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Olmıyalım 
Yazan: Ahmet Emin· YALMAN • 

Geçen Jliin Türk.kuşu teşkila- kim Etibarikla Sümerbankın 
ına mensup eski bir dostumla devlet vazifelerinden başka bir 
arşılaştım. Bana TüTJCkuşu- şey olmıvan f aaliıyetlerini, ban
un faaliyetleri hakkında et· ka adı altında devlet usulleri
aflı malumat verdi. Hayretle nin ha'ficine kaçırdık. Maliye. 
inledim. Dün çoğumuz Türk- nin usul cerçevesitıde başarma-
uşuna amatörce bir iş j(c1üyle sına ihtimal olmıyan işleri, 
akıyorduk, J(ençlikte şöyle Merkez Bankası diye banka tek
ir havacılık alakası uyandıra- niğine bailamıya ihtiyaç duy. 

cak bir teşebbüs... Bugün duk. 
ilrkkuşu orduya yüksek kıy- Bu halde neden daha ileri ~it-
ette havacı yetiştiriyor. Hem miyoruz? Usuller Jyi is çıkarını· 

e yüzlerle delil. bini aşkın ya ancak bir vasıta olmak la. 
rakamlaTla... zım~elirken, asıl canlı maksat-

Dostuma sordum: lan ve verimli milli enerjileri 
1 bo~ına ve başlı başına bir 

- Bu süratli inkişafa nası naye halini almasına neden mü-
varabildiniz? "' 

Yaaanlıtaada 
Bazırbk 

Gl. Metaksas 
ordu erkanilel 
Müzakerede 

Yunanistana 
Ültimatom 

Verildiği Yalan 
Atina, 23 (A.A.) - D. N. B. : 
Perşembeyi Cumaya baglıyan ge

ce, Başvekil Mu~ksas fle Genel 
Kurmay erkAnı art>smda oldukça u· 
aun bir kon!craııs yapılmıştır. Bu 
toplantıya emniyet nazın da iştirak 
eylem1.9tır. Toplantıdan en·cl. per· 
ıtembe günil, Metaksas Kral lle bir 
g~mede bulunmuştur. 

İngiltere Bar An 
Taarruz Bellllyor 

Taarruzun 
Başlıgacağı 

Zannediliyor 

Hitlerin Umumi 
Karargaha Gidişi 
Dikkati Arttırdı 

Lonttrn, 23 (A.A.) - Yarı reaml 
bir membadan blldlıillyor: 

Cevap verdi: saade ediyoruz? Kendi yaptıiı-
mız fena putlara neden tapıp • 

- İzahı çok basittir. Bi:z hü- duruyoruz? ÇETELERE SİLAH DAliI. Uzun menzilli Alman toplarına v b" ·h h . • . 
kumet usullerine t*bi ddiliz. EAer hükUmet U5ullerinin TILDICI YALAN , rilmiş e ır 1 

raç areketi lbtımaline karşı t:ı~iliz sahillerine ~·erlf'ştı-
Bunun için maksadıml'Za en dar kayıtları, çabuk ve bol tav- Atina, 2a (A.A.) - Atına ajansı • • • olan ~iır İngiliz toplanndan birka(ı 

Fllhrer'in garptaki umumi karar· 
ga.hma hareket etmesıni, Alınan hU· 
kQmetinln para.,UtçQlere yapılacak 

muamele hakkında fiillyatta ~1çn 
hUkQmetine faknt hakikatte İngtlte
re hUkQmetınc bir veınka tevdi eyle
mesini, Alman matbuatının tonunu 
ve Bremen yolu ile şifreli blr mesaJ 
yapılması nnzan dikkate alıııarak, 

tngllterede, lstillnm artık gecik.mi· 
yeceği kanaatıne varılmaktadır. 

ketıtinne, en verimli yoldan ıit- yareci yet•tirmek ıiçin, maden bildiriyor· 1 n g ı l ı z 1 er u 
mek elimizdedİr. Usul ıkayıtla- aramak için, devlet fabrikaları- Epirde: esasen gayrl mevcut bir M K Londra zer'ıne 
n arasında bocalamayız, vakit nı işletmek için fene ise halkın Elen jandarma albayının nezaretin· • ısıra arşı 

Bazı mahfillerde, Alman havı 

kuvvetlerinin duçar olduğu ağır za. 
ytatın bır ırilkQnet getirip getirmedi· 
ği dUşilnUlmekle beraber. iyi haber 
alan mahfiller, her saat bir Lstull te
tebbUsUnU beklemektedir. Blrka(ı 
gün e\'Vel, Churchill, Alrnanlarm 
Fransada ve Holandada hava mey· 
da.nlı.n vUcude ı;-etirmeğe devam ey· 
ledlklerlnl tebarüz ettirmişti. HUcu· 
mun artık geclluniycceğinde hiçblı 

f{lphe yoktur. 

~ay;~~r.zJ~~~=~'::s!~: :~e:~:;~m~ ~in de herhal- ~:::r=:n~:=~~= Uzun Menzilli Alman Taarruzu 
~~ksa~~~y:n. ~~fı~ yor~= daHd:,~~t=~~s~!n adf:= ::.~~":ri e:::.n d;ı:;~ toplarlaKale'ye ltalyan Tecavüzü 
ış çıkar, hem de çabuk çıkar. liyeti ile karsı karsıya ~lir. İn. daha fazla bir surette yayılan ve Bte 

Bu sözle!' benim çok eski bir san kendini bir işte bir defa u- fani ajansı tarafından iktıbaa olunan M Jl b 
derdimi ayaklandınyordu. Baş- ı ri At A t 1 ısır a 
tan aşaiı kulak keliJdim. Sözün ~~n u~~~~~~ ~=~~a~=~: =~:::. ı;.:ı:=zi:: eş ç 1 ar r e 

Dafi Topları 

arkasım beldedim. Dostum de- d rf'.....ı...ı..:ı--a sa ~uÜC\:efi vakit, enerji, bu fantaziat uydurmaları bqt&n'baf& Hazırlandı 
vam etti: (Devamı 8&: 1, M: :) (Devallll Sa: a, 8tl: 6) • 

- Hük~ usullerile iş ~ör- Alman Topları Bir 

Taarruzu 
Akim Bıraktı 

Diğer tar:a.ftan lnglltere de ııo1 
tedbirlerini almakta. Anavatan mu· 
halaza kıtalanna Tommy sllAhlan 
vermekte ve büttln memleketi bir
çok mmtaka şeflerinin emri altında 
mUda!aa mıntakası illn eylemelcte
dlr. 

seydik şöyle bir ilin neşrede-
cektik: cHavacı yetişmek isti- B k ı K b k Tesir Yapamadılar :venı~ ic.in filln yerde bir imti- a • .• 
~~ ~~~~~ ~~a:u ~ şve ) ara U Be!'lin, 23 (A.A.) _ stefani 
rnüracaat etsinler... Ajansından: 
İmtihan yerine gitmek için Fabrı· blarım 1.nıilizlerin alır topları dün 

ka
t>ilft lizmı, çocult imtihMlda ak4am ıKaleyt bonlbardıman et-

bule m;:tt; j&illrMU* d6n- m.iılerse de halara aebeb'yet 
rnek i~&r. lizun ... Bunları veı.-ememışlerdir. 
ki:nı verecek? ister istemez an- D •• T k•k E •ı ALMAN TOP TAARRUZU 
cak Yakın yerlerden mahdut un et l tti er ~ndra. 23 (AA.) - Reuter: 
müracaatlar olacak, bunlar ara- Dun 1''ran6ız sahilinden muva!-
sında bir seçme yapılacaktı. Bu f'akryctsiz bir surette yilz kadar 
suretle hem miktar, hem de obüs atarak 'bir ~emi kafilesini 
seçme imkanı tahdit edilmi$ M .. d •• M "h J • [ J bombardıman etmiş olan Al. kalacaktı. u ur ve u en ıs er en m. ı ı...·. akşama ClQğru l<'ransız 

Biz kabuİ imtihanına müra- sahilinden İ~lterenin cenu'bu 
C~at eaec:eklerin yol ı>arasını. J l t Uakkın da J h t şaI'ki sahilini bombardımana 
memleketin ha~ köşe6inden ş e m e n 1 z a a başlam~lardır. 
ıı?elirse ~elsin veriyoruz. İmti- Grenvich saati ile saat :virmi-
handa muvaffak olmazsa evine Al k A k Do••ndu•• ye doiru müthiş bir tarraka işi-
döiımesi icin yol masrafını ö- ara n araya tilmiş ve bunu müteakip birkaç 
düyoruz. HUkumet usulle:·ile bu dakika fasıla ile uzun menzilli 
Yapılamaz, çünkü bir adamın r ı.(,;nnı~eıı:ı uğultmaıı "C :ı ka-
ne suretle olursa olsun para a- Karabük, 23 (A.A.) - Bu sabah Karabük'e :teşrif eden smdan patlamaları duvulnuya 
lab~m · · · d ı t ,. d a BD"'-'ekil Dr. Refik c:ı-.· dam, refakatinde Hariciye Vekili Şük· • ı.ı esı ıcın eve IAa rosun ...,. O«.J başlanmıştır. Bombardıman u"ro 
Rırmesi lazım... Buna imkan rü Sara(Oilu ve İktısat Vekili Hüsnü Çakır olduğu halde fab- cevrek 'k.adar sürmüş ve 'bir dü: 
bulundu~unu farzetsek bile pa- rika tesisatını jlezmişlerdir. zineden fazla mermi, İtlfitiliz top. 
ralann muamelesi tamamlanıp Başvekil, tesisatın işlemesi h1tkkmda müdür ve müher.dis. raklarına düşmüştür. 
·Yerlerine jlÖnderilinciye ve o- ı~rden izahat aldıktan ve yeni noı>ılan inşaatı ~ördükten sonra Bu esnada Frall6ız sahillerı' 
rada ödeninciye kadar bütün ı;aat 17 de Ankaraya müteveccıhen Karabükten harek~t etıııiş-
:>ir çalışma mevsimi ~eçebilir. !erdir. üzerinde birdenlbire ·bir beyaz 

$iırndi neticeye bakalım: Mik- ışık peyda olmuş ve beş dakika 
t~rc.a bol, iY. i vasıfta havacı ve- - •• kadar vamık kalmıştır. Alman-
t t U 

.. R k ı 
. ,,u ~ 1 .. ıeıı ,ı •• .. ı gı sön<lur-

. ış .ııınek, bu1ıiinün en birinci t • ıhtıyacı mı, delil mi? Eski şart- zum e o esının miye çalışmış ve ışı~n bulun. 
tarla Yirmi, otuz ~edikli nam- • " "~J kurşun a-
Zedi seçmek bir mesele idi. , tılmıştır. Sanıldı~na ~öre Ka-
Halbuki bu E6aslı iş, usullerin N k ı v le'de veyahut Kale civarında 
köleli~i haricine çıılcanlmca o san ıgı büyük bir muharebe vukua ı.?el-
h_em bini aşkın miktaırlar üze- miştir. Kale civarında şiddetli 
r.ınden çalışma im'k8nı buhın- tarrakalar ve topçu ateşi sesleri 
du. Hem de bütün memleket işitilmiştir. Birçok aydınlatıcı 
bir seçme sahası oldu. He!' ta- fişenkler atılmı,ştır. Ve Fransl!'l 

raftan en hevesl'ler, kendMeri- Mu··stahsı·ıter Leh·ı·ne sahili aydınlatılmıştır. !n~iliz 
ne en çok Jlilvenenler _lleldi. tayvareleri, dün bir ~erni kafi. 
Sonra havacı olmak şerefi mem· esıni ve akşam Kent eyaletinin 

~~~~in her tarafına dai!ılm1$ Fiyatla Kapatılacak ~'t:~=ta~sah!\:O 
~ D~ek ki, memleket için bü- Alman a~r toı> bataryalannı 

tun bır varlık meselesi olan bir İ?Jmir, 23 (Vatan Muhabirin- düm. Halen memleketimizde tahrip için, muhtemel olan fi-
ıaye, sırf usullerin haricinde den) - Ticaret Vekıli Nazmi benzin, petrol ve motıorirı m~v- eenlderle aydmlatılrnış olan Ka
k~lm_an:ıız sayesinde elde edile- To;:>c;uoflju bu sabah Ayd.;r.dan cud?- norm~ zam.~~~arın ~evkin- ıe mmtakasım şiddetle bom-
bırmı$hr. Verilen vol masrafı dö14-nfu; ve ihracatcılar bı.liaı- dedır. YeJilane duşuncemız te- . . 
bu ~aveye nisbetle aitıza alı~ ne c·ı:lt>ıPk bu,lday tev-Li!. 11e halk neke mevcudunun azhiıdır. Bu- ba1r<iıman etm~lerdır. ~.ıyatcak ka1d~ küçük bir ye. tipi ekme~ m~se~es.~ .. uz~rınde nun fiyatları yiikseltm!k için ~~liz bombardıman tayyare-

un . utar. şın di~er tarafları ~orı.işmüştur. Veltıl uzum VE' in· meşru bir seıbeı> olmadı.ona ka- lennın ~a~tleri herhalde mu-
da yı?e usul .h~icinde kalmak cir vaziyeti hakkında da rr.eş. nüm.• vaffaikıyelle tetevvüç etrnis ola-
s~~ınd~ ~en~~ı surette, Jliinü j?Ul olmuştur. ı Velcil yum Tırhan va- caktır. Cün'kü Alman batarya 
'tunune ış ıvebılıyor. Vekil beyanatında: purile İ&tanbula hareıket ede· ları sük\ıta ıeQiniştir. • 

n;:t~md~~n av~ıldıktan son- _ Mahsullerin satış vaziyetı cektir 
~~l~~~n k~f1e: }ansız, ruhs~z ile meşll\ll oldum. 'l!u, mahsul ---========== İLK BOMBARDIMAN 

NASIL OLDU? o manın venm 'yid bold üzum rekolte N Q TL AR bakımından ne demek oldu~u- ı. . l'I' ve 1 ';:' .. tahs;l IP.11;- • 
na Türkkuşunun elde etti~i sımn no'k6an ı mus t : .- ======== Londra, 2:ı (A.A.) - Tlmee ga-
tıceler çok açık bir misal~~- ne fiyatla kapatılacaktır. kçın- iŞ MI YAPACA""IZ zeteslnln denizcilik muhabiri, ....... _.-n-

Akl 
· . ır. de bulunıdulumuz şartlar arşı. u -· .-... ın ve ışın ıcaplarına dainıa nd ald . t lesinin sa- sa llllhlllerinden Almanlann blr İn· 

~v~.ırı düşen bu usullerle büvük tsı 
1 

a .f! .1ndva ::evann-tıyaca- MEKTıEP MI AÇACAôlZ? gillz gemi kafileslrie karf! yapm~ 
ol,.ude h t' t' k .. ış ar uzerı e ,.,. .. · lht olduhlan bo bard d :: avacı ye ış ırme mum- bnı .. liyebT . · . . ·~~ mevkileri çoğaldı. Es- · m ıman an bahsede-

İtalya İslam Londra, 23 (A.A.) - DUn gece 
yapılan hava &kınlan eanaamda 

aA lemı• nı• tehdıe t Londranm dıf mahallelerinden UçUne bombalar d~mU,tUr. A.ap.rl ,t bom· 
ba meek6n bir mahalleye dÜfDlÜf ve • 

ediyormuş 
birkaç kiti yaralanllllftlr. 
..-.......-..~c.

nulıl G&1 ~etlnin lıh' kJ8mı Oserbı· 

Kahire, 23 fA.A.) - Reuter mu- den uçarak bombalar atm~lardır. 
hablrine beyanatta bulunan Muıırm Birkaç k1'f yaralanm~tır. 
yüksek blı· şahsiyet!, şimdi Mısır or- YWaıek lnfılA.k kuvvetli bombalar 
dusunun en yüksek dereceslnı buldu· bir kasabanın UstUne dUşrnUş ve blr· 
tunu ve pyel icap ederse insanca, kaç kişi yaralanmıftır. 
en modern harp silahıarııe ve tyi ta· BA. VA DAFİ TOPLARININ 
Um göımUş hava kuvveuerıle tngil- ŞİDDETLİ ATEŞ TAARRUZU 
tereye yardım etmiye muktedir bu- AKIM BIRAKTI • 
lwıduğunu söylemiş ve şunları UA.- Londra, ıJ ~A.A . ) - Reuter: 
ve etmiştir: Harbin bldayellndenberl llk defa 
dtaıya Mısırı lstilA. ederse !ngil· olarak Londralılar, gece, hava d1f1 

tere ile Mısır, müşterek dA.va için toplarının şiddetli ateşi, bombaların 
ddkWerek blrblrine karışacak kanla· (Devamı Sa: S, Sli: 1) 

lngilizler Amerikadan 
24 Milyonluk 
Silah Aldılar 

Va.yington, 23 (A..A..) - ~ 

Nezaretinin dUn gece netrett!ll bir 
rapora nazaran Temmut a:pmdıa A• 
merikadan lnglltereye 2Uf6.0Z do
lar kıym•tinde eallha ihraç edllmif' 
tlr. 

Bu miktar eslihR. aon altı ay Al' 

tında yapılan lhracatm hemen hem• 
nmfıdır. 

rile birleşeceklerdir.> ========================~ 

iTALYANLAR TECA V0ZE , 
HAZIRLANIYORLAR 

Londra 23 (A.A.) - İtalyan kıta· 

lan memleket hududunu geçtiği tak· 
dlrde harbe girmek hususunda Mwr 
hUkQmeti tarafından verilen karan 
İngiliz matbuatı harareUe mevzuu
baha etmektedir. 

Daily Telegraph g:ı.zetesi diyor ki: 

<MwısoUni'nin nUvazişlerile tehdit
leri Mısın İngiltere ile akdettiği itti
fak muahedesinin metnine ve ruhuna 
uymaktan vazgeçirememlfllr. 

M.sırda Wavell'in emrinde bulunan 
kuvveUere en modern slllhlarla mU· 
cehhez blr (l'du ve muazzam bir hava 
kuvveti iltihak edecektir. 

Parti Teşkil&tında 

Müfettiş Adedi 
F azlalaşhrıldı 

/stan~ul Parti Müfettişi 
Umumi Merkeze Alındı 

Mısır, ltaıyanm bütün tıslAm Ale
mini tehdit ettiğini btttUn Şark mem· 
leketıerine bildlrmt,tlr. lşte Muuo- Cümhuriyet Halk Partisi u
lini, ihtlraalarma karşı böyle bir ka· mumi merılrezi, mıntaka parti 
naat tevlit etmt,tir.> müfettişlikleri teşkilatında bazı 

de~1'i'klikler yapmı.şıtır. Bu te-
Boma MeballHade bed~~ıatı~ t~f:iş m~.ntakaı~~ı 

dahiline uç vılayet duşen mu-
fettişliklerin faaliyet sahaları da 
raltılmış, her müfettişe en fazla 
iki vilayet bırakılmıştır. Bu ~ 
rarla müfettişJiklerin miktarı
na beş müfettişlik daha ilave e-

K t
. V dilmiştir. Yen> müfettıişlik.lere 

anaa 1 ar mebuslardan Doktoı- Vehbi De. 
Roma, 23 (A.A.) - stefanl ajan- mir, Ziya Arkant, Doktor Vasıf. 

Mısıra Taarruzun 

Yakın Olduğu 

smdan: Adh Sl!'rı Levent. ve Fahre~ 
Mısmn lngillz kuvvetıerlle bUlik· tin Tiritoithmun ıayiınlerl tekar

rüır etnıişW'. Bunı&rdan başka 
te İtalya ile çarp~ Ur.ere ordu- C" :ı... • t Halk Partisi fstan-
sunu h&zırladıtına dair LOndra rad· urr~ı~ıye. . . 

da 
.. -ı t ılın"- ., __ _,_ bul viliyetiı idare h~~etı reısi 

yosun n....,.. .ya yap - ou.ccwe . p t:i aa.Wılyettar Roma mahfillerinde bu Fikret .. Sılayın ar . um~ml 
haber tahakkuk ettiği takdirde ltaı- hey.eti az~l'Jlla nakledilmesı v.e . 
yanın W<ayt kalımyacağı bfyan e- yerııne İzmır ~~u Reşat Mı- tstanbahm 79ftl Parti Mllfe«ltl 
dllmektedlr. ;.aroııunun tayım mUkıarrer- lıua1r. Mcbma Beta& MJ.marotı. 

İtalya, lnglllz 1'gali altmda bu- ırMerkez idare heyeti azasın- ! yetleri olaralk ıtahdit edilmis. 
kun olamıyaca2'ını bu misal Ji?ÖS- soy 1 ınm.• .. kısı sıbı yalnız cafif ve mUsta- rek "1nlan yazmaktadır: 
tenyor. Fakat bununla maden Demiştir. Veı.kil Aydında mus- kim• memur klfi ıelmiyor. MU- Hlc;blr gemiye isabet vtld olma-
aramak imkanı olmadıiım da tahsillerle temasta bulunduJu- teha9Sls lazam. o da az. mqtır. Fuat, dün vazıyet ve men-

ıunmaaa idi, Mısırın İtalyaya k&rfl dan Tekirdai mebusu Rahmi A. Hatay ve Antep vilayetleri mın. 
tarzı hareketinin bUsbtıtUn i>qka o- pak da Kocaeli mıntakası mü- taıka · ınüfettişliii Bıiııkesir me
ıacatmı pekAlA bilmektedir. Fakat fettWiiine, General Zeki, Parti ı busu Fahrettin Tiritoğlu uhde
'Mımr, İngiltere ne blrleferek ltaıya· idare heyeti izalıima tayin e- l:nne verilrnJştn-. Ziya Arkant"ın 
ya karfl harekete geç~efe ~bGııldilnüşlerdir. tefti5 mıntaka&ı Burdur ve ~ 
ettiği takdirde bu hal ..,ı.mdıki vul· ı Parti :nillettıişlerinden Maraş lnizlicUr. Do'ktor Vehbi Dem.irin 
yeti d~recek ve ltalya 0 zaman mebusu Hasan Reeidin teftit 1 teftiş mmta'kası da Erzurum ve 
icap eden mubwede bulullaeakbr. daireai Seyhan ve Menin viU- IICıars olacaktır. 

lotidadan itiraf ediyoruz. Cün.. nu söylemietir ve şunu ilive !l- Bir ihtı ... yeri açıltnea rast- zuıertnı Uıbat e~ olan b&t.aryaıa
kü maden aramayı devlet usuı- 1mittir. pi• birini tayin ediyoruz: rm pratik sahada ~ netice-
leri haricine çıkardık. Fabrika - Benzin f)yatlannın E~e - Zamanla öfrenir! diyoruz. lerlni daha milkemmeU-.urmtyecek-
işl.etllemiyec:e4ini, ticaret edile- ımmtalrMJnda muhtelif bahane- 1t mi preceifz, mektı1p mi ıertne sahip olm&ll laiç dııtnı bir .-Y 
tniy~ de biliyoruz. Nite- ilerle arttınJmıe oldulunu ıür· 1Çacatız? olmaz. 



---------------------·-----------VATAN ------------------------------24 -8 -940---

[ IŞIK VE NUR PEŞiNDE 

Binbir Gece Hayatım 

"Hıristiyanlann Mabudu, Aşkı 
Günah s ·ayar. Allah ise 

Sevdalılara Karşı 
-5-

Rahimdir,, 

Çocukluk aeneleriml sevdalı ola
rak geçlrdlğim için elime geçen 
her aşk hikl'ıyesini okuyordum. Mo
r.ıern ııev4& hlkAyelerlnin benim i
çin hiçbir culbeal yoktu. Yalnız 

fedako.r ve kahraman A.şıkların hi
kO.yclerini seviyordum. Aradığımı 

da en çok bin bir gece hlkAyele
rlndc buluyordum. Burada sihirli 
bir Alem, tılsımlı saraylar vardı. 

Sevdalılar bu saraylara kapanıyor, 
birlblrlcrlne doymak bilmeden ö
mUrleı-lnin sonuna kadar ya.şıyor

lardı. 

Babamın külUphaneJıinde bin bir 
gece lılkA.yelerlnin on sekiz ciltlik 
hlr t.crcUmesi vardL Burton adın
da bi::i tarafından doğrudan doğ
ruya arapçadan tercüme edilmiş· 
ti. BUtlln vaktim bu cilUer arasın
da seçiyordu. 

BUtün koml}\ıla.r buna l.llyan et
mişlerdi. Babama baş vurup şi

ı,a.yet ettiler. Ondan l}U cevabı al• 
d:lar: 

- Kızımın okumak l.stedlğf. kl
tnplar onun bileceği bir feydlr. Ne 
ben buna ka.rtşirım. ne de sizin 
ltarııpnanıza razı olurum. 

VUcudwn Amerfkada idi. Fakat 
rı.ıhum ve hayalim değildi. Hazre
ti SUleymana mQhrQnO getiren 
meleklerle beraber havalara uçu-· 

bancı görllr ve Şarkın malı sayar· 
dun. 
Babamın dosUarı benim Şark kı

yafetlerime alışmışlardı. Yaz için 
babamın sahile yakın bir yerde or· 
manlar arasında bir köşkü vardı. 

BütUıı gün Fk krya!etlmle or
manlar ve deniz kenarında dolaşu·· 
dnn. 

cSen kimsin-?> diye soranlara ce
vap diye hazan TUrk, hazan da A
rap kızı olduğumu söylerdim. 

Bir akfam babamla üvey annem 
evde yoktu. Yalnız fark kıya!etim
le iktifa etmiyerek eviml.zl de bir 
şark sarayı haline koyınıya kara!" 
verdim. Bir odanın bütUn eşyasını 
çıkarttım. Evin bUtiln yastıltlarım 
bir araya getirerek bir divan kur-

. dum. Bunun üzerine uzanarak A
cem şairlerinin aşk şarabı diye bah 
settiklerl şeyi içecektim. Fakat aşk 
şarabmr nereden bulmalı? Mutbak
ta aradım. Bir bardak sUtten baş· 
ka bir şey bulamadım. Yasbklar 
üzerine uzanarak bunu aşk şarabı 
niyetine içmiye hazırlanırken oda
nın kapısı vuruldu. Bir talanı ya
bancı mi8a!lrler gelmişti. Bunların. 
baba.mm ilk izdivacından bir kızı 
olduğundan haberleri yoktu. 
Odanın karışık haline ve yastık 

yığınlarına hayretle bakarak sor
dular: 

Sivrisinekle Mücadeleye 
Elli yedi .Bin Lira rıldı 

Emlnönflnde 
Denize Girenler 

Bize telefon eden bir ı,arilmlz 
JU şlkı\yette bulundu: 

«Bir çok zaman evvel tanzi· 
mine başlanan Eminönll meyda.

nmdakl faaliyet nihayet kolay
landı. Gazetelerin yazdıklanna 
göre, eyUUUn ilk haftasına Jıe.r 

teY tamamen bltmlt olacak ve 
ııaJdl vasıtaları De halk eskiden 
olduğu gibi meydandan istediği 
gibi gelip geçecek. Bu işe yüz 
binlerce llra orfetmekte.ıı mak· 
sat, meydana Yenlcamle yara

tacak blr gllzelllk \'ermekti. 
Maksat tahakkuk etti; fakat bu 
sefer meydanın güzelliği ile mev
kii ile hlc mütenasip oimıyan bir 
hAreketln bıı.-:l:ımış oldu~'llnu gö
rüyonız. Bu sıcak gtlnierde biraz 
ııerlnlemok l.&tlyen lşslz.lertn q... 

bahta.o akşama kadar Eminönü 
nhtımmdan denize glrdlklerl ve 
denizden çıktıktan sonra bir don
la rıiıt nır'~" dola'!nıuktal olduk
ları görUldll. Her giln vu1rua ge
len hu çirkin hareketin önilne ge
çflmc.o;lnl istiyoruz. 

Sıhh'ige Müdürü ''Haliç 
Sinek K agnağıdır,, Diyor 

Bataklıklar Kurutulmazsa Haliç 
Sivrisinekten Kurtulamaz 

Ankaradan gelen Sıhhiye Vekili 
HulQ.sl Alataş, dlln sabah on gün~al
mak üzere Yalovaya gitmiştir. Ve
kil, Yalovada kaldığı mUdde• zarfın· 
da Sıhhiye VekAletine bağlı olarak 
çalışan Yalova kaplıcaları mUdürlU
ğllnlln faaliyetini tetkik edecektir. 

Sıhhiye VekAletı. lstanbulda ya
pılan sivrisinekle mücadele il}lerlle 
alb.kadar bulunduğu için Vekllln, ls
tanbula döndükten sonra bu işle meş
gul olma.<ır, Sıhhat ve Sıtma Mücade
le müdUrlUklerinin faaliyetini gö7..den 
geçirmesi, Belediye ile bu hususta 
temaslar yapması muhtemeldir. 

Slvrislnckle mücadele et~afmda 

İstanbul Sıhhiye müdUrü A11 Rıza 
şunları söylemiştir: 

<- İstanbul vilAyetinin Belediye 
hudutları haricinde kalıın kazo.larm
da sivrisinek mücadclcslnl sıtma mü
cadele teşkill'ıtı yapmaktadır. Sıhhi

ye VekAletl, mücadele için vll!yct 

azdır. Tahsisat miktarı sıtma mll
cadele teşki!Atmın mücadeleye ayır
dığı miktara kadar çıkarılmadı~ı 

takdirde şehir dııfültndc.ki mücadl'.'le
den bir fayda beklemek imkimsızdır. 

Halicin iki sahili sivrisinek kay
nağıdır. Vak.tile burnlnrda tuğla• fab
rikaları mevcuttu. Biriken çamur
lardan tuğla fibrlkaları istifade e
derdi. Halen bu fabrikalar mevcut 
olmadığı için Haliçteki çamur ad:ı

cıkları gittikçe artmaktadır. Bu a
dalar kurutulmadığı .takdirde H~iç 
sahillerinin sivrisinekten kurtulması 
kabil olamaz. Zaman zaman mazot 
dökmek suretlle Haliç sahlllerlndeld 
bataklıkları tesirsiz bırakmıya ça
lışıyoruz. 

lstanbulda sar1 hastalıklara karşı 
açılan mücadeleye devam etmekte-

yiz.Elinde muayene cüzdanı bulunan . 
ve cemiyete kayıtlı olan esnafı tl!o-

lstanbUllUnün Gözüne Çarpanlar 

Mecidiyeköyünün 
Mantar Mahallesi 

-·---------
• 

flükumet Bu Evler için 
Temlik Kararı Verdi 

Vekriller heyeti senelerdenıbe- •Milii emlak müdürlüifü• bu 
ri tereddüt iç: nde yaşıvan, mülk- cmr11.vakileri yıkmıya cesaret 
Jeııine ve topraklarına bir türlü edemed~kleri ıçın Dahiliye ve 
sahip olanuyan Mecidiyekövlü- Malivıe Vekaletlerine müracaat 
leri sevindiren . bir karar ver- etmişlerdi. İşte bu müracaat il
miştir. Bu karara ~öre milli ha- zerine Vekiller Heyet4 vaziyeti 
zineve ait topraklar üstünde tetkik etmiş ve temlik kararı 
yapı ve yollar kanununa aykırı vermiştir. 

olarak ev ve kulübe yapan her- j Şimdi bir komisyon teşkil e
kes evine ve kulübesine sahip dilmiştir. Bu komisyon binala. 
olabHecektir. Buradaki evleıi'n rm işsıal ettiği arsalara kıymet 
hemen hepsi de polis ve jandar- biçmiye !başlamıştır. Takdir edi
manın dikkatine ra,ğmen bas- 1 len kıy.met ile bina sahjpleri 
ka yerlerde hazırlanmış ve sıe· arsaları satın alacaklar. Kara· 
celeri 2izlice getirilerek kurul- ra göre bedeller derhal ödenme. 
muştur. si lazımdır. Ödemjyenlerin ev-

Hemen her sabah buradaki leri satılacak ve paralan lkcndi
evJerin sayısı artıyordu. Bir de- 1 lerine verilecektir. 
fa ev kurulup, içine de aile ye~- 1 Beledi:ve burasının pl?nını da 
Ieşti'kten sonra mesken masum- yaptıracaktır. 1293 harbınde ibu
yetinden i:stifade ediyor, beledi- raya yerleşen muhacirlere iş,ga1 
ve de vıkamıvordu. Buradaki ettikleri yerler parasız temlik 
meskenler ı.receleri kurulduğu edHecektir. MedcUveköylüler 
için bu semte mantar mahallesi paranın derhal ve bir taksitte 
denmişti. Semt. son senelerde istenmesini biraz ağır buluyor
rağbet kazandı,ğı ioin kulübeler lar. Bunun için de hükUmetin 
ev, evlerde apartıman halini şefkatini iistemi'.,'Y·e karar ver-
almıya başlamıştı. Belediye mişlerdir. 

POLiS: Belediyede: 

Hırsız Sebekesi • Plaka Borcu 
yordum. 
Hnrunurreşld devrinin aşk ma

~all:ı.n içinde kendimce roller alı

yordum. Masaldaki blr genç kız 
hiç beklemediği blr dakikada aev
d!ctf ile karşıla.şıp heyecandan ba
yılınca ben de beraberce baygınlık
l&r geçiriyordum. Bir insanı sev
mekle Alla.hı ııevmek benim için 
ııyrı ayrı feyler dcğlldl Sevginin 
bir nevln!!cn diğerine yol vardı. 

- Kız, sen ki.main? 
Cevn;> verdim: Munzam Belediye 

Tahsisat Listesi 

dan kurtarmak için muayyen za-
emrine 45 bin llra tahsis etti. Bele- Fatihte sık sık vukua~elen Plaka resminden birikmiş 

manlarda. aşı yapılmaktadır. Ynlnrz bo l f ·ı -.J ·ı ır.• 
- Ben Semerkanttan gelmi~ bir 

Türk kızıyım. 

diye huduUan dahlllndekl mücadele hırsıziı'kların failleri sık1 takip.. rç ann a veya tecı ~ı ece,..ı 
Belediyeye aıttlr. Mücadele tahsisa- istiyoruz ki, esnaf arasında cemiye- ten sonra yakalanmış, adliyeye hakkında verdi.en !haber doğru 
tı lse sadece iki bin lirııdır. Bu se- te kayıtlı olmıyan ve muayene cüz- te:ılim edilmiştir. Niyazi, Ahmet ddildir. Dah L.yc Vekaleti höy. 
ne sivrislnelderden çolt ziyade Jikti- dansız bir çok esna! mevcutmuş. ve Cemalden ibaret hırsız <,.ete- ie bir şeyin La1:ı .s mevzuı.: l'\} 1-

yel edildiği için biz, Belediye Hesa- Belediye elindeki saltıniyetten istifa- si muhtelif ~ecelerde Fatih ci- mıyacağını bildirmiştir. Veka
bma yapılan mücadeleye on bin lira de etmek suretile esnafı muayene varındaki evlere lö(irmiş, bul:ıbil- !etin emri üzerine Belediye pla
vermeği kabul ettik. Böylece 12 bin cUzclanı almağa mecbur kılarsa hiç I dikleı i kadar para, mücevherat ka resminden lkalan borçların 
lira. ile: geniş !stanbul şehrinde slv- şüphe yok ki. hastalık daha çok a- ve eşvalan ortadan ikavbetmiye tcsbitine başlamıştır. Vekalet
rlsinekle uğraşılacaktır. Belediyenin zvJır. Bu seneki hastalık saytsı gc- n ..t ·ınffak olamadan yakayı ele 1 ten bu husus hakkında ver.i bir 

Deli olduğuma karar vererek A.
deta kaçtılar. Ben de azar işitmek· 
ten korktum. Odayı e.cıkt haline 
koydum. 

Ertesi günden ba.şlıyarak etraf 
ve civarda bir rivayet çıktı: Ba.ba-

Belediye işleııi hakkında alfı
kadar vekaletlerle temas e tmdk 
üzere An'karaya .ı;ridcn belediye 
muhasebecisi Muhtar diin şehri-

Hırlsttyanlarm tasavvur ettlk
"eri mabut. sevdalılara k~ za
imdlr. Al}kı mutlaka cezalandırır. 
Halbuki Allnh sevdalılara karl}ı 

daima rahim ve l}efiktlr. Gökten 
yeie yağmur gU>i sevda yağar. Bü-

mın gizli blr harem dairesi varmış. 
Orada uzak yerlerden gelmiş kız-

rnıı.:ze dönmüştÜT. Belediyenin 
muhtelif işler için hazırladı_ğı 
munzam tahsisat listesi Dahiliye 
Vekaletince a\rnen kabul edil
miştir. Bu listeve ı:öre vilayet 
bütçesinden 75 bin lira pasif 
korunma işlerine, 15 bin lira 

m~cadele için ayırdığı mlktnr pek çen senekinden azdır.> vermişlercir. emir ı:?elmedi,ği müddetçe Bele-

lar aakl~ormuş. • 
----------------- diye ibakaya •borçlarının tesbiti

Zavallı babam. bu rivayetin ne
reden geldiğini hlçblr zaman anlı
yamadı. 

rm 

Tekaüt Sandığı Olmayan 
Mülhal( Büdçeli Daireler 

tün mevcutlar bu ımyede gonca a- --------------
çarlar, bUyUrler ve çoğalırlar. 1 

Bir Yıllık 

Odun Stoku 

çocuk bahcelernne, 900 lira tele- A • •• 1 d kl "d b .. t · d · 
fon hatlarına. 313 bin lıra Be- ' ~ahiliye Vek~letı, tbe~au\.s~n-

1 
u k~r:'- ı arc u çcsın en verı-

Kendime Arap kıyafetleri yap
trm. OnUme gelen herkese tekrar 

bek. istinye yolundaki istimlak ~hgı olmıyan ~ulh~k utçe ı a- ece ır. . .. 
ve inşaat işlerine, 1000 Jıra Kar- ırelerle hususı dmre~erde . çalı- Ev.kaf, zıraa_t bankası, mulga 
tal ve Yakacı_ğa, 768 lira köy 0 • şa~. ~emu; ve ~uallımlerın te· şehrcmanetlerınde çalışanların 
dalarına, 1200 lira şehır ve köy kautlukle~ıne da.~r, .1683 ~uma- bir haziran 1930 tarihinden ev. 
mekteplerine veri!ect.?ktiT. 'Be. ralı askerı ve. mu. lkı tekaut ka- vel geçen hizmetleri te'kaüt he-

ediyordum: 
Be.n Amcl'ikalı değilim. Ben 

bir Arap kızıyım. Fiyat Jl}Urakabe komisyonunun 61 f k k 
ıed . ıı...··t · d 200 b' l" nununun ıncı ı rasına e sabında sayılması bu müddetler Bir Türk veya blr Arap kızı ol- kararmıı. göre, ''odunun çekisi 435, ıye tuu çesın ~n. •n ıra olmak üzere bir kanun layihası . . k .. "d ~ ·1 ·ı 

duğuma kendimde en ktlçük bir perakende hallnde kUOSt~ iki kuruşa ilctısadi mücadelcy~ 75 bin lira h 1 t HAl eclisin ıçın te aut aı a 1 ven mesı e 
• azır amış ır. a en m me ttur ~Uphe yoktu. Şöyle dUşünüyor- satııınrya başlamıftır. Bu seneki o- pasif korunmaya, 10 bı'n lira bütçe encümeninde bulunan bu şru · . 

dum: dun fiyatı geçen senekinden çeki Haliç idaresine, 154 bin !ira et layiha meclisin ilk toplantısında 1 Bu fıkra ta~a . beledıiy.ele;ı-1 
- Mektuplar postada bazan yo- he.sabile 60 kuruş fazladır. Bu faz- · ~~1.-ı:... t 3 b " 1. .. . ı:n. umumi heyete sevıkedilecektir. 1 memurlarına şamıl de,llıldır. 

dr u<•Au.ra ına, ın ıra ~emız ...,.. .. v • • Bunların tekaütlükleri hakkın-lu:~!~:=azm~· yanlış a eslere lalık amele ücretile, nakliye masra- amcleleııi için kantin inşasına Te'ka:ıt sandı.~ te7kilatı olml- da Dahiliye Vekaleti tarafından 
gö tının çokluğundan ileri gelmekte- sarfedilecekt.ıi:r. yan ~~lhak butç.elı d_~ırelerle başka bir kanun layihası hazır. 

Beni de yola çıkardıklan za- dlr. Dlln 9ehrln muhtelit semtlerin· hususı ıdarelerden ve mulı.ra.şeh- !anmaktadır. · 
TUrkl • -btstan eri Belediye muhasebecisi Anka-man ye veya ~... Y - deki k6mürcülerde odunun kilosu iki remanetlel'Me İstanbul mahal-

----o----rıe nasılsa Amerikaya gq_ndermiş- ! kuruşa satılması lfı.zım gelirken 90 rada, Sürpa,gop arsalan içinde li idaresinden ve AnkaTa hele-

ler veya 100 paraya satıldığı görülmüş· ! bulunan üç hurda ermeni kili- diyesinden maaş alan memurlaır Adliyede : 
Her akşam. güneşin batışını se~1.r tUr. Zabıta ihtlkAr yapanları tesblt sesile ~araj ve qroşedeki ,llazino- bu kanundan istifade edecektir. 

için deniz kenarına giderdim. Gu- edecek, cezalandıracaktır. nun istimlakine ait menafü: u. Bundan başka muallimlerdcn, 
rup ycrlndeld feklJler arasında ca- Belediye, l}ehlrdeJd kömür ve o- mumiye kararını takip etmiş ve umumi muvazeneye dahil hiz-
mı, lmbbe ve minareler, tılsımlı dun Blokunu bir müddet evvel tesbit • 

bu kararı beraber getirmiştir. metlere veya umumı muv~ze-
saraylnr görUr gibi olurdum. Çün- etmiş bulunmaktadır. Bir ay evvel --o- neden bu U:larelere ve yahut 
kü Şo.rkın, günefin battıtr yer is- yapılan kontrol esnasında depolar- ı bu idarelerin birinden diğerine 
tıkametfndc olduğunu bana söyle- da bir senellk ihtiyaçtan fazla odun MALİYE VE ADLİYE nakli memuriyet etmiş olanla
mı~ıPrdi. Şarka olıın sevgiyi bin bulunduğu anlaşıldığı halde bazı pe- VEKİLLERİ rm hizmetleri tekaüt kanunla. 

bir gece hlk!yelerinden ve Acem rakende depolarda hAIA odun bulmak Maliye Vekili Fuat Al?ralı, rında derpiş edilen hizmet müd-
ŞPJrlerinden aldığımı da söyllyemi- kabil değildir. Belediye, odun saklı- Adliye Vekili Fethi Okyar diin detlerinin hesabından sayıla
yc ı?ğirn. ÇQnldl bunları okumaz.dan yanlar hııklanda kanuni takJbaıa gi- sabah An.'k.aradan şehrimize ,gel. caktır. Bu müddetlerin tekaiit 

• 
Sazhdere Cinayeti 

Taksimde Sazlıdere rnahalle. 

sinde metresini öldüren Tahir, 

ikinci cürmü meşhut mahke

mesinde tevkif edildil?i esnaJa, 
e!imde tabanca vardı. Bixdcn
bire ateş aldı. Pembeyi istiye

:-ek öldürmedim, demistir. "\ el de kendimi Amerlkaya ya- ri~ecektir. mislerdir. ve yeti:m aylıkları son bulun-

=--========================~'===========-===--=-=========:! -·-Dtter taraftan ba mamara brşısında 
senin bagttnkll bWJUSI bayatını Mnana gel· 
mit dJye kabul etmen ve bafkalamıın iyi
iği ve saadeti için bir Hıur rotil oymunağa 
ıa:urıanman, yaman bir flldrdlr. Bundan 
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yamanmı biç dUtllnmedJm ve kimseden ıa benim gitmek üzere olduğum yolun birine tamamlle uygun iki ir.sanın birleş-
duymac;tun. • yokusuyuz. Biraz evvel, biraz; sonra ..• Ne mesl, ahcnkll bir çift kurması o kndar na-

Ba plf.ru naıııJ tatbik eclebllecıettz, timdi ehemmiyeti var. Fakat bütün bir hayatı dir bir şey ki, buna lmk!n verdiğime çok 
bunu ~ bazırlıyalım. Ben Udncl bir ıı;ahtdlk içinde geçirmenin acısını dUşlln". memnunum. Stzın ııaadetlnlz bana eza ,-er-
Uızrr olmak c:ıeearetlnl kendlıncle balruuyo- Ben ııana ~bedi se\'gt kaynağı gözüyle ba- miyecek. eğer b!Umden sonra rulı yaşıyorsa 
rum. Fakat eana tam bir miltteftlr Te yar- karak kendi kendimi aldatmakta, senden ,.e ııevlnç ve rJem duymak kabiliyeti \'1\rsa 
dımcı oıacaınn. her gün bir sevgi sadakası almakta de- belki de sevindirecek. 

Mehmet Ali ile Ahmet Fud b9fı.,& ve- vam edece.kttm. Sen genç kızlık hulya.lan- Ya,·rumuzu kimseye eutirmlyece!;-lnl hl-
rerek tU iki meeeleye ayn •JTI çare dU- nın haSretlnl çekecektln. Sahte bir hayatı llrlm. Onu sana emanet edJyorum. Ana."I., 
şündUler: fedakArlık· diye ı;ürükir.menln azabını her babaf!ı sen olacaksın. Ahmet ırnı.ıl, çocu-

Mehmet Alinin ölmüt diye göriinerek or- gfiıı duyacaktın. Fazla olarak ta idealine uy- ğun tahslllne alt işlerde sana yıırdınıcı o- • 
tnhkbn f!bcdl surette çekJlmealnln, sonra gun arkadaşı nlhayet buldugua hald4' onun- lacak. Beni kendisine hatırlatmıya çalışma-
th ""eni bav3t1 •...ın orenl ........ ...__ do-·"ının la blrl....,.ınemek •mM, ..,.ık bir '"aJ'a gihl 

hyacağnn. Deniz ortasında kendimi bir 
sandaldan a'jllğı bırakacağım. Böyleııi he
pinıtz l~in dnha iyi. .. ~ 

Mehmet AU, zabıtaya olan nıektubunda 
bir hast:ılık yUzUnden dUnyndan ayrılmıya , 

i karar verdiğini, mezarını Marmaıanın or
tasında aeçtlğlnl anlattı. 

l\lehmet Ali, başkalıirma gtr..terllmek ü
zere Ahmet Fazıla da bir mektU)l bırak
mağı tabii buldu. Bu mektupta şifa bul-

maz bir hnstaııJ;"R utra<tığını, Londra<'la da 
bir doktorun muayenesi netlc~lndc anla- il 
dığını söyJUyor, hayır işlerine dlJedlğl gibi 1 
aarfedllmek Uzere kendi ine on hin lira 

bıraktığını 'e bu para için bankada kendi ı : 
aihıın bir hesap açtırdığını anlatıyordu. 

Dcmlrlıı tahslll için de kendisinden yardım 11 

\ ' O ah\ka istiyordu. 

1 

., ,,. "lJ" " .....,- e··~ -ı- ....,. _,, " Yeni babasına haha diye altşırsR. hayatı da.-
yolu- kalbinde l~leyJp duracaktı. ha mu,·azenrJI ,.c ahenkli bir şeklide ~1i-

Ulrlncl davavw bal .._._ M .... --t Ali Un Yollarımr-.:t ıı.~·ırmok lnık:\nı hatu., g"le- ı ı 
"· ~"' .,......, " " rlir' Varımı yoğumu -sana bırakıyorum. Gazeteler, l\lehmet Alinin öJQmlinden bir 

,, 

1 
mektup yazdı: Blrl Nihale, dJğerl zabıta- blllrdl. Bunu glSze alamadım. Çek.lllp git-

11 '•aıruz ban•·-.... •·ı p"-~· lan oıı bı )Jr:n•·ı dımlz ka.zaııı diye bahsettiler. Yüzmek irin 1 ya. ll';'i\nrli.oıU Ahmet f'Mıla... mek <laha basit gibi geldi. .a .._,.au. .... .w.ıı n ••.• > ı ı 
:.·rhule <•lan mektupta f3yle dedi: Emin ol ki, sana karşı en kll\'flk bir ıu-ı ayırdım. Dilediği ha~·ır ı,ıerlne ııar!etmelt bir 8ll.Ildaldan açıkta <lcnlze ı:-ırdlğl, hiç 
..,:'\Jf>:ıl. ben U7.ttn hlr Mıya.hate çdnnıya beslemlyoruın. Blitün tah"lllmlze, lradt-mize, llr.ero Ahmet Fazıla tcrkcttlm \'O iıunu şiiphcslz kun-etl ke$Jlerek ooğulduıtu yazıt-

k!tmr 'errllnı. Geri dönmeAi olımyan bir tuun.ıınu.za rağmen her birimiz umumi iı;tl- hayatta iken onun namına g~lrttim. dı. Bir kaç gllıı sonra da l\f:ırmar:ı.•a başı ı 
H>.•·"hnt... Biri bana, dltor"i h&Atalıfmda mal ,·arlığın çok zayıf, çok ınukavemetıılz Mektubumu kim!lt'ye gösterme. Yırt at. boş bir ll&ndııl keşfedildi. İç,lnde de Mehmet 

.. DOKTORUNUZ 
DiYOR Ki:--'~ 

Terlemek 
Hastalık mıdır? 

Terden bol bol şikayet edilen 
bir ınevı;;lmdeylz. Buna karşı 

hepimiz çare ıı.raınak ihtiyacını 
duyarız. 

Blllyorz ki, vücudlimllztın (Te· 
mlı.llk - Tanzlflye) ~kllAtının 

milhlm merkezlerlndeu biri (ter 

111ddelerl) ,.e ter de bu elluwn 
toplayıp slipUrdili;rft attprtıntil
dür. şu halde terlemek genel fiz
yoloji bakımından ,·Ucudtımtlzde 
olan bir çok hayaU faaliyetlerin 
sonunda hasıl olan muzır ır"e pili 
artıkları ,·ucutten atma işidir. 

Terlemesek bu pis ve muzır mad
deler vücutta. kalırlar, bizim için 
bir çok hastalıklara lebep olur
lar. 

Ayni umanda ter bizim için 
sıkn·ı olmaaına ratmen gönlUğU 
dış ıucaklığmı tanzim l~i dolayı
slle lılzl ferahlaııdınr. Ter ile 
insanlar yak!cı sıcaklara kartı 
muıca,·emetlerlnl arttırabilirler. 
1t bö3 le olduğu halde biz )ine 
terden l}Utt.yet eder ve terleme
mel< isteriz. 

Terin bir fayda8ı da bizi faz

la temiz bıılundunnıya mecbur 
etmel!lidlr. l\fuvazenesinln bozul
<luAunu bize ancak ter baber 
\'erebilir. Yalnız fazlalığı 
,.e 11ebeplerl üzerinde ha&tıalJ bu
lunmamız 'ı<'aP eder. Terlemek k 
esaınnda tabii olmakla beraber 
fizyolojik ve tabii bir sebebe da
yanmıyan fazla terleme bir hu
talık ı~tt ola.blllı:. Umumi 
surette gıdalanma tıı.n:ı çok r
Jcmede helll başlı bir sebeptir. 
GUç haunedllcn bir yiyecek. bol 
ııu lhtiya<'ı uyandınr. Bundan 
dolayı fazla alınan su elbette 
,•ııcutte kalamaz. 
Şu halde çok te.rlerlz~ Bu ba· 

knndan yemek pltlnne tarzııe 
terleme ara...~ındakl mOnuehet ü
zerinde durmak boş bir şey sa
yılm:ız. Çok 'yağlı, kızartılmış 
yemekler. umumiyetle •alamura
lar fazla sa lçlnnek 11uret1le ter
lememıze yol ~ar. ı;u halde tlt
mıınhkla mücadele tçln mide l
ifinde ke~-flyet ve miktara dik· 
kıat etmek ile fıızla terlemelrten 
komlimlzi koruyabiliriz. 

ne devam edecek ve b.hsilpt 
yapacaktır. 

-0--

Konservatuar Yeri 
İstanbul konservatuarı için 

Sehzadebaş.ında ayrılmış ve is
timlak muamelesi ikmal eöil
miş -bulunan arsada, voirlyeti 
hazıra dolaıyısile bina ya))ınak 
mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 
Bu yerin şimdiUk.. ıbahç~ haline 
ı.retirilmesi kararlaşmıştır 

--o-

Yol lnşaah 
Ankaradan şehrimize ı?elmi$ 

olan Nafıa Vekili General Ah 
Fuat Cebcsoy vilayet yollarını 
tetkik etmektedir. Nafıa Veka •• 
leti, İstan:bul yollarile di,i!er vi
layetlerin yolların~ inşa etmek 
üzere 1940 senesi için bir proR· 
ram vücude ı!etirmiştir. 1940 yı. 
lı başında inşasına başlanan yir· 
mi iki köprüden mühim bir !kı& 
mının inşaatı bitmek üzered::
Memleketimizin ihtiyacı kırk 
dört bin kilometrelik bir yo~ 
şebekesidiT. Bu yolların ıslah, 
in.<:a masrafı 370 milyon liralık 
bir yekuna bali~ olmakta. ayrı
ca mevcut yollar üzerinde SC'Y

riiseferin bozulmaması ve yo! 
!arın harap olmaması için sene. 
de iki buçuk mılyon liralık mü
temadi tamirat masrafı yapıl· 
ması zaruri b.1lıtıırnaktadır. 

-====;;:;.;..==-===:.;__;===' 

RADY8 
CUMARTESi 24/8/940 

7.30 Program ve saat ayan 
7.35 MUzlk CPl.) 
8.00 Ajana haberleri 
8.10 Ev kadını 
8.20 Müz!k. 

13.30 Program ve saat ayan 
13.35 Müzik: Plrut neşriyatı 
13.50 
14.05 
H.20 

15.00 
18.00 
18.05 

18.30 
18.45 

Ajans haberleri 
Mllzik: Pln.k neşriyab 
MUzik: Bando plA.kları 
Müzik: Cazband (Pi.) 
Program ve saat ayan 
Müzik: Arjantin tangolan 

Müzık: Bahar sesleri, Strauu 
MUzik: Radyo caz orkestrası 

19.15 MUz.k 

19.4ts Saat ayan, ajans haberleri 
20 00 Müzik 

20.30 Konu~nıa (Günlln meseleleri) 
20.~ MU7.ik: Fasıl heyeti ..... ,~ tıılkan doktora yıuulıftn iki ınektubu birer ııarçruuyn:. tradenıi7.İn haricindeki bir Brrı1kacağtm dı(er mektuplarda hıırolcetl- Alinin elbl!ıelrrl bulundu. Cl<'bindckl baZJ 

11 
yıuıiı' Y.arnara koydofuııun belki de rar- takını tes:ıdUnertn bir aı11ya gelmesi bire mııı sebebini şifa bulrruıı; t.lr haı-talık diye e\·rıık hllviyetınl gösfttlyordu. ı.. • 

1

.21.lts MUzik Gitar soloları 

'--------------' 21.30 Konı~mıı. (Radyo gazetesi) krn<hı t-lrluıı. Kararım hiç ,uphr.ı )ok ld, her ~n lyt \·eya kötü oyunlar oynnyablllr. göstereceğim. Ö!Um hakkında hiç kimsede ştlphe kaJ-
1,(.: ;;ıuıl•'jlıktaıı ıtulmwttur. Fakat l•u: ın Dl'irı,anın bıı dli:t.enlni olduğu &:ibl kabulden l'll~rımı l\larnıaramn orta.<ıındıı l<en- mıı.nuı51 için Mclımet. .ıUi ile Ahmet. Fazıl 
:fıı1Avı ı.,,ndl kendlnfl taı-klerde !Hıluuıı.a.. haşka ne çanımlı; \Rr'! dinı yapacağım. Oesedlml aral'J'lla, buldu· bütün teferruatı dUşünmllşler, tu..urlamı.- .Ö.kuyÜr;,u!anmız (Doktorunuz di-
lfN' $• ~ lıı hu -~fllfo "'Olt'A vumlmaı;ı her Jlf}yafınt yeniden kumıanr, uz.un senelik ramszsın. Se,;tıtım mezarda rahatını bo- l::ı.rdı. yor kil Lı.şhkh bir yazıyı her gün 
~rin;;, için fyt otmnı,~. u.pblal& DIMNl ı>I· 701 nrirıW~lı: ~ıf!'tfle bt"n lstf;:;orum. Biri- ı':ulnı&ııın diye her tarafm111 nl;nlıklar bağ- . (De\am var) bu sayfadıı çerçeve içinde bulacak-

~".=.:==============ı::::m===::::::.:·======::x:===============================-===:..=:==:::=:==============::-:.=======-==================ı lıı.rdır. 

NOT: 21.45 
22.80 
22.5C 

2310 
23.23 

Radyo aalftr. orltestra.sı 

Saat ayarı, ajans haberleri 
Rad~o salon orkestrası 
M:lzlk: Cazband (Pl.) 
Yumkl l)roçam ve kap&ıUt. 



24. 8 - 940 ------------".'"'-"-----------------V'A TAN ------------------,..----------~---

vaziyet 
R*i#M w Rmtt&®f '$11 

18 Hazirandanberi 

1002 Alman 
Tayyaresi 

_ Siyasi, Askeri 

Mısır - İtalya 
Son gelen. haberlere bakılır- Düşürüldü 

ea, Mısır - Italyn. gergintiği- ı 
nin, dünküne nazaran, daha art- Londra. 23 (A.A.) - Dilşürül
mış oldu~una hi.ikmolunabilir. dl'kleri bugün haber verilen 
Mısırın yüksek bir şahsiyeti dört tayyare •ile 18 hazirandan
Rovter muhr.bir"nc verdiği be- bPrı İngıltere üzerine yapılan 
~anatta; Mısır hükumetinin, i- hiıcumlarda düşürulen düşman 
talyan kıtalarının tecavüzü tak- tayyarelerinın adedi 1002 ye ba
dirinde hnrbe girmek hususun- N! olmuştur. 
dn verdiği kararı tekit ederek Bu akşam da İn.giltcren~n ce-
ılemiştir ki: nabu şarki sahılinde lbir şehir 
. •İtalya Mısın istila ederse, üz?rine yapılan hava hücumu 
lnt:Filtcre ile Mısır müşterek da- esna~ında üç Alman tayyaresi
,.a kin dökülerek birbirine ka- nin düşürüldüğü zannedilmek. 
rı"acnk kanlarilc birleşecekler- tedir. 
:lir.• ALMAN HAVA TAARRUZ-
İtalyanlar iı;e, Mısırlılar ta-

1 

LARI GEVŞEDİ 
rafından İngilizlerle bernber Londra, 23 (A.A.) - Hava ve 
:yapılacak teşebbüslere lakayıt Arıav..tan nezaretlerinin tebli
kalamıyncaklarını ve harclcet- ~i: 
lcrin mukabele göreceğini söy- Gece zarfında düşman tayya-
1üyorlar. releri İngiltere üzerinde faali-
İTALYA - YUNANİSTAN yet göstermişlerdir. Alman tay

yareleri münferiden veya .kil
cük gruplar halinde hareket et
mişlerdir. İn_gilterenin ve cenu
bi Galles eyaletinin muhtelif 
nok.taları ve şimali Skoçyanın 
bir şehri üzerine ibirkaç bom
ba atmışlardır. Londra civarın
daki bazı mıntakalar üzerine de 
bombalar atılmıştır. Evler ve 
bir sinema hasara uğramıştır. 
insanca zayiat azdır. Şimali İn
gilterenin iki şehrinde bir hu
susi ikamet,gah hasara uğramış
tır. Cenubi İn,gilterenin iki şeh
rinde hafif ha.sarat olmuştur. 
Sair mıntakalarda hafif hasa
rat ve insanca zayiat olmuştur. 
Bir miktar ölü kaydedilmiştir. 

Evvelki telgraflar, İtalya -
Yunanistan münasebetlerine 
hasmane hir veçhe \'erecek ma
hiyette idi. İtalyanın resmi ga
zetesi, Arnavutlarla meskun 
Yunan topraklarını açıkça isti
yordu. 

Diin Romadan ''erilen malu
mat daha yumuşak ve daha uy
saldır. İtnlyanın Yunanistana 
bir ültimatom vererek İngiliz 
garantisinden vazgeçmesini is
tediğine dair dolaşan şayiaları 
Roma salahiyettar mahafili 

tekzip etmiştir. 
RUMEN MÜZAKERELERİ 

Rornanynlılarla Bulgarlar ve 34 ALMAN TAYYARESİ 
Macarlar arasında Dobruca ve DAHA D0ŞÜRÜLDÜ 
Trnnsilvanya için devam eden Londra, 23 (A.A.) - Hava 
tniizakereler tabii seyrine gir- !lezaretinin isUh'baTaıtı servisi, 
mi. tir. Dün Macarlar mukabil Havdarabat nizamının filotilla. 
tekliflerine Romanvalıların ce- anın son on ~n zarfında 24 
van \'ermekte istic;l etmedik- Messerchrnidt ve Yun'kers tav
lerine asabileşmişlerdi. Müza- rYaresi düşürdüğünü beyan e't
kerelerin inkıtaa uğramadan I miştir. Bu flotillanın ceman dil. 
devam ettiği bildirildiğine gö- . şürdü,ğü tayyare aded 34 e bali2 
re, vaziyette bir gayri tabiilik olmaktadır. 
yoktur. Ve Roman)'& iki kom
şusunu da siliıh patlatmıva ya. 
naşmadan tatmin edecektir. 

HARP VAİYETİ 

Harp vaziyetine gelince, ha
va harbinin yıldırım haftasın
dan bir netice eıkaramıyan Al
manlar üç gfüıdür kesif tayya. 
re hücumlanna tekrar başlıya
ınamışlardır. Bazı emarelere 
na7.aran, Alman hava km,'Vetle
rinin kesif taarruz sisteminden 
\"azgeçtiklt>ri anlaşılıyor. Ha
va taarruzlarının yavaşlaması
na muknbil. uzun tnenzilli ba
tarvalar faaliyete geçmiştir. Ev
\'elki ı!iinkU yazımızda işaret 
ettil:imiz ihtimal bugün tahak
kuk etmiş bulunuyor. Alman 
uzun menzilli toplarının İngiliz 
ehirlerine düşiirdüklcri mer

mi s:ıvıs1 bir günde yüzü bul
muştur. 

l\ıın~ muknbil. ln,ilizler de 
tt7.un kara toplarile İngiliz sa
h "ilerine en ~·akın olan Kale 
lim,.nını bombardıman etmiş
lerdir. 

.Japonyada Milli 
Bir Konsey 
Karalayor 

Tokyo, 23 (A.A.) - Domei ajan
llDüft'lnıdlftlll'lb• l'öre, '=1apbd)'IDua 
yeni bünyesi kaU ııeklini almaktadır. 
Slyast partilerin lAtviJe ilk adım .a
tılmış bulunmakta idL Yeni bUnye
nin asabt merkezi milli konsey ola
caktır. Bu konseyde memleketin 
muhtleif bölgelerini temsil eden 800 
~za bulunmaktadır. Mlllt konııey bir 
siyasi teşekkUl olarak değil, parlA
mentonun bir mütemmimi olarak 
fcrayl faaliyet edecektir. BqvekU, 
konseyin tabii reisidir. ParlA.mento 
Azası konseye intihap edilebilecektir. 
Başvekil Prens Konoye, 23 veya 24 
AğuStosta kendi nokta! nazsına gö
re yeni bUnye hakkında bir pl!n tan
zim edecektir. 

Beyoğlun' da 
Caddeler 

Genişletilecek 

Dobraca 
raa~akereıerl 

Bir Anlaşmaya 
Vanlacağı 

Muhakkak 

Trotsky'ye nan 
Otopsi Yapıldı 

Katil Hastahanede 
Yatıyor 

E 
Transllvanya 
Mlzakarelerl 

Heyetler Bu 
Sabah Tekrar 

Usullerin Kölesi 
Olmıyalı~ ......... ri .. ) 

şevk ve heyecan yok yere he
ba olur, ,gider. 

Tııhafı şu ki, bu memlekette 
usulletıin bir tek müdafaacısı 
yoktur. Halk şikayetçi, memur
lar şikayetçi, hatta vekiller şi. 
kayetci. .. Kurulu usullerin ana 
merkezi malivedir. Öyle oldu~u 
hal.de usullerin köleli{!inden 
Malıye Vekilı Fuat Aj!ralı ka
dar acı acı şikayet eden kimse
ye rast ,gelmedim. 

Vatan Limited Şirketini kurar Karşılaşıyorlar 
Bllkreş, 23 (A.A.) - Stefani ajan· ken, merak edıp hc-r türlü mua

FELEK 
-- Yazan: B. FELEK 

Bu Ense Sende 
Oldukça .. 

- Oo! Hoş geldin yahu! Se 
ni bekliyordum vallahi! 

- Evet! Sen habersizce ye 
rini değiştir de, sonra da senı 
bekliyordum, diye serzeniş et! 
Böyle vefasızlık olur mu? 

- Davul zurna mı çalalım 
knrdeş! Eski yerimize geldik 
diye yazdık ya! BUkre~, 23 (A.A.) - Ste!anl a

jansından: 

CraijoTada Bulgaristan ile Roman
ya arasında cereyan etmekte olan 
mliza.kereler hakkında Rumen gaze
teleri, bu sabah bir çok mufassal ha
berler neşretmektedirler. 

Meksika, 23 (A.A.) -Troç
kinin öğleden sonra yapılan 
cenaze merasiminden önce 
Meksika kanunlnrına tevfi
kan cesedin otopsisi yapıl 
mıştır. 

sından: Turnu - Severin"de Roman
yalılann Macarların aktedecelderı 
önümüzdeki içtlmaın tarihi cumar
teııi sabahı olarak tesl:)it edilıniştlr, 

meleleri !kendim takip ettim. 
Bir günde bir beyanname ver
mekle ve bir takım _garantıler 
~östermekle bitmesi lazım ge. 
len kuruluş işi tamam üc av 
sürdü. Her adımda iyi niyetle. 
~iller yüzle karşılaştım. Her 
memur şö',le diyordu: 

- Ben onun farkında mıyım? 
•Vatan•' ın çıktığını daha düu 
öğrendim. 

Unlversul gazetesi, bu müzakere· 
lerln bitmiye yaklaşmakta olduğunu 
yazmakta ve müzakerata iştirak et
miş olan Bulgar heyetinden bir za
tın beyanatını neşretmektelıir. 

Bu beyanata göre, Bulgaristan, 
Romanya ile Bulgaristan arasında
ki eski ve fena münasebetleri unuta
cak ve iki mlllet, Balkanlarda yeni 
bir kuvvet meydana getireceklerdir. 

Timpul, itilA.fın imzası tarihinin 
yaklaşmakta olduğunu, ancak işgal 
edilecek arazinin işgal tarihinin he
nüz tesbit edilmediğini, çUnkü Ro
manyanın bu seneye alt rekolteyi e
linde tutmak istediğini yazmaktadır. 

Bulgar - Rumen arazi meselesin
den bahseden Curentul gazetesi, Ka· 
radeniz kenarında klin Balçrk şehri 
hakkında henUz blr hal sureti bulu
namam1'tır, cliyor. 

Bu gazete, Balçık için ltalya ile 
Yugoelavyanm Zara için kabul et
m1' olduklan hal suretine müşabih 
bir tesviye sureti bulunma.ııını tek

Mutearrız Jackson hala 
hastahancdedir ve intihar 
tehdidinde bulunduğundan 
sıkı bir muhafaza altındadır. 
Jackson polis karar,::'ahına 
nakledilerek sorguya çekile
cektir. 

BÜYÜK BİR CENAZE 
MERASİMİ 

New-York, 23 (A.A.) - A
rnerikadaki Troçki taraftar
ları Troçki'nin cesedinin 
NC\'7-York'a gönderilmesini 
istemektedirler. Bu mi.inase
betle New-York'da cenaze 
merasimi yapılacak ve nüma
yiş tertip edilecektir. 

Troçki'yi kntiJe tn1'rl'·"' ~
den Matmazel Ageloff Ncw. 
York hayır bürosunda müs
tahdemdir. 

Macar heyeti reisi Hory, bu akşam 
Turııu - Severin'e gelecclt, Rumen 
heyeti de bugün öğleden sonra bura· 
ya muvasalat edecektir. 

DUn BUkreşte Rumen heyeti reisi 
Valer Pop. Baş\'ekU Gigurtu ve Ha
riciye Nazın Manoilcscu ile uzun 
uzadıya görüşınUştUr. 

MACAR NAZIRLAR 
MECLİSİ TOPLANDI 

Budapeştc, 23 (A.A.) - Stc!ani a

- Hakkınız var. Fakat ne va
palım. usul böyle ... Sonra me
sul oluruz. 

Hepsı haklı idi. Çünkü hepsı. 
.... ; .... TI'"''mlivct hududunu usul
ler iptidadan çizmiş, serbest hic 

ı t . ... v ı o:rakmamıstı. Fa'kat 
ne care ki, ortada; ı ... "".i ~nlük 
işi üc av uzatmak mesuliyetini 

Nazırlar meclisi, Turnu _ Severln'- üzerine alacak kimse kalmıyor
de Romanya heyeti ile yapılmış olan du. B"r işi yapmak hususunda 
müzakereler hakkında Macar heye- sayısız mesulivetler birbiri Ü
u reisinin vereceği etraflı izahatı zerine yı{!dırılmıştı. Fakat yap
dinlcmek üzere dUn akşam bir içti· mamak ve ihmal etmek mesuli-

1 

ma akdetmiştir. yetine hiçbir pay ayrılmamıştı . 

jansından: 

Birçoklarımız bütün bu me
MACARLAR YARIN CEVAP sr>lev i~",,.i <lPrecede bir dava 

VERECEKLER sanırız. Halbuki en başta ~elen 
Budapeşte, 23 (A.A.) _ Ste!ani a· davadır. Usullerin vasiliğinden 

Orta T d 
• tt jansından: bır defa kurtulsak mel'l;!leıtetin e nsa an Gazetelere nazaran Macar heyeti bütün hayatı, ,günü ı?Ününe, VC-

reilll olup bu sabah Turnu _ Seve- rimli bir surette işlemek imkfı· 

450 M·uallı·m rin"e gltmi, olan Hory, yann Ma- nını bulur. İlerleyişimizın SÜ
car heyetinin cevabını Rumeı\ heye- rati birdenb;re hızlaşır. 

lif etmektedir. tine tevdi edecektir. Biz bu mühim dava üzerinde 

MÜZAKERELERiN AN· T f• Ett• İLK MESELE HUDUT durmavı .?ş edinece.(!iz. Siz de 
LASMA İLE BİTECECt er ) 1 TAHDİDİ bize vardım ediniz. Geç yürü-

MUHAKKAK 
· Ankara, 

23 
(A.A.) _ Maarif~ B d ve.n haklı işlerinizin safhaları u apeşte. 23 (A.A.) - Stcfanl: hakkında kısa mektuplarla bizi 

• Sofya, 2f (A.A.) - D. N. B. bil· Vekaletince kıdem müddetleri- Macar Hariciye Nezareti namına söz tenvir ediniz. Bir davayı yürüt
dlriyor: ni bitiren ve vazifelerinde mu- söylemiye salahiyettar bir zat Tur- mck için hep aynı kelimelerı 

Bulgar - Rumen müzakereleri hak- vaffak olan 450 orta tedrisat öğ- nu - Se,·ertn müzakereleri hakkında tekrar c>tmekle netice alınmaz 
kında raporlardan öğl"enildiğine gö- retmeninin terfileri yapılmıştır. ecnebi matbua.tına beyanatta bulun· Fakat srz bize usul 'köleli~inin 
re, dün delegasyonlar arasında milş- ~üksek derecelerdeki maaşla- muştur. canlı delil ve misallerini J;!Ön
terek içtima yapılmamış, yalnız iki ra ~.:,cenler a~asında 3?. ye 40 se- Bu zat, hulasaten müzakerelerın derecek olursanız bu malzeme
heyet reisleri ara.ııında görUşmeter ne ogretmenlık etml.Ş o,gretmen- devam etmekte olduğunu "e mihver den istifade ederek el birli/ne 
ve bazı komlayonlann toplantısı ol- ler me".cuttur. siyasetinin mesnedi olan adalet pren calı rnıya devam eder, mesele 
muştur. Maarıf Vekili, terfileri müna- slplerl dairesinde hudut mesele inin etrafında elbette alaka toplarız 

Gazetelerin hepsi, Bulgar ve Ru- se~e bu oşt .. ı?retmenlere şu ta- halledileceğini söylemiştir. Çünkü umumi hayatın verim·n 
meni_.. mennun ed..,.Jt btr anı mım: y~pmı ır: Romanya ile Macaristan aramn- arttııımavı. ha1kın raıhatını ' c 

v &f· Müdurlerı:nizın verdiğı sicil- dakt hududun tahdtdl hakkında bir hosnutluiunu temin etmev.i hü 
mıya armak için ml17akerelerln bir ler ve Vek"ll '1- .. f,..,.t" 1 . . k. t h .. h k k" h ftilA! arzusu zihni uı ı ..n. mu "'' ış ennın itilAfa vanldrktan sonra ahali ıpU- ume c up e vo ı, epi. 
rak cer t.-ıw::~ e normal ola- raporlarına nazaran bullundu.i?u- badcleslne ait meseleler daha kolay- mıiden çok ister. 

. eyan e .... uu yazmaktadır. nuz maaş derecesinden yukan ı ki h 
Utro sazeteai. ~amba günü hiç dereceye terfiiniz 1702 numara- ı a allcdılecektfr. Ahmet Emin YALMAN 

bir karar ittihaz edllmedi,..nl fakat lı k"""'uın h""k"" l . .. Rumen murahhaslan ise bılAkls 
a• • .... u um enne Rore ve 

müzakerelere sUratle devam edilme- müdürler en<:ümenim'İzin kaN- yeni hudutlann tahdidlnden evvel 1 h• • • 
sinin mUhim olduğuna ve bir karara rından sonra Vekillikce icra O- ahali mUbadelesi yapılması hususun- n ısarlar v ekılı 
varmak için bUtUn meselelerin bir l lunmuştur. Başarılarınızı can- ı da ısrar etmektedirTer. ~u tekli! ise 1 ş h • • 
blok halinde taplanarak görUştildU- dan tebrik ederim. meselenin halline set çekmek istemi-! e ll mıze geliyor 
ğüne i~t etmektedir. ı Terfii.fazla bir ~iktar para ye muadildir. 

Burada tahmin edildiğine göre, a- alma manasına telakki etmeyip . Ankara, 23 (Vatan Muhabi. 
razi meselesi hakkında nlhat bir an- memlekıet evlatlarının önce ter- ------o------ rınden) - Gümrük ve İ;ıhisar
laşmıya vanldıfından bu mesele ar- biye, ısonra öğretim bakımla- Y UDaDl• standa lar Vekili. Raif Karadeniz bu 
tık Craljova'da bahis mevzuu ol- rından yetişti.rmekte ,gösteril- akşam İstanbula hareket etti. 
mıyacak daha ziyade arazi terkine mi$ muvaffak1yetin bir müka- H --o-
rnUtealllk teknik ve şekle alt mese- fatı addetmekte ibulunduğumu azırlık M k 
leler görtışmecektır. , sarih olarak sizlere bildirmek Una atat Veka.leti Teftiş 

Bulgar halkı mUzakerelerin inklşa- isttırim. (Başı birincide) R • . 1 fını SUkt\netle taldp etmektedir. Önümüzdeki senelerde sicil tekzib~ salAhlyettarız. Elen hUkQme- eısı stifa Etti 
Matbuat heyecanlı haber vermekten ve teftiş işlerini daha munta- tine bu gibi harek~tta bulunduğunu A 

d h k 
· t t nkara, 23 (Vatan Muhabı-

ve bu mesele etrafında mUtaıA U zam ve a a sı ı tutmak karo- ısna emek havsalanın alnmıyacağı . 
rUtmekten çekinmektedir a Y -

1 

rında olduğum için arkadaşla. bır şeydir. nndcn) - Münakalat Yek.ilet · f ı teftış heyeti reisi Cevat Akın 
rımın vazi e erinde daha fazla Elen subaylan refakatinde yaban- is "f RUMEN KABINEslND kd tı a etmiş, yerine müsteşar 

AD 
E i am ve j!ayret sarfetmeleri cılarm hududa sanki yapmış olduk- muavini Nedim vekaleten ~eti-

T İLAT İHTİMALİ lüzumunu da şimdiden hatırla- ları ziyaret de tamamlle asılsızdır. rilmiştir. 
Bükreş, 23 (A.A.) - Ste!ani ajan- tıırım. Elen mahkemelerini altı.kadar eden aından: telmlhlerc gelince. bu te1mıh1er, E - lnglltereDID Malta 
DUnkü Nazırlar Mecliııl lçtlmama Antakyada Asfalt len mahkemelerinin şeref' ve ltlbar,ı· il 

- iıanlan görmedin mi? 
- ilandan çok ne var? Hem 

sizin ilanda bir gazete çeşnisi 
sezemPdim. Ben onu bir bis
kiii veya Fuar ilanı sandım da 
okumadımdı .. Neyse buluştuk 
ya! Amma biraz yukarıdasınız .. 

- Bizim öyle bir iddiamız 
yok! Daima tevazu taraf tarı
yız. 

- Onu demiyorum. l\fatbaa 
biraz yüksekte. 

- Cağaloğlunun göbeğinde
yiz. PaTti binasının hemen ar-
kasındaki yolda.. • 

- Evet amma gel de ba~a 
sor! Sıcakta yokuşu çıkarken 
(Arafat) dağı aklıma geldi .. 

- E, nasılsın bakalım! 
·- Vallahi fena def;lim! Bi

raz karnım ağnyordu. Bira~ 
da boğazımda iltihap \'ardı 
Hamdolsun onlar tamamen 
geçti. Şimdi pek rahatım. 

- Hay saf olasın! 
- Yalnız senden yine öğren· 

mek istediğim bir şey var. 
- Nedir o? Hayı-ola? 
- Bu tayyare muharebesi. 

nin sonu neye varacak diye dii· 
şühüyorum. 

- Sonu sulhe varacak. 
- Orası öyle lakin hanı?isi 

pes edecek? 
- Ha! Onu şimdiden kat'i 

surette kestirmek kabil değil! 
Yalnız göriinene nazaran Al
manların yıldırım harbi dedik. 
lcri binlerce tayyare ile hü
cum te ebbiisü aldm kaldı. (Nc
kadar çok tayyare ile gidilir~e 
o kadar fazla zayiat olur) di
yenler haklı imiş. Onun için bu 
sistem imdilik mayna etti. 

- Ya İn~lizler? 
- llu. onlara gelince; '11 f ık-

rayı dinle! 
Bir zengin ile dalkavuğu 

çarşıdan geçerlerken, önlerinde 
kaim enlicli pehlivan yapılı hi· 
rini görmüşler. Zengin dalka
vu2una demiş ki: 

- Şu herifin ensesine bir to
kat atarsan sana bir altUJ 'ar. 
Dalkavuk hemen gitmiş heri
fin ensesine bir sille afketmiş. 
Tokatı yiyen kaim enseli he
'llen dönüp: 

- Ne yapıyorsun be herif. 
Deyince dalkavuk: 

- Aman ai:ım! Affedeni• 
vanlışhk oldu. Birine benzet
tim! 

Demiş. 
Öteki inanmış yoluna devaın 

etmiş. Lakin mirasyedi durur 
mu? Tekrar bir lira çıkarıp dal 
kavuia .röstermiş: 

- Haydi bir daha! 
Dalkavuk dayanamamıs tek· 

rar tobdı yapqtınnış: Kalan 
enseli hiddetle dönüp: 

Alman uzun menzilli topları
nın harbin mukadderatını ta
, •. n rdccek mahivetteki esaslı 
si?ahlardan olmadı~ını yazmış
tık. Ecnebi miitehnsstslar da 
Almanların hu tecrilbeden aıı;
keriden ziyade manevi bir fosir 
bekledikleri kanaatindedirler. 

Ş. A. 

Şehircilik mUtehaııs111ı Prost şeh
rin imar planını hazırlarken Beyoğ
lunda genişletilmesi veya yeniden 
yapılması icap eden caddeleri ve 
bunların istikametlerini teııbit et
mişti. Pl!na göre bu cadde Beyof
lunun en bUyük caddesi olan İ!ltlk
l!l caddesile Tarlabaşı caddesi ara
sından, bu caddelere muvazi olarak 
geçecektir. 

Demir muhafızlar tetkilAtına men- na ve yüksek adAlet telAkkisine do- t'.,.';!e! -le.~ 
sup Ud nazır iştirak etmemiş ve Madeni Balanda kunamazlar. Malta, 23 (A.A.) - Malta valisi 
Propaganda Nazın craınıc de istifa A İTALYA, YUNANİSTANA Lord Archlbald Strickland'm d11n ve-

- Ne haltediyorsun ulan' 
Demiş. Dalkavuk ezilip büzfilt1. 
rek: 

- Ama11 efendim dal1tnılık! 
Yine başkasm• benzettim. Af
federsiniz. Demiş. Uzatmı:valım 
Üçüncü defa mirasyedi tekrar 
çil bir altın çıkanp gösterm1'. 
öteki de dayanamayıp ilçiincii 
tokadı atınca kalın enseli ıa. 
zeple dönerek: 

Londra Uzerine 
Alman Taarruzu Bu caddeyi açmak büyük bir pa

raya mütevakkıf olduğu için fimdilik 
(Bal}ı birincide) bundan vazgeçilmif, Beyoğlunun iz-

uı~aktan gelen lnfiltıkleri ve trenle- dihamını hafitletmek için de lııtık
rın gürUltWerl ile uyanmışlardır. !Al caddeslle Tarlabaşı caddesinin ge 
Londra etrafında Uç mıntaka kUçük nlşletllmesi kararlaşmıııtır. 
mikyasta blr bombardımana tAbi tu- Gtınişletilmeel icap eden cadc\elerin 
tulmuştur. Az bomba atılmıştır. ô- sağ ve solundaki blnalann birinci 
lü olduğu haber verilmemektedir. katlarını istımlAk edecek, att kaUa
Huııwıı bir evde hasar vardır. İki si- rnıı yıktıracak, Ust kaUarmı sU
nema, bir banka şubesi ve dans sa- tunlarla dolduracaktır. 
~nu kuvvetli hasara uğl"amıştır. -0-

llnfartt bir tayyare, Londra mUda- Al lh faasını yarmak lçın birçok teşebbUs· manyaya racat 
l;r yapmış ise de ııarapnel yağmuru Y'eni anlaşmıya ~öre Alman-
~etınd; ve ~ojektörlertn zlyaııı için-ı vaya mal ihracına başlanmış 

8 
ge i çekılmeğe mecbur kalmıştır. bulunmaktadır. Marmara tütün. 

ı~ !;1yyaı-e, altında bulunan gayri' }erinden 550 bin kiloluk ilk tü
as e bir hedefi •Ydınlatmak için tün partisi yola cıkarıhnı.ş son 
~ydı~!atıcı fişekler atmıştır. HUcum, hafta zarfında Almanyaya Sam-
.eye umumlyeııi itibarile, aııgart ne- sundan beş yüz ton, Mersinden 
~ceıe:-ek~armak için çok gUrüıtUden iic yüz ton, İstanbuldan bin beş 

etmiş olduğundan kabinede tadllAt ntakya, .~3 (A.A.) - Antak- fat etUtı blldlrllmektedlr. Maltanm 
yapııması muhtemel görülmektedJr yanın Şenlkoy mıntakasında bir OLTİMATOM VERMEDİ milli muhalefet partisinin cenaze 

· asfalt madeni bulunmuştur Ya- Roma. 23 (A.A.) - Stefanl aJıı . 
SALTANAT MECLİSİ pılan tah~il ~~icesinde b~ as. sından: ::.iftirak edeceg1 tahmin• 

TOPLANDI faltın kalıte . ıtıbar:ile Laz.kiye ltalyanın Yunantstana bir nıtıma-
Bükref, 23 (A.A.) - Stefani ajan- asf,!ltından lbır derece Üstün ol- tom tevdi ederek lngiliz garantısln-

sından: duı?u anlaşılmıştır. den vazgeçmesini istediğine dair do-

Kral Karol, bu akf&Dl saat 17 de Zf'n_gin olduğu tahmin edilen la.,an şayialann ne dereceye kadar 
Saltanat meclimıi lçtlmaa davet et- a~~alt ~:taka;~a tetkikat ya- dağru olacağını soran ecnebi gazete
miştir. Bu içtimada Rumen - Bulgar p -na ır. . ılayetin asfalt ellerine salAhlyettar Roma mahflllc
mUzakerelerl meselesinin görüşmece-1 Y_?lları~ın tam~r ve şehirler i- rinde bu haberin a.ııh olmadığı ceva
ği farzedilmektedir. ç"2dekı ~osel.erın asfaltlanmasl bı verilmiştir. Ayni mahfillerde Kor-

ınuteahhide ıhale edilmiştir. fu ve Glridın İngilizler tarafından 
ifgal edildiğine dair malCmat mev
cut olmadığı UAve edilmektedir, 

lngilizler iki Adayı 
Amerikaya Kiraladı 

Darbımeseller 
Cefa çekmeyen llefaam kadrini 

bDmes. 

Cami De kadar blt7'lk olıla i
mam blldlj1al okur. 

can eua ....,. .. 
()efaa1IU ben !'fJkUlll. llefaıııını 

el drttyor 

Çit J'llllecllDı .ı blllllD atrısın 
Çln,__.. taaı.ı ehmca uy

kwıu kaçar 

Çalma kap..,.. çalarlar kapını 

Çlnıeneye ll.lyar vermı,ıe.. liri 
diye bel'emnemllJ 

1 
are,. mıııtır. Hava dA.n. batarya- yüz ton bu~day satılmıştır. 

arı ve avcıların faaliyeti çOk mll- ~ 
easır olmuştur. Gıda Kodeksi 

Ncvyork, 23 (A.A.) - D. N. B. 

Assoclated Press'in Londradan bil· 
dirdığine nazaran Birleşik Amerika, 
Cenubt Pasifik denizinde bulunan 
Canton ve Enderbury ad&larını 50 ı 

İ'Sta?ıbul ziraat müdürlüğü, sa~ile ziraat mildürlü~ü bir senelik muvakkat blr mUddet için .:·.·.·.';.';_';.';.~~;;;;;;;;;;;;;: 
köylünün kalkınması icin muh- muddet evvel köylüye te . kiralamıştır. Bu adalara hava oaıerı 

Fakir Köylülere 
Dağıhlan Tohumlar 
Geri Alınmayacak 

Hava hAklmlyetı en kuvvetıı Sıhhat ve Dahiliye Vekalet- telif tedbirlere başvurmustur. lenmiş ve kalburlanmış buM~~; kurulacaktır. 
vaffaklyet unsuru olm\13tur. Ham;- leri, hıfzıssıhha kanununa uy- Köylüler ara6ında tavuk.;uluğu ve MıslT tohumlan dağıtmıştı. Mezk~r adalan müştereken idare 
da üstün olmak için ~lden g~aer: ııun şekilde- bir _gıda kode~ ha in'~iş~f ettiımıeK ı~in her köye Bunlar h~sattan sonra yeni mah etmek ve lngillz ve Amerikan sıvı1 
yapmak mecburiyetimizi unutnııya- zırlamaktadır. c:;ıda kodek.sınde, iyı cıns tavuk yumurlasısı d~- sulde°: zıraa~ müdürlügüne ia- tayyarecllik kumpanyalarının bun
lım. Bu mecburiyet bizi bavacılJkla şehır ekmeklerı hakkı11da ma- Jııtı~ıştır •. ~y.nc~ hususi bır de edılecektı. Vilayet. köylüye lardan istifade etmeleri için Londra 
daha yakından alüadar olmap ve lfunat bulunacak~ır. Ista!'bul- şe~?~ Y.eti4t~ ve beslen- ya:<fım maksadile dağıtmış ol- ve v~ngton blr sene evvelinden mu 
Hava Kuruınuna Aza yazıımata zoi-- da ekmek fabrikaları mşası mış ıyı cıns pilıcler onar kuruş du~ buğdayları tekrar Rerf aı. 1 tabık kalmış bulunmakta idiler. 
ıamalıdır. h~ında yapılmış olan etüdün ~ibi az bir ücretle köylüye tev- mamaı?a karar vermiştiT. Bu 1 Nevyork sun gazeteııi, yeni itilA-
------------ ~ahiliye Vekaletince istenilme- zi olunmuştur. !karardan köylü ziyad~il:? mem ı fm askorf lli!ıeri 1tıtlhdaf ettiğini t&h· 

11 de bu 31 iciııdir. İyi mahsul elde edilmesi mak-1 nun kalmıstır. , mı e:zekı.ıdir. 

VAT&• 

ABONE: T.ilrklye 
için 

Sene ilk 1400 Kr. 
Altı aylık 750 Kr. 
Uç aylık 400 Kr. 
Bır aylık lıiO Kr. 

. . _. . .... . -. . . 

Hariç 
için 

2700 Kr 
1410 Kı 

800 Kı 

- Artık sen edepsizlik edl· 
yorsun! Bu sefer de mi yanlıt
hk! 

Demis. dalkavuk da: 
- Vallahi birader, sende ba 

ense, bizim efer.dide bu altınlar 
oldukça sen daha çok dayak 
yersin! Cevabını vermiş. 

Yani senin anlıyacaiın; Af. 
nıanyada bu fabrikalar. tayya· 
re meydanlarl l::ıJrilterede de 
bu tayyare ytiksekliji vark• 
orası daha çok bombalauear 
demektir. 

1 
TAKViM 

14 ••••••• 1140 
CVMABTIBI 

Yd: 19'0 - Ay: 8 - Glln: !ST 

Rumi: 1356 - Ağustos: 11 
Hicri: 1359 - Recep : 19 

Vakit Vuatl Edld 

l;Unet: 15.18 ıo.ıo 

1 

Öğle : 12.16 6.11 
lklndi: 16 02 9 05 
Alqam: 18.67 12 00 
Yataı: ~.37 131 
1maıu a.21 UQ 
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Adliye Sarayında 
bir saatte iki katil Lik Maçları 

Bir T erkedilmiş N işanl ı , Bir 

Deli Olmadığını İspata Çalışan 
Maçlara 22 Eyli'ılde Başlanacak 
ve Takımlar 2 şer Defa Karşılaşacak 

Kadın Bl"r de Sefı"I Adlı Şahı"f il Klü_P ~u:.a~_haslan. Uli? maç- 1 ka,.Pı. ~enerbadçe - Süleymani-
' • ları fıksturunu tanzım etmek ye, Beşıktaş - Beykoz. 

üzere dün akşam bölge merke- · . . . 
Adliye sarayı buf(iin pe-'k t~n- Sn·Jı-:iere cinnveti fr ili Tahir. 1inde toplanmışlardır. Müsaba- 10 lkıncıteşrın 940 Pazar: 

ha henüz tatil. oYJuğu için 1 i:lZı>~c!ervle b'r scll!'c~r berabe:- kalann bitirilmesi -için ikinci Vefa - Beykoz, Beşiktaş - Sü
mahkeınelerde kımse yok. Yal- ya.şadıJ?ı ve hirl~'I;. " calıstı~ı devrede birinciden altıncıya ka- leymaniye, Topka.pı - Kasımpa
nız sorf:(u haldmli~inin önü ve mctersi Pembeyi d•• kıskançlık dar derece alan klüplerle deva- sa, Fenerbahçe - İstanbulspor, 
cürmümeşhut mahkemeleri ka- vüzünden clelık deşik ederek öl- mı futbol ajanı tarafından tek- Galatasaray • Pera. 
labalık!... dü.rdültü vazılan S(ene paçav- lif edilmiş, fakat uzun münaka- 17 İkinciteşrin 94-0 Pazar: 
Ben b:4" cürmümeşhut mahke- r•cı... $~lardan sonra iki devre ve tam 
mesindevım. Küçük mahkeme 

1 
Di.~erı diin C!<'C~ bir h~mseh- olarak yapılmasına kar:ır veı il- Süleymaniye - Kasımpaşa, Fe-

salonu tıklım tıklım dolu. Da- risini öldüren b0kci Aziz oğlu mıştir. nerbahçe - Pera, Galatasaray -
vacı verinde şişman ~cutlü İbrahim. Bi-r pol!s ,gelivor. U- .. . Vefa, Beykoz - Topkapı. Beş;k-
kıvırcık saçlı orta vaşlı bir ba- fak bir anahtarla kell'ı:-c·~leri a- Klupler ha~ır~ık devresı ola- taş • İstanıbulspor. 

rak maçların ıki hafta teahhuı- ı 
yan oturuyor maznun yerinde çn•or. Birbirkrine takılmış bu lP. başlamasını rica etmişler. bu 24 İkincite•rin HO Pazar: 
burundan takma JZÖz.lü'klü u- iki adamdan birisini, iri ve u. 
!ak tefek ibior dava vekili... 1

1 
zun boylu bekçiy! icerı bir o- ri~ı:.1:u-ı da ajanlıkca kabul edıl· ı 'Galatasaray - Kasımpaşa, Bey 

Davacı, bi.r sene evvel tam dava sokuvorlar. Ben katil Ta- mıştır. koz - Süleymaniye, Fenerbah-
nis:ın f!Ünü nişan yüzüklttini lhire vaklaşıyorum: 22 Evllılde başlıyacak olrın çe - Topkapı, İstanbu'lspor - Ve-
de alank h~sizce sıvı- - Ne oldu nasıl oldu? müsabakatıınn birinci devre fa, Beşiktaş - Pera. 
san nişanlısına ıreçenlerde $imdi iki eli keleoceve vurul- fikstürünü asalı veriyoruz. ı Birincikinun 940 Pazar: 
Srrkecl:?~ tesadüf etmlş ?lan B_a- muş ol~n katil anlatıyor: 129 Eylul 940 Pazar: 
yan Gulızar helecan Jı;ınde şı.ş- - Bır kaza oldu be abla... Fenerbahçe - Vefa, Beşiktaş -
man •bovnunun ta ortası o ka. Tabancayı temi.zltvordum. Bir Fenerbahce - Galatasarav, Pe- Topkapı, Pera • Kasımpaşa, İs-
da• şiddetle carpıvor ki, uzak- kurşun kalmış bilmiyordum. ra - Süleyman.iye, Bes ·ktaş - tanbulspor - Süleymaniye, Ga-
t8Jl bile Jı?()rünüyor. Hadise sa- Tabanca patladı. B:racl1'bire 1 Kasl!lTlpaşa, Vefi · Topkapı, latasarav - Beykoz. 

Zafer 
h.ttleri dinleniyor. Mahkeme. düştü. Önce nMesinden yaralan- Beykoz • İstanbulspor. 
nin. seyrine .Jlöre şahitleri~ ifa- dılını anlamadım .. Koluma al·. 13 Birincite•rin 940 P azar: 
desıle davacıle suclunun bır se- dım kolumda can verdı. Çok ı 
ne evv:l niş~nlı olup <;>lmadıl_cla. ı1everdim kend·11ini kıskanchit Galata~_arav - ~c-şiktaş, Pera - Ankara, 23 (Vatan Muhabi
rı tesbiıt edilme'kte bırer, bırer filin, kavıa mav~a yoktu ara. Vefa, Sule:vmanıve - Topkapı, rirlden) - 30 AJ,!ustosta htan. 
dinlenen şahitlerden birinin a- mıma. Yemek hazırlıvoıdu b~. !Fenerbahçe - Beykoz, İstanbul- buldaı Edirne, Ankara, Esk şe-
dı Mehmet hakim soruyor: na ... Beş senedir karımdır. Dört ı spor - Kasımpasa. h' B K 1. .1• 

- Soyadınız cocutumm olmuş dördü de öl. . . • • ı ır: ursa ve oc~e ı vı ay~t-
- Sefil efendim müşlerdir. Bir şeye vanmıyo.127 Bınncıteşrın 940 Pazar: len arasında zafer .ı<vşusu adıle 
- Anhyama<ıım. nım. Ya~:bkları .rıbi öldürmek Sülevmaniye - Vefa, Pera - bir bisiklet koşusu yapılacaktır. 
- Seffl.. isteıyiı> de öldürsevdim o zaman Beykoz, İstanbulsoor - Topkapı, 
- Bunun manası nedir bili- yanmazdım amma bir kaza ile Fenerbahçe • Kasımpaşa, Gala-

yor musunuz? hem o «itti. Hem de ben ~ttim. tasaray - Sülevmanive. 
- Bilmem efendim ftıtiya.r bir ku:>u kadın kısık ..._. . . 
- Niçin bu soyadım aidım~. bir sesle: 3 .uuncıtesnn 940 Pazar: 
- Ben aimadım keydular e- - Hem kendini hEm de onu Pera - İstan:bu1spor, Vefa -

fendim. vaktm diyor. İki cana birden Kasımpaşa, Galatasaray • To~ 
Hakmn: tuhaf şey! der Kibi kıydın. 

Briç: 

RAŞİD RIZA TiYATROSU 
Hailde Pişkin Beraber 

24 Ağustos Cumartesi günU akfanıı 
Büyükdere Aile Bahçesinde 

«HABiBE TEYZE» 
Vodvil - 3 - Perde 

MEŞH~R 

başını sallıyor ve mevzuu dahi- Tam bu sırada talimhanede 
!inde olınıyan bu mesele ile Abdülhak Hamit so'kaiındakı 
fazla alakadar olmuvor. Başka Snel apartmıanında hemsehri. 
suale ~eç·ıyor. Ben vatandaş Se- sini vuran Elmadd bekçisi A
fıle sövle bir bakı'9'orum. Ma. ziz o~lu İbrahim odadan cıkı
şaallah hiç de sefil ddil. Ava-

1 
yor. Onun eline bir daha keleı>

i!ında yeni iskarpinler üstünde çe vurmuvorlar. İlk istintaktan 
P.ömlek kravat ve caket var. sonra hi1mme cıkmadan evvel 
Yalnız ı>antalonun yan ciikisi kiiıtlarını vapmak i~in polis 
sökük.. Buna da sefil derunez, ve bekcilerin vanında aşa~va 

CULBERSTON'UN SiSTEMi 
derbeder denilebilir. 

1 

inivor. Galiba iddia ettiii ı:ıibi 

:. is kaza ~lei yaptı.ima kanaat ha. B• R nkt A kendisinden beklenen 3 oyun 
Adliye tab'brnin kapısı önün- sıl olmus olacak. Tevkif karan lr e en ÇiŞ lövesinden fazlaısı, hülasa, bü. 

de bir iskemle, iskemlenin üs. almış olan Tahin de kelepçeli tün 'ka_ğıtılarında alelade tutuş 
tünde iri vücutlü siyah baş ör- eUnle merdivenlere dol?ru vol- kuvvetinden fazlası bulundullu 
tulü dallı basma elbiseli bir luvorlar. Ve kıptı kalabaııt• bir Tutuş - Tekrarlayış için 2 :!'erine 3 Pik diyor. 
kadın kuca~ında ikiye ıbü- 'matem afavı .llİ'bi bir kursunla: Bunun üzıerme S. oyun löve-
kulmüş bir ka~ıt hünJ?Ür hün. - İki cana birden kıymış... - 1 

- lerini sayıyor: Kozdan 3, kör-
t?iır a.ı?lıvor yanına yakla~ıyo- ••· Olanı talcip edivor. Oyuncular sola doiru sıra ile den 1 1/2, karodan ı ki ceman 
rum dCTdin · soruvorum. O da SUAD DERVtŞ S. O. N. E. • 5 1/2 ovun lövesi vardır. Açışı 
dert yanacak adam arıvormuş _ S. de: Pik V. 9. 8. 7. 4. 3. - 4 löve ifade ettiğine _göre 1 1/2 
mc/?er. Anlatmıva başlıyor: 1 1 Kör A. D. 10. - Karo R. D. 3.- löve fazlası vardır. Şu halde 4 

- Kocam tütünde şef eksper- Ask ı·k İşi • Trefl 2. Pi1- rlemekt<' tereddüt etmiyor. 
dir. İk1 vüz elli lira maaşı var. er l . en O. da: Pik 2. - Kör 8. 7. - Oynanış: O oyuna karo vale. 
dır. Yirmi sene ık kocamdır bir . . Karo V. 10. 8. 7. 5. - Trefl A. sile başlıyor. Çünkü A. D. V. 
senedir bir kadına tutuldu. faltere Dayet D. V. 7. 3. çatalile R. yi beklemeJt. mecbu-
Onu eve ~etirdL Beni dört ço- F 

19
•
0 

N. de: Pik R. 10. 6. 5. - Kör riyetinde oidu~u için Trefl rı-
• ml k • t Mahk :atih Al!lkerllk Şubesinden: .. \T 6 4 " .:uJ<;u a so a.lı{a a tı. eme- . . . 3. - Karo A. 2. - Trefl kamaz. 

ve müracaat ettim. Nafa'ka kes. yoklamuında 9ubeye seımiyen muh- R 9 4 S 1. 
tı'l,,_, Sı'mcU o da da·va et- telif sınıf ve rütbeden alJ&ğlda isim- .E .d . P''k A D K" R d . P anını vapıvor ve k.ııvbe. .. ~ . e: ı . . - or . ece~i löveleri sayıyor: Pikten 

· b d fak k lm yazılı subaylann fUbeye gelme- 9 5 2 K mış en en na ayı esmek . . . - aro 9. 6. ·4. Trefl !ki. köröen t r, tr • , 
· t " B · . . d l"d le-ri veya vaziyetlerinden ıpubeyl ma- lO 8 6 5 ıs ıyor. enım ıçın e ı ir de- .... _ . . . . . ı ceman 4 Iöve kaybedecektir, 

· E b d l ..... attar etmeleri llAn olunur. mış. vet un an dört se~ ev. Ka~ıtları S. da.i!ıtmıştır. !ki bunlardan bir.iGinin önüne ~eç-
v-el bana vehm Jleldi Bakırköy Kuquncukta Delikoç eoJc&tı No. taraf ta zonda değildir. mek lazımdır. 
hastahanesinde yi:rmı·· min mu·· - 25 te 49603 sicil tetmen Enver ot- D ki S 1 P'k O H 1 ...... lu Samim YUcedere; Bakırköy Ye- p e_ arasvon:: _· ı - . atını ilk Re en şey Pik Da-
şahedede kaldım. Yirmi .lliln son nimahalle Karakol aoka.t No. 18 d as. N. 3 Pık E. Pas - S. mı empas?dır. 
ra deli olmadıfım ta1n akıllı ol- 1 a. 4 Ptk - O. Pas ·- N. Pas - E. 1 Bunun kin S. Karn üçlüsünü 
dulum icin beni bıraktılar. 47999 sicil Sım otlu Sadettin Ar· Pas. 1 elindeki R. ile alır ve Pik valesi. 
$ . d' be · b ll kon; Beyazıt Camcıali mahalleai 2 S d • ım ı nı uraya yo atlılar. : e zonda de~ilkcn açış kuv- 111 oynıyarak empas yapar, fa. 
Beni hekim muayene edecek No. da 39~73 ııcu tetmen Cemal ot- vetı vardır: 2 1/2 onör lövesi ve kat empas _gC'çmez. 
:ieli miy;m akıllı mıyım meyda. lu Kemal Ergih; Beyotıu Buna ao- altı ka~ıtlı bir renk. Şu halde S. kör Ruasına em. 
na cıksın diye, deli isem bu bir kafi No. 31 de 

332 - 398 aıcu tef· .. Ar~adaşı N. elinde 1 1/2 onör 1 pas tecrübesine başvuracaktır. 
.:ünha ise cezasını çekeyim ... men Arif otlu Recep Yerman; E- lovesmden fazla~ı. Pikten nor- Bu empas muvaffak olur ve 
Nafakamı kessinler 8'kıllı isem ytıp Bab&h&ydar Befirata sokağı mal tutuş kuvvetinden fazlası, deklarasyon yerine _getirilir. 

1 
No • 

• il Vatan'ın Bulmacası 1 

sözümü dinlesinler ... fşte devlet No. 8G te 330 - H ılcil topçu yüzba
.rar, kanun var, hak var. Bir ka- fi HU&qln ottu MUkerrem Zeke; 
lını nasıl dört evlidile sokak Fatih Beyceğiz Mehrnetdede sokağı 
.ırtasında bırakırlar. Burada 1 No. 2 de 465ot aicll topçu teğmen 
doktoru bekliyorum: cBiraz dur lamall otlu Toga Kurtaaaı: Samat
~imdi seni içeri alınm,. dedi ya Şehbender Hayrettin Detlrmen
~ er~evse yanına JZirece,tim. kuyusu l!lokD.tJ No. 19 da 482M ai-

Diyor ve sivah başörtüsile en teğmen lzzet ottu Mustafa Top- SOLDAN SAGA: 

S?Ö7. vaşlarını silmjye devam edi- siJ. <Devam edecek) •I 2-

. : 1 • . . ' 

vor. ,,•. 
KAYIP - 5.7.40 tarihinde 

Zon~uldakta taksi mahallinde 
şoför ehliyetnamemi zavi etti
iimden yenisini cıkaraca~ım 
eski.sinin hükmü yoktur. 

Halli oilu İsmail Kura 

BORSA 

Sor~ dairesinin önünde bir 
sürü cin2ane kadılan, cin2ane 
erke'kleri var her yaşta, her 
bovda, yırtık, pırtık esvapları 
siyah yeldirmeleri siyah yaz
malı bevaz başörtülerile sırala
ra bov boy dizımişler, verlere 
cömelmişler. Kenarda duvann 
dibinde birer bileklerinden bir
birine bajtlanmış iki erkek. iki. 
sinin de vüzii sapsarı ık.isinin il Atmtoe UNO 
de f!Özleri uvkusuzluktaıı si$- 4p1q . aa,.a., 
miş ı?ibi ve ikis:ıtin de bakışla- Londra f>.2375 
rında bır ~avri tabiilik var. Bi. 1 Nevyork \32.2o 
risi \ akası acık bir bekci esvabı Cenevre 29.59 
.riyiyor, di~erinin ayatında be- Atin& 0.99715 
vaz bt.r pantalon. yeşil vün Ör· Sotya 1.62215 
me ve üstünrlP. b:::r velek var. M'.adrid 13.89215 
Vesi! vünih'tiin fel'muarı açık 1 Budapqte 2l5.52 
1c;inrltm be\·aı btr fildek06 2örü. Btikret 0.8225 
nüvor. Elınde btr kasket müte-~ 3.175 
madiverı ~a;ıketi cevirivor. Di- as.ur YE TAllVtLAT 
ff'"l'i rlahıı ır..iııkkanh daha yaşlı TOrk borcu ı Pefln 18.M 
ve k.ır.dil'}(it-n rloha emtn. .. Biri. TUrk borcu 2 pefl.n 18.46 
m cnk llf>n..- birisi tırkı atkın... Sıvu-Enunım 3 19.M 

Genci bir oinône delibnhla. lıvu-llnunam ı U.M 

1 - 1atanbulun blr semti. 
Geri - Posta tatarı. 3 - Neti edatı - ı 

İrat - Bir renk. 4 - Damen - Bir s 

kıta. 5 - Blr meyva - Çok iyi - Ka- .ı-t-..,...~-ı.....:-
ya parçası. 8 - Yanılma. 7 - RW.

Bqı kopmuf çivi • Akcifer. 8 -
Hatif sıcak - Teni afır. 9 - Not& - ' 
Bir ampul markuı - Zarf edatı. 10-- 1 

Blrdenbire - Rtlzg&r. 11 - thtiaap ,1-4---4--• 

memuru. 

YUKARDAN AŞAOIYA: 

1 - Hareketli fotoğraf sanatı. 11 

2 - lakambllde koz - Çok iyı. 3 -
Nota - Son harflne bir nokta illveai Adale. 3 - Ra; Re. 4 - Kuzukee

tane. 5 - Oba; Altay. 6 - Hlç, Kel. 
1 - Yalpa; Ote(I). 8 - Aheste re
van. 9 - Al: ~· 10 - Ukala; Ve
ter. 11 - Nl!•k, Akide. 

alaturka zama.nı gösterir - Zaman. 
4 - Blr vapunımuz · Bir ualet un
vanı. 5 - tıerll!lt - Bayatı • Genif
lik 6 - Kahramıın. 7 -· Mukaddes 
1eA"nek - Birdenbire - El içi. 8 -
Y11'1lllJ - Tersine giden gemi. 9 -
Nota - Sporda: B&flayı9, hareket -
Nota. 10 - Ucu luıeik ayak - Tersi 
duacı. 11 - Bir et yemett. 

YUKARDAN AŞAOIYA: 

1 - Ab, Konya; Un. 2 - La; Ub 
(Bu); Ah, Ki. 3 - Ar; Zahle; At. 
4 - K'!l"°; İpealL 5 - Atak; Çat-

. lak. 7 - Sahıak; RevL 8 - Adetle; 
5 No.lı 8ulmacanm Hallı 

1 

Efek. 9 _ M.a; Atıo (voJta): Ti Ot) 
BOLDAN SAÖA: 10 - Al; Na fan); Ta; l:d (ele). 

1 - AJlka; ı:ıaman. 2 - Barut, 11 - Ne; ~-; Re. 

Tatab- • Tatllls • ... • lrbls 

H A YRiYE LiSESi 
~.........- Borbor eadde9I Telefoa: 20630 • 

ANA • İLK - OBTA - LiSE 
:&:eki talebenin EylaJtın beftne kadar velllerile beraber mUracut ederek l<ayrtlannı yenilemeleri l&zrmdır. 
Eski ve yeni tıı.lcbenin kayıtlan her gün saat 10 • 17 ye kadar yapılır. BUtnnlemclere 27 Ağustosta baş· 
lanacaktır. Yabancı dillere ilk amıflardan itibaren baflanır. Son sınıfta fen fubesi de 
mektebin hwrusl otobUs ve otomoblllerile evlerine nakiedllir. 

lstanbul Valiliğinden : 
Parsel Kapı DIUIUU1ll!ll 

No. 
Chwl Halı.allı Takdir olunan tw6' 

Firuzağa Kaaatuy l 
Defterdar yoku~u 19 

> > 23 

> > 20 
it > 26 

> > 21 

> > 25 
> > 27 

> > 30 

> > 24 
> > 28 
> > 29 

Eski: 53,M, 57, ~9 
Yeni: 115, 117, 119 

l!:ski: 43 
Yeni: 115 
Eslti: 49 
Yeni: 111 
Esld: 37 
Yeni. 99 
Eakl: 47 
Yeni: 109 
Eski : S9 
Yeni: 101 
F'<kl: 35 
Yeni: 99 

Es.o . 29 
Yeni: 91 

Arsa 
Arsa 

Anıııı. 

Aı a 
> 

> 
> 

> 

> 

> 

79 
59.60 

19.00 
lD.2~. 
15.25 

37.75 

15.25 

19.2& 

4.~ 

2().75 

20.25 
240.50 

l tım"·ıl 

b ...... (' 1 
Mcry m 
Mcrye.-:-ı 

Jt 

Jt 

Uehlce 

Zıtıtn 

Hil:ı('yln 

J.luatata. 
Makbule 

~ayrettlıı, 

Emine, 

AziM FahiN 

> 

> 

ll! 

ll! 

> 

• 
• .. 

> 

> 

> 

ll! 

ll! 

• 
ll! 

• 
> 

• 

> 

> ,. 

> 

> 

• 
> 

> 
ll! 

> 

Yukarda g&lteril~n yerler P'!nızağa 12 inci ilk okula ilhak eclflmek (}zere l:zM tarlhll kararnameye tev· 
fikan hususi idare namına laUmıçk edılmektedir. Mal aahiplerlnln bir diyecekleri varsa aekia gün zarfında 
dilekçe ile bildirmeleri. 

Kararnamenin sekizinci maddeef ne tevfikan teblif olunur. c7774> 

KEYlfİNİZ lçıN 

BAHCE . 
ı •AqAlllNI HE" Yl:AOI: &AAYINtZ 

G-••1• ~•'••••• ••••• H H T .. •M20 

Şark Merkez Ec~a 
Tin ...... flrbtl 

BlMedaranmm FevkalAde 

İçtimaa Davet İlanı 
Ticaret kanununun hUkUmlerlne 

tevfikan Şark Ecza TUrk Anonlm 
Şirketi hiasedarlar heyeti umumiyeai 
müzakerede bulunmak Uzere 23 A
ğustos 1940 cuma günU saat 11 de 
Sirkecide Horaaancıyan hanında 

ı:irketin idare merkezinde tevkalAde 
olara.k lçtıma.a davet edllmi9 lae de 
mezkQr içtlma için !Azım olan ka· 
nuııl nisıtp hasıl olmadığından 28 ey
lQI 1940 perfembe gUnU aaat 11 de 
Sirkecide Hora.sancıyan hanında ,ır. 
ket merkezinde !evkalA.de olarak a
fağlda yazılı ruzname mucibince i· 
kinci bir içtlma.a karar verilmi' ol
makla şirketimiz hissedarlarının hl· 
mil olduklan hisse senetlerini yahut 
malt mUesseaeler taratın<ıan bu hu
susta verllmlt vesikalan Ticaret ka
nununun 371 inci maddeai mucibln· 
ce içtima günUnden en az blr hatta 
evvel şirketin idare merkezine tevdi 
etmeleri rica olunur. 

idare Mecllal 
RUZN'A.'IE 

1 - · Şirketin fcsh ''e tastlyeai hak· 
kmda idare heyeti raporunun okun
mMile buna dalr karar ittihazı. 

2 - Şirket muamelltının tasfly• 
l!li içln icap eden tasfiye memurlan
r.m intihabı. 

! - İntihap edilecek tutlye me· 
murlaı Tnın aallhiyet ve Ucretıerinin 
tayinl. 

Teşekkür 
Zevcim esbak valilerden Maz

har Payzın'ın vefatı dolayısile 
2erek bizzat cenaze merasimin
de bulunmak; 2erek mektup, 
telııraf ve çelen'k ,göndermek 
suretile teessürlerime iştirak 
eden arkadaş ve dostlarına te
sekkür lerimin iblai?ını dilerim. 

I 

'\ierhumun zevcesi 
Münire P•:vzın 

FATİH RALKF.VİNDF. 

Fatih HaJkev,i temsil şubesi 

26 dustosta başlamak ve dört 
ltiln devam etmek üzere bir ta. 
rihi Türk telrul48Sı haftası ba
zırlaımı.ştır. Hafta içinıcM kara· 
~öz ve kukla ovunlan ~österı
lec~. konf.ramlar ve tem8ll ve
rilecektir. 

BU AKŞAM HABBİYEDE 

BEL VU BAHÇESİNDE 
Müstesna ltir ıece: Bahcenin mutat proeramma ilaveten: 

Büyük Saa'•tklr Bay 

MÜNİR NURETTi N 
ve arkadaşluı tarafuulaa 

Şişli Çocuk Esirıeme Kurumu menfaatine feykaJWe pıosram 
İstanbulun en mükemmel Sazı 

Bu ıeceye mahsus memleketin en iyi artistleriaden mtite
sekkil zenım varyete numanluı, Mualarmm evvelden 
almanızı rica ederiz. Telefon: 80791 

Herkes bilhassa çocuklar tarafı.dan almması pyet 
kolay müessir bir müstahıardar: . 

Barsak Solucanlarına 
lcarp raret ıesirtWW. 9.,... ııoluc•"'...... Wi,ildercle .. Kiç9'1llerde 
acbeb olacate khlikcler pı ÖfıÜM aluıaralıı ecılucaa _ laut.alıkllnada '-unu 

. - kullın..aıan fa,4alıclw. 

Heklmlerimlz• ve haıknntza tavsiye edllen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 9'urupur •. 
"' 

t:fiyat Murakabe Komisyonundan: 
12 Numaralı ı.an - 29 numaralı MWI korunma kararnameııtnln 

QçQncU maddesinin verdili a&l&biy ete ı.tinaden htanbuld& oduıı aaıı.,
ıanna tesbit edilen azami fiyatlar qalJda ~: 

1- Kayıktan sahildeki depolara kantar UııtU teslim toptan at19 fi· 
yatı azamı 339 kuru.ftur. Dotrudan clotruya kayıktan alan mUııtehlike 
dahi bu fiyat üzerinden aatıl&c&ktır. 

2 - Çeki ile satan perakendecilerle depolarda evlere teeUm ft 7• 
rlne istlt ,,.n.ııe odunun çekilll asamı olarak 436 ~tur. 

3 - Kilo ile odun aabln dUkkAn l&rda odunun uaml fiyatı kiloeu 2 
kunıttur. 

13 numaralı ilAn - 29 numaralı MllJI Korunma kararn&meainln 
8 mcı maddesinin verjifl aalAhlyete wtınaden İlıtanbuldakl teneke mev 
cudıınun bl\lnmealne lüzum görWd :.ttunden •lleri-:de levha ve aandık 
hıı.llnde teneke bulU'l"-'!'lo.ı•n bu tenekelerin n\ vllerlni ve miktarlarmı 
ve nerelerde bulunduğunu gösteren birer bey&nname yapıp en aon 29 A· 
ğultoa J>e!1embe günllne kadar mm taka ticaret mUdtırlQ&11ıı• settr
melerl ilAD olunur. 

iSTiKLAL Llsııa 
MÜDÜRLOGONDEN: 

1 - tık, orta ve llae kıamı1arı na yatılı veya yabns kız w erkek 
talebe kaydına baflanmıttır. 

2 - Eski talebe eylQlUn on be find gtlntıne kadar gerek mektup
la. gerek mektebe bafvurarak kaydını Yenilemelidir. Eaki talebenin 
eyJCUln on be.tinden sonra yapac •klan müracaat kabul edllmlye
cektir. 

3 - tstiyenlere mektebin kayıt ..,.ııaruu bHdtnm tarlrn.me 
gönderilir. 
AdrH: Şehzadebql PoJS. Karakolu arkur. Telefon: 2n34 

Devlet Limanları işletme Umum 
Mürlürlüğiinden: 

22/8/940 tarlhinde puartdda lbale edlleceli evvelce lll• edflmlf 
olan IUJ91f bedell 9802 lira 90 k~ t&ıı ibaret Sllivrt Umanmdakl nb· 

tmı lnf&&U ihalesi talip zuhur etmemeet bueblle 27/1/IMO ..ıı gtınn
ae teb1r edilmiftir. Muvakkat ı.minatı 735 ura yimıl &ki 1rlll'Uftur. la
teklUerin mezkw gtın8 aut on be9te Galata Rıh~l umum 
mlldUrltlk bl.ıuuımdf toplanecak olan aatın alma llomı.yonuna mUracaat 
etmeleri farln&me •• &ıi(elTU&b her SOn ..._. ~ Unıia~da sörü· 
leblllr. c7732> 

Sahlbl ve N..,_t KW: AlıılıM& ...._ YAIMA• 

Bl•ddJllJW: VA.TAN MAT"AYI 
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