kazananlar 

Mühe.ııdi mektebi müsabaka. im· 
tihanında knzanıuılıırm Jmyrt sıra.
sile isimleri: 

1 Örnt'r•tnönU, 2 N. Uzelçi, 5 A• 
Ülgen, 6 M. Saliboğlu, ıs H· Ak
gün, 19 N· Baler, 20 1. Pinnrcr 22 
A· Ku.ıltan, 23 Q. Ynlvaç, 25 u. 
Yokoğlu, 30 E· Gürls, 31 S. Ycl
kin, 32 s. Hızalan, 34 H. Serter, 
36 s. "ünbayrak, 37 N. Ayçü 41 
z. Demii'gtlç, 41 1.f. Dalfe;, 44 
A· Dalfes, 45 H. Ycgcncr. 

46 s. Eser, 47 ı. Ozdomfr~ 
48 y. Tolun, 49 H. Ergeçcn, 51 
H· Ünal, 56 C Dnşlam 62 K· Yü
celen, 68 N. Bnlcvi, 69 F. Uran 70 
H. Ustln, 71 t. Bilgin, 73 M. Boz 
kurt, 74 T. !.sklt, 81 S. Dalkılıç 82 
A· Ozban, 87 A· Toku~. 91 y., Ni· 
§~.nyan, 92 s. 1''erkin, 93 o. Kma
~. 94 F. Şentürk, g5 N. Er
kilıinç, 97 S. Sanı;ül 98 s. Sayını 
99 B. l<uguz, 100 i. Bckond ıoi 
B. Dcmiren, 102 z. Kutny 104 N. 
Gökcny. 105 A. l.'eknıez ' 107 A· 
Sabri. 115 1. Ankoğlu US K Ekit 
119 N. Öl en, 121 ş. Hancı. i2s H: 
~ktc. l28 D. Ha.cyan 130 S. Krun
hi, 131 F. l{eptep, İ33 G· lpe:kçi 
136 A. M. Şodak. ' 

1 138 s. Kılır, 139 !. Konnolu, 142 
· Akn. 143 N. Üzda.~. 146 o. Pı· 

nar, H9 A. D. Yr;;enoğlu 154 M· 
gı~elioğlu, 159 y. 

0

Ynfet,' 167 H· 
b'Uz, lGS G. Ertnş, 169 H. Endcr-
ırol. 170 A. Pnmuk, 174 M. Boy· 

Eğer 102 numaralı mahkumu se.. 
', iınli bulduğuma hapishane mü. 
cı:ıninü inandmrsam Madam 
l abrcra bundan r;ok büyük fay
dalar görebilirdi. 

.. -_General, dedim, ZC\kinizden, 
hu ~u intihabmızdan do!arı sizi 
lebrık ederim. 
.. Kulağıma do!,ıru yaklaştı ve y'fi. 
zu~dc Yeniden yılısık tebec:sümü 
belırc:rek sordu: 

- Çok yal\'arttı mı? 
- Hayır, yalnızca fedaldirlı&'L 

~ı~ mukabili kadar. 

be 
~efe.rruatı öw~cnmek hevesiyle 
nı dınliyordu: 

. - Ç'.ok şükür, dedim .. Hoşuna 
gıtmemek felaketine uğramadım .. 
D-: Ateşli bir yaratılış değil mi? 

edı. Bizim kadml:mmız sevmesi. 
ni bilirler. 
. - Bunlar daha do!.'<lrken, se

\'I~ek için yaratılıyorlar. 
. - Ah Senror. sizin ) aşıruzda 
ıkcn Şihnahnada bir genç kıza tu
~ulmuş, güzel gözleri için dinimi 
ınkfu-, ailemi reddetmiştim.. Her 
z~man küçük nadicic güzellere gö. 
nuı kaptırmış ve hepsinde de mu. 
\'aff ak olmu':'tum. Fakat şimdi ar
lık tekaüde se'f kolundum. Fakat 
benim gençli!,rimdeki kollek:..iyonu
rnu sil leycn kalpleri bir bilseniz 
bu ihtiyann kıymetini o zaman 
anlarsınız .. 

- E\:a:>en bundan asHl ~üphe 
etmirord~! 

- Ne di}·ordum .. Ha 102 numa. 
ra .. 1} i ~ey değil mi? 

(Deva mı t•ar) 

sak, 175 T· Bayraktar, 180 A· Er· 
dem, 181 X. Mirs:ın, 182 N· .Ab:ıy, 
185 M. Erya.sa., 187 N. ümat, ıss 
ı. Çift.oklar 189 T- Kazano;ı;lu 197 , 6 • 

F. Cclik, 208 K. Gulgaz, 212 B· 
Çağlıırev, .213 $. Mengillibtlro 219 
A· Saka, 222 S. Gökdeli 223 z.i. Ed· 
lcnı, 225 K. GD.rsc:r, 23a s. Ka.ra.ıı.li, 
234 z. Ustknn, 235 A· lfarnhas.ın, 
237 N. Bayraktar 238 F. Altnn 
239 R- GUitınk, 244: r... Annr, 25İ 
ı.r. Şen, 261 Y. r... Mizrah.i 262 ııı 
San~ıoğlu, 263 R. Altm: 2G5 V 
Varol, 276 F. Kuran, 291 G. Üzde . 
292 JJ.1.man, 295 H. Üzerten, 293 
C. Sağlam, 304 M. A. Ünsal 306 J. 
Sıımnnon, 307 A· Mndoğlu, '309 H· 
Üsbudak, 319 H. Danus, 320 E· Dil· 
men, 321 H. Dnnus, 323 Z. Yıl
mnz, 337 s. Bilge, 340 !. Doğan, 
345 o. rAngos. 350 F. Kibnroğlu 
353 K. Kutlu, 358 H. Atalar, 363 T: 
Sayn, 303 A· Tcrz.ibaşr 394 H. z. 
Sarman, 341 S. lmrcn. ' 

Poliste: 

Bir çocuk ağır 
yaralandı 

Samatyada Aliefendi sokağında 
10 numarada oturan Hüsc:,iıı oğ
lu 7 yaşlannd.l Nejat çeşmeden 
su doldı:mıak :üzere evine giderken 
Y<?lda ~ırden~ıre yere dü:;;ınü~ Ye 
eJıı:dekı su §J~si kınlımştır. 
_ ~~mlar zavallı çocuğun yüzüne, 

gozunc ve karnına saplanmı~. ağır 
surette yaralanmasına sebebiyet 
vermi~tir. Yarah hastahaneye kal. 
dınlmıştır. 

KOMŞUSU TARAFiıIDAN 
DOVOLMUŞ! - Küçük Musta. 
fap~a mahallesinde 7 numarada 
ot~an Şükrü krzı 33 yaşlarında 
Emme polise müracaat ederek 
ayni c\·de oturan Mehmet kan ı 
23 yaşlarında Hayriye tarafından 
dövüldfi&rfinü iddia etmi~tir. Jia:r
rire yakalarum~tır. 

REKLAM ASMAK '\'UZUN. 
DE. r - Galatada K::ırabaş tiyaL 
rosunda ilancılık yapan Hüsnü 
reklam asmak ) üzünden arabacı 
Burhan ile aralarında kavga çıJ,. 
mış. Burhan bıçakla hüsnüyü ko
lundan yaralamıstır. 

OTOMOB1L ÇARPTI - Kü • 
çükpnzarda otura.~ İdris Karakoy. 
den geçerken t-0for Alinin idare
sindeki otomobilin sadamcsine 
maruz kalmış 'e yaralanmıştır. 
Yaralı hastahaneye kaldmlmr~tır. 

Bir kitara hocası 
aranıyor 

Metod üzerine ders 'erebilen 
pır kitara mu~UiJJ?i aranma~
tadır. Gru-.etcınız ıdarehanesr 
ne müracaattan. 



lHO 

Amerlkada reisi 
cambar namzedi 
Vllkl diyor ki : 

İngiliz tayyareleri 
Beri ini bombaladı 

<Baş tarafı ı incide) İngilterenin 
Bnı;ka yerlerde C'ndUstri hedef- mukavemetini arttırmak 

Ieri lbombardnnan edilmiştir. Bun- için elimden gelen her 
hr nrnsında. Hc-kingC'n'de bir al· -
minyum fabrikası, Valdeck'de bir şeyi yapmağa azmettim 
elektrik sanrl.!ılr, EssC'n'dc Krup n o ... ıon, 13 (A·A ·) - Röytcr: 
fabriıtası. Torgan'da bir yüksek Cumhuriyet partisinin rcisicum· 
fınn, Bitterfe>ld'dc bir madeni mal hur namzedi Vilki, burada söyle· 
z"mC fabr:kası ve Amsterdamda. diği bir seçim nutkunda demiştir 
Fokker tayyare fnbrikaııı vardır· ki : 

Kolonyada ve Jfanoverdc pet - ''- :\'orveç yıkıldığı zamandır 
rol rlepolarr Hamm ve Kolonyada ki İngilir milleti kendi hakiki tch
cmti:ı. garları, Dortmunde-Eins likesini, dahildeki tehlikeyi gör -
bentleri ve müteaddit düı;man tay· dü. O zaman lngiltere, hilki'ımetl· 
) arc meydanları bombardıman e- nin başına. kuv\'ctli hir adnm koy· 
dilmi5tir· , du. Çörçil fazln geç gelmemiş ol • 

Sair bombardıman tayyare filo - masına. dua ediyorum· Bu kahra • 
hrı da Manş limnnlarma. ve Grit- man İngiliz milletinin kunetini ar
nc-z burnunda. u?.un menzilli topla- tırmak için iklldanmda bulunan 
rın mevzilerine hücum etmişler - her §eyi ynpmağıı azmetmiş hulu
dir· nuyornm· Sizlerin d~ iktidaıınızcia 

Sahil muhafaza kumandanlığı · bulunan Jıpr l)f'Yi ynpma~a azmet
C'mrindC'ki tayynrcl~r de cumartesi miş olıluğıınmm lıiliyonım. 
gün~ Noı:vcç. sahi~~ri nçrklannda Vilki, hatta ~imdi hile nazi ajan 
.... c-mı knfılesıııc hucum ctmfaler - ıarmm Amerika Birleşik devletle· 
dir. Bir dü;ımnn in5c g emisi hasa- rinde propagandnlanna de,·am 
ra u~a~ın~ır. Diğer g-emilerc mit ettiklc.rinden Ye bu propagandala
r:ılyöz n.cşı nçılmıstır. rı ile ticari karlar göstererek .A-

Pazar gecesi de sahil muhafaza merika iş adamlarını tuzağa düşür
tayyarC'lerinden müteşekkil bir fi- meğc r,nlıştıklarmdan bnhselmiş 
lo isgnl altmda. bulunan Fransndn ve r.özlerine şöyle devam eylemi;;· 
l..ıoricnt'de elektrik santralmn mu- tir-
\·affakıyctli ~ir ~ü~um yapmıştı:· • Etrafımızda dünya harp içinde-

Bu h~r~~ata 1stı.~ ed~ ta~. - oir Ye muhalif hir hlikiımet st'5te· 
Y~:"ıcnmızn~ hepsı h~lcrı~o don· mi yük.sf'lmistir. En kuvvetli üç 
muı;lerdir· Düşmanın hır ngır .~m- diktntörliik de\'lcti bizim aleyhi -
h~rdnn~ tayyaresi §ark sahılınde mi7.e bir ittifak ' akletmişlerdir. 
bır b3r:ı.J bal?.nu ~a~.ıosuna. ~arpa - Sulh halinde ynıııynblliri7., fakat 
rak denize duşmU5tur· bıı sulh"" 1 · 1 d •· · · . u nası 1< amrı e ccegımı7.l 

J,ondr.ıvıı ::rıı. ı ıı lan t:uırnıılar bı'ln e · 1• d ı·· 1 ı • • ( 1 A ) 1 mız azım n·. ...un o ursa o -
Londra, 13 I' • • - Hava Ye sun 11 b" k" · ı b" · · 

ı 1 
· ı · · t tI · · b- ı ç ır ·ımscnın ıar ı ıçın 

<.~ 11 ı cmnıye nczare cnnın te çarpı~mıyacağız. GençlC'riıniz. Av-
lıgı: .· .. rupa dııımd~ kalacaklardır. Fakat 

Geçen g~c~_ı du~man taarruzla.; kimseyi de teskin etmek istcmiyo
mıın ekserıc:mı gece rarı:-,IJ~da~ ev- ruz. Çok kU\'\'etli bir hava kuHe
' el ) apıl.mı5 'c h~\·a faalıyetı bu ti, bir ordu ve bir donnnmıı yap -
abah er.l\enden ı~ıhayet bulmuş. mamız lazımdır. Tfl ki hiç bir dik

tur. Taarruzlar bılhassa Londra tatör ticaretimize menfaatlerimi· 
mıntaka iyle .Midlands'in bazı sa- ze Ye' halkonızn dokunmasın. 
halarma te:·cih. ~dilmi,.tir. Keza Aramızda hiç birimiz, HiUcrin 
cenub garbıde ıkı yere .Ye ~rk Ye bize hücum için atlantik aşıl".1.'lma 
ce~ub kontluklarmda bır çok nok. bir seferi kuvvet gôn<lermPği ta
ta ara bombal_ar ~tılmıştır. .., sarladığım dü§line<:ek kadar aptal 

. Londrada bır mıktar ev Ye dıger değiliz. Fakat aramrroa. hiç biri -
b~nalar harap. olmuş Ye):a l1as:ıra miz de Bitlerin aleyhimizde niyet
ugramı~tır. Bır yeraltı şımendıfer ler beslediğini inkiı.r edecek kadar 
ı ta yonuna bomba düşmüş ve ha. ~a kör değiliz. Hiller bilivor ki 
~ ı ha ar olınu5tur. Ülü ve yaralı biz burada. Amerikada <l,..rn~kra -
\ an;a da bunların sayısi öyle kor- .si~i hakiki ınırette :kuvvetli bir h R.· 
J,ulduğu kadar değildir. Çıok daha le getirirsek, kendisinin taJıakkUm 
azdır. rejimi hiç bir zaman devam etmi-

.'\lınan haberlere göre Londra yecektir.,, 
mıntakasında her tarafta ölü ve 
yaralıların sarı -ı çok değildir. 

Midlands'in bir ııchrinde evler
de, ticarethanelerde ve diğer bina
larda çok mühim hasarlar olmuş. 
tur. Bir çok rangm çık-mıştır. Bu 
ınıntakada itraiye bilhassa ,·azife. 
sini mükemmel yapmıştır. 

Bu sabah çok erken yangınlar 
rondtirulmü5 yeya bastırılmıştır. 
Bir kaç ölü Ye yaralı vardır. 
Ba~ka taraflarda, bazı yerler 

ha ıra ui~ramış ise de alınan ra
porlarda bu ha::ıarların ağır olma
dı(!ı , e yaralı ,.c ü!ü sayıc;mın da 
J,e,.a , ·üksek olmadığı bildirilmek. 
tedır. ·Dün kayıp oldu~u bildirilen 
b"r pilotumuzun kurtuimu~ olduğu 
'-İmdı haber ammı.,tır. 

Jkrlin, l 3 (A·A.) 
l.ıild11iyor: 

Pazar ~ecesi İngiliz tayyareleri 
Mucnstrr fakUltesl kliniğini bom· 
hardımnn ctmiıılerdir· Tayyareler, 
Kızılhaç i nrC'tini tamyım hasta -
nelor üo;tlinde uzun :müddet uç
mu.,lıırdır. Atılan dört infilak ibom 
hasından biri üniversite kliniğinin 
sıhhat m1stitüsU Uzcr!ne düşmüş -
t ıir· Klinik civarında lbulunan ev· 
J.,rc de :ryrıca. iki bom.bn atılmış
tır· Bu C'\'lcr ciddi hasara uğra -
mı-tJr. Ay ı ığı olduğundan he • 
defler kolayca görlilnC'ktc idi. Bil· 
yuk h~st :-nt'lC'rC' isnb~tlC'r olmamış 
tır Bu dıı sırf tesadüftür· Herkes 
. ığmaklardn bulunduğundan yara· 
lı ~oktur· Ha..'>lanrlcr civarında biç 
Hr aske ri h<'dcf yoktur. 

Bcrliıı, 13 ( A.A.). - Alman 
orduları b:ışkuınandanlığının 

tebliği: 
Diin. gündüz YC gece, Alman 

hava. kuv·vetlerinin Londraya 
Ye büyük Britn.nya adasmın di. 
ğer mınlaknlarma karııı taar. 
ruzhrı büyük bir tesirle devam 
ct.miştı i. 

ı.ondrada, hafif Alman tayya
re t<'sekkiillerinin başlıca ~ıede. 

!ini Ta) mi nehri ka\•c;inin ,·e 
Ostiııdia tC-Zu~hlannm şimal 
rnmtaknsiyle I..ondra köprüsü
nün iki yanındaki mıntakalar 
te~kil eylemiştir. 

Victoria parkının şarkında j_ 

sıbclli atıl'llnr müşahede olun. 
mm)tur. Vaterlo garına mütead
dit bomba isab<.'t eylemiştir. Mü. 
ıtakaHi.tm ciddi bir inkıta.r tek_ 
ı~nebll1r, 

Gccelej1n, Alman tayyareleri 
g-iin:füzkü taarruzlar esnasında 

....... ---'O>----

T riyesteden Romanya ya 
otomobil yolu 

yapılacak 
:\lihuıo, 13 (A·A·> - n .x.B. 

muhabirine göre, Tri~ste'dc çıkan 
Piecolo gazetesi, Bclgrattan aldığı 
bir haberi vermckterHr: Yııgogla\'
yad:ın geçerek Romanyayı Trieste· 
ye b3ğla~•acnk ol:m otomobil yolu
nun inşası projl'si tatbik edilmek 
üzeredir. Bu yolun Romanyaya ait 
kısmı }1akkmda bir anla5ma aktc· 
dilmiştir. Simdi de nliı.kalı Yugos· 
lav makamları ile müzakereler vn· 
pılmaktadır. • 

I..ondranın merkezinde çıkarıl. 
mış olan büyük yangmları gör. 
ınüşlcrdir. 

Cenubi İngilterede tek bafjla
rma Ye alçaktan uçan harp tay. 
yarcleri iki asker kampımı, taar. 
ruz etmişlerdir. Binalar a.ğır 

tıasara uğramıştır. Ke1.a iki li. 
manda hasarlar yapılmıştır. 

Ha.cıting'dc .ı:ıimendifer tcsisa. 
tı tahrip olunmuştur. Bir h:ı. \'a 
gazı deposu ateş almış ve müte
addit bina harap olmuştur. 

Ccceeyin. bürük tan-arc te~ek. 
külleri Jngilterenin merkezinde mü 
teaddit silah fabrikalarına hücum 
etmişlerdir .• )ddctli infilaklar ve 
yangınlar bu hücumların tc irli 
oldl~runu göstermiştir. 

Bır Alman denizaltı gemi i ce
n:ıan 25.741 tonilatoluk heş silfıhlı 
tıcaret vapurunu batırmı tır .. Rab 
ka bir denizaltı gemi i de ceman 
!6.:'iOO tonilatoluk rnpur batırdı
gını hildirmic;tir 

Adeti iizerc, cİüşman giindii7.den 
Al.m:rn t:)praklarına taarruz etme. 
mı~tı~. < ıecc Yak ti 1 ngiliz tayyare. 
l~rı hır çok Yerlerde Almanva üze
rınde uç~uşlardır. Bunlardan hir
kaçr Berlınc kadar gelmiştir. Uu. 
raya atılan bombalar ınaddi hac;ar 
y~pmamı~tır. Sı~ınaklara girme. 
mış olan bazı kımscler yaralan. 
mı~tır. 

Ingiliz ha\·a kuvvetlerinin garbi 
ve şimali Almanrada endü tri te
sl atı üzerine yaptığı taarruzlar 
mU\·affak olamamıştır. 

Ölüler Ye varalılar vardır. 
Hollandadaki yerlere yeniden 

birçok J ngiliz bombrtları atılmıştır. 
Askeri hac;ar olmamı~tır, Fak;ıt 
bir ı·~cı ağır olmak iizere c\·ler ha. 
~ar.ı uğramı ~lır. 

Siyaıi meıelelere 
kantmamaıı için 

Fransada vilayet 
meclisleri 

top(anmıyacak 
l'i.1i. 13 (A.A.) - Ha\'as bil

diriyor: 

Anayasada ıı.lahat yapılınca. 
ya kadar, hükiımet, vilayet u. 
mumi meclislerinin faaliyetini 
talil etmeye ka:oar ve~i~tir. 
Bu suretle bu meclislerin ilkteı::. 
ı in içtimalarmın d11- yapılmama. 
sı kararlaştırılmıştı r. Bu kara~·
la hükumet, vilayet umumi mec
lisleri topla n.tısmın siyasi bir 
tahrike meydan vermesinin önü. 
ne geçmek istemi<ıtir. Bununla 
beraber, idari ademi merkeziyet 
prensipini muhafaza etmek kRY
gusunu gö~termek i~tcyen hü. 
kumetin kararı mucibince ı.ırf 
isti~ari mahiyette idaci bir ko
misyon valilere yardım edecek. 
tir. 

Bu komisyonlar temennilerde 
bulunamıyacaklardır. Vilayet 
umumi mecli::ılerinden bir aza. 
nın bu komisyona iştiraki rnec. 
buridir. Bu suretle mahalli men
faatlerin idare.~i en salahiyettar· 
~ahıslar tarafından ted\•ir edile
cek ve işe siyasi meseleler ka. 
rı~mamıs bulunacaktır. 

Mnrsilyada işten 
çıkarılan memurlar 
Marsilya, 1.~ ( A.A.) - Havas 

bildiriyor: 
Ecnebi babadan doğmuş me. 

murlar ha kkmda 17 temmuz ve 
14 temmuz ve 14 ağustos 19·i0 
tarihlerinde cıkan kararnameler 
mucibince .Mnrsilyada 453 mc. 
murla 25 yardımcı memur müs
tafi addedilmişlerdir. 

Ruzvelt 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

- Bu garp yarı kürrcsinin mü
dafaa~ınrlan bahsettiğimiz zaman 
yalnız, ~imali re cenubi re mcrke_ 
ıi Amerika ·topraklarmı re cirar 
adaları ka<::detmiyoruz. Ayni za
manda Atlas ve Pasifik denizlerin. 
den rahatça i ~tifade etmek hakkı
nı da ka tedirnruz. nu bizim an. 
anevi ~ira~etimiz olmu,.tur ve yine 
de ananevi sİ\·asetimizdir. 

Biz, Amerik.alılar. garp yarı kür
re::;inin bu deniz:crini teca,·üz ha. 
re!;,etlerinc karşı müdaraa~ıııı ken
di tamamlılığımızın müdafaa ve 
himaye~i unsurlarından biri olarak 
telakki ederiz. Bu siyaseti muhafa. 
za etmek hu u:;undaki niyetimiz 
hakkında ~üphe kalmama-.ı için 
bu siyac:eti tekrar teyit ediyoruz . ., 

Totaliter rejimlerin tahakküm 
umllerine acı bir telmih ynpan 
Huzvelt, Aml'rikanın harbe hazır
lanmasının ::ulh için en sağlam te. 
minat oldu~unu beyan ederek to
taliter devletlerin dcmokrac:ilere 
kar~ı "ayırarak yenmek,. dü,turu_ 
nu kullandıklarını söylemi~ w 
~unları ilfırc etmi~tir: 

'' - Bu diistur bizim kıtamızda 
murnffak ol:tmıyacakt ı r. 1 >iktatür
lcrin hiıe takip ettirmek i~tcdikle. 
ri yola korku \·e tehdit ile girmeye 
mecbur edilemeyiz. ı\\'rupa \'e As
ya diktatürlük memleketlerinin hi.; 
bir anla~mac:ı, kmdimiz ifin ,·e de. 
mokra'i için müna.ı:ip gt~ditğümüz 
yolda bizi durdurcım<ız. 1 >iktatör
liik memleketlerinin hiç bir anlaş. 
ma!'=ı hemen hemen \'<tlım; ba ına 
diktatörtcrc k:tr:ı ko}=an hür mille
te yardım etmC'kliğimize mani ola. 

Japonyada Uçter 1 Romen -Macar llti Amerikan 
transatlantiği paktı kutlandı ihtilafı 

Tokyo, 13 ( A.A.) - D. N. B. 
muhabiri bil•ri~·or: 

Bugün JaponyR \içler muahe
desinin akdini ,.e imparatorluk 
$İya~eti cereyanını kutlamıştır. 
Blitiin 9e:ıirlerde büyük tezahür. 
ler olmuştur. 

Tokyoda altı büyük meydan. 
da toplantılar yapılmış ve bu 
toplantılarda 200 binden fazla 
halk bulunmus:tur Hiikiımet er. 
kfıniyle Alman \"C İtalyan büyük 
elçileri de ı:;ö:r. almışlarclır. 

Japon hariciye na7.ırı i\latsuo. 
ka demi~tir ki: 

"-Üçler pRktı sade bir vesi
ka d('ğildir. Bu. daha ziyade be. 
şeri yetin refahını temine yara. 
yacak bir pakttır. Çünkü har. 
hin daha fazla g-eni~lcm{'Sİne 
mani olmakt:ı ve <liinya üzerin. 
de daha adil yeni bir ni:r.am ku
nılmaı;ını g-özetmektedir." 

l\lat!':uoka Almanya \"e ltalya. 
nın kazanaca~ına kani bulundu_ 
ğunu söylemistir. 

.Mat.suoka ile Alman· ve 1taL 
yan biiyiik elçilerinin nutukla _ 
rmdan ı;onra halk !)U yemini 
yapmı,.tır: 

Dahilde milli hareketi. hari~
te iicler paktını ve yeni r.iznmın 
kunılma!':ını bütün kın·vctimizle 
miidafaa etmeyi taahhiit ed~riz. 

Malta civarında bir 
deniz muharebesi 

(Baş tarnfı 1 incide) 
Malta civarında mUhim Jnsiliz de
niz kuwetlerine taarruz ctmi~lcr· 
dir. Xcptune tipinden olmnsı muh· 
temel bir dü§man kru\'azörü ba· 
tırılmıştrr. Çekilen diğl"r clilsman 
gemileri ciddi hasaı-a ui:ratılmıs • 
tır. ltalyanlnr her biri 600 torıi

0

la· 
toluk iki. torpido ile H 00 tonilfı. • 
toluk bir de~troyer kaybetmişler· 
dir. Müı·ettebRtın büyük bir kı~mı 
kurtarılmıı;tır. Sabahle\"İn erken • 
den düı.ım;n harp gPmİlPrini ara§· 
tırmaya giden İtalyan h:wa uv· 
vctlcri bunlara ı;ıırkn dn~rıı gider· 
k"n teıındiif l'tmişlC'r ve tcııirli o
l:ırak lıombRlamışlardrr. Harp ;:-P.· 
milerinin şiddetli topc;u a esine \'e 
bir tayyare gemilosinflen yükse -
len tayyarelere ve f<'na ha,·a snrt 
!arına rağmen 1talyan hava kuv -
\'ctll'ri kayda değer mm·affakıyet
lrr elde etmis:lerdir. Ağır çapta 
bir bomba düfim:ın tayyar" g<'mi· 
sin=n prova!'ma isnbct <'tmiş ,.I" 
birinri sınıf bir düşman kruvazörü 
dP i"kele tara fındr.n nğır h:ımı.rn 
UKramrstır. 1ki rlliıjman tayyaresi 
diişürülmfü;tiir. nir ltalyan tayra· 
ı·cııi İİ!'lsiine rlönmcmiııtir· 

Şimali .ı\ frikaıla, ~irli RRrrnni· 
ılen ii~ kilometre ilf'rlC'nıiıı olan 
motörlü İtalyan kolları diişmıınm 
hafif :;ı:ırhlr otomobil ''C tank kın·
··etırrinl" trsa<lli( etmiı;ler \"C bun· 
lan geri atmı;;lnrdır. 

GC'ccleyin, İtalyan tnyyarcleri 
. 14.fasra'.'llalruh'ım s:ırkınd:t Dnbn'clıt 
iti tl'sLc:alı Ye Maalrn Ting'Us tay -
J·arn meyd:ınını bombnr.:ıman Pt -
mi!'llerdir. Diişmanm sidd<'tli atesi
n~ rnf.mon ltah·nn tan·nr<'lcrinin 
hrpcıi Ü<;)erinc clönnıiiı-1 Ür· 
nüşmanı:ı P.n rdia. ile Tobnık ve 

neme limanları iizcrinc yaptığı 
lınva taarrm:lnrınrl:.ı. hR!!ı>r A7. ol· 
ınuıı. tf'lPfA.t ise hic olnınmı~tır. 
Tohruk barnjı Uıı~rinnc uçan 1ta1· 
yan :t\"CI tRyyarclrıi bir dii;;mnn 
filosuna hücum C'rlerf'k lı 1 r lngilir. 
tayrnr<'ııini diifıürmiiı;lcrclir. 

Şn rki A frikndıı , Eril reden il er • 
lryen dC'wiyclC'ri d:iı-m<ın tf'~l"kkiil 
l<'rini l!l"ri s!irnıiistiir· 

'ftnlran tayyarC'l,..ri, Tiıırlolf gö -
liinün ırarbmdn Lcdvar ch-arındaki 
i!l{ihkiml:ırla Vajir tn\'\"Rrt" mcv
danr trs:salmI ,.c vapu·r· kafil,..ııi~c 
rcf:: kııt eden 10.000 tonluk hir krıı 
\'azöri.i bombalıımışlıırdır. ltah-an 
ta.yvRr<'leri l1cp iislcı ine dönmÜş -
!erdir. 

Dli.şmnn t:ıyynrnll"ri Cura, Xe • 
ı: ili. A!'marR, ve Ennkt hombnr · 
rlıman etmhıl/orcliı·· Za\'int \"Oktur. 
llası~r cln n;:dır· · ~ 

n udapr5t<>, 13 (.\ ·.\·) - l\Jnrar 
ajan ... ı hildiri~·or: 

~farar - , Romen ih tlları, cv
Y<-lr<- hildi rilnıi~ olclıı~u ~i hl, yr.· 
nidı>n Yi,rnna ka heml c• rinr H'ril· 
mi-:tir· Do.,t mlhn'r d e \ let!Ninr. 
kar"' olan itiroaclınııı har l1: bir ni · 
"a nr .;i r. i ~ı; .. ırrnı<'k iizrrr, :\tarar 
h\ikiımett, r.omırnyaclaki ~fornr 

ha lkının ':İ'·•i.' c-t lrrinin ~lnr.ar ha· 
sınıncla munaı.a .. a rdil nı <>nıC'il i<;in 
ta::mat \ (' nni~tir. 

Romanyadaki 
Alman fırkalarının 

tahs ;satı 
( B(/ş tarnfı 1 inrirle) 

Rıikrrş. Ut f ,.t.A . I - miytcr: 
Homanyadal:i ı\lman n kc·i he. 

yetinin rd.;i Genemi Ilanı:en, e\·
\ clı:e llollandactakı na::i iş•!nl or
du,unuıı kumandanı huiunu\'orclu. 
1 Ieyettc rzciiınle üç tümgen~rnl ,.e 
11 alh:w \'ardır. 

IIalen Homanranm muhteliı 
noxtalarına ,·arnıı~ olan .\ iman as. 
kederinin miktım , , ·irmi bin kadar 
tahmin e:iilmektcdir. .\iman ha. 
bcrlere göre. kıtaları hamil birçok 
tren. ~n kırk c;ekiz s:tat içinde Ta
mış,·ar ,·e Brn~m·daıı geçmi~!crdır. 
Bittabi hu trenler. ;\Jacari.-ta.ı YO· 

hı ıle. gelmi~tir. llk ,\ lmlln kıt:İla. 
rı, Bükrc~e dün ~ahah 'arını~tır. 
Di.~cr bir çok kıtalar da ma\'nalar. 
la Tuna limanlarına gelmi<:lerdir. 

Iliikrr.~, 13 ( ,\.,\ -) - J:ii~ t<>r : 
Cunıartc.,ı <,abnh ı, rrl>en, hıı.,u

.,j bir t r <'nh\ ~(·ncral llf'i-.1'1 ku· 
ma ı:c.la.,ında ].)O Alına n .. uha~ ı 
r.iikr<':o,ı> ~tlınl .. 11r. r.ıı "tıha ;\· lar, 

Roın :ınya~·a ''mu:ılllm" olarak 
;~iinılt rllı>t'<'ğİ .,anılan ilii fırkan ın 

idari kadro"tımı t<>,kil rt mr kfc· 
dlr. I:iikr<·~tt" "('r-.or ~llh ail"' J,ı, . 

J a <, ı, umumi karar~i h olaraktır· 
Ü~ renilıliğine ı:.iir(' , ı:onıan;\ a 

mali~ e ncza rt t i, Alman fırk:ıları· 
nrn nıao;ra fı i!;in t nln lhr n 1 g mil· 
~·on ln ~illz lira lık t alısl ... at ay ır· 
mı~tır· 

Amerika hava 
müdafaası 

başkumandanı 
Londraya geldi 

Lonılra, 13 ( ,\ . .\.) - Amı-rika 

Jlirl<> .. ik dı•,·l(>tl<-ri hın·ıı miicla· 
fn-,ı lıa<;:kumandanr ~CrıPral Şa

nrr, ;\anında J:urrnR;\' ında n yii:r. · 
ha':ı S:n il olclu;;ı hıt l ıl<', cliin A
rıı rrlkadan tan :ı.rr. lir J.onılraya 

~ı·lm i.,lir· General Şanry, hın" 
hii r.nmlarma ka rsı tn~lltrrrnln 
miiıb fıu\o;rnı \ t" .,h·il ha lkm hom· 
harılml8nla rrn ı mİİ':-ahll Mfa tı ~· I <> 
t r. t k ik rd<'rc-klir· 

Ankaradaki şild 
maçları 

Aııl:ora. J.'f (A.A.) - Bugün 
iiğleden sonra Ankarngücii sa. 
hastnd:ı ilk kar~ılaşma, Ankara. 
ı:ücii ile Harbiye ldman Yurdu 
narsmda oldu. İki takımın cş.nlı 
hareketlerile baıjhyan O)'lın dev. 
re ı::onuna kadar dc\'am C'tmiş 

\"<' bu clevrrde Güçli.ilcr iki ı:ıayı 
lehlerine kaydederek ~ahadan 
ç;ıkm ışlardır. 

İki n ci deYredc iki sayı yapan 
Glic:liilcr rakiplerinden iistün bir 
oyun gij.o;tererek maçı 4 - O ka_ 
z:ııtmıoılardı:·. !kinci mnç r?:ı De. 
mirsporla Maskespor arasında 

olmııı;. Dcmir5porlular 2 • O ga • 
Jip gelmişlerdir. 

Uzak Şarktaki 
Amerikalıları nakle 

tahsis olunuyor 
\'a-,in~lon , 1.8 (.\.,\ .) - Ameri

ka BirlC'ı;ik de\"IC'tleri harlriyB ıı:t· 
zırı Uul, diln nkı;um ı;a:r.rtccilrrlc 
ynptığı bır görüşm<'cle. halen te • 
mir.lenmek için kıMkta. hulıın:ın 
ManhattRn ve Va~in~on trancıııt
lnntiklcrinin , sPrYise baı:ılnr has:
lama:r., Amerikalıların tahliyesi irin 
dPrhal uz'lk sarka göndPrilPc eğini 
bildinnişlir· Hul. halen uıak ı::ark· 
t..'l, bu lnhliye lrıindc kullırnılabile
rck hcş Amerikan yolcu \'apuru ile 
bir kn,. şilep bulunduğunu cb ilave 
etmlr;tfr. 

Hul sorulan bir sııalP rl"vııh~n 
Rinl"a~~·a yolun un lnı:ilt e>rc- tn ra· 
fınclan nr;ılmac;ınclan sonrn .lapon 
kll\'\'l't INinin Şan~hııy l"nlrrnas -
ynnnl imtiyazlı mıntakasını iç::al 
n:~·ctinrln oldııkl:tnna dair ~ırn:;: • 
hayclnn ıılııınn hnb<'ı·ler hnlckıı,..in 
hiç bir mnlümatı olmadığını bil -
dirmlştir. 

l\1areşal dö Bono 
sevile gitti 

:'\fnc!rH, 1 :11.\ ·A·) - St~fanl a· 
j:ınsından: 

Dün Mndrittc Kardinal A 1· 
bornoz cemiyetinin mcr:..<':-Jni 
ye • İ\·a . i tetkikler en tıtiilerini 
7.iya r~t ve bilhassa İtalyan kol o· 
nisi tarafından tertip edikn ka· 
bul rrsmiııc iştirak etmiş olan 
}.farrcıııl dö Bono, hu ~ıabnh Sc· 
Yil<' har<>kct etmiştir. 

SC'vildc :'. Tarc~al f"ercfinc te· 
zahiirat krac:ı için hnzırlıkl:.lr 
yapılmıştır. 

l zmirde: 

Nüfus . sayıniı 
hazırhkları 
taınamlandı 

lzmiı, 13 ('1.A. ) - \'ilfiyct l.11. 
dudu dahilinde sa\'ıın hazırlık1an 
tnmamlanmı~tır. \;ali, merkez ve 
merkeze baği ı köylerde kcnclılcri ne 
vaıife \'erilen bütiin sayım \'e J..on
trol memurlariyle yedeklerini Sa. ı 
günü Al~ancak staclyomunda umu .. 
mi bir görüşmeye da\'ct cykmi-:tir. 
Bu toplantıda memurlara talimat 
verilecektir. 

V.ı\Ll TURlSTtK YOLLARI 
GEZDl 

Yali Fuat Tuk~al di.in hcrahrriıı. 
ele 'ilayet turistik yollar miidiirii 
olduğu halde inc:a h:ılincl-e hu1un:m 
yofüır ak,.amını~ lc

0

ftiş etmiştir. 
lhale edilen kı~ıml:ırııı 'aklin. 

de hitirilmc5'İ için iktiza eden ter
tibat cıhnını~tır. \'ali, <'\' \'clki ak
şam ela Balco't-a kiiyüne kadar gi. 
dcrck kö\·lü ile temas etmic; ve kö. 
yç ait b .. 1zı meseleleri tetkik eyle
miştir . 

1NGİL1Z TfCARE:T 
Ml ~fESSILERl fZMİRDE 
ngiliz ticaret birliğinin Türki. 

ye mümessili Grabbc, birliğin 
mübayan işleriyle nıc~gul ol -
mak ve yeni iş imkanlarım t.et .. 
kik eylemek üzere buraya gel • 
miştir. 

SACLIK .:\1ÜD0RÜ • 
DOI...A~IYOR 

Vilayet vctc-riner mlidiirii }1i. 
kilidcki hayvaJ\ ı::ağlık Y:ı7.iyeti. 
ni tetkik ettikten sonra Brr;n
maya. ô'~ıniştir. Oradaki sağlık 
teşkilatını ve sıhhat vaziyetini 
göT.den geçirecek, iktiT.a eden 
tertibatı alacaktır. , .1111• S.-n .. lı>m~ takıtlr l e :ııclA ınl:ınacal< bir l!llhc!l('r •Hm' 

· EM i L Z O LAi 
Knifrrtlnf'! r "'··· )ln\·ll ffıtklyı>fl nc hndnt nlını~ an hliyiik Tıldm 

PAUL MUNi'nin 
PASTÖRDEN Sonra ikin~i Harikası J 

"' 
. Bu Pe11emhe Ak~amı LALE sinemasında 

• R llctll'r buı:lin ılPn ııatılrnnktRdır. ':J"t!lefon: 43SD:i 

BERABER GiTMEZ 
• 

,J f;.\ ~ .\RI'll lilt. UO~F.J, n.\Hlff~toıa~ - ,J,\)JES :nr:YART. 
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Herifçioğlu, koskoca pehlivanı 
nasıl da yere Vurdu ya! 

-32-
Xara Sa.it bu eöileri duyun • 

ea müteselli oidu. Müşteriler 
hakemlik yapıyor, ~ilcr 
hakkında garip garip hükUmler 
veriyordu. Mnaınafih, Karabet 
ustaya verilen bu cevap hiç de 
yabana atılır sözlerden de;iildi. 
Ralıveci çnıığı bile: 

- Gilreş zagonu böyledir. 
Diyerek, seyircilerin verdiği 

bu bilkmü tasdik ediyordu . .Ar· 
tık, mesele kalmn.mıştı. Kara 
Sait yenilse bi~e bazı kimseler 
indinde galip sayılacaktı. 

Sait bu neticeden ve bu hU • 
kU.mlerden o kadar memnun ol· 
m..uştu ki.. Bir aralık yere yu.. 
vvla.ndığı zn.mnn, gözU Kara
betin gözUne ilişti. Ona güle. 
rek teşekkür etmek istiyordu. 
Fa.kat, yilzünün derisi o derece 
geril.mi§, neşesi o kadar kaçmış 
tI ki, glilmesini unutmuş insan· 
lar gibi, garip bir tavırla -
etrafına bakındıktan sonra -
kendini toplayarnk derhal yer. 

. den f1rlndL 
Bu fırlayış onun f eli\ketini 

hazırlanu§b. Yusuf, hasmmm 
başım bir anda kolunun altma 
kıstırdı ve Sait boğuk bir ~e 
bağırmağa ba.~adı. 

Kuyumcu Karabet: 
- Zo, insanı guzünıUziln Ölliln 

ae boğncak ! İnç kadar rezalet.. 
tir bu .. ! 

Diye söylenmemlş oWıydr, 
ikinı.bmr, belki de Kara Salt, 
Yusufun kolunun altında can 
verecekti. Yusuf kolunu kasten 
tevşetti; Sa.it başını Yumıfun 
kolundan kurtardığı zaman yü· 
JIÜ patlıcan gibi mosmor Oliiit19 
tlL Sapsnn sebro.crinc kan top • 
lanmı3tı. 

Sa.it bir iki saniye ayakta sen 
deledi •• Şaşkın fa~ Yusufun 
yilzilne baktı. 

Saidin bu bakışında.: 
''- Benden intikam mı alr 

yorsun?,, 
Manası seziliyordu. Fakat, 

Onun bakl!ilnrmda.ki bu mana. -
YI ancak Yusuf nnlamı~tt. 

- Haydi, gel tosunum.. o· 

Her kafadan bir ses~
du: 

- Yusuf nasıl oldu d& S&l· 
din altma. düşt.U? ! 

- Kara Saitte o U%Wl kol 
la.r varken, o da.ha. çok pehJJ. 
vanı yere vurur. 

- Yusuf, böyle boyunduruk· 
larla ensesi bUkülecck bir peh • 
livan değildir. 

Öteden bir f ıstrkçı, taıblasmı 
kalabalık arasında yere dilşUT 
müş, söyleniyordu: 

- Hay alla.h bel!nrzr versin 
bel Saidin 3 ncU defa galip ge. 
Jişini göreyim derken, tablamı 
devirdim .... 

Etraftan fıstıkçının sözlerine 
gillU~lcr oldu: 

- Senin ne iı:in var bu kala: 
balılr:tıı. be ndam?! Tablanı bl. 
raz kenara çeksen olmaz mıy 
dı? 

O günlerde Mrsır ta.hvilitm. 
dan birdenbire zengin olan sar 
raf Balatlı Moiz de kendini tu. 
tamadı: 
~ - Gilreştc uzun kol neye ya· 
nır be? Bu, Yilksekkaldırmıda 
§Clll.Siyeclliğo (1) benzemez. U. 
zun kol ancak orada işe yarar. 

Diye söylenıneğe ve etra.fm • 
dakilcri gilldürmeğc ba§la.rruş. 
tı. 

Her lmhvcnin önUndeki mÜ§' 
tcrilerden binbir ses duyuluyor, 
gUrc~in rızamasmd:ın sıkılan • 
lar kasten gürültU çrka.r:ırak 
ortaya biriken kaln.b:ılığm bir 
an e~r ~ağUmd13Ma ~ısıYoi-' 
C:!u. ' " ,.. + • ' , ,..,., 
. Nihayet 'bu iş de bitti: Yu • 

suf, birkaç dakika. sırtında. rur
Jadığı hnsr.lmı biçime getirip 
arka Ustü yere atıvermişti. 

(Devamı var) 
(1) AbdUlhıunJdln, mııydn.ndıt ku· 

mar oynamayı mcnctıncs!ne rağmen, 
YUkscldtnld:nm~~ birtakım kUlhan. 
beylerin bllhruısn in§ mevsiminde §cm· 
siye nçnrnlt, içine lsk:ıınb.11 l:Qğıdı 

koym:ık surctıyl", ccllp sc~n yolcu 
ııın b~ma toplny:ır:ılt oynııc1ıltlıın bir 
ne,1 kumar oyunudur. 

-- - -- -

Eğlenceli 
Kendi bilir 

Adamın biri doktora gider •. 
Doktor tanınmış olduğundan ak. 
şama kadar .beklemek icabeder. 
Adam bir saat bekler, iki saat bek. 
Ier, üç saat bekler, hfıld sıra gel
meyinte artık sabrı tükenerek 
doktorun hastabakıcısmı çağırır: 

- Git efendine söyle, der, bek
lemekten bıktım, beş dakikaya ka. 
dar beni içeriye almazsa iyileşcce. 
ğim, sonrasını kendi d~ünsün.~ 

Ramazan 
Adamm biri iki senede bir Ra

mazan yapar, oruç tutarm1'·· Sor
muşlar: 

- Yahu Ramazan on bir ayda 
bir geliyor •. Neden sen bir aylık 
oruca katlanamazsın da iki sene. 
de bir Ramazan yaparsın? .. 

• 
- On bir ayda gelen on bir ay. 

da gider .. Onun için ben iki sene
de bir Ranıazan yapar oruç tuta
nın. 

Cevabını verrni~ .. 

[:JJ ·Il·l 
14.10.940 Pazartesi 

8..00: Program ve memleket 88.D.t 
ayan, 8.03: MUzik: Hıı.fl! program 
(Pi.) 8.l:S: Ajana h:tberlerl, 8.80: .MU· 
ztk. programmm cl~vamı '(Pi.) 8.50/ 
9.00: Ev kadını - Yemek· ıısteii. ı:ı.so 
Program \"O memleket ııruıt ayan, 
12.83: )Iüzlk, 12.50: Aj:ıruı haberleri, 
13.05: MU

0

zlk, 13.20/14.00: Müzik: Ka
n§lk program (Pi.) 18.00: Program 
vo memleket saat ayan, 18.03: :ırnzUt 
Radyo cu mkcstrası, 18,40: Müzik: 
Fuzl lıeyeU, 19.15: llUzik: Orhan 
Avşar tnra!mc1ıın bruıdosuneon aolo. 
19.30: Memleket uat ayan, 19.415: 
Müzik: Rnd)O ince snz heycU, 20.15: 
1Uıc1yo gner.teııl, 21.00 MUzlk: Dinle· 
yfcl tstcklcı1, :ıı.ao: ıconuşrı:ın, 21.415: 
MU7Jlt Radyo orkeııtrnın, 22.SO: :Mem
leket sn.ot ayarı, Ajnns hnberlerl, 
2:?.4:5: Müzik: Cazband (Pi.) 23.2:5/ 

23.SO! Ynrınkl program ve lmplliiı~. 

yazılar __ ! 
Usulü tedavi 

Bir gece telefonla doktoru has
taya çağırırlar. Doktor ~m hasta
nın evine yakla5mca sılfilıını al. 
madığmı hatırlar. Gece dönerken 
y~ni bir taarruza uğrarım korku. 
siyle eve döner, taba~~c:asmı alır. 
Hastanın yanına gcldıgınde: 

- Doktor Bey geç kaldınız, 
merak ettik .. 

Derler •. Doktor: 
- Evet, der, gelmişken geriye 

döndüm, evden tabancamı aldım .. 
Ha~Tet etmezler: 
_ llaçla muvaffak olamazsanız 

kullanacalcsmız, değil mi? 
Dire sorarlar. 

Ne için evlenmit 
Adamın biri kansı ölünce tut

mu' arab halayığım almış .. Sor
muşlar: 

_ Hem karının üzerine evlen. 
din· hem <le o pis arab halayığnu 
aldın .. 

Demişler .. 
- Ne yapayım, sevgili kamrun 

ölünıünden sonra matem tutmak 
lazım. 
uvabım \•ermiş. 

~ Pazartesi Salı 

> 14 l.Teş. 151.Teş. 

::ıc::: 
12 Ramazaıı ı t ıJ Rımuan c:t ..... hıııı 6 ı hmı flit 

\ ı&JUllt'f \ ıt...a.t.ı ~w •&NIU tı;z.uı 

liUoetlD 
fl.10 

doğuıu 
1%.S1 e.ıı 1.l.S9 

Öğle 12.00 6.:?8 12.00 e.ao 
İkindi 13.0G O.S3 l~OJ 8..35 
Ak,ıun 17.31 12.00 lT.SO 12.00 
ı·ut.ıa 19.03 l.SO ıo.a 1.11 
1msık 4.S!? Jl.00 us 1LO% 

Beyoğlu Halk Sinemcuı 
BugUn ıııı.:ıt 11 deı ı - Uç Ahbab 

Çn,·u~lar Harbe gtdlyor, 2 - Mah· 
kamlar Kalesi, 3 - :M1kl. 

-
ı - V >.Kn ı• ntıttNutT~ımt 1910 

BEYKOZ KÖYLERiNDE BiR 
GEZifJlftiN HiKAYESI 

Mizancı Marad'ın Abmed Mitllat'a · 
~~-~ verd!jl kitap •nvnı24 ,..,,.,.~ 

r A Ş D E L E N D E 1şte llw.n böyle hodhindlr: Bu 
T a a d e ı 0 n de oturduğum\1% gece yiyeceği hanelerde bula.cağız 

IIrada kulak y:rtıcı bir ahenge ha- n ! Artık meldi.relerle hlzmctltirln
rekltmı uydurup bir kııı; Ermeni n dilşUnmeye hncet kalmadı; hal· 
çapkını rak:ıetmeye b:ışln.dılnr· · bukl şimdiye kadnr gözllmtlzlln be
• Bu fennin mahlrl bı.:lunan H c ~ beği gtbi muhnfazııslyle mcıH;Ul 

k U 1 ün biltün ıı:ü:-liği uyandı· idik· 
Ediblerin akıllarma turp 11ıkmak· D tj Z K l~ S 'I' ~ N E nEEt 
tan hali kalmıynn HerkUl zapt.o· AÇIKLIK 
luncaya kadar, bir bayll ter Bu kadar tel&şla ber.l.ber D fi s-
döktnekten hal! kalmadı· k es ta n e deki açıkWt gelip yUk-

Koru içinde vcdiğimlz yemekle sek aa"'nçlarla donıınmtŞ 0 zilmrüd 
içtiğlm.iz çay he; ,-r..kitJdnden leziz gibi çayın görUnce ilerlemek eli· 
değildi. Ro:-uyn vu.sulllmuzdc sru1t mizden gelmedi; hs.tm hayvanla~ .. 
dörttU; anc:ı.k sekize çeyrek kain dan inip oturduk· :Ma.ıısüsen gelı .. 
hareket edebildik· ııecek yer olduğuna cilmlemiz mQt. 
BOGAZ, 1Sl'ANllUL. l\IAI!l\IAlU, tefikan karnr ,·erdik· Belki bir g(ln 

AD:\l,AR·- olur dn şu lmran icra.ya ltalktµea· 
E l m a ı ı ile S u ı t a n d n- b'tt· Bir hayli oturduk, ynttık, ge

# ı arn.."!mdaki iki sath·ı mn.ilin ?.indik... lı!cırareıer do.hl ycliliP. 
nokta-1 irutısamır.a kadar öyle 11a- geçti. Hemen zorla ayrıldık· 
zara çarpacak bir !ieyc rast gele- IiÔl..'E DÖNtlŞ 
medlk, iptida, lıo:-u içinde yllrU- 1Ierledikçe yollnr çoğalnınyn, Ü· 
dUk: sonm koruyu oağda bıraka- npnya ~l:ı.dI· Sadık rchbcrinWı 
rak kenarına gcldlk· Soldo. ise, H c r k il 1 bile bir iki kero fil• 
E 1 ın a ı ı tepesi ufl<·l Cru'~"l.rIInl- Gırıiı· 
zı :Scddedlvor. S:ı:ıt on buçukt:ı 1 n c irk ö Y U 

1'oktn-i · mit~dcn Boğaziçi arknsmda. kfiln Saip Beyefendinln 
13.~-ı ~ailine r:;< çinco buncn mıııı- çüUiğinc vasıl olcluk· Oradan ay~ 
ZSN .bımnsaı ile doymu~ olan göz· rıldı.k· Bey~ozlular yukanyn. gitti .. 
lcrlnı.iz Yeniden parlndı: l~r b .. m "' s:ıhlle inip &p:ı.ri!'J etti .. 

A~ı.;ıun gllncşina garkolmuş \'Ü· ğim sandal:l. rakibcn kendi YlIV&" 
al bır fı.lem Jrnı?-1 azamet eyliyor. mı buldum- ı 

B o~ az, t s t n n bu ı M ar· Yoı.-g-.ınluk hissetmedim· haz&.. 
m a r a, A d a ı n r ... Hop göz dn.-ı , b ~I5.dan eser görmemim; Ce. 
6nUndedir. nab-i Ifu1tl:a hamdüsenalar ettim• 

Dalgalı deniz gibi göMen ç a· B'r mi!:ea:ır.: da beni merkcb gıl" 
v u 6 b a ş ı mer'nsı tlı aş:ı.ğıcl:ı ııc~inden kurt:ınntlj olan H o r
e.yaklnnmız.m nltmda dımı.vor. BU- k U 1 c scklndm1 ki kend'sini:ı asld 
tiln ii..nzalar, dereler, lcp:ler b:ı· f.:-nik ko:.tı:::;u:ıünn. ben.im de hava· 
yırlar, haritıı.·i m!lcessc:nc ş~1tlinl ch-:ı ile mum yağr rayfhasmdan 
almı:ştır. Bununin beraber gururu- lturtu:.lutuı:ıuz z:.man takdim et• 
muza mahal yoktur; zirn :::ağanız· mc:t ~~rciin<le bulunaca.i;'1m· / 
daki S u 1 t n n d a ğ t rif'nt·i il o r o d o t 
mağrurane ile etrafa hCı.l:lmiyctdc \ -
berkarardır· 

Ynrnn ~:uı.tten ziyade bu nmn· l . Sinema yo tiyatrolar 
zara·l caz·be dcvnm ediyor; ç;Un- "' 
kU yol su 1ta11 d n ğ ı mn ctc1:· «.'!~~~ Şehir Tiyatrosu 
lcrlni terketciyo•· S u 1 t n n 1 " dl 
ç e § m e s i r.dt'n ronra ~ine in· ·' · ~q,ı B'l gece 20.ao da. Korllcdi 
mc~"C b::~!.ryoruz. Yollar fe>nnl1ı.5!1. l.ıııını: '.l"ALI UŞAGI 

-R·~ -;;;;·~·-;,-·-,·~k r~l a-,~,-:-~---, feJ~ :;::~~~ \~~k~t~~~~ıur:~~ Drem losm:d: .oyıın yoktur. 
yoktur. Biraz sonra yol kUlliyyen 

Da Y a k Y e r S 1
• n kn;~~~;B~~~~h~~~~~t~~~o1Rruz. Şt~~r ı::.ı~a~~:~:ln ı~:~c~ukı~=: 

...-
4

' De.stt'k!lr :Mub11s S:ıbt:.hntlln!n 11d 
. Yorulıruıya b~ladık. l\'.apalı yol· t.UyUk <"•cr1: 1 _ rie..-c:m Aslı _ nn-

B. R .. ·· lI d t l bel rd n lar<!~ giiya nef~..ml.ı dtırla.şıyor. ·' uıı_sn~•< m:ls:ılı, 2 - r:rentn Aııkı. ır amazan gunu oca crs verirken. yaramaz a e e e Degıl ıı. ! o mürtefi dağ üzerinde 0 
birinin kendisini dinlemedikten ba~ka arkadac:mm eteğinden çekerek yeş'Uikler lç:ndc nefes clıırln~t;rn· M!:U oj'Y.'r t? t t.ı> Perde. 
haylazlık ya,.tığını görmüş ve: " .. en.it hava bulun:ı.me.::; likin biz~ öy. 

- Efnedi. <lemiş. Uslu otur yoksa şimdi dayağı yersin., le geliyor. Z:ıtcn nltşıı.nı dn. ya.kJn-
Talcbc kahkahayı basmış ve: §tyor. Evlerimi?,e bir dakika e\"'cl 
- Nac-ıl olur Hoca Efendi, orucum bozulmaz mı? \•nrm:ık için ncele ediyoruz. o ka· 
Cevabını Ycnni'}. dnr ncclc ki mckfı.rclcrl nrkadn. bı· 

............................................ ..1.. .................... ---------· ~1. 

Raşit Rıza Tiyatro!ıt 

Ytınumuza devam edelim. 
Diye glilil.msiyerek, tekrar 

Saidin üzerine atıldı, yav~ 
önUnc düştü ve Saidi sqtma al. 

~~~---~~~--~--~_.:_~~~~~~~~~--~ 
r~ıp unuttuk! 

H B.rlncltc;ırin Pnuı.rtcsf, lli 6a1r 

Ccyogıu, Halk Sincmasmd& . 
"rtcnn:ı?t:ı rısıl•,. 

dı. 
Bir filin ensesine konan za -

Küçük Hikaye: 1 Doktor Frank 
Gçnç ve meşhur operatör dok-

Yıf bir sinek gibi, gQyıı, Salt tor Frank, nisanlısmm. kapısıru. 
de Yusufun sırtına a.ba.narnk, 
bu amansı~ hnsmmı czmeğe çalıyordu. Zorlu bi: giln ?cçı:. 
Da§lamı§tr. mL5tı; saba.htanbcri, tıı.m bır du.. 

zine ameliyat yapmıştı; on iki 
Sait, bu yemliği anlamamış de mide açmış, on iki çaresiz der. 

ği~di. Fak:ıt, Yusufun onu bu de deva bulnı::ıya çalışmıştı. 
kadarcık olsun dilşünmesini ve · 
haysiyetini konunasmı Sait bir Bütün gün, hastaların tlzeri. 
f a.zilet eseri ol:ı.rak teiakki ede· ne eğilmekten; ölmeye mahkfun 

ın. sanları yaşatabilmek için sar-
cok kabiliyette bir adam a-:-:ı. "d . t:eı f ettiği dikkat ve nerJı en zıya. 
dı.Birnz öteden ba~ran kuyum·. desivle vorulmuştu. Şimdi .• Ni. 

CU I7 ı.. t' Ustchzi .. anJ-ıa_m;n ince parmaklan alnr. 
~nra .e ın ~en ve m "' 

sesi tekrar duyuldu: ~ı okşayacak ve ona. yorgunlu.. 
- Yusuf pehlivan yenilecek ğunu tamamen unutturacaktı. 

gibi görlllilyor. Herifçioğlu, ko. Kapı açılır açılmaı mutaddan 
ca pehlirnnı nasıl da yere vur daha büyük bir zc,•&le genç ka.
du ya! dını kollarının arasına aldı. Sa. 

Yer sahibi Nedim Bey, ku. lona çıkarak koı.uş~alo'O. baala. 
Yumcunun sözlerine cevap ver - dılar. Bir aralık Comıllc, - genç 
rnck istediyse de, yanındaki ar. kızın ismi - bilyilk bir tela§la 
ka.daşı mani oldu. Maamafih, sordu: 
Nedim Bey biraz sonra Kara· - Frank! .. Sana ''erdiğim yil. 
bet tekrar ağzmı nçnr da bir zUk nerede? .• 

· pot kırar cndiş~silc bağırdı: Doktor Frank dcrhnl sol elin~ 
- J{arabct efclıdi, gevezeliği baktı: 3-'ilzülden eser yoktu. 

bırakalım. Bu gür"'" öteki gU P,ıı, basit bir ytizük olmakla. 
reşlcfc benzemez. beraber, genç kadın tarafından, 

Kanı.bet yavnş yavaş homur. ni5anlnndıltlarmdıın iki gün son. 
dandı: ra hediye cdildiı1i i~in büyiik bir 

- Belli a lmzuır., ben de gö· ehemmiyeti haizdi. 
rooonım ki, öteki gür~ıerc Genç n,dam. bUtUn varJığiyle 
~nzcmo:>or. Çok l:iyak güre· hafızasını yo:dnaı; yüzilğil eYdc 
§Ooo? lar doğ'rusu. unutmadı~mı katiyetlc hatırlı -

l{ara Salt koJlannı Yusufun yordu. O hnlde r.c olmuştu? • 
onıuü:mna ' g cinnişti. GOj11. · Niş:mlısı te!\l'nr ve daha bii. 
ltoC';ı arslanı rovunduruğa al. }ri l: bir l"i ldiyctlc rnrdu: . 
tııak ,.e kalın en.~ sini sıkın· J, - Yüz:.:,:u ne yo.ntm ? •• 
isUyorclu. Yusuf bu vaziyett" Doktor ı;-~ank. h • ıeı. yüzüğün 
hl1' mUddet kn!dı. Gözüniin u · nr.rrd" ci:ı' i!c-:".;-.;ni au~unliyor. 
" 1vt,. c~:-ıı.fına b'.l lı:ını:lt. du. 

~'- j .rdh.>r bir yr hcyec n 1 ~ird6'!blre .. 11ll;.?Un. amcliyııt 
: 1ltm:;tı. ı csn::ı-ınd.ı lınst::ı.Janl:ın birinin 

midesmcl~ kalnbileceğinl dUıiiln. 
dil ve büyük bir endi~ye düştü. 
?\c yapacaktı? .• 

Camillc, Uçlincü defa olarak 

sordu: 
- l"rank!.. Ne için cevap ver

miyorsun? .. Yüzüğü ne yaptın?. 
' Bir aralık her şeyi itiraf et
meye karar verdi. Fa.knt, bu fi. 
kırden çabuk vazge~ti. Yi.izUğiln, 
hastalardan hlrinin midesinde 
kaldığını söylemekle ni~lıs~. -
nın kendisinden nefret edecegı. 
ni düşündü. Genç kadın, hasta
Jarmm midesinde nletler bıra -
lcan bir cerrahla evlennıek is • 
temiyeceği pek tabii idi. 

Teessür ifade eden bir sesle 
mırıldandı: 

- Yüzüğün akıbetinden ha. 
bcrdar değilim. 

Crunillc, titreyerek nyr.ğn 
kalktı ve: 

- Frank! .• dedi; eğer \·erdi. 
ğim yüzUı;u getirmezsen e\ len.. 
ıncmize imki11 ve ihtim=ıl yok
tur. 

Doktor lt"'rank. nişanlısına doğ 
ru ilerliyerek onu bu lmrardnn 
v:ı.z6eçirmcı: istedi. Lakin, genç 
kız odnda.n çıkmış bulunuyordu. 
B.~ \"aziyct karşısında evine 
denmekten ba~kn bir ça~ bula.. 
madı. 

Opcra t.Qr, yüzliı;ün hastalar • 
~an b~-rhı !n midesinde bulunöu
g unn nrttk t:ı.rnarnc:.ı ka.,iydi; 
fn!mt. on iki hM.,·dan han~sin-
l ... ' I •. c.c ... • ~.Ya l."ü•n·•ı nı id s in.le 
mi.. Ş"r-:r l ÜC"<' .. :-·n~ ı m ı .. ır~n. 
gi .. ;'.<"e ? .. 

Ço1: dü ·~· 11.ı:ı: H\' .. n. yUziiğ. ·1 
ldmiıı l.t.C:l.,İn "c bı.:h:ndu:;.unu 

öğretecek bir htldise hatırlaya.. 
mndı. 

Gece, korku dolu rüynlar gör. 
dü. Sabahleyin; Frank, nişanlı. 
sının aşkından ümidini kesme
ye kar.ır verdi. Genç kadına. v:ı. 
ziyeti anlatmak için mektup yaz.. 
mak istedi. Fakat, eli bir türlii 
kalem tutmak istemiyordu. Bir 
aralık, nişanlısının munis simn. 
sı gözlerinin önünde belirdi. Bir. 
<len bire nyağn kalktı; kararını 
\'ermişti: Her 11~ p:ı.hasma olur. 
sa olsun yüzüğü bulmaya çalı. 
şacaktı. Hatta ica.bederse.. On 
iki midt~i tekrar açacaktı. 

Bayük bir kağıt aldı: on iki 
parçaya :ıymırn 't on iki hnsta.. 
nm isimlerini ynzdı. Sonra., kll. 
ğıtlan lılikcr~k bir şapkn.nm içL 
ne nttı. Şa11kayı birkaç defo sal
Jadı!~tan scınru gelişi güzel bir 
kaf:'lt çekti. 

Çe:;ilen kağıtta ihtiyar kadı. 
nm is:ni yazılı idi. Demek.. 1~e 
evvela j!i tlynr kndmdnn başla. 
m-ık ic:ıbcdiyordu. 1htiynr kadrn 
tC'!::r::ır midesinin nr:ll:ı.t'ağmı öğ. 
re:nir öğrenmC'z katiyetlc red t'<.'~ 
Yalıı ,.('rdi. Fnl:at, opcrc.tör bu 
inadın do~urnc:ığı vnhim ncti
cekrden :bah~d!r.ce. kndmca~ız 
çar ve nncar tekrar r..meliyat 
masasın:ı. yatm2.yıı karar verdi. 
Frn.nk, kadının midesini aç:tı: 
L' kin vüzUı!ii bulam!l.d:. 

-Dinhlr :r.oı 1-ı !mn1•ıılan ikinci 
lıac;t~nnı .rrı i : ~~· nde de yüzü~ 

' l ',,.. ·U l1af'~"' "rn zuhur c!.nır~ ı . J un... ..wı.Jı 

rı·i ~:<' -i d " 1i •·hıd~ a-:; ı ldı. Dör. 
cüin.,UsU.. .~ nıel i ~·:ı t m:ı.s:ı.c;ınd:ı 
ı • .ı.lu t":-lım elli. 

Su lıi11.liscdcn sonra, bir ara. 

lık, doktor bu işten ,•atge~meyi 
aklına l~oyc!u. I.iı.kin, glizel Cıı
mille'in simruıı "'3zUnün önUne . ı· t> geıc ıkçe, kendinden geçiyor ve 
s..ı.adetini temin edecek yüzüğü 
bu!m:ı.ya can atıycr::'!u. 
Beşinci, altınc1, yedinci hasta. 

ların nıidesin:ic de yüzüğü bula
madı. 

Sakizinci.. öldü. Dokuzuncu 
h&st:!nrn mi<lesinden iki düzine 
J:ürdaıl çıktı. Onuncu h:ıstad:ın 
da bir netice hasıl olm:ıdı. Onb:. 
rinci sizic.rc ömlir .. 

Artık , son hastanın midesin. 
d~ Yüzüğün çıkacaj;'liln. yüzde 
Yuz emindi. 

. On ikinci hasta gnyct gfü:eı 
bı~ Amerikalı kadındı: Lfı.kin, 
~"'.k ~<:.bulc iyi olar:ı.lt Bostonn 
gıtır.işti. 

Oper atör Ji'rr.nlt, vıı.IW~rini 
ha:..ı-iıya.mıc Bostona ha.rcket p· < .ı. Genç do:rtor, Eoston:ı. ayal: 
ba~t;:'h gföüin arif esinde Amcri. 
kah kadın bir t.cJgrnf alarak a. 
lc~uc:ıe Pctrı.:burga h ı:.rc::ci ct
nw;;tı. Do!üor Frank, ka.dını bul. 
ınaı,. için P~tr burgn gitmeyi iş. 
ten bile snymıvar:ı.k derhal ha. 
rekct etti. • 

l"ra.nkm Ş!!nsı mtlmlit değildi; 
P~trsburgda da güzel kaJınt bu. 
laınadı. Birçok eehiı'lere r,itti; 
fakat, her cefasında gecikiyor 
\"e kndm baska bir ~hre hare
ket et.mi§ bulumıyorfüı. Nilınyet 
Yokohumo:Ia krıdım ele geçildi. 
An1eriknlı. Sanfrnn.'liı:ı~oylL hn. 
r<'kct <'t..me!< üzcrcyı:lı. Dol•tor 
d:ı kadınla. ber::ı.ce.:- ypln çıktı. 

\"a~ı:.ırda kndınla ıyid"n iyiyl' ; 
ahb:ıp oldu. Amcril.:ılı gayet 

Vodvil (3) Perdo 

Y c:ıi Ne~riyat 

\'AP.Lti~ - B:rlncltcşrln sayısı g..na. 
Ya~ar Nnbl ı;e::ıçllk meselesini t.etldk 
cJlyor. Gcı:çlc ::-lnılzln yurd meselesi 
Uzcrı.nuc hUyUk bir l'~ss:ı.siycUıı dur
r.ııılt!a. oldul;lıırmı tesbit ve bu.na mll· 
tevcccllı mcsat tan..-lınl.n1 ta\•si;c eden 
Wr yazı. B aha DUrder Hnlld Zlynnm 
hlkAyelerlndcn b:ı.~laynrr.k ~·:nl bir 
ctUdc b:ışl:ı.mı;ıtır. Nahid Sırmun blı: 
IıHt~ycsL Ş!lrlcr ve batıktı yı:zıiar. 

semp:ıtik ve makul bir kadmdr. 
rnr ak5a.m, doktor, büyül: b:r 
c~a.rct!e \'aziyeti ıınlatmca gli. 
zcl kadın büyük bir sa.n:imiyet.. 
le, ilk limanda ameliyat oln:.ayı 
kııbul etti ve bu nmeliyntm ay .. 
nı zamandn bUyük bir hatır .. 
tc.skil edcce~ni ilave etti. 

Transatl::ntik, Sanfransiı:.. 
koya yakfo.şırken, sebebi anl:ış1. 
lamıyruı bir arızad:ın battı. Dok. 
t cJ;" Frank, mükemmel bir yüzb. 
cü olmasma rağmen, boğulaca. 
ğmı hissedince, imdat foteme·c 
için d!c::-ini hııvaya kaldırdı. B ı 
basit hareketi ye.parken, nylar
danbcri aradığı y'üzüğün sağ eli. 
nin dördüncü pnnnağınd:ı. tak•. 
lı olduğunu anladı. Lakin, bu. 
ttln ga)Tctlerine rağmen kcndı. 
sıni denizin am~nsız pcnçesiı'
dcn lmrtara:mya.rnk bOğulup 
gitt i. 

Amerikalı k:ıdm, - Mis L " -
li - mucize kabilinden l:ııyatır.l 
kurtard!; \'e Sa:ıfrıı.nslskoya gC'. 
lir gclr.ıcz ilk iı.i knnund:.ki yt;_ 
zü•-;U doktor Frankm :n.i!'anlıs· _ 

b ı· n~ göndermek içın amc ıy:ıt nu:.. 
s:tsımı )alma!;:: oldu : 7..enci OPL'. 
ratö:·. l\1is 1 ,ıliDin m idc2indc bir 
~C'Y bulamadı. 

ÇeYiren: Cevat Tevfik E~on 
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Askeri Liseler atletizm 
şampiyonası dün 
tamamlandı 

Askeri liseler n.Uelimı şampiyo
nası diln tamamlnnm13 ve 8Ckiz ye
nl rekor tesis edilmiştir. Bu rekor. 
lar şunlardır: 

200 metre: 
Deniz Harp oltulundan Halit 24 

2·10· 
msk: 
Kuleliden Hayri 37,64· 
Tek adım: 
Deniz li.s:!sinden Mehmet 5.57 
ı .;oo metre: 
Deniz ho.rp okulundan Cavit 4,37 
4 X 400 bayrn~t: 
Deniz ı:scsi (Y~r. Mcluneıt, Ha 

lit, Ferit) 3 .44 8-10 
100 metre: 
Kuleliden Hayri 11· 
l'ilk!lek: 
Kuleliden Naili 1,75 
Gülle: 
Kuleliden Hayri 11,94. 

Devfet Denizyolları işletme 
umum müçiürlüğü ilanları 

14 Birinciteşrinden 20 Birinciteşrine kadar 
n.rıuhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalı§ gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

1 

l\:ırodenlz: Ha ttma Salı 12 de (lzmlr), Per§embe 12 de (Anknra) . 
Galata rıhtmımdıın. 

Uıırtm H:ıttuuı 

!:anıt Bnttma 

Salı 18 de {Anata.:rt.a), Cumartesi 18 de (An· 
ln.lya). Sirkeci nhtrmmdıı.n. 

Salı ve Pcrııcmbe 9.30 da (Uğur). Tophane 
nhtımmdan. 

llludanya Hattına Ptı.zartest ıs, Salı 9.50, Ça~amba, Pe~embo 

ve Cuma 16 dıı. (Marakaz), .Ayrıca Cumartesi 
1'l do (Sus)-. Gal:ı.ta. rıhtnnmdan. 

Bandımın &ttmıı - Pazartesi, Ça~amba ve Cuma 8.15 de (Swı). 
Galata nhtmmıdn.n • .Aynca Ça?'§&mba 20 de ve 
Cuma.rtest 20 de (Konya). Tophane l"lhtımmdan 

li'.:ırablga llnttma .:... ' Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtı· 
mmdan .. 

Ayvalılt R:ıttma Çn?'§amba. 15 de (Saadet), Cumarte!l 15 de 
(lJ!gen). Slrkec:l nhtımmdan. 

Junlr U!l\·e Postası - Salı 18 de o(Kadeı;), Pcr§Cmbc 13 da (Tırhıı.n) 
Galata. nhtımmdan. 

Mersin • lt;kenderun Yolu Şilep postası 
(S.A.IiAt:.l:'A) '\"tl.punı 14 ntrlncl~n 9ol0 l'az:artesl gllnU sıı:ıt 18 de 

Slrl•eclden şilep postnsı olıımlc Mersin - lskenderon yoluna kalkamktır. 
OfdJ!J '\'O <llinU5te YliltU olan l!ıkelelero uğmyncıktır. 

XOT: '\•apnr ı;çtcrlel'l h:lkkmda her tUrlU maJ(im&t apfrda telefon 
- ntım.'\r:ılan ynzılı Aocntelerlmlzden ol;"Tenfieblllr. 

Onla.ta m~ J\cırntellğl - Galata nhtnnr, Llm:tnlar Umum 
J.IQdUrlUğtı binası altında. 

Galata ŞutOO n 

f;frkr.d Şube 

Galata. rıhtnnı, Mmtakıı. Uman 
Reisliği binruıı nltmda. 
Sirkeci, Yolcu Salonu. 

42362 

.c.01ss 
22140 

~~~··~#A~a+mlllll!ll*ff:lll .... BilliB'lilll .. ı..1m1 .. 1111 .......................... iiiM. 

ıstanbul Belediyesi 
1 1 n ı arı 

Tah. noo. llk To. 

816,00 
U00,00 

61,20 Cul m~prfuıU için alınacak telefon naldı malzemeıd. 
G7,50 Kadıköy Belediye hududu dahlllndclci yollnrm tAm1ra· 

tmd:ı. kullanılmak üzero ıılınııcak 800 mctra mlka.bl taı. 

Tahıriln bedeller! ııe Uk teminat mlktarıan yukarda yazılı 1~1er ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuı;tur. şartnamelerl Zabıt ve Muame!At mUdUr· 
1Uğtl kalcmln<lo gt!rUlecelttlr. lhnle 21/:!.0/040 Pazartesi gUnU sa.at l.fı de 
Daimi E.:ıcUmendc yapılııcaktır. Taliplerin ilk temlıuı.t makbuz veya mck· 
tU.Pları ve 040 yılma ait" Ticaret Od:ısı \•cslkalarile ihale sıınu muayyen a:ı.. 
atto Daimi EncUmende bulu:mıalan. (9500). 

Yıllık 

kirası tcmın:ıtı 

00,00 7,20 

06,00 7,20 

06,00 7,20 

96,00 7,20 

96,00 7,20 

96,00 7,20 

96.00 7,20 

95,00 7,20 

96,00 'i,20 

9$,00 7,20 

~o.oo 18,75 

100,00 14,25 

!!50,00 18,75 

81,00 6,08 

:.ı.oo l,so 

507,00 3S,03 

Kerestecilerde kOln Merkez HAllnde 11 No.b dtUı:kb 
(1 se:ıo mllddctle) 
ICerestccllcrde kAln Merkez Hdllnde 5' numaralı dl1kkAn 
(l sene mUddcUe) 
Kerestecilerde kAln Merkez: Hdllnde 8( numaralı dUkk&D 
(l sene mUddcUc) 
Kerestecllerdo kıl.in l4hltcz Hdllndc 23 Numaralı dllkkln 
(1 sene mUCidctlc) 
Kercstccilerdo kıl.in Merkez HAllnde 86 Numarıılı dUkkln. 
(1 ıı:cno mUddetıc) 
I{erestecllcrdc kMn Merkez: HAllndc 13 Num:ı.mlı dtıkk!n 
(l sene mQddeUe) • 
Kerestccllerdo kMn Merkez Halinde 17 Numaralı dUkkAn. 
(l sene mtlddeUe) 
l{erestecııerde kAln Merkez Ha.Ilnde 29 Numıırıılı dllkkAn. 
(1 sene müddetle) 
ı~erest"cllerdc kA1n Merkez Ha,IJndc s~ numaralı dllkkAn. 
(1 sc.:ıo mllddetle) 
ıccrc:r.ecllerde kfün Merkez UAllndc 22 numaralı dUkkAn,. 
(1 sene mUddctıe) 
ı~crcstccllerde k~ln Merltez HAiinde (.( No.Jı Yazıhane. 
(1 ı:c:ıe mUddctlc) 
l{crestecllerde kAJn Merkez Htı.lindc 65 numaralı yazıhane. 
(l sene mUddeUe) 
Kerestecilerde ltrun Mcrlccz HCıllndc 33 numaralı yazıhane. 
(l sene mUddcllc) 
I'Joryıı. çııraısmdıı. kllln 21 Numaralı dUkktın (1 ll! 3 sene 
mUddeUc). • 
üsklld:ırda Atlk Valde maballcslnln Cami sokağında ( No. 
Ferldunağa. kUtUph.'.J.nesL (l ntı s sene mUddellc). 
SU!eyman!yede Hoca Hamza mahallesinin l{epenkçl Sinan 
nokağındıı ö No. Slyavuwnc.a mcdrcscsL ( 1 111 3 sene 
mUddcUe). 

Yıllılc ldrn muhammcnlcrl flo lllc teminat miktarlıı.rı yukarda ynzılı 
gnyrl menlmllcr hlzıı.lannda gösterilen mUddeUcr için kiraya verilmek Uzerc 
nyrı ayrı :ıçılc nrttırm:ıyn konulmuştur. şartn:ımclerl Zabıt ve MuamclAt 
:MUdUrlllğU lmlem'.ndc görUleoel:Ur. !hale 21/10/940 Pazartesi stınU saat 
14 de Daimi Encllm~de yapılacaktır. Taliplerin 11k teminat m:ıkbuz veyn 
mclctuplan HAideki )'azıhanc ve dUklcttnlar için şartname mucibince tbrıızı 
ıtızım gelen veslkalarlle Ihııle gUnU munyyen ı:antte D:ılmt Jl'~cUmende bu· 

Mektepler açıldı ;:·.. (04'1) 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 1 v A K 1 T b 
kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden lco-ı mat aas 1 
laylıkla tedaril' edebilirsiniz . 

i\D1rı1rani!Dlilillll5JB K itap k z s m ı n ı y en iden 

Kiraltk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde fevkalade mızarctlı 

hayadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrıca kira!ı' · 
odalar da vardır. 

Vaku Gazetesi Idarchanesine müracaat. 
,..- ' ' " , S"i~ : • . , · .. --.· ... - ' . . ,_ • .,,.. ,_,. •J.• ... ·- .. .. • 

tanzim edip açmışlıı 
Kitap, me::mua, gazete basar. 
Tabiler nt'.mmn dizği isleri alır. 

Sahibı: ASIM US 
t mum n~rh·:ııı idrı~r relen: 

Bastldı~ı yer: VAKIT Matbaası 
Rtıfik Ahmtt Stıvtnefl 


