
Başvekil Yalovaya Gitti • 
D•hHıye Veldll lstaabala Oellyor 

• 

Şehrimizde bulunan Baıvekil Dolrtor Refik 
S~y~~,?l dün s~bah D?lmabahc;e sarayına gel
mı§, ogleye dogru, bırkac; gün istirahat etmek 
Üzere Y alovaya gitmiştir. 

SIYASl SABAH GAZETESi L 

lımir, 27 (Telefonla)- Şehrimizde bulu
nan Dahirıye Vekili bugün bazı tetkikler yap
mı§, Fuar gazinosunda ıerefine verilen akşam 
yemeğinde hazır bulunmuştur. Vekil yarın ak
ıam lstanbula hareket edecektir'. 

Safi: 10 rlfatı: S Klll'llf Vatan Matbaası: lstanbuf, Cafaloğlu B&,MUB&aalal: &BMIT. iMi• Çarpaba 21 &patos 1940 

Dünya 
Nereye 

Gidiyor? 
Yeni Bir Nizama 

Gidebilecek 
Tren Kacınldı 

' -3-
azan: Ahmet Emin YALMAN 

F ransanın halinden bizim ka
~r iyi anlıyacak kimse yoktur. 
•· Jefa bir asırdır F ransaya ait 
er şeyle kaynattık. Hatta doğru· 
unu söyİemek lazım gelirse bu
u Yaparken her türlü ölçüleri 
ıtık. Fazla olarak Franaı1 haya
nın İyi taraflarını bırakıp fena· 
rını seçtik. Bafka her memleke· 

e de hemen hemen yabancı ve 
zak kaldık. 

Sonra biz Balkan Harbinde bir 
~yük .kabine devri, mütarekede 
1~ Babıali hük6meti ııörmüt bir 
. ıl~etiz. lttiıatçılık. İtilafçılık 
~~ı yaftalar t&§ıyan iç siyaset 
U§manlıklarının bir milletin var• 
ğında ne kadar derin aarsıntılar 
apahileceğini çok acı tecrübeler• 
öğrendik. Zamanlar oldu ki 

ttihatçı adı, bir itilafçı için en 
~rhat harici düpandan ziyade 

•1n ve nefret uyandıracak air i
l~ halini aldı. Öyle ittihatçılar 
0 rdük ki: cMemleket İtilafçıla· 
•n eline diifeceiine varsın bizim 
?~iımızda ölaün:t diye dü,Une
ılıyorlardı. Bugün bu kadar kök. 
eııniı duygulardan en küçük bir 
. er bile kalmaması bünyemizde-
1 f.8ihğın en açık bir delilidir. 

ranaa qağı yukan ayni yol
l kdan geçmiıtir. Bizde ittihatçı• 
1 1324 deki vaadlerini naaıl tu· 
aınarnı,.., F raneayı idara eden• 
er de 1914 ile 19 18 araa1nda 
ransız milletinin göaterdiji ef8İz 
e~ak&rlıklann ·bedelini ödeme
ışl.erdir. Harp biter 1>itmez eski 

le anırnet yağmaları, sandalye 
l avgaları, huauai menfaat dolap
b~rı belki de eskiden daha fena 
ır tekilde kurulmuıtur. Harpten 

i':el hiç olmazsa milli menfaat
erı hatırlatan dev cüncli Fransız 
Politikacıları vardı. Mütarekeden 
'<>nra bunların da ıkökü kurumUf
tur. 

.. Bir.. milletin varlığını korumak 
~çın maddi malzemeye, tqkilata 
ı~ter~ milyarlar sarfedilain, huau.. 
11 menfaat dolaplarının teairile 
lıalltın fedakarlık duygulan gev• 
fernipe malzemenin hiçıbir fay
dası yoktur. Bütün it silahı tutan 
eldedir. 

Bundan yalnız 22 sene evvel 
harp meydanlarında mucizeler 
raratan F ranaız milleti, ha defa 
l~k dokunuıta devrildi. Bu devri
l,'· demokrasiye hile karııtıran, 

?nu hususi menfaatin yalancı 
bb~r maskesi diye kullanan bütün 

ır kof aistemin inhilal bulmuı 
dernektir. Bugün orta.da hasta, 
%avallı bir Fransa var. Bizde Ba
bıali hükumetinin vatanını cidden 
ıevcn tarafdarı yok gibi idi. İtti
hatçılık dütmanlığı yüzünden 
doğru :yolu bir saniye kaybeden
ler de çarçabuk Ankaranın etra
fında toplannuılardı. 

Hasta ve bezgin F ransada be· 
ka sevgisi, · istiklal aıkı o kadar 
gevtemiıtir ki hariçte yaııyan 
Fransızlar arasında bile Viıi hü· 

1 

kumetiı:-ıin t~rafdarları hala çok· 
I~~ halındedır. Bunlar dünkü po· 
lıtıkacıların muhakemesini, ceza 
gör~~ini, eski kötü politika sia
tem~nın tasfiyesini, istiklale ait 
endıtelerden bile Üstün tutuyor
lar. 

Fransız askeri sistemi bır ham
lede inhilale uğrayınca ve bunun 
sırf huauıi menfaate dayanan bir 
siyasi gidiıin neticesı olduiu an· 
laıılınca Almanların ve onlarm 
arkasından ltalyanlann eline u
mulmaz bir fırsat düıtü. 

Dürünün bir kere: Her feyden 
evvel ortada yıldırmı teklinde 
bir zaferin :göz kama,tırması vu
dı. Bunda Fransız bünyesindekı 
mukavemet yokluğunun ne dere
ceye kadar tesiri olduğu o saniye
de kimsenin hatırına gelmiyordu. 
Bütün gözler, yaman ve mükem
mel bir eser görmüt olmak hay· 
ranlığile Almanyaya çevrilmitti. 

lıte tam bu eaniyede Hitler 

(Devamı Sa: S. Sil: 1) 

COmhLİrreisimiz 
Macar Milli Bayramı 
Münasebetiyle Macar 
Naibini Tebrik Ettiler 
Ankara, 27 (A.A.) - Macariatanm Saint - Etienne milli 

bayramı münuebetile, Reiaicü mhur İsmet İnönü ile Macaris
tan kraliyet naibi arumda apğıdaki telcraflar teati edibniıtir. 

COMHURRE1S1MtZ1N TEBRiK TELGRAFI 

Altes Serenisim Amiral Horty de Nagybanya 
Macaristan Kraliyet Naibi (Budapeşte) 

Sainte - Etienne bayramının yıldönümü münasebetiyle, 
Altes Serenislerine çok samimi tebriklerimi ve şahsi 
saadetleriyle Macar milletinin refahı hakkındaki hararetli 
temennilerimi bildirmekle bahtiyarım. 

iSMET INÖNO 

MACAR NAİBİ'NİN TESEKKOR TELGRAFI · 

Eksellns ismet lnönü Reisicümhur (Ankara) 
Milli bayram münasebetiyle göndermek lütfunda bu

lundukları iyi temennileri hakkında en hararetli tesekkür
lerimi eksellnslarına bildirmiye musaraat eylerim. 

NICOLAS de HORTY Macaristan Naibi 

Rumenler 
1Macar 
uçağını 
dOşOrdO 

Budapefte, 21 (A.A.) - Jılaear 

Ajansı bildiriyor: 
Dobruca'dan Macar hududuna 

aevkedllen Rumen fırkalannm ha· 
reld.tı tekemmw etmı.,, olacak ·ki, 
Rumenler bir ıı.rp fili f9letmek için 
zıunanm geldiğine hUkmetmi,lerdlr. 

Debreczim askeri makamlannm 
haber verdiğine göre 112 he if&le
tJni tafı1an bir Rumen avcı tayya
,_. ....... ..at 10 da ~ 
sim iatuyonunwa u.tOnde bava.da 
bir Kacar bombardıman tayyareelne 
ani olarak hücum etmlf ve dllftlr
mUxtUr. 

Tecavtızll mllteaJdp Rumfn t&yya
NSi f&l'k iatikametinde kaybolnıut· 
tur. 
MACAR • RUMEN MOZAKE

REl..ERİNE PF.ŞTEDE 
BAŞLANMASI MUHTEMEL 
Budapqte, 27 (A.A.) 

Tran~lvanya meaeleai etrafında.ki 
müzakerelere yeniden baılanmak 
üzere. Rumen hük6metinin pek 
yakında Macaristandan istimzaç· 
ta bulunacaiı sanılmaktadır. ıGö
rütmelere Perıembe günü bafla· 
nacağı ve görüımelerin pek muh· 
temel olarak Budapeıtede yapı· 
lacaiı tahmin edilmektedir. 

italyaya 
Beşinci 
ingiliz 

taarruzu 
Londra, 2 7 (A.A.) - İngiliz 

Hava Nezareti istihbarat bürosu, 
Şimali İtalyada sanayi müeneae• 
!erine karıı İngiliz bombardıman 
tayyarelerinin dün gece yaptıkla
n hücumlar hakkında aıaiıdaki 
tafsilatı vermektedir: 

15 gün içinde beıinci defa o
larak İngiliz hava ıkuvvetleri 
Fraua ve Alpl• iiaerinclea dö
nU, eeyahatlerini yapmlflardır. 

Hedefler, T orinoda Societa 
Aenınatica Jtalia ve Mina civann
da Marelli ve Seto San Gionami 
manyato fabrikalara idi. 

Jngiliz tayyareleri bu fabrika
lar üzerine gece yarısından aonra 
saat yarımdan az evvel gelmiıler 
ve 40 dakika içinde atlı ton bom
ba atmıılardır. 

Marelli fabrikasına kartı üç 
hücum yapan bir pilot attığı iki 
bomba grupu neticesinde üç in
filik olduğunu ve 1 8 yangın çıktı
ğını tesbit etmiştir. Sesto Sangio
vanni fabrikasından 200 metreye 
kadar yükselen beyaz bir dumar. 
baıka bir pilota hedefin istikame
tini tayin ettirerek tekrar bomba-

(Devamı Sa: a. Stl: 5) 

... .. MrD 1110..ıanm ,.,.. .... .. .,, ............................. ~ 
-

Londraya 
En BOyOk 
Taarruz 

Alman Akını 
6. Saat Sürdü 

Bazı yerlerde yangın 
çıktı, pek çok Alman 
tayya'resi düşürüldü 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 

Almanlar, dün gece güneşin 
batmasından bu sabah §afak'a 
kadar. lngiltere üzerine en büyük 
hava hücumları yapmıtlardır. 

Bu gece hücumları esnasında, 
Alman tayyareleri, sekiz yüz ki
lometreden uzun bir sahada sa
hile taarruz etmiılerdir. lngiltere
nin ıimali şarkİ$inden itibaren 
Merkezi lngiltereden ve Londra 
mıntakasından geçerek cenub'u 
garbiye kadar bütün mıntakalar 
üzerinde Alman tayyarelerinin 
mevcudiyeti haber verilmiıtir. 

:Muhtelit noktalara utUJtulu bom-
balar yangın bombalan dllfmllttUr. 
Merkezi İngllterede b1- fabrikada 
huar olm~ur. Birçok mmtakalar
da verilen allrm, harbin bidayetin· 
denbert en uzun süren allrmı teş
kil eylemiftir. Maıunafllı. allrm u
zunluğuna nisbetıe atılan bombala
rm adedi u olmuttur. Bu bomba
lann birkaçı Londra civarına dllt· 
mllftllr. Londra mmtakaaı llzerinde 
az miktarda Alman tayyareel aık 

rık gözUkmU. ve Londra mmtaka· 
aında allrm allı saatten fazla 8Ur
m6'tllr. Btlcuınlar, lngilterenln di
ğer mmtakalan üzerinde de hemen 

(Deftnu Sa: a. 811: 1) ,,.,, .,.,, .. 
za,tatı Arllror 

Dünkü Akınlarda 
47 Tayyare 
Düşürüldü 

ltaııan llaularun ltealtaftl••••• ltqbJn lagwz Alltem 
•• blflk arllblı Bood'a .... , ........ atefl 

ru ..... 

Alrlkada Bava 
Barbl IJlddeUeadl 

Somali, Habeş 
Askeri T·esisatı 
Bombalanıyor 

Kahire, 27 (AA.) - lngi)iz 
hava kuvvetlerinin tebliği: 

Bombardıman tayyarelerimiz, 
İtalyan Somalisinde Mogadiscio
da askeri hedeflere hücum etmiı
lerdir. Binalar üzerine tam isa· 
betler vaki olmuıtur. Yangınlar 
müphede edilmittir. 

Habeşistanda Oessie' de hava 
meydanına da bir hücum yapıl
mıı ve hangarlara bombalar atıl
mı9tır. İnfilakten bir bina çökmü§ 
ve ~ir :yangm çıkmıttJr. Tayyare
lerimizin hepsi salimen donmüt
lerdir. 

Galabat ve Metema Üzerlerine 
de hava hücumları yapılmış ve 
buralarda askeri hedefler üzeri· 
ne tam isabetler vaki olmuıtur. 

Garp çölünde, Bardia ve Ela· 
dem' e hücum edilmit ve Eladem
de hangarlara birçok tam isabet
ler olduğu müphede edilmittir. 

ingiliz 
Filosu 

Libyada İki 
Limana 

Hücum Etti 

Bardia'da Bomba 
Üssünde Büyük 
Tahribat Yaptı 

Kahire, 2 7 (A.A.) - fngiliz 
deniz -kuvvetleri renni tebliği: 

2 3 Aiuatosu 2 4 .Ağuato .. bağ. 
iG-an aece. denia bYTederimiz. 
acert tafııficlat bulunan Bardia 
İtalyan liman1na ve yine Llbya 
sahilinde bomba deniz tayyarele· 
ri Ü•Üne hücum etmitlerdir. Bu 
iki mahal muvaffakiyetle bom
bardıman edilmiıtir. Bardia' da 
kuvvetlerimiz limana girmifler ve 
hedeflerine çok yakından ateı et
mitlerdir. Hıup gemilerimizde biç 
bir hasar olmamııtır. 

BltlD Almanya 
Bombalamyor 

lngiliz taarruzları 
büyük mikyasta 

genişletildi 
Londra, 27 (A.A.) - İngiliz ha· 

va nezareti tebliği: 
tnglliz hava kuvveUeri dün dllş· 

man tayyare meydanlarına gtlndllı 

hücumu yapmışlardır. Dün gece bu 
hllcumlar bUytık bir mikyasta genlş
letilmJiıtir. Almanya ile işgal altın
da bulunan Hollanda. Belçika ve 
Fransada 27 tayyare meydanı bom
bardunan edilmiştir. Almanyadan 
dönmekte olan bir boınbardım&n 
tayyaremiz, lngiltereden dönen bir 
Alman tayyaresini dUfllrmU,tllr. 

ttaıyadakl hedefler üzerine yapı
lan hUcımnlardan mada bombardı· 
man tayyarelerimizden mllhlm bir 
grup dün gece Leipzigin garbinde 
Lenna Sunl petrol fabrikamı& ve 
Frankturt petrol depolarına htlcum 
etmifUr. Frankturt tayyare fabrika
sı, Grieshetm civarındaki lnfUAk 
madd.nert fabrikaamı fiddetıe bom· 
bardıman etnWJlerdir. 

Londr&, 21 (A.A.) - İngiliz hava 

ve dahill emniyet nezaretleri tebli· T •• k ı• .1. ::. ·::= ~=·,~::; . ur - ngı ız Ticareti 

Hocchet. Cologne ve LeJpslg'de 
hedeflere hUcum edilm1' ve Hamm 
ve Schwerte iqe depolan bombaro
dmıan edilmiştir. BUtun gece devam 
eden bu hareklta iştirak eden tay
yarelerimlzin hepsi biri müstesna ol· 

mak Uzere dönmUşlerdir. GUndllz ba
rekltına iştirak eden tayyaİ'eleri· 

mlzden birisi de dönmemiştir. 

mllteaddit küçük tayyare filoları 

gözUkmüşlerse de yalnız bir kaç 
tayare dahile dotru nüfuz etmiş

tir. 
Bunlardan Uçll avcı tayyareleri

mlıı tarafından d~lrnllştUr. Sa
at 18 e kadar yalnız Wight adıuıın
da deniz kenarına bombalar dllşmU, 
ve hiç bir hasar ve zayiat yapma
m1'lardır. Hareklt hakkında. alınan 
mutaasal raporlara nazaran bir di
ğer dllşman tayyaresinin daha lm
hll edildiği anla.tılmıştır. Bu suret
le dll.şmanm bugün kaybettili tay
yarelerin adedi 47 yi bulmuştur. 
DUn kayboldukları bildirilen dört 
pilottan başka iki topçumuz da 61-
mllştllr. 

.. Loadra A••nım 
Bir Taraçadan 

N811118yretttm., 
Londra. 27 (A.A.) - An1l

dolu Ajanaının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Cumartesi gee~i. yüksek bir 
binanın taraçasında mükemmel 
bir tetkik noktası temin et~iıtim. 
Alman tayyarelerinin asıl Londra 
üzerine yaptıkları ilk ziyarette ilk 
yangını çıkaran bombanın düı· 
meaini buradan gördüm. 

Bu ilk bombanın düımesini 
müteakip, derhal, yangın alevleri 
semayı kıpkırmızı yaptı. Ateı. 
bütün tiddetile yirmi dakika sür
dü. Sonra yavaş yavaı azaldı. 

Ertesi gün, Londranın bom•r
dımana maruz kalaQ kısmında 
gezerken, iki esaslı cihet rnüıahe
de ediliyordu: 

Hasarın mahdut nıahiyeti ve 
itlaiyenin aldığı neticelerin mü
kemmelliği. Filhakika ıehir itfa
iyesi, yangını yalnız dört binaya 
inhisar ettirmiı ve yalnız yangın
dan sokakla ayrılmıı binaları de
ğil, fakat ayni bloka ait diğer bi
naları da afetten maaun bulun
durmutlur. 

Genişleme Yolunda 
' 

Lord aıem'ln Mlldm Beyanatı 

"Malum Eşyadan Başka, Şiındiye Kadar 
İngiltereye İhraç Edilıniyen 

Türk Mallarını da Satın ·Alacağız. ,, 
lzmir, 27 (Telefonla) - ln

giltere İmparatorluğu Balkanlar 
ve Cenubu Şarki memleketleri ti• 
caret tqekkülü reisi Lord Glem, 
Ankarada ve Karabükte tetkik· 
ler yaptıktan aonra tekrar Jzmi· 
re gelecektir. 

Lord, tehrimizden hareketin
den evvel gazetecilere ıunlan 
aöylemi,tir: 

c- iz mir, bize yepyeni bir i
lem, mükemmel bir çalı§llla saha
•• olacaktır. İzmirin bu kadar zen
gin, bu derece verimli olduğunu 
zannetmiyordum. Bize göiterilen 
aamimiyet ve hüsnü kabulü unut
\nıyacağım. İzmir fuarı, muazzam 
bir hadise ve eşsiz bir eaer olarak 
mütalaa olunabilir. İzmir fuan· 
nin, bundan evvel ziyaret etti
iim iki buçuk milyon nüfuslu 
Glaakov ıehri fuarından daha 
mükemmel olduğunu itiraf ede
rim. 

cMümeasili bulunduğum Bri· 
tanya ticaret te,ekkülü Türkiyede 
faaliyetine İzmir fuarına ittirak 
etmek suretile baılamıt oluyor. 
Gayemiz, memleketler arasında 
ötedenberi devam eden İyi tica· 
ret münasebetlerini inkişaf ettir· 
mek, tjcari maniaları kaldırmak 
ve karşılıklı ithalat ve ihracat 
bağlarını sağlam esaslarla takvi
ye eylemektir. Birliğimiz. Türk 
ihracat ve ithalatçılarına azami 
yardımı göstermek kararındadır. 
Baılıyan ticari münasebetleri harp 
zamanıqa mahauı zaıınetroek •· 

lim bir görüı ifade edemez. Bu 
harp muzafferiyetle bitip, aulhe 
kavutunca, iki memleket arasın• 
da devamlı ve ıimdikinden daha 
çok emtia mübadelesi yapmak e
melimizdir. Bununla anlatmak is· 
tediğim, harpten sonra iki mem· 
leket ticaretini asırlık bir hadise 
haline getirmek arzusunda oldu
iumuzd ur. 

c Türkiyenin ihtiyacı olan itha
lat maddelerini bir an evvel te
min etmek emelindeyiz. Bunun 
İçin esaslı tedbirler aldık. Yakın 
bir atide Türk ihracat emtialan
nı büyük mikyasta mübayaa et
mekle iktifa etmiyerek ıimdiye 
kadar İngiliz piyaaalarına Türki· 
yeden ihraç edilmiyen ve pek 
mebzul olarak mevcut bulunan 
diğer ihracat mallarınızı da aatın 
almak arzumuzu aize bildirmekle 
zevk duyanm. Mübayaatımız, bu 
ihraç maddelerini iıltihaal eden 
Türk çiftçisine hakb olan iyi pa
rayı ödemek auretile yapılacak-
tır.:t 

lm•ftl• Tn• 
•••••• 

ızmır, 21 (Telefonla) - lzmir la
taayonunda bir tren kazaaı olm\lf, 
iki tren çarp1fD1141, lokomotiflerden 
biri hattan çıımu.ur. Hattan çüwı 
lokomotife batlı bulunan vagonlar
dan biri duvara çarparak yık
mqtır. llldiae etrafında tahklk&t 
)'&pılmaktadlr. 

Berllae Taarrular ..... ...,. .. 
Bertin, 27 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 
Evvelki gece de Berlinde bir 

hava tehlikesi İ§&reti verilmi,tir. 
Birçok İngiliz tayyareleri. Berli
ne hücum etmek :tqebbüsünde 
bulunmuılarsa da tayyare dafii 
bataryalarla Brandebourg civa
rındaki proje)ttörler marifetik 
lardedilmiılerdir. Bir dütman tay. 
yareai çok yükseklerden Berlin 
üzerinde uçmuf, fakat bomba at· 
mamııtır. -------o-------
BelçlD Altmlan 

Nerede? 
Bri1kSe1. 27 (A.A.) - Slefani A• 

jarumıdan: 

Belçika milli bankasının mUdüri· 
yet komitesinin bir müzakeresi es
nıuımd& bankanın mUdürU umumisi 
B. Yanssen, bankanın altınlarının 
aabık hUkQmetin emriyle, Fransa ve 
lllJ'lltere milli bankalarına ve cenu· 
bt .Afrikaya nakledilmlf olduklarını 
beyan etmlfUr. 

•OTL&a ı 

Takdir Klfi Değil 
Tedbir Lazım 

Fiyat mürakabe komisyonu
nun oduna koyd~iu 435 ku· 
ruı azami fiyatı vilayet fahit 
bulmuş. Yeniden tetkik edilip 
fiyat takdir olunacak. Ric'i ha· 
reket. Zaaf ifade eder. Zaten 
bu komisyonların, karaıların. 
tetkiklerin gayesi halkı pahalı· 
lıktan korumak olduğuna göre 
bir malın - odunda olduğu gi
bi - eaaaen pahalı olan fiyatını 
takdir etmek kafi değil. paha
lılıiı önliyecek, malı ucuzh:.ta
cak tedıbir almak lWm. 
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YUnanistanda Başımdan ilk Geçen Macera Banka Kasasında Eroin 
Saklayanlar Yakalandı 

Ecza Fiyatlarında 
• 

sarhoşların sarhoşu 
. Yapılan ihtikar 

ile yola çıkılınca -·-'!'unanlatana varınca kendimi 
aı"tıtmıd&n. tasavvur ettiğimden 
bamb&fk& bir hayat içinde bul
dum. Babam, kendi kendini bUyUk 
fehlrler• ve bunların t&klitçl mU· 
nevverleri arum& hapeetmlye razı 
olemamıttı. Eek1 Yunan hayatının 
fiirini kırl&rd&, dağlarda, köy mey-

- Sizin gibi kibar ecJ1ebiler 
trenle seyahat ederler. Bizim Ge- ı 

neral karılan da öyle yaparlar. Blr 
General kanaının balıkçı kayığı ile 1 
k&r9Iya geçmcal hatıra gelir mi" I 
Böyle bir şeyi nasıl yapacikBıntz '! 

Beykozda Bir 
Malıalle Balkının 

Dile il 

Suçlular Birer Sene Hapis 
. Y af acak, Beşer Bin Lira 

Ceza Verecekler 

Kilosu 

Satıldığı 

Eczanelerde 300 Kuruş 

T enfürdiyot' un 

270 Kuruşa 

Depoda 

Halde 

Jıanelerinde, ~banlar arumd& an
tordu. Memleketin llaanını &n& di· 
li gibi konu9tuğu için herkeale ko
layc& &hb&p oluyordu. 

Peyda ettiği garip prlp doııtla· 
mı bqmda blr balıkçı gernlalnln 
kaptanı vardı kl, ııarhoflann ııar
hOfU diye bUtUn Yunantatanda töh· 
ret kazanmıftı. Kendlalne (f&rap 
8'91tlerinln reisi) denlllyordu. Bu 
Unvandan makaat. blr etek nuıl 

ve ne kadar su içenıe o kadar 9a· 
rap içebileceğini anlatmaktı. 

Babam, ııarho~ kaptanla Mora
da (Kilo kastro) köytlnUn meyha· 
nesinde ahbap oımu~u. Bu ahbap· 
tık yüzUnden çok garip bir mace
ra geçirdik. Bunu kısaca anlataca
ğım. Çünkü bu ııayede babamın 

huylarmı ve Yunanl8tanda geçir
diğimiz hayatm ~klini en canlı 

bir tekilde ifade etmiş olurum. Bir 
taraftan d& o ıııralarda Yunanlıı

tanda nasıl bir hayat geçirildiğini 
ve Yunanlılarm zaman• mefhumunu 
nasıl anladıklarını 6ğrenmif olur
sunuz. 

Mayıs ayını Morada Korent kör
fezi üzerinde. 18mlni yukanda söy
lediğim köyde geçiriyorduk. Bun· 
dan ııonra körfezin kll!ll tara!m
da bulunan meşhur (Parnas) da~
na gidecek ve eııkl Yunan ,eııatlri
ne alt hava içinde bir mUddet ya
şıyacaktık. Aradaki meııa.te on bef 
milden ibaretti. Fakat arada va
pur, motör filAn tşlemiyoı-uu. Tren· 
le Patrua veya Pireye gitmek ve 
oradan vapurla karfl tarata geç-

mek tAzım geliyordu. Bu d& iki 
xÜ?\lllk bir seyahat demekti. 

Bir akfam babamla aarhOf kap
•.an meyhanede rakı içerlerken şu 
kanaate vanrl&r kl, yelken açıp 1kl 
ı;aatte k&rflY& geçmek varken, 
Patras veya Pireden dolqarak iki 
gUnlllk bir seyahati gö~ almak 

gWUnç bir 'eydlr. Bunun Uzerlne 
kaptanın birkaç gün eonra blzl ve 
~yamızı alması ve ~&rfly& geçlr
meei kararlqtınlır. 

Uvey anam, kQçUk gemilerden, 
balık kokusundan ve sarhof kap
tanlardan hoşlanmıyordu. Bunun 
tçln bizden aynlmayı tercih etti 
ve iki gUnUlk seyahati göze aldı. 

Babam alay ediyordu: 

- !ki saaUlk yere lk1 gUnle git

mek ne mA.nasız ,ey... Biz buglln 

öğleden sonra oradayız. Her ,eyt 

hazırlar, eenl beklerls. 

Uvey anam yola çıktı. Falt&t biz 
hllA. köydeyiz. SarhOf kaptandan 

eser ve haber yok. BUtun köy hal

kı bize akıl veriyor: 

- Bir yerde ınzmıf, kalnuftır. 

Bu l9ten vazgeçin. 

Anadolu muhacirlerinden Sam· 

aunlu bir hizmetçi ~ vardı ki. 
tamı tercnme edWnce (Allah ver
g1ııl) mA.numa geliyordu. Hele bu 

kız isyan halinde idi: 

Babam kat'lyyen sarsılmıyordu: 1 
- Beraberce rakı içerken dos

tuma söz verdim. Bekliyeceğim, 

diyordu. 

Uç gün bekledik, dört, bef, alu 
gün oldu. Hattayı buldu. Sarhoş 

\ 
kaptandan eııer yok. Babamın sab-
n kat'iyyen tükenmiyor: 

- Belki sızmıştır. Fakat ayılın· 
ca hatırlar, ceıır... Diye hllA. 18rar 
ediyor. 

Nihayet yedinci günü sahilden 
bir gUrUJtU geldi. Kaptanın kaim 
sesi bqka sesleri bastırıyordu. 

Samsunlu hizmetçi kız: 

- Hiç filphe yok, karısını dövll· 
yor, dedi. Karısını döğcn bir sar
hoşun balıkçı kayığına kibar bir 
genç kız naıııl biner? 

Ben bir adamın karuımı dövdtl
ğünU hiç görmemlftim. Derhal sa
hile k~tum. Hayır, kaptan karı

sını dövınUyordu. Aksine olarak: 

Beykozd& Ortaçeşmede !Mt&
fa ve betedtyeze alt datların Ua

tllne on senedenberl 830 kadar ev 
yapılmıttır. Bu evler b&fka yer· 
lerde Jıaurlanarak geceleri getf
rllmlJ ve kurulmuşlardı. GUn· 
den gllne evlerin adedi çoğalmak· 
tadır. Burada oturanların yilzdt' 
seksen beşini deri fabrlkaaı ame
lesi teşkil etmektedir. Belediye ev
leri nllmerotaJladıfı maliye ve 
e\•kaf vergisini aldıfr halde yapı 
ve yollar kanunu her dakika bun
lan tehdit etmektedir. Buradakl 
halk her türm kanonl mera."lme 
tlbi olmayı gözlerine aldıklan 

halde evlerine aahlp olamıyorlar. 
Lı\ğım tc,kllAtı yok, yol çapları 
verilmemiştir. 

Vekiller Heyeti. Mecldlyeköyiln
c1ekl emri \'akli kabul etml!}tlr. 
Beykor.un Ortaceşmedekl Yeni
mahalle ho.lkı da hu karardan 
istifade etmelerini .istemektedir. 

Kaçakçılik işlerine bakan beşinci 

asliye mahkemesi, bundan beş sene 
evvel mahkemeye intikal etmiş ve 
suçlularının firarı Uzerln.ı muvak
katen tatil edilmiş bir eroin hlidisc-
ıılni neti<',lendlrmif, suçlulannı 

mahkQm etmiştir. • 
1935 senesinde gUmrUk muhafa

za teşkll!tı, killliyetll miktarda ero
in imal eden ve harice sevkıyat ya
pan bir şebekeyi meydana çıkarmış
tı. Eroinler, kiralanan Osmanlı Ban
kası kasalarından çıkarılını~. mU
sadere edilmişti. 

Suçlular firar etmiş, muhakeme de 
kendillğinde..11 durmuftu. 

Hikmet ve Ömer Lôtff adındaki 

suçlular bundan bir ay evvıol yaka
lanmış ve b~lnci asllye cezada du-

' ruşmaları yapılmıştır. 

Suçlular, duruşmaları mllteaklp, 
Lfrer s.-ne ağır hapse ve beşer bin 
ı .ra ağır para cezasına mahkôm e
dhm:.ştir. 

Eroin Kaçakçıhğı 
~oıı aylarda uyu,turucu madde 

} •:.akçıhğı artmıştır. 1939 seneııln· 

de mahkemeye intikal eden uyuştu
n·ru madde kaçakçılığı miktarı iki 
:tı.:ıU geçmediği halde, 1940 senesi· 
n\n ilk ayından dUne kadar mahke
meye 370 uyuşturucu madde kaçak
çıhğ Jntikal etmiştir. 

. Aksarayda Dokumacı Ali 
Kaynanasını öldürdü, Karısını 

- Ruhum, gözüm, kumrum! Di· ~ .. .._ ___________ _, 

Bir Genci de Yaraladı ye herkeein ortasında kucaklıyor, 
seviyordu. 

HlkAyeyi sonradan öğrendim: 

Meğer sarhoş kaptan oralarda ka
nsını dövınlyen yegAne adammış. 

Genç iken kızı sevmlf, kaçınnış. 

later istemez e\'lenmelerine mU.Saa
de eylemişler ve çeyiz diye de bir 
bağ vermişler. Kaptan bağln UzU. 
münden ~rap çıkıırmıya Uşendiği 
için bafı ııatmış, parasile hazır 

yapılmı, ,arap almış ve az zaman
da içmiş. 

On lk1 çocukları olmuş. Her ço
cuğu doğdukça kaptan, karısından 
soğuyacak yerde biraz daha ııev

mlş. BQtUn kadınlar bu bitmez tu
kenmu aevdayı kıııkanıyorlarmış. 

Onun için ckarısuu cSövUyor.> tuAn 
diye dedikodular uyduruyorlar
mıf. 

Akf&l'l1 yola çıktık. Babamla ııar
hOIJ kaptan derhal rakıya oturdu
lar. Geminin ldareat kaptanın oğ· 
luna bırakJ!dı. Yelkenleri açtık ve 
kaI1J ıahlle doğru yol aldık. 

Erteııi ııabah gözümilzü açtığı

mız zaman kendimizi ilk hareket 
ettiğimiz noktada bulduk. Meğer 

Samııunlu hizmetçi kız kaptanın 

oğlunu sarhoş etmiş. Kartı sahile 
yaklqtıktan sonra tekrar geri 
cerlye yol aldırmış. Buıtu da ina
dından yapmış. Bizim kibar ecne
bilerle General kanlarından bqka 
türlü seyahat etmemize gönlU bir 
tUrJU razı olmamış. 

Sarh~ katıtan karısını dövınU

yordu, fakat oğlunu bizim gözU
mUz önUnde dövdU. Sonra bu ifin 

içine bir aksilik karıştığına hepi
miz ittifak ettik. Eşyamızla bera
ber gemiden çıktık. Vapuru iki 
gün bekledik. Sonra vapurla Pat
raııa, oradan trenle Parnaııa gittik. 

Uvey anam bizden on gün ev
vel Pamaııa varmif, bizim hayatı
mızdan ümidini kesmişti. 

t9te benim Yunanlstandald garip 
hayatun bu macera ile başlamıştır. 

ND 

Mütehassıs 

Vitmor 
izahat Veriyor 

Sekiz aenedenberl Ayasofya mU· 
zesindeki Bizans mozayiklerl Uze
rinde tetkikat yapan Amerikalı mU
teh&ıısıs Vitmor bu seneki mesaisini 
mabedin şimal tarafındaki ayna du
varı Uzerlnde teksif etmişti. Evvelki 
senelerde mlltehassıs mihrabın üs
tUnde ve yanında kıymeUl mozayik 
resimler bulmuştu. Bu sene de timal 
duvarının Uzçr].~ lllm Alemlne bll
yUk bir mUjde halinde sunulabile
cek iki kıymetlt mozaylk resminin 
ipuçlarını elde etmlye muvaffak ol
muştur. 

Diln kendisini gören bir muharrt
rlmize Vltmor demiştir ki: 

- Şimal cihetindeki duvarda ça
lışıyoruz İki asma iskele kurduk. 
Burada tabii bUyUklUkte iki insan 
resmi çıkacağını umuyoruz. ı,ımiz 

ve 
DUn sabah Akııarayda kıskanç· arttırmış ve dUn ııabah Ali ile kıp-ı

tık ve geçimsizlik yüzUndcn kanlı sı arasında tekrar bir kavga başla
bir cinayet olmuş Ali 18minde bir mıştır. üst katta oturan Altnln kay
dokumacı kaynanasını bıçakla öl· 'nanası Asiye aşağı inmiş ve araya 
dürmti.ştür. rinnlştir. Kaynanasının gelişine da-

Aksarayda Gureba HU.Seyinağa ha ziya.de ııinlrlenen Ali eline geçir· 
mahalesinde Uzunyusuf sokağında diği bıçakla Asiyeyi muhtelit yerle· 
16 numaralJ evde oturan Zehra ili- rinden yaralamış ve öldUrmUştUr. 

minde oldukça gUzel ve genç blr Ali bundan sonra Asiyeyi kurtarmak 
kadınla evlenmiftir. istiyen Fahreddin! bir.kaç bıçak dar-

Kıırı ve koca evlilik hayatının da- besile yere sermiş kansı Zehrayı da 
ha ilk günlerinde Zehranm akraba- iki yerinden yaralamıştır. 

tarından Fahreddin isminde bir gen- Yaralı Fahreddinle Zehra has
cln eve girip çıkması yUzUnden kav- tahaneye kaldırılmış, vaka mıı.

ga etmiye ba.şlamışlardır. halline koşan halk tarafından ya-
Gerck Alinin bUA.hara dokumacı kalanan katil, kanlı bıçağile zabıta

olduğunun meydana çıkması gerekse ya teslim edllmlştlr. 
eve girip çıkan Fahreddinln doğur- Tahkikata müddeiumumi muavini 
duğu kıskançlık hisler! geçimsizliği İhsan elekoym~tur. 

Milli Korunma 
Kanununa 
Muhalefet 

Mebuslar 
Bakırköy 

Halkını Dinledi 
mevsim ııonuna kadar devam edecek Plyaaadald kadın kUnduraları dl· 
ve bu resimler ortaya çıkıı;caktır. kiıJ makinelerini kira ile toplıyarak 

Şehirde tetkiklerine devam eden 
lııtanbul nıebusları dUn de Bakır
köyUne giderek halkla temas etmlf· 
lerdlr. Bakırköylüler mebuslarla ko
nuşurlarken kazada yeniden bir ilk 
ve orta mektep açılqıası, Bakırköye 
su verilİnesl, Resne köyU lhtil!fmın 
bir an evvel halledilmesi temenni· 
sinde bulunm~lardır. 

lşe 1938 de bqladık. Daha beŞ, al-
1 

kendi n!mına çalıştıran ve bu suret
tı sene çalıfacagız. Mesaimiz Ma&· j le ayakkabı dikif flyaUannı 8 ku
rif Veklletinln, mUzeler umum mu- nıştan 12 kuruşa çıkarmak sureUle 
dllrlüğUnUn ve İstanbul mUze td&nı· mllll korunma kanununa muhalif 
sinin kontroıu aletında devam et- harekette bulunan Al!addin lhaan 
mektedlr. \·e Hamayak'ın duruşmalan dUn se-

. klzinci asliye ceza mahkemesinde 

Adliyede: 

Uç Sene Hapis 
KadıköyUnde arkadqı ŞUkrUyU 

başına odun vurmak suretile öldUren 
Ahmet Karabudağın duru,mİı.aı ikin· 

el ceza mahkemeainde neticelenmiş· 

yapılmıştır. Dinlenen ehlivukuf 4 

kuruş farkın fazla olduğunu söyle
mişler, mahkeme, suçluların tahll· 
ye taleplerinin reddine mUdafaa şa
hitlerinin celbi için duruşmanın 

bqka gUne bırakılmasına karar ve
rilmiştir. 

Alemdar Köşkü 

Mebuslar dUn akşam Cümhuriyet 
Halk Partisine giderek parti idare 
heyeti reisliğine tayin edilen R~at 

:Mimaroğlu ile görtlşmtlşlerdlr. Me· 
buslar bugün de Beykozda tetkikler
de bulunacaklardır. 

llAve Postaları 
tzmlr fuarı mUnuebetUe illve 

tir. 

Ahmet Uç sene iki ay hapse ve 

ayni müddetle Amme hl%meUerinden 

mahrumiyete mahkôm edilmiştir. 

Alemdağlndakl Alemdar köşkU po:-talarma dUnden itibaren bqlan
mUzeler tara.tından tamir edilecek, mı .. tır. K:ıde' vapuru oldukça kala
ııuradan mektep olarak lııtlfade o- balık yol.:u ile dUn saat 11 de llma
lunacaktıt'. - nımız~an ayr·Ymış, lzmire gibnlftir. 

Yüzde 120 kar getiren ten• 
türdiyot, memleketimizde imal e
dildiği halde tamamen kontrol
süzdür. Her evde bulundurulmak
ta olan tentürdiyotlar, hepsi ay
ni evsafta olduğu halde muhtelif 
eczanelerde birbirinden farklı fi. 
yatlarla satılmaktadır. Bir mu
harririmiz altı aemtin eczanesine 
giderek bu altı ecnazedcn clliıcr 
kuruıluk ıişelerle tentürdiyot al
mıştır. Divanyolunda bir eczane 
bu miktar için kırk kuruş, Çcm• 
bcrlitaşta 40, Kumkapıda 30, Be
yazıtta 30, Lalelide 25, ve Al:sa
rayda 20 kuruş almıştır. Gir kilo 
tentürdiyotun hakiki ıermayesi 
2 70 kuruş olduğu halde eczane
lerde bunun 800 kuruıa satıldığı
nı görmüştür. Bu ilacı laboratu
arlar. kilosunu 2 70 kuruıa imal 
etmekte, e'cza depolarına veya ec 
zanelere toptan kilosunu 320 kuru 
şa satmaktadır. Aradaki elli ku
ruı farka nazaran liboratuar 
bundan normal bir kir almakta, 
ihtikar, eczanelerdeki perakende 
satıılarda yapılmaktadır. Ubo

ratuardan 320 kuruta alınan bu 

ilaç, depolardan eczanelere ma

kul bir karla yani 350 kuruıa sa· 

M ütef erri k : 

Kaymakam Nakilleri 
Beyoğ"lu Kaymakamlığına tayin 

'dilen eski Bakırköy kıı.;>makamı 

Gafur ve Bakırköye tayin edilen 
Kartal kaymakamı Bahir Oztrak 
dUn yeni vazifelerine bal}lam!flardır. 

DOKTORUNUZ 
1 

DiYOR Ki:·---.... ... 

Hemophilie 
Sünnet mevalmlndeylz. Bazan 1 

sünnet llüğlinlerinin bir aile fe

IAketlle sona erdltı vıUddlr. Bu 
c-errahl mlldalıalenln sebep ola.
bUecetı teb.Ukeye kaı'1ı dikkat 
gözümür.ü ~ekmek isterim. Eli· 
mlzde muntazam iatatllltlk yoktur. 
Fakat rak~tırmak lmkt.nı 

olsaydı, memleketlrnl&de çocuk 
ölümlerinin arasında buna da bir 
yer vermenin yaolıt olmadıtı

nı • görilrdtlk. Çocaklutumuzcl&n 
beflıyan blr baatalık vardır ki, 
iamlne HemofW derler. Bu bu
talık vöcudllmilzde açılan en e
hemınlyeıatz b1r )'&radan fu
l& ve devamlı kan kaybetmeyi 
icap ettirir. Bu kanı durdurmak 
hemen hemen çok gtlçttlr. Eluıe
rtya" ölllm muha.kkaktır. 

Bu baatalık ana ve ı.badu 

bir iatldat h&Unde intikal eder 
dojuftan itibaren mevcatta.r. Her 
hangi blr kanuna mesel& blr dit. 
burun kanamuı çocutun öUlmll
ne sebep olur. BWflp kadar :f&
tatılablllne ekaeriya bWflfdan 
llODl'a baatalık seçer. Ba Arıza-

lar aruında fllpheels aDnnet en 

~
ırrıt · 1e • Mc· Bugünün ve Yarının Romanı doğu yuva böyle blr lkibete utradıktaa mllblm blr kısmım tefkll eder. 

1 sonra... Şu b&Jde ebeveynin ba b&kım-
Blr Amerikalı ırencin böyle blr va- ı ı İşte böyle her dllfüncenln sonu mutlaka d&n çok alAkadar olmaaı l&znn. 

:dyette meııuliyet duynuyacağını, bir Ame- G E L • ~ Xibale, yıkılmış yuvaaına vanyordu. De- dır. Blr beldmln maayeneelnden 
rlkalı kıı:ın evlenmeyi hatıra ırettrmeden bir ı mek ki, taze yara için için lfllyordu. Bu- seçlrmeden oocutunu •tınnet et-
ç.ok gençlerle ahbap olabUecetını çok iyi _ VA z AN : M. H • % A L e nu ancak :ıaman kapatabilecekti. Hem de tlrmemelldlr. Bu gibi f;OCuklan 
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blllyordu. yen! hayatını doldurac&k vazifeler ... Hfl1'- ebeveytn tanımakta pek stl~llk .. _ ah"- lı'-'-- ..__ bl h eriyor Senden ay \'Hln-+on civanndan ayrıldıktan blrkao Bir Amertkalmm plln.... uap ıuanD kik& ,,_..a ayrı r az v • • -r • • keeln yardımına Hızır diye kOf&l'ken el· çekmes. Sık lllk kanamalarla 
Bu ...o ba tı •--- ..,. l"'Orum F"akat gün llOnra Amerikalı kızdan bir mektup al-çeşltll otmaaı hayırb bir tef... aay""'e rı bir ya -vvur .,.,em " • bette kendine de hayn dokunacaktı. kendUerlnl meydana çıkarırlar. 

d t --"-1 ..__ iklml m·-ı-•· tlerden •et•yonu; mıştı. Kız şöyle diyordu: -ı- iti erkek "" krz birbirlerine os g-...., e ._. her z ayrı ~ .. .,..e .. " • Mehmet AH aonr&daa kendi kendine ltt- Bu halle..._ çoeupn gıduma • 
1 _._ IA -lin"'"' birbirleri .,_ de burada yerı--n, ben de Tllrklyeye «Beni aevdl5 lnlr.l hlçblr zaman söyleme- , --"dlr vı.__,_.. ...._ .. 

kar ar, et eeçm.,.. ... ı:nn •- ....., • """
11 ~ 6 rafa mecbur oldu ki, köyde All çavutJa ah- na e ... ..,.. • ----. ..... .,,.... rler -1- mDllterek bir muhlttmb olamaya- diniz. Fakat hare, ketler v&r ki. bunu ııözler- ...1-1.ıe- ""k _ .. __ ,_ TV· ne en uygununa seçe - ............ " bap olmasaydı yeni hayatına hazırlanmak ,..,_. '"' ,,... _ ..... ..,.,. 

·~1_ .. _ t All b ,._, ... ._...,_, bflm-•-• -• --•·. Onun iyisi, bu saniyede berabette den iyi ifade eder. Böyle olduğu halde ben elidir •-•-•- ... lıa balJerde ea 
,. ....... e a MOl-••J• .,,......, ·-· ..__ imkanını bulmıyacaktı. Ne seyyahlık ve m • ......... ya •• 

ttakl -'"'' l..._tlann""-- kurtula bu kulenin te.-alnden atltyalun. Ne güzel size ıı.evglnln en bilyllk dellllnl &'ÖSterlnce. ~etil bl --'-dır 
men yar z.uun -.J• ...... • .,.... Hızır rolü hakkındaki rocalduk 11w-ı-- -•.,m r .J-.. ...-. • l k k ~-- nwıla ölüm: Gazeteler, Amerikalı kır.la rürk gen· en uı:un ııeyahate beraberce, el ele çıkmayı .J-.. ,.

1 
__ mıyor, bir kıza ço ço ....... "'~ 0 

ne uı:un tahsil eenelerlnln har.ırladJıı.. latl· Kmakmalı kaTVet f'l"I...-• 
1 bl lf halin -1 ........ .ıw e hla cinin -vda faclaaı d1

- gtlnlerce alltun dol- teklif edln<'e ~trnız. Bu &lAkallnlığa ee- e• ~•-- ._ •·-
evlenmen n r var. e e .... ..,.,., •• n '"" ..,~ datlar, ne hayatının tatJı ,.e acı tecrllbele- limon ve portakal ·-· eo .. --J. 

k t d rd ,. ___ ken duracaklar. GünUn birinde naııd olsa öle- bep aradnn. Türkler hakkında kitaplar ka- -·-·) .. _, bakımından anaa uyuyo a. ._.... • rl, ne tabiat Alemine kava9muı, ne ele Ef· dalıdır. Nezt (kail ~~ --1 d d k 1 .. ıwıdL Kıza cetımıze göre timdi beraherccı., kendi iste- rıttırdun. Netlct'de anladım ki, TUrkler dol- _
11

_.,
1
_ ..__ .. __ 

dl kend n en e ço em n ue&.. Uttunun uh·I sevgi Alemine olan rebberlltf lertnde doktor .~......,.. ._.... 
fazla dGtkUndtı... Fakat memlekete, ailesi flmlıle ölllmlerin en plraneslnl s~mek gun vücutlll kadınlardan ho,ıanırlamııf. yeni ruhunu kurınrya klfl gelmlyecektf. kan akan noktayı pamukla ve 
ı~ıne bir yabancı imla gelme;"ti gönlll iste- fena teY mlf Ben l!ııe ince yapıtıyım. Demt'k ki, beraber· Ali Ç&\.'UŞ blltlln bunlara Ttırk bir. parmakla aımaıkı tatmak 

__ .. ı _..._da ır-•- Mehmet Al' bu fırsatı parlak buldu.ta· ak be be öl .... -'- kadar beni mlyorda. A ..... o unun o.--ın geç .....,.. ., <'e Y9.fryıM' veya ra r ....... oeıo. ana kaynaklarmd&n, Asyanm ortaaından, icap eder. 
ttl.ıw lf ha .___ "'" t blr kızın nu, fakat hayatının yurd& alt olduğunu, sevemezdlnlz. Buna fanı,ı eldt'n ne -ıırr 1..• 

azme &• vu e J"&w- .... ye .. ~ Anadoiuda gelip geçen medeniyetlerden ~ ;f' 
ortak olmaemı taean'lU' edemea!L buna tasarruf edemJyeceğlnl anlattı. Acaba Ben de benim tlplmdftn hoşlanabllfl<·~k bir toplanmış hayat tecrübelerini, V&rlık Eev-

1 
============== 

Bu dtlşllncelere ratmen dantten kaçmak kız bu ölllm &ekliftnl yaparken: yol arkada,ı aramalıyım. Fakat itiraf ede- kini katmıştı. ı • 
mUmklln olmadı. Ana imi, Ttlrk dostlarını - Ölmiye ne lüzum var? Blrblrlml:ıi ylm ki, boşa çıkan güzel rüyama ağladım. 

tılmaktadır. Şu halde ecza depo
larından toptan kilosu 330 ku· 
ruştan alınan ilacın perakende 
800 kuruşa ıatıhrıası tamamil• 
ihtikardan başka bir oey değ!}dir· 

Muharririmiz vilayet aıhhiY' 
müdürüne de müracaatla bu rne
ıele hakkında ne düşünüldüğ\i• 
nü sormuştur. Sıhhiye müdürü Alı 
Rıza: 

c- Bize bu hususta bir mür•• 
caat vaki olmadı. Ecza fiyatıanıı· 
da yapılan ihtikarla Sıhhiye Ve
kaleti metııul olur. Bize mürac:a•1 

oluua iptidai bir tahkikat yap•' 
ve keyfiyeti Sıhhiye Vekiıletin• 
bildiririz. Karar Vekalete aittir·' 
demiştin 

Görülüyor ki harcıalem olıll 
en mühim bir ilaç ,kontrolaüzdüJ· 
ilaç için istenilen fiyatlara katti 
tenzilat talep edilmemek uıul· 
dendir. Çünkü herkeste pazarlık' 
la alınan ilaç tesirsiz olur kanaati 

vardır. 

Meseleyi olduğu gibi ortay• 

koyuyoruz, Tentürdiyot deyip '' 
geç.miyelim. İhtikarın en mühjııl 
bir misali olan bu itle hiç kirntl 

alakadar olmamaktadır. 

Belediyede: 

Valinin Tetkikleri 
c 

Vali ve beledıye rel81 LQtfi Kıt 
dar Be.f iktaşa giderek Barbaroıı tur 
besi etrafında yapılmakta olan tr 
UmlAk işlerini tetkik etmi~ henlll 
muamelesi ikmal edllmemı, blnal• 
rın bir an evvel istimllk edllm~ 
için alı\kadar memurlara talimat .;er 
mi9tlr. Belediye reisi Be.şlkta.l}U" 
sonra ÜskUdara gitmiş, üskUdard' 
iskele meydanının açılması fçin r-· 
pılan 18tim1Ak lflcrlnl tetkik etntlf 
Ur. Bugünlerde meydanın tanzıml.11' 
ve asfalt inştısına başlanacaktır. 

-0-

Kadın Eşyası 
Dahilde imal edilen tırnak boyal'

allık, dudak boyası, sürme, saç bO' 

yası ve kadın göğtlslerlne takıla!' 
sun'I çiçeklerin usulsUz bir tekttd• 
imaline mani olmak için tedbir aıın· 
maktadır. 

-0-

POLiS: 

Karadenizde Boş Bir 
Sandal Bulundu 

Karadenlzde Ağva civarında b°' 
bir sandal bulunmuştur. Ozerind• 
A ve B harfleri bulunan sandalJll 
ecnebi vapurlardan birine alt oldU' 
ğu zanedllmektedir. 

-<>-

Ceza Gören Esnaf 
Emniyet altıncı ,ube memurlaı' 

dUn de belediye zabıt&lll taıımauı-' 
mealne muhalif harekette bulunaıı' 

lan cesalandırmıftır. 

26 kaııap, 2 tavukçu, ı cifercl, 1 
fırıncı, ı mezeci, 2 manav. ırasl' 
yolcu alan bir toför yolculardan ı-· 
raıımı aldığı halde bilet keemlyeıı 

bir otobUs biletçlai, müşteri aıını• 

yan bir taksi to!örü ve tecrUbe pl6' 
kaalle yUk tqıyan blr kamyon fi" 
förü yıldırım cezaama çarpılmıtt.Jt• 

Bunlardan bqka tramvaydan at• 
hyan 45 klfl yakalanmlf tecziye r 
dilmiştir. 

-0--

Ağır Yarah 
Şoför Hayrinin idaresindeki 8~1 

numaralı otobUs Tophanede cadde' 
nln bir tara.tından diğer taratın' 

geçmek laUyen bir adama çarp~ 
ağır surette yaralanmuma aebef 
olmuftur. İfade veremlyecek bit' 
halde bulunan ve sonradan K&zJ111 
adınd& biri oldq#u anlatılan yarslf 
Beyoflu hastahanesine kaldınlmır 
tır. 

·-
11 ttU ....... __ ,_ bUtü .... , ... lkten sonra her , .er bir.im i"ln Mnnet Hem a 5 1amak hlQ Adetim detıı iken ... » Ali çavu' altmıJına yakl&fmış bir köylü evıertnde mı .... r e er, ........... n .... " J " • ıdı. Balkan harbinde ıarp ordusund& bu- Cuma Geces·ı dostl&rma tanıttılar. Kız bel' gtln misafiri- olur. Bu mektup biltUn hAdlseye bir Amerika 

nı otomo1)lllne alıyor, beraberce v-.ınıto- Yolunda bir ka11ıtık mı bektemtştıf Meh- gar&hetl rengi nn.ııştı. Fakat butnmez ki, lunmu9, BU~·llk B&rpte Çanakka.tede, _G&llc- leylei Miraç 
YAT&• 

nu ve clvamu doJatnuya gidiyorlardı. met Ali heyecanının yllk&eklltıne rağmen belki de ideal arkada.'J eli altından geçmfş- yada, Flllstlnde dötllpnllştll. İltlkW mll-

Blr gtln V&flngton Abidesinin tepeelne kendine hlklm kaldı, sör.il böyle bir mecra- ti de Mehmet Ali anlamamıştı. Yahut da cadeleslntle de gönUJIU diye var.lf~ b&fına İstanbul Müftiliğinden: 
1teraber çıkmlflardı. Kıs birdenbire dedi ki: ya hiç çe,1mıedl. belki kızın alfıkası fırtına gibi gelecek, ge- koşmuştu. Yurt nereden bir tehlikeye ma- il 

- Bir teklifim var: Mllkemmel, ,...,,an Mehmet Ali, bu ht'yecanlı hlkAyenln so- 30/ Agıatoa/940 Cuma sün 
bir tekJll". Blrblrlmlze çok yakuıu. Ben nunu pek iyi hatırlıyordu. Hayatının bU- çecek, iz bırakmıyacak yolda bir Şt"ydi. Ha· ruz kalmışsa AH çavu' seve seve vllcadllntl Recep ayının y.İrmi altısına mü• 
ba§ka blr lnaana kal'fl böyle blr yakınlık ytlk bir romanı olabilecek olaa bu sevda yat kitabının yarmkl sayfa.<ıında neler yazı· buna siper etınllftl. aadif olmakla mezkur Cuma ak• 
duymadım. Beraber getlrdl!fmlz her da- pek garip bir şeklide bltı;niştl. h olduğunu kim kestlreblllr! Nlhalle kur- (Devamı var) şamı (Cumartesi gecesi) leyl.i 

-llillliiiiiiiiiİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiııııiııiııiiiıiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiıılllliıiııiiıiiııiiiiii· ---- ıiiıiii- iiiııiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı;;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiii...,.iiiiiiiiiiıiiıııııii·-··::lıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilliiiiiillliiiiiiıiiii--iıiıiiiiiiiiiiiiiılilim.' ____ .. ______ I Miıac olduğu ilan olUAUJ. 

ftrldye llarlo 
ABONE: için leln 

Senelik : 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık : 750 Kr. 1410 Kr. 
Uç aylık . 400 Kr • 800 Kr. . 
Bir aylık : •150 Kr. -

Z{ 

bı 
bı 
Fi 
h 
b 
k 

B 
B 

a 
n 

t 

a 

• 
t 

n 
k 

r 



--~--~28-8-940 ~----------~----~------------------------~---~---------------------VATAN----------------------------------------------------------------------------- 3 

Vaziyet ,. -Siyasi, Askeri 

En Büyük 
Hava Taarruzu 
Siyasi vaziyette şu geçen yir

mi dört saat içinde mühim deği
şiklik olmadı. Dobrucayı masa 

,başında veren Romanyalılar, o· 
radaki Rumen ahalisinin tahliye
~i işlerini halletmekle meşgul
dürler. Bulgarlar da i~gal hazır
lıklarını tamamlıyorlar. 
MACAR ~ RUMEN GEBGlNLlöt 

~esilen Macar • Rumen mü
zakerelerinin bu sefer Peştede 
başlıyacağına dair Macar mem· 
balarından haberler gelmiştir. 
Fakat Bulgarlarla davalarını 
halletmiş olan Romanyalıların 
başbaşa kaldıkları Macarlara es· 
kisi kadar müsaadekar davran· 
ınıyacakları tahmin edilebilir. 
Bu bakımdan T ransilvanya me
selesinin hal yoluna girmesi İçin 
arada epey mesafe bulunduğu
nu zannediyoruz. 

İTALYAN UMANLARININ 

BO~mABDIMANI 

Harp vaziyetinde çok dikkati 
çekecek şeyler oluyor. İngiliz 
filosu ilk defa olarak İtalyan li
man ve üslerini bombardıman 
etmiştir. İngiliz harp gemilerinin 
Bardiya limanına adamakıllı 
.9okularak ateş açmaları İtalyan 
sahillerine karşı bundan sonra 
takip edilecek taar;uzların yeni 
nevini göstermesi itibarne dik
kate şayandır. Bu bombardı· 
!llanlar devam ettiği takdirde 
ltalyan filosunun ya denize açı
larak İngiliz filosile harbi kabul 
etemsi, yahut İtalyan sahilleri· 
nin devamlı bombardımanına 
boyun eğmesi icap edecektir. 

halyanlar şimdiye kadar İngi
liz deniz kuvvetlerini hava filo
larile karşılamak usulünü takip 
ediyorlardı. Eğer İngiliz filosu 
baskın tarzındaki bombardı
nı.anlara karar verirse, buna yal
nı?: hava kuvvetlerile mani ol
ınak hayli müşküldür. 

' ~N BtJYtı'K HA VA lrtiCIDIU 

Alman hava kuvvetleri lngÜ
tere ve Londra üstüne en sürekli 
Ve en büyük hücumlarını dün 
Yapmışlar. Londrada tehlike işa· 
retinin altı saat sürdüğü haber 
Veriliyor. Almanlar bu kadar u· 
zu·n süren gece hücumunu ilk de
fa Yapıyorlar. Mamafi tahribatın 
hücumun devamile mütenasip 
olmadığını İngiliz ajansları bil
diriyor. 

İnı;iliz pilotları gece hücumla
rı için Almanlardan daha tecrü· 
beli ve usta olduklarından mu· 
kabil İngiliz gece hücumlarının 
bundan sonra daha sık ve de
vamlı olmasına intizar edilebilir. 

Nitekim Berlin şehri düJ:? gece 
Yeniden bombalanmıştır. lngiliz 
adalarından Berline kadar uç· 
mak bir meseledir. 

Almanların Londraya gitmek 
İçin katettikleri mesafeye naza
ran, ingilizlerin Berline gitmek 
Üzere aştıkları kilometreler dört, 
beş misli fazladır. İki t~rafın ka· 
tetmeğe mecbur olduğu bu me· 
safe farkı, tecrübeli pilot adedi
nin nisbetini de göstermesi iti· 
barile ehemmiyetli bir ölçüdür. 

Londraya En 
Büyük Taarruz 

(Ba'ı blrindde) 
hemen ayni derece uzun sürmüştür. 

Hava kuvvetlerinin fevkalAde 
fazla miktarda zayiat vermeden kl\t
le halinde hticumla.rda bulunacak ka
biliyette olmadığım mUşahede eden 
Almanlar, snmldığrna göre, şimdi 
hava kuvvetlerinden, alA.rm sonu i
şaretinin verilmesine mAnl olaı·ak 
balkr iz'aç eylemek ve istihsal faa
liyettni yavaştandırrnak için azami 
lstifadeye teşebbüs eylemişlerdir. 

Cenubu garbı mıntakasmda bir 
şehiı.· , harbin bidayetindenberi en 
bUytik hava hUcumunu görmüştür. 
Bombardım1tn tayyareleri, bütün 

gece şehrin üzerinde uçmu~Jar ve 
şehrin her tarıı.fına ve civarına bü· 
yük kudrette lnfllfı.k ve yangın bom
balarr atmışlardır. Hıısaı~ın vüs'ati 
henüz malllm değildir. . 

Cenubu şarkide, hava d~fi batar-
yaları, Londra'dan dönmekte olan 
bir 17 Dornier tayyaresine Uç tam 
i~abet kaydetmişlerdir. Bu tayyare
nin beş kişilik mürettebatı, p...raşüt
le atlamış ve tayyare iki ev Uzerine 
cm~U~tUr. Evler hRrap olmuştur. 

Fakat sıffınaklarda bulundukları 

için evlerde oturanlara bir şey ol
mamıştır. Anavatan muhafızları ve 
polisler, biri yaralı olan bu Alman 
tayyarecilerini tevkif et.nti.şlordi.:. 

Yugoslavl 
Siyaseti 

Blklimet, Almanya 
ve İtalya iıe 
Boş aeçlnmeıe 

Karar Verdi 
Belgrad, 27 (A.A.) - Avala 

ajansı bildiriyor: 
Almanyada bulunmakta olan 

Beden Terbiyesi Nazırından ma-. 
ada bütün hükumet erkanının iş
tirakile, Zagrep' de, Başvekil 
T svetkovitch' in riyaseti altında 
bir nazırlar meclisi toplanmıştır. 

Celse nihayetinde Yugoslav
yanın harici politikası hakkında 
aşağıdaki beyanat neşredilmiştir: 

«Milli birlik hükumeti bugünkü 
topantısında, harici meselelere 
büyük bir ehemmiyet atfetmiştir. 
Avrupada cereyan etmekte olan 
büyük had!seler karşısında, bi
zim aldığımız vaziyet herkesçe 
malumdur. 

«Takip ettiğimiz politika, mil
letimizin korunması ve başta bü
yük komşularımız Almanya ve J. 
talya olmak üzere bütün komşu
larımızla siyasi ve iktısadi bir İş· 
birliği temin edecek samimi ve 
dostane bir politikaya istinat et
mektedir. 

cKraliyet · hükumeti bu tarzı 
hareketle şimdiye kadar elde e
dilmiş olan iyi neticeleri memnu· 
niyetle kaydetmektedir. Bu vesi
le ile hükumet, Almanya ve İtal
ya ile olan dostluğunun icabı hale 
uygun bir keyfiyet olmayıp, esas 
menfaatlerine müstenit bulundu
ğunu bilhassa faydebmek İs~er: 

Günden güne daha samımıle
şen bu teşriki mesainin müessiri
yeti, son seneler zarfında gittikçe 
kendini göstermiştir. Bugün, bü
tün dünyanın bir dönüm nokta· 
sında bulunduğu ve Avrupa itle
rinin yeniden teşkilatlanması nok
tasından yeni yeni yollann tebel• 
lür ettiği bir zamanda, Yugoslav
ya bu yeni hadiselere iştirak et
mek zaruretinde olduğunu müdrik 
bulunmaktadır. Bu sebeple, dos
tane bağla:da merbut bulunduğu
muz büyük dostlarımızın, dost 
memleketin gayretlerini takdir e• 
deceklerini ümit ederiz.> 

Yugoslavya Yahadllel'I 
Siyasi, lldasadl Vazife
lerden Uzaklaştınlıfor 
Zagrep, 27 (AA.) __, D. N. 

B. ajansından: 
İyi malumat alan Yugoslavya 

kayna.karından bildirildiğine gö
re, Yugoslavya hükumeti burada 
yapmış olduğu bir toplanmada 
Y a'hudi meselesini büyük ıslahat 
programına dahil etmiştir. Siyasi 
ve iktısadi mahiyette olan bütün 
vazifelerden Yahudiler uzaklaş
tırılacaklardır. Hukumet, Yahu
dilerin gıda maddeleri ticaretin
den uzaklaştırılmalarını çok e• 
hemmiyetli olarak telakki etmek
tedir. 

Alman Tebliği 
ingllterede Hlcum 

Edilen Sahaları 
izah Ediyor 

Berlin, 2 7 (AA.} - Alman 
orduları başkumandanlığının teb
liği: 

Alman hava filoları, Cenubi 
İngilterede Portsmouth askeri li
manında liman tesisatına, tayya
re meydanlarına ve askeri kamp
lara mükerrer hücumlarda bulun. 
muşlardır. Scilly adası üzerinde 
bir telsiz istasyonu tahrip edil
miştir. Fraserburgl'ın §İmalinde, 
bir gemi kafilesi içinde seyreden 
üç ticaret vapuruna bombalar iıa
bet etmiştir. Muharebeler esna
sında, Alman tayyarecileri, hava
da birçok şayanı kayt muvaffakj. 
yetler elde etmilşerdir. 

2 7 Ağustos gecesi, mühim kuv. 
vette muharebe tayyare filoları, 
Plymouth askeri limanına, Corn
vall tayyare meydanına, ayni za
manda Coventry ve Birmingham. 
da tavyare fabrikaları üzerine, 
Hull :,,,e Nevcastle limanlarındaki 
tesisata hücumlar yapmışlardır. 
Bombardımanlar neticesinde, ez
cümle Plymouth ve Hull' da bir
çok noktada yangınlar ve infilak. 
ler olmuştur. 

Tayyareler vasıtasile, İngiliz li
manları önüne mayin dökülmesi
ne devam edilmiştir. 

2 7 Ağu;tos gecesi, İngiliz tay
yareleri, Almanyada birçok nok· 
talara bombalar atmı:ılardır. 1-ia· 
sar pek azdır. İki sivil ölmüş, se• 
kiz kişi yaralanmıştır. 

Dün düşmanın umumi zayiatı 
70 tayyareJ e baliğ olmu,tur. ; 1 
Alm~ tayyareai .ltayıph1, 

Harici Ticaretimiz 
Yedi Aylık İhracat 

• 
Y ekUnu Idhalittcin 
27 _milyon fazla çıktı 
Portsaitteki Malların 
ihracına izin Verildi 
Dıt ticaretimiz hakkında veri· 

len reami rakamlara göre, 1940 
yılının yedi ayı içinde memleke
timize 44.5 7 3.890 lira değerinde 
ithalatta bulunulmu§ ve buna 
mukabil 71.5 79.560 lira değe
rinde mal ihraç olunmuştur. 

19 39 yılında ise, ayni müddet 
içinde 81.340.135 lira değerinde 
ithalatta bulunulmuı ve ıbuna 
mukabil 65.584. 340 liralık ihra
cat yapılmııtı. 

Buna nazaran, 19 39 yılındaki 
yedi aylık dı§ ticaretimizin, ihra
cattnuz aleyhinde 15.881.795 li
ralık bir fark kaydetmiş olması
na mukabil, 1940 yılının ayni 

devresinde ihracatımız lehinde 
kaydolunan miktar 27.005.670 
liradır. 

DON YAPILAN iHRACAT 

Portsaitte kalmış olan ithalat 
eşyalarımız için İngiltere ve Mısır 
hükfunetleri nezdinde yapılan te
şebbüsler müsbet neticeler ver
miştir. Mınta.ka ticaret müdürlü
ğüne dün gelen bir habere göre, 
Portsaitteki bütün mallarımızın 
ihracına müsaade edilmiştir. 

Dün Finlandaya ve Almanya
ya mühim miktarda işlenmiş yap
rak tütün, İsveçe tuzlu koyun 
barsağı gönderilmiştir. 

HAV ACILIGIMIZA YARDIM 

Ankara, Zonguldak 
Halkının Alakası 
Yevİnigelerini ve Nişan 

Yüzükli:!rini Kuruma 
Verenler Var 

Bette Davıs 

Amerikanm En 
Gözde Artisti 

Bu son lkl sene içinde Amerl
kada en çok sevilen artist Bette 
Davls olmuştur. Birçok okuyucu
lar şaşacaklar ve (Dorothy La
mour, Mlrna Loy, Carole Lom
bard) gibi güuıl kadınlar durur
ken nlll!d olur da Bette gibi pek de 
güzel olımyan bir kadın en ~ok se
villr 'I' DlyeccklerdJr. 

Bunun cevabı gayet basit: Betti) 
Davlade diğer artlatlerın azında 
bulunan blr oynayış kabiliyeti var
dır. 

Amerlkada her l!IOne ııonWlda, o 
sene herhangi bir tUmde en iyJ oy
nanı!J bir kadın ve bir erkek art~
te c:AcedemY Award:ıt denilen bir 
küçllk altın heykel '\'erilir. İşte 

Bette Davis bu heykellerden lkl 
tane kazanmıştır. Bunlardan birini 
1983 senealnde Franchot Tone ile 
beraber oynamıt olduğu c:Dange
roua» «Tehllkelb filini için, diğeri
ni de 1988 de Henry Fonda ve 
Georıe Brent'le oynadıp cYezebeb 
fllrnl için kazanmıştır. 

Bette Davls'ln bir lakabı daha. 
vardır. «Hollywood'un ~endlnl çir
kin ıöat.ermekten korkmıyan kadı-
nı». 

Bette'nln, oynad1ğl role uymak 
için, yapamıyaca.ğl hiçbir ~y yok
tur. l\leselA. son filmlerinden birin
de' Kraliçe EllZ&bet roliintı oynu
~ordu. Başına kocaman blr perük 
geçlreceklerdJ. Fakat 11~ları perü
kliD başmda clW'IDS8ma adam akıl-

İki defa mükafat kazanan 
BETTE DAViS 

lı mAni oluyor hattA ı>enıkun altın
dan btra.z da göriinüyordu; hiç t.e
reddüt etmeden SM,:Jarını kolakla
nna kadar kesdlrtti ve pel'Uk başı
na güzelce yerl~ti. Bu rolde Bett~ 
Krallçe Eli'ZB.bet'e ben~rnek Jçln 
klrplklerlnl de aldtnnıştr. ÇUnkU 
Kraliçe Ellzabet'in klrplkle.rl yok
mu,. 

Bette blitün bunları yaph am
ma ta.bit mtikftfa.tını da gördü. 
Ç~nkll filim oynandığı zaman bü
tün gazeteler oynanııpn tabiiliğin
den Bette'ln Kraliçeye benı.eylşln
den bahsettiler. Eşıılz bu filmin ıı
ml Ellzabeth and Esııex'dlr. Ve Er
rolFlyn Ue Olivia. de Bavelland
da rol almışlardır. Bu kış bura.da 
oynarlarsa SM,:SIZ klrplk~lz; olarak 
Bette Da.vis'I biz de görürüz. 

E E 

lnoiltere -İtalya 
Şarki Afrikada 
Çarpışmalar 

Devam Ediyor 

DDnya. 
Nereye 

Gidiyor? 
(Başı blrlncid&) 

dünya kürsüsüne çıkarak oöyle 
bir hıtapta bulunabilirdi: 

cBen bugüne kadar kin ve nef
ret yollarından yürüdüm. Çünkü 
bizim varhk hakkımız inkar edil
mişti. Hiçbir sözümü tutmadım, 
karşnna çıkan her fırsattan isti· 
fade ettim. Çünkü adaletsiz v~ 
yalancı bir alemden haklarımı a-
lıyordum ve bunun için de onla-

İTAL YAN TEBLIGI rın eskidenberi kullandığı 11ilih-
İtalyada bir mahal, l 7 (A. ları kullanıyordum. • 

A.) - İtalyan orduları umumi Fakat bu~n bu safha tamam 
karargahının 8 1 numaralı tebliği: olmuştur. insanlık bir dönüm 

Şimali Afrikada tayyareleri- noktasına gelmiştir. Benim kim
.miz, Sceferzen'de makanize kuv· senin varlığında gözüm yoktur. 
vetleri ve Sidi. Barranideki bara- lngiltere ile Fransanın kendileri
ka(arı bombardrman etmişlerd ir ne a it bir alet diye yarım yama· 
Harp gemilerinin refakat etmek· lak kurdukları emniy et sisteminin 
te olduğu bir düşman kafilesi temelini ben bütün dünya ile be
Şarki Akdenizde müteaddit de- raber en sağlam şekilde ataca
falar tayyarelerimizin hücumuna ğını. Dünyanın en ileride bir sa-
maruz kalmıştır. k · f · ı Al navi m emle etı sı atı e manya-

Şarki Afrikada Asmaray' a kar • · h t • nın diinyada emnıyet, oşnu • 
şı yapılmak istenilen bir akın te- luk hüküm sürmesinde ve yük-
§ebbüsü müdafaa kuvvetlerimi- ı;ek b ir ihtiyaç seviyesi kurulma
zin seri müdahalesi neticesinde f · d Sonra sında men aatı var ır. 
akim kalmıştır. Düşman tayyare- Almanya nesillerce bilgi ve me-
leri, bombalarını kırlara atmışlar deniyet yollarında en ön kol o· 
ise de birguna hasara sebebiyet k 

1 larak yürümüş ve saygı aZC1n· 
verememiş erdir. Avcı tayyarele 1 d" • n11ştır. A lman mil eti unyanın 
rimiz, bir düşman tayyaresi dü- d }4 k 

sevgi ve saygısına yeni en ayı şürmüştür. 

ı olabilmelidir. Bugün nasıl insan-
Bir kere daha sviçreden gelen h ı· · d' 

d .. 1 ı !arın fert olarak köle a ıne ın ı-
u~an, ta yanın muhtelif şima- k. 

li eyaletleri üzerinde bombardı rilmesini istemiyorsak, yarın ı 
• • dünyada da, ister Avrupada, is-manlar yapmıştır. 

Düşman, tayyarelerimizin v ter Asy a ve Afrikada yaşasın, hiç 
tayyare dafii bataryalarımızı~ bir insan kütlesinin ba~ka bir 
şiddetli bir mukabil taarruzun kütlenin kölesi olmasına meydan 
maruz kalmış ve sadece T orin a bırakılmıyacak. Geri kalmış züm. 
üzerine birkaç bomba atabilmlşo releri, umumi seviyeye yetiştir
tir. Torinoda Fiat fabrikasının bi- mek vazifesini kuracağımız dün-

r ya federasyonu üzerine alacak.> pavyonu ile Saint - Louis sana-
toryomu ve Pavie eyaletinde iki Barışa, iyiliğe, sevgiye aç olan 
çiftlik hasara uğramış: bir köylü bugiinkü dünyayı böyle samimi 
ölmüş, bir köylü de ağır surette ve candan bir hıtap: hiçbir to-

pun, hiçbir tayyarenin, hiçbir yaralanmıştır. 
Milanodaki 2 7 nci tayyare da tankın yapamıyacağı bir şekilde 

.. fethederdi. Alman milleti. en de .. fii bataryanın isabetli bir endahtı 
neticesinde alevler İçinde Arese vamlı b ir yoldan şeref, nüfuz kaza 

nır, iktıeadi menfaatlerini temin 
Kommününe düşmüştür. Müret- ederdi. Jngiltere ve Amerika ile 
tebatını teşkil eden 5 kişi telef devamlı bir anlaşma zemini bulu-
olmuştur. nurdu. 

"taıyaya 5 inci 
Gece Baskını 

Mevsim Geldi 

Karışık Programlar 
Göreceğiz 

Sinema mevsimi y~tı. Sine
malar lıazırlıklara ba'Jadılar. Sa
lonlar temJzlendl, boyandı, ;reni
leodl. Kısa blr miiddet sonra kapı
larını, her mevsim ba.-,Iangıcmda 

olduğu gibi önce haflf program· 
larla meraklılara açacaklardır. 

Bu ,;ene hiç şüphesiz ı!lnemaıarm 
fln büyük derdJ fUm meseleı>idlr. 

FUhaklka harp dolayısile harp 1-
ı;-lndekl memleketlerde film endüs
trisi s@kteye u~ğı gibi baZJ•m
da da son zamanlarda iyice d·•r
muştur denebWr. Diğer tar.ll'tan 
A\Tupad&kl acent.eıerl vu•1&11lle 
memleketlmlze giren Amer~ ~ fUrn
lerlnln gelmesi de gilçleşml~tlr. 

Bunu evvelden d~tlnen •lııema.
ların bir kısmı geçen seno getirt
tikleri fllmlerln hepsini göstf'rml
yerek fazlaca mlktarmı bu seneye 
saklamak akıllılıtmr cti8tt1rmı,ıer
dlr. .:uemleketlmizde mevcut stUit
yolarda türkçe t1.1m ~vamek ve 

eski olmakla beraber IM>lf;ntlmı, 

ve kuvveW mt19teri bulmltt!' fUmlc
rln tllrkçeye dnbhjmı yaprnak ı,ı. 

ne ku\'vet l'etmlşlerdlr. 

r '\ 
Darbımeseller 

Gazetemizin dördüncü sayı
aındarı itibaren seçme da.rbı

meselleri alfabe sırasile bil· 
dirmekteyiZ. Bugün de t ve 
K harflerile başlıya.nlan ve
riyoruz. Yarın diğerlerine de
vam edeceğiZ. 
ltlıı abmajı baklavadan pay 
umar. 
İsim bıme bonzer, hay buy& 
ben:ıerneıı;. 

to11a11 tnunm §eytamdır. 
İmıan kıymettnJ ıoean, altının 
kıymetini .de eanaf bUlr· 
İyi kom9u alaaı.dan IJ'idlr. 
İki el bir ~ tçtndlr. 
İkindiden aoııra dtikkAD ~ 
İğreti ata binen çabuk iner, 
İki tilld bir kııyruk, llel'kes 

lmf.ına buyruk· 
lkl anılan blr po1t.a ıutnıaa. 
Kol kmlrr yen içinde, haf kı
rılır fell içinde. 
Korku dağlan bekler. 
:Kiil'lcnln sakalı ne ur;ar ne 
kısalır. 

Koyuna <'8D kaygm. kaAaba 
Yal J.raygııu. 
K•:narm dil~rl ne kada: u
c.Jk o~~ nAv."1ıı ol&mı.ı1. 

.&ışı nyuna tekel'. 

Bu itibarla. bu sene sinemalarda 
geçen senenin olmakta berahN' yi
ne tarnamlle yeni s.ıyılac.•ak film· 
Jerle bi!llkte, türkçe yMI filmler 
,-e duble edilmiş daJıa e.<kl fllnıler-
den mürekkep karışık programlar .,. .. ..._ ____________ " ..1 

göre.('ej(iz demektir. 

FELEK 
- Yazan: B. FELEK-

Dehşet}i San f 
-- cSarı> ne bilirsiniz'? 
Hatırınıza gelmiyorsa ben 11İ· 

ze sayayım: Limon, kükürt, 
borçlu benzi, ltanarya, zerde, 
papatyanın göbeği, yumurta, 
altın, hazan yaprağı, mısır pÜ11· 
külü, aaneabur, tımarhane ve ... 
En dehıetlisini eona ıakladım: 
Sarı kağıt. 

Ufacık bir mal sahibi olanlar 
bu deh~tli 9eyi bilirler: Vergi 
Uiıdı. 

Ben, bundan kurtulmanın ye. 
gine çareai, vergiyi ödeyip ra· ı 
hat etmektir ... diye zanneder· 
dim. Meğer hulya imi§. Dinle
yin: 

Allah kimin varsa bağışlasın! 
Bizim de Anadolu yakasının bir 
hücra köşesinde babadan kalma 
bir kulübemiz vardır. Her baba 
yadigarı gibi harap olmaması· 
na dikkat ederken, b ir taraftar 
da peder r;nerhumun hazineyt 
borç bırakmamak hususundak 
nasihatine uyarak vergimizi ve· 
rir: 

- Oh, artık başımız dinç l 
Deyu rahat ederiz. Amme 

cdehşetli sarı> yine yakamız. 
bırakmaz. 

Dün, Ağustosun bir coşkur 
rüzgarlı günü idi. 

Ağaçlar, yapraklarını dök· 
memek için olanca kuvvetlerile 
yele karşı koymıya çalıışırken 
hal ve tavrında celi yazı ilt 
bir eneme lazım> levhası oku· 
ne.bilen kırktan yukarı, yetırliş 
ten aşağı muhterem bir zat ka· 
pımızı çalıp içeriye bir csarı ka· 
ğıt> bıraktı. 

Görür görmez sarıhummayııı 
tutulmuş gibi beni sarartan bu 
kağıdı okudum. Ne göreyim e· 
fendim! 

On para borcum yok ıandı
ğım vergi dairesi benden 9 39 
senesine ait otuz küsur ve daha 
geri senelere ait bina, buhra.n, 
çöp gibi namlarla topyekun 
189 adet Türk lirası istemekte· 
dir. 

İstediği bir ıey değil, altında 
da koskoca bir mühürle teyit 
ettiği ibare de: . 

cVergi borcunuzu vermedı· 
ğiniz için adınızı listeye geçirip 
ilan ettik. On gün içinde parayı 
vermezseniz <tahsili emval ka· 
nunu mucibince icabınıza baka· 
rıu yani malınızı, mülkünüzü 
satarız, demek istiyor. Haklı! 
Parasını vermiyene düğün dave• 
tiyesi veya sevda mektubu ya
zılmaz ya, böyle icra ihtarname. 
si gönderilir. 

Yüreğim oynıyarak, ellerim 
titriyerek babaırn merhum za
manından kalma vergi makbuz
larını açıp dizdim. Y eklin ettim. 
Ve gördüm ki, • Allah sizi inan" 
dırsın - on para borcum yokl 

Ya bu 189 lira nedir) 
Ve o zaman Nasrettin Hoca· 

nın hepinizin bildiğiniz çömlek 
hesabı hatırıma geldi. 

Malum ya! Hoca oruk tutar· 
ken gününü pşırmamak için 
Ramazanın birinden itibaren bir 
çömleğe her gün bir ta~ atar
mış. Günün birinde karısı bu 
çömleği devirmiş ve taşlar, şu~ 
raya buraya dağıl:rnış. Ne oldu
ğunu bilmeden, efendi kızmasın 
diye bir avuç ufak çakıl alıp 
çömleğe koymuı. Hoca da kon· 
trol etmeden çömleğe taş atma· 
da devam etmiş. Günün birinde 
Hocaya: 

- Ayın kaçı bugün) diyt
sormuşlar. Çömleği dökmüş, 
saymış. Ne görsün! Tamam 117 
taş var. Gözü yemenıiı. Biraz 
iskonto ile: 

-- Kırk yedisi 1 demiş. Soran
lar gülmü~ler: 

- Ayol, ayın kırk yedisi o· 
!ur mu~ demişler. 

Hoca cevap vermiş: 

- Ben Yine insaflı söyledim. 
Çömlek hesabına bakarsan ta· 
marn 117 sidir ... demiş. 

Muhakkak vergi defterlerine 
de böyle bir hal oluyor ki; ve
rilmiş paraların tekrar tahsili 
için csa.rı> kağıtlar gönderiliyor. 
Allah tan ki; elimde makbuzlar, 
dilimde kudret ve belimde der
man var da sararmadan kendi
mi müdafaa edeceğim. Ya, b~ 
Mn kaiıdı alan bir kimsesiz ka
dın, makbuı:ları kaybolmuş bir 
mükellef veya sadece yol yor· 
dam bilmiyen birisi olsaydı nice 
olurdu hali) 

Vllcoaat Torpido 
lhbrlbl Batmamıı 

Londra, 27 (A.A.) - Londrad'l 
r9.1Ahiyettar mahtlllerden blldiril
dl,tiM göre Viaı> .ınt İngiliz destro
y ... -ının batırıld· ına dair ortaya SÜ· 

rtılen Alman tcld\ası haldkate teva.. 
faı.k etıuemekt.~ 
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IHariciHaherler \Fuarda Yugoslav SPOR Norvec Kralı Paviyonu Beyenildi 

. 

' 
Milletine Yeni Bir 
hıtabede bulundu 

Londra, 27 (AA.) - lngiliz 
radyosunda Norveç lisanı ile ve· 
rilmek üzere tesis edilen bir rad
yo servisinin açılması münasebe
tile, Kral Haakon, Norveç mil
letine hıtnben bir nutuk söylemiş
tir: 

«Norveçli dinleyicilere Lon
dradan hıtap etmekliğim, şayia
lara inanılmaması lüzumunun en 
mükemmel bir delilidir! Mesela, 
Büyük Britnnya hük\ımeti!e nok· 

Fuara girerken, gözü ferahlatan ve kalbe neıe veren paraıüt 
kulesinin gÖriİnÜfÜ 

Beden terbiyesi Beyoğlu kazuı gençlerinin Taksimde eski 
yomda ilk toplantılan 

, tai nazar mübayeneti dolayısile 
Londrayı terkederek Amerikaya 
gitmiş olduğuma dair taYialar i-
şittim.> 

lzmir Fuarı Bu Sefer 
de Fevkaladedir 

lzmir Mektuplan : gece yarısına kadar bu parkın İ· 
çinde haşır ve neşir oJuyor. Bu
rası adeta gezinti ve randevu mer 
kezi olmuş. insan kafileleri akın 
halinde dolaşıyor. Günün sıcaklı
ğını gidermek için bütün İzmir 
buraya koşuyor. Hiçbir fehrinıize 
nasip olmıyan en şık ve en mü· 
kemmel otobüsler İzmirlileri bu
raya taşıyor. Her istediğinizi 
parkta, her aradığınızı parkta 
bulabilirsiniz. Belediyenin ihti
mamla üzerinde durduğu işlerden 
biri de parkın ıdaresidir. Gece ve 
gÜndüz antretyene itina edilmek
tedir. Büyük çimenliklerin ortası
na fuar pavyonları yerleştirilmiş. 
Her pavyonun kendine mahsus 
bir hususiyeti ve mimari tarzı 
var. Pavyondan pavyona dola§
mak için bir hayli yürümek lizım. 
Bu yürüyüı insana yorgunluk 
vermiyor. Çünkü her mevkiin 
manzarası pavyonu ile beraber 
değişiktir. Her tarafta, her köşe· 
de hoparlörler çalı~ıyor. Danse
denler, büyük çarhlı dönerde 
sallananlar, paraşüt kulesinden 
atlıyanlar ve hatta küçük bir e
şek koşulmuş minimini arabalar 
içinde gezen çocuklar, hepsi de 
eğleniyorlar. Havuzlardaik kuğu 
ve ördekleri ürkütmek için küçük 
sandallarla dolaşan mektep ço
cukları pürneşe ... Grot üzerinden 
kaymak isteyen gençler, suların 
çağıltısı,gı dinliyerek nargile çe· 
ken ehli keyifler, çamlar arasın· 
dan uzaklaşan çiftler, fuar müna· 
sebetile Kültürparkın her gün de
ğişen iç manzarasından birer can
b tablodur. 

Balkan Koşusu 
Hazırlıkları 

Başladı 
5 ve 6 llkteşrin tarihlerinde ls

tanbulda yapılacak olaıı 1 1 inci 
Balkan oyunları hazırlıkları ilerle
mektedir. Balkan federasyonlari
le olan muhabereler müsbet ne
ticeler vermektedir. Yalnız tim· 
diye kadar Bulgar federasyonun-
dan cevap gelmemiştir. · 

Öğrendiğimize göre tertip ko
mitesi Balkan oyunlarının birin
ci günil programına 100, 400, 
1500 metre düz koşular, 11 O met 
re mania, sınk' ve üç adım atla
malar, gülle ve çekiç atmalar ile 
4X100 bayrak ya~§lnı, ikinci 
gününe de 200, 800, 5000 met
re düz koıular, 400 mania, uzun 
ve yüksek atlamalar, cirit ve disk 
ile Balkan bayrak yarışlarını koy
muştur. 

Balkan federasyonundan gelen 
cevapta bu program taırvip edil
mekle beraber Olimpiyad ruhu· 
nun Sembolü olan Maraton ko§U
suna da yer verilmesi iltimas e• 
:iilmiştir. 

Alakadarlarca bu arzunun isafı 
'IJhtemel görülmektedir. 

Yelken Şampiyonluğu 
Su Sporlan Ajanhğmclan: 
1 - Bölgemiz yelken şampİ· 

yonluk müsabakaları 30 - 31 A
ğustos ve 1 Eylul Cuma, Cumar
tesi, Pazar olmak üzere üç gün 
Moda koyunda yapılacaktır. 

2 - Saat 15 de başlıyacak o
lan müsabakalann rotası, yarış 
günleri bildirilecektir. 

3 - Hakemler: Rıza Su eri, 
Mühendis Harun, Naci, Hüsamet. 
!İn, Behzat Baydar, Şeref Birgen. 

Atletizm Federasyonu 
Reisi lstanbulda 

A
0

tlctizm federasyonu reis ve

kili Doktor Adnan Hün olimpiyat 

ve 14, 15 Eylul tarihlerinde ya

pılacak atletizm Türkiye birinci

likleri işlerile m~gul olmak üzere 
lstanbula gelmiıtir. 

Sivas Yüzme Barajı 
Sıvu, 27 (A.A.) - Burada 

Paşa fabrikasında yapılan yüzme 

barajı, dün, başta vali Akif Eyi

doğan, Belediye, Parti ve hüku
met erkanı oldukları halde kala
balık bir halk kütlesi önünde me
rasimle açılmıştır. 

Bıwiç • • 

30 Ağustos 
Merasimi 

Hazırlığı 
30 Ağustosta merasimle açıla· 

cak olan gençlik klüplerinin açış 
törenine hazırlık olmak üzere be
den terbiyesi mükellefiyetine tabi 
olan Beyoğlu semtindeki gençler 
dün. saat 6 da Taksim stadında 
toplanmışlardır. 

Bu t~plantıda gençlere 30 A· 
ğuatos merasimine ait talimat ve
rilmiı. merasimin buradan ba§lı· 
yacağı bildirilmiftir. 

Bisiklet Müsabakaları 
Beden Terbiyesi Bi.ildet Ajan. 

lıjmclan: 
30 Ağustosta şehrimizde diğer 

bölgelerin de iftiraklerile yapıla
cak 70 kilometrelik müsabakala
ra i§tİrak arzusunda bulunan bi· 
sikletçilerin 29 /8/940 tarihine 
kadar bölgeye müracaatları liizu· 
mu ilan olunur. 

Tenis Sahası 
f9tanbul ·bölgesi tarafından 

sekiz bin lira sarfile yapılan Tak
simde Sürp Agoptaki tenis kort
ları bölgece Dağcılık klübünün 
emrine verilmiştir. 

Fenerbahçe Kongresi 
F enerbabçe Spor Klübü Bat

bnlıiından: 
Klübümüzün fevkalade içtimaı 

8 Eylul 1940 tarihine müsadif 
Pazar günü saat 1 O da klüp mer· 
kezinde içtima edeceğinden u· 
mumi heyete iştirak edecek aza
nın teşrifleri rica olunur. 

Sökede Faaliyet 
Söke, 27 (A.A.) - Beden 

terbiyesi kanununa tevfikan te
şekkül eden Gençlik Klüpleri ça• 
lışmalarına dün kazamız kayma· 
kamı ve yüksek rütbeli subay ve 
memrularla kadın, erkek binler
ce halkın önünde başlamışlardır. 
Bu münasebetle spor alanında bir 
merasim yapılmıı ve bandonun 
ittirakile beı yüz gencin söylediği 
istiklal marıını takiben gençler, 
ilk beden talimlerini yapmıltar· 
dır. 

-o-

Tenezzüh Tehiri 
Umum Mütekaidini Askeriye 

Cemiyeti BaJkanlıimclan: 
Cemiyetimizin 30/8/940 ta

rihinde yapacağı deniz tenezzü
hü, bazı esbap dolayısile 14/ 9 / 
940 tarihine müsadif Cumartesi 
gününe bırakılmıştır. 

MEŞHUR 

Bilahare Kral Haakon, Almıtn 
istilasından başlıyarak Norveçi 
terkettiği tarihe kadar geçmiş o
lan hadisatı hulasa ederek sözle
rine şu suretle devam etmiştir: 

cHaber aldığıma göre hüku-
metin harbin ille günlerinde icap 
ettiği kadar faaliyet göstermediği 
ve lizım gelen hakimiyeti temin 
edemediği de söylenmektedir. 
Fakat unutmamalıdır ki ilk dev
rede bizi oradan oraya kovala
makta oldukları gibi, hükumetin 
içtimaları esnasında mütemadi
yen tayyare akını, alarm İşaretle
ri verilmekte ve bizler de, üzeri
mizde düşman tayyareleri uçar
ken müzaker(lerimize devam et-
mek mecburiyetinde bulunuyor
duk. Ancak Norveçirf şimali kıs
mına vardıktan sonradır ki, nisbi 
bir sükun içinde çalıtabildik. 

Bazı mahafilde söylendiğine 
nazaran, benim ve hükumet er
kanının Norveçten aynlmıı ol
maklığımız, memlekette kalmı~ 
olanlara mütküli.t çıkarmıştır. 
Ben iyi hareket etmiş olduğumu· 
za kani bulunmaktayım. Eğer 
Norveçte kalmıt olsaydık, bugün 
memleketi idare edenler bizi ar· 
zu ettiklerini kabul etmcğe icbar 
edebilirlerdi. lıte biz bundan iç· 
tinap etmek içindir ki memleketi 
terkettik. Bugün bulunmakta ol
duğumuz mahalden daha hür Nor 
veçi temsil edebilmekteyiz. 

Şahsım ve hükumet erkanı i
çin muhakkak olan ve hattı hare• 
keimtizde amil bulunan bir ıey 
daha varsa o da, hür bir Norve· 
çin ancak, küçük milletlerin ken· 
di hayatlarını yaıama hakkını 
müdafaa için çalıımakta olanların 
galcbeaile mümkün olabileceği
dir.> 

isvtçre Czerlnde 
Uçan Meçbal 
Tanareıer 

Berne, 27 (A.A.) - lsviçre 
başkumandanlığının tebliği: 

İsviçre seması, dün gece yeni
den tecavüze uğramııtır. Hava 
dafi bataryalarıırıız, birçok kere 
harekete geçmiştir. Uçuşların is
tikameti ve tarzı, hudutların bile 

ihlal edildiğine ıüphe bırak
mamaktadır. 

Ticaret Vekili 
Gölcüğe Gitti 

lzmit, 27 (Hususi) - Ticaret 
Vekili, bugün Tırhan vapurile 
Gölcüğe gelmiş, tetkikat yapmış
tır. Vekil, İzmitten de beklen
mektedir. 

-0--

Tarihi Binalar 

YAZAN: LUTFlARtFKESBER 

İzmirin eski Frenk mahallesi, 
bugünün bir mamuresi haline ge
tirilmiştir. Türkiye için emsali ol· 
mıyan bir genişlikte tanzim edi
len Kültürpark bir küçük JJehri 
içine alabilir. lzmir Belediyesi 
Kültürparkı tanzim ettirirken, bu 
yangın harabelerinin temizlen· 
mesi için yüz binlerce lira aarfet· 
ımiştir. Bu para, ciheti sarfı itiba
rile acınacak bir para değildir. 
Kültürpark, iktısadi bakımdan 
her. seneki fuarların zemini olmuş 
ve Izmirlilerin hayatını kurtarmak 
itibarile de içtimai faydalar temin 
etmiştir.Bilhassa bu yangın yerleri 
nin böcek ve yılan yuvaları, sinek 
ve aivrişinek yatakları tamamile 
ortadan kalkmıştır. 

Parkın karakteristik olan en 
mühim tarafı şehrin ana yolları 
arasında bir merkez tqkil etme· 
sidir. Basmahanede trenden inen 
bir yolcu hangi bir caddeden iler. 
lese mutlaka Kültürpaıka çıkar. 
Şehrin iç manzarası bu parkın 
Tropikal ağaçlarile Kotdazürü 
andırıyor. Renkli elektrik ışıkla
n arasından fışkıran sular, Veraay 
şatosunun havuzlarına nazire ol
muş gibidir. 

Geniş yollar, Palmiyelerle ay• 
rılmış Ale'ler, muhtelif çam cins
lerile meydana getirilmiş meşce· 
relikler, renkli ışıklarla kontrast 
yaptırılan tarhlar İzmir halkı için 
doyulmaz bir güzellik tevlit et
mi~tir. Halk, gilndüz sa t 1 7 den 

Elektrik idaresinin 
Bir Tavzihi 

cF elek> arkadaıımızın üç gün 
evvel elektrik idaresi müstahdem. 
!erinden askere gidenlere maaşla
rı verilmediği hakkında ya.zmış 
olduğu bende cevaben elektrik 
idaresinden aldığımız mektupta 
cBarem kanununun 1 3 üncü 
maddesinin B fıkrasının tatbik su
reti tezekkür edilirken, karar itti
hazına kadar bu gibilerin sıkıntı 
çekmemeleri için Temmuz aylık
larına muadil bir avans verilmiş
ti. Bununla beraber bu vaziyette· 
ki memurlarımızın aylıklarının Ö· 
denmesi ahiren karar altına alın
mıı olduğu için birkaç güne ka
dar Ağustos aylıkları ve mütea
kip ayların sonunda da aylıkları 
verilecektir> denilmektedlr. 

İdarenin de kabul ettiği üzere 
T emm iz. ba§ı lianberi h&lii bir 
karara bağlanamamış olan bu İ· 
şin nihayet memurların lehine İn· 
taç edilmiş olması mucibi mem
nuniyettir. Neşriyatımızla alaka
dar olan elektrik idaresine teşek· 
Y.ür ederiz. 

Pazarviran Köy 
Enstitüsü Açıldı 

Pınarbaşı, 27 (AA.) - Pa
zarviran nahiyesinde köy enetitü
sü açılış merasimi dün yapılmış· 
tır. Merasimde vali, mebuslar, 
komutan ve vilayet erkanı, Pınar. 
başı kazası köylerinde çalışan e
ğitmen ve muhtarlar, kaza Parti 
idare heyeti, köy ocak reisleri, 
kaza erkanı, kazaya merbut na
hiye müdürleri, atlı ve yaya yüz· 
lerce köylü bulunmuıtur. 

RAŞiD RIZA TİYATROSU 
Halide Pifkin Beraber 

28 Ağustos Çarıamba günü ak
ıamı Üsküdar Bağlarbaıı Hale 

Bahçesinde 
«Onlar Ennif Muradına» 

Vodvil -3- Perde 

E. SADİ TEK 11Y A TROSU 
Bu gece Büyükdere Aile 

Bahçesinde 
cOTELLO» 

Facia -4- Perde 
«AMAN HANIM SUSıt 

Vodvil -1- Perde 

1 
No. 
10 il Vatan'ın Bulmacası 1 

CULBERSTON'UN SiSTEMi 

Eaki eserleri koruma cemiyeti, 
nllıeler umum mUdUrU Azizin reis
Jl~l altında toplanmış, hususi idare
ye ait ~I .alardan tarihi kıymetı o
lanların tesbltl ile meşgul olmuş-

tur. 

SOLDAN SAÖA: r-..-'..,...-•~•--s;... • •'-:-~·~•__;1~·~":.. 
1 ..... Beyaz hadım - Bamyalı bir ı 

t--+--+-~--1-
y emek. 2 - Bir nevi hafif ipek ku- , 

-o- maş - Katilin katli. 3 - Arzu'\ 1 ı-+--ı--ı--.; 
lövesı, koz olabilecek dört kA.ğ'ıtlı Bı·r Ev Yandı lar - Rivayet eden. - 4 - Bir Bir Renkten Açış 

lld buçuk - tıç onör löveııl \'e ka
ğıdın il l bir dafıtışlle manşa 

atlalıt 

bir renk ve bUtlin kA.ğıtlarmda beş memleketin ahalisi. 5 - Bir ban- • 
oyun Iövesi temin etmektedir. 'üskUdarda Yenimaha.llede lrosi kanın ismi - Bir şehrimiz - Nota. 6 

-6-

N. ild buçuk onör Iövesine, Pikten admda bir kadına alt evden yangın 6 - Mütedeyyin kadınlar. 7 - • 
ytlksek bir tutuş kuvvetine, çok mu- çıkmış ev tamamen yanmış, diğ'er Şöhret - Bir edat - Bir gıda mad- T 

salt dafılmı, bir klğıda ve ellnin evlere slrayete meydan verilmeden desinin tersi. 8 - Apışan. 9 - Fran-
heyetl umumlyeeinde altı buçuk 0 _ söndUrlllmü§tUr. sız edip Zola'nın küçUk ismi - Bir 'ı--;---t--+--

Oyuncular sola doğru sırasile S. k s11n-' h d ' yun Jlh·eslne sahiptir. Böyle bir kuv- nevi tunaş. 10 - <Mul a eme - .i--+-~--4-i 

S. tıe: Pik A. D. 7. 5. - Kör 10. Btınunla beraber, kendisinin iki bu- T A K V 1 M ket halkından - Tesblh başı. u 
O. N. E. veUe Şleme gitmeyi düşünebilir. 

1 
.. ------------.

1 
Işıklar beldesi idi. 11 - Bir memle-ı 

7. - Karo 6. 4. 2. - Trefl A. R. 7. çuk onör l6vesfle arkadaşının Uç o- YUKARDAN AŞAOIYA: __ _._--.:..__,,_ 
4· nör !öve.si beş buçuk onör lövest e- l - Havai - Cahiller. 2 - Ter- ten. 3 - Avene; aside. 4 _ Ram; 

O. da: Pik V. 9. 4. - Kör A. R. der ki, bu Şleme gitmlye '""fi de.ıHJ. ZI & i t I I zl malzemesinden biri - lslA.mlr· Ra 
"" 6' a 1 O 1 4 O f; Nek (İnek, sinek) 15 - Temel 

8. - Karo V. 9. 8. 5. -:- Trefl D. dir. Fazla olarak kendi.sinde R. ile ğın şartlarından. 3 - Saha - üs- atan. 6 - J.bate 7 - Karakulak. 
V. 8. onlunun bulunmıuıı arkada~rnn A. Çl.BŞ&llBA lüp. 4 - İstanbulun bir semti hal- 8 - Kir; tat; kan. 9 - Allka; A-

N. de: Pik R. ıo. 8. 6. - Kör D. D. dan dört kAğrtla deklarasyon yap- Yd: 1940 • Ay: 8 _ Gün: 241 kı. 5 - Sanlıt - Bir para - Nota. bide. 10 _ Bimen; Nedim. 11 _ A-
V. 5. 4. - Karo A. •n. 10. 3. - tığını ihsas .-tmektedir. Bu itibarla Rumi: 1868 _ Ağu8tos: 1~ 6 - Vefadarlık. 7 - Bir renk -
Trcfel 5. N. man•tan emindir ve derhal dört Ek - Matematikie kullanılan bir ., Hicri ısıw - Recep : 2S 

E. de: Pik 3. 2. _ Kör 9. 6. 3. 2 - Pik dem~tir. Vakit Va.atı Ezılııi harf. 8 - Yalandan gUlen insan. 
Karo R. 7. - Trefl 10. 9. 6. 3. 2. O. oyuna kör Ruıuılle bqladıktan 9 - ınaştırma - Kuruşun afaba-

Güneş : 5.23 10.33 Kı\ğrtları s. dağıtmıştır. lk1 ta- sonra Mor'da karonun· AB • Dam bası. 10 - Koyun - Şumulendır-
raf ta zondadır. çatalını görerek Karonun beşlisini me. 11 - TahakkUm altındaki ka-Öğll! 

Deklarasyon: S. 1 Pik - O. pas - oynar. İkindi : 
N. 4 'Pik - .E. Pas - S. Pas - O. S. körden iki ve karodan bir löve Akşam: 

Pas. kaybetınlye mahkfundur. Taahh(ldll Yatsı : 

12.15 5.25 
15.58 9.09 
18.49 12.00 
20.51 1.37 

dm - Kadın arkadaş. 

9. S. lu bulmacanın halli 

SOLDAN SAÖA: 

man; Şema. 

YU~AN AŞAOIYA: 

1 - Akar; kaba. 2 - Savat; ki· 
Hm. 3 - Eleme; Arama. 4 - San; 

Mir; ken (dlmiz). 5 - Yerebatan. 

6 - Alaka 7 - Kafa tutan. 8 -

Ses; tel; beş. 9 - Atin&; akide. 11-

e. zorıda iken açmakla üç onör olan dört plkl tam olarak yapar. 1maAk: 3.35 8.45 ı - Ases; sabi. 2 - Kalay; ke- İnek; Nema. 

Bir Ecnebi Mütehassısın Fuar 
Hakkında Söyledikleri 

lzmir, 27 (A.A.) - Onuncu besi olan Ege sahilleri mitolojik 
İzmir entornaayonal fuarındaki hatıralarla doludur. Birçok mede· 
Yugoslavya pavyonunu inşa eden niyetlerin kurulduğu ve bugün de 
Zagrep mimari mektebi mezun- onların canlı izlerini taşıyan bu 
!arından ve meihur Fransız mi· yerlerde müstesna bir guzelliğ 
marı Corbusier'nin şakirtlerinden malik olan lzmir körfezi esasc 
yüksek mimar Bayan Xenya Gri· malik olduğu tabii güzellikler 
tıogono hazırladığı muvaffak ese• ahengini bir kat daha arttırn 
re bütün İzmirin büyük dikkat ve lzmir şehrinde diyebilirim ki. Aıı 
alakasını celbetmiıtir. Filhakika rupanın en zengin ve cidden e 
Yugoslavya pavyonu fuarın çok' güzd fuarı kurulmuştur. Urba· 
alaka uyandıran bir köşesini teş- nizm ve sergicilik bakımından ı· 
kil etmektedir. Bayan Xenya lerliyen lz.mirinizden ayrılırken 
Grisogono İzmir hakkındaki ihti· giızel Türkiyenizde gördüğürrı 
saslarını şu sözlerle ifade eyle- hüsnü kabul ve n~zaketi daim• 
miştir: hatırlıyacağım.> 

cİzmire gelirken, burada Ak- .,.-----cıı----

deniz sahillerinden herhangi bir 

şehir karakterini bulacpğımı zan
netmiştim. Şehirle karşılaşınca ilk 
görüşümde en hararetli dev a
dımlarile yapılmakta olan en mo
dern şehirlerden birini gördüm. 
Burada kaldığım birkaç gün için
de öğrendim ki bugün Kühür
park ve fuarın kurulmuş olduğu 
yerler muazzam bir yangın yeri 
ve şehri tehdit eden toz deryası 
İmiş. Urbanizm bakımından ha
yatımda hiçbir şehrin bu kadar 
çabuk develope olduğunu gör
mediğimi söylersem hayret etme·. 
yin. Sanatkarlar için büyük cazi-

Bursada 26 Ağustos 
Merasimi 

Bursa, 27 (A.A.) 26 A 
ğuatos münasebetile dün şehri· 
mizde çok heyecanlı tezahüral 
yapılmıştır. Atatürk anıdını çev 
reliyen yüzlerce malul ve binler· 
ce halkın bu coşkun tezahüratı a· 
rasında tarihi günün kıymetli ha· 
tıralarını tebarüz ettiren nutuklar 
söylenmİ!ltir. 

Atatürk anıdı önündeki bu 
merasimi müteakip Şehitler abi· 
desine gidilmiş ve orada da ayı:ıı 
tezahürat yapılmıştır. 

LeJU rlnek Yeni KoJej ·::ı 
İLK. ORTA. LİSE 

Tallllmde Sıruelwllenle T 1 N 1 & Ç 1 L D L 
MUdUril • Eski şa,u Terakki Direktörü: M. Ali lla!pllet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ôORETİMlNE geniş mikyasta 
ehemmiyet vermek, sınınannı az mevcudla teşkil ederek talebesinin 
çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatile yakından al!kadar olmaktır. 
Mektebin denize nazır kalöriferll teneffUshane ve jimnn.stlkhanesi 

vardır. Her gün saat l9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: 41139 

Muhasip Aranıyor 
Takriben 200 lira ücreUe muhasebeye bihakkın v~ ve tercihan 

muhabere yapabilecek kadar lngtlizceye qina bir memura mühim 
mali bir müessesede çalışmak Uzere ihtiyaç vardrr. Taliplerin tercU
meJhal ve fototraflarlle birllkte Ankara Posta kutwıo.?\o. M e mü
racaaUan. «494617172> 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzun MUh~ndis ve Fen memuru kısmılannm İnşaat ve Ma· 

kina şubelerine talebe kaydına 2. EyHll. 940 tarihinde başlanarak 3. 
EyUU. 940 günü akşs.ını saat 17 ye kadar devam edilecektir. Son 
gün müstesna kayrt muamelesi her gün saat 9 dan 12 ye kadar 
yapılır . 

Orta okul mezunları imtihanla alınır. Diğer şarUarr öğrenmek Is· 
teyenlerin bizzat veya mektupla okula mUracaatıarı llln olunur. 

(7872) 

ETİ BANK'T AN 
Büro Şefi Alınacak 

Ehliyetine göre barem kadrosu olan 170 liraya kadar maq verile

cek muhasebe&t kuvveut ve İngilizce bilen bir bUro ,erı aranıyor. 

Etibank U. Md. Ankara adresine tahriren mUracaaUan. d945/777b 

iSTiKLAL LİSESi 
MÜDORLÜGÜNDEN: 

1 - nk, orta ve liae Jwıımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek 
talebe kaydına bql~· 

2 - Eski talebe eylfilUn on befincl gUnUne kadar gerek mektup
la, gerek mektebe ba.JVUl'arak kaydını yenllemelldlr. Eski talebenin 
eylfilUn on ~den sonra yapacaklan müracaat kabul edilmlye-
cektir. • 

3 - tsttyenlere mektebin kayıt f&rllarmı bildiren tarifname 
gönderilir. 
Adres: şehZade~ Polis Karakolu arkası. Telefon: 22534 

•••••• Nişantaşmda Karakol karşu:ımda 

VATILI ı ı l il L 1 s Es i YATISlZ 
(Eski Feyziye) 

ANA-lLK-ORTA-LİSE-(Kız-Erkek) 
ı - TUrkiyenin en eek1 huauat Liııesidir. Lisan tedrisatına ilk sı

nıflardan başlanır ve çok ehemmiyet verilir. Kayıt için her güıı Jıl .. • 
racaat olunabilir. Tarifname isteyiniz. Tel: 808'29 
2 - Eski taıeberıln 115 EyıtUe ka dar kayıtlarmı yenflemeai lAznndrr. 

Traş bıçaklarmm satışı o/o 50,ye dü,mUştur. 
çmmn: 

POKER Tias Bıcakları 
' ile evvelce 10 defa tnı.ıJ olunabilir kcn son tekemmWU sayesinde fimdi 

rahat rahat 20 defa traf olmak kabil oluyor. 

Sahibi ve Neşriyat MUdllrll: Ahmet Emin YALMAN 
Baaıldltı yw: VATAN KATBAASI 
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