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BAŞMUHARRİRİ• 

AHMET EMİN YALMAN 

.. 
Yeni icra ve iflas 

Bugünden itibaren 
Girmiştir. 

Kanunu 
Meri yete 

(Tafsilat 4 üncü sayfamızdadır.) 

Fiyatı: 5 Kuruş SiYASi SABAH GAZETESi Yıl: 1-Sayı: 23 

İzmir Kurtuluşunun 
18 inci Yıldönümü 

Büyük Merasimle Kutlandı . ,, 

S Üvariler Üç Kol dan Şehre Girdiler ve 

18 Sene Evvelki Hatırayı ihya Ettiler 
. b:mir, 9 (Telefonla) - iz- 1 
.~r, kurtuluşunun 18 inci yıl

nümünü bugün muazzam tc:
hüratla tesit etti. Bütün şe
r baştanbaşa bayraklarla do
tılnuş, süslenmiştir. Bugünü 
~cil i~in mülhakattan gelen
rın sayısı 60 bini geçmiştir. 
Sabah saat 8 de resmi dai
~erle Parti ve huşusi teşek· 
ilerden davetli olanlar Hal
Pınardaki şehitliğe gitmişler 

tehitlerin hatıralarını taziz 
rnişlerdir. Burada iki nutuk 
erilrniştir. Nutuklardan sonra 
keri bando lstiklal marşını 
lrnış ve bir askeri müfreze 

&vaya üç el ateş etmiştir. 
Bundan sonra süvarilerimiz, 

~. koldan şehre sembolik bir 
1rıı Yapmı_Şlar ve Saathane 
eydanında birleşmişlerdir. 
•at 1O.1 O da Kadifekaleden 
tılan topla ihtiram için bir 
•kika sükut edilmiş, bunu 
iiteakip, süvari kıtası komu· 
.nı tarafından kışlaya ve hü
ı.ırnet konağına 'bayrak çekil-
iıtir. 

18 sene evvel olduiu gibi kahraman si.ivarileriınizın dün üç kol
dan girerek birleştikleri lzınirin meşhur saathane meydanı ve 

hükumet konağı 

Bilahare merasime iştirak e
den kıtalar, Cümhuriyet mey
danındaki Atatürk heykeli ö
nünde toplanmışlardır. Saat 1 1 
buçukta Parti idare heyet
lerile, mektep talebeleri Ata
türkün validesinin Kar§ıyaka-

daki kabrine giderek çelenk· 
ler koymuşlar ve bir de nutuk 
söylenmiştir. 

Öğleden sonra büyük bir 
geçit r~smi tertip edilmiş ve 
gece de fener alayı yapılmıştır. 

İzmir sevinç içindedir. 

~--------------------------------------J 
Mısıra Fazla 

Miktarda 

Amerika 
Harbe 
Giriyor 
AMERİKALI 
Tayyareciler 
Almanlarla 

Harbedecekler 
Bir Pilot Kalllesı 
Kanadaya Vardı 
Ncvyork, 9 (AA.) - Rcuter : 
Nevyork Times gazetesinin 

Vaşington muhabiri, gazetesine 
§U haberi' vermiştir: 

Diplomatik mahfillerde dola
şan şayialara göre, vaktile Al
man lann "ve İtalyanların ispan
yada General F ranko yanında ça
lışmış oldukları gibi, Amerika 
Birleşik Devletlerinin kendi hava 
k~vvetlerine mensup bazı subay
lara bir müddet lngiliz hava kuv
vetlerinde çalışabilmeleri için 

ı müsaade vermesi muhtemel bu-
lunmaktadır. 

' Böyle bir karar, Amerikalıfar l için modern harpte kıymetli bir 
antrenman yapmalarını, lngilizle
rin ise, İmparatorluk hava kuv
vetleri programının semerelerini 
vermesine intizaren yüksek aske
ri antrenmanlı Amerikan tayya
recilerinin hizmetinden İstifade 
etmelerini mucip olacaktır. 

Gazetenin Vaşington muhabi
ri, ayrıca şu tafsilatı da vermek
tedir: 

Diplomatik mahfiller, bitaraf
lık kanununun böyle bir planı 
pek muhtemel olarak menedece· 
ğini kabul eylemektedir. Fakat 
buna rağmen şayialar musirren 
devam etme1cte:dir. ördüğüm 

nsanlık 

Roman yada 
Tazyik 
Siyaseti 

Diğer taraftan öğrenildiğine 

Sevkıyat Var göre. 200 ~atlik antre_nmaıı ~
, çuşu olan bırçok hususı Amorı

ka.!1 tayyarecileri şimdiden Kana-. 
ava boğuşması sonbahar
an evvel kat'i netice ver
eıse harp harici insanların 
arış ve yeni bir dünya niza

Blflll Eski Nazırlar İngWzler RodOSD ~ada görıüllü yazılmışlardır. -

ı namın.a seslerini yükselt
eleri zamanı gelmiş ola

aktır. 

Sorguya Çekiliyor Yine Bombaladılar rA . -
· -- ~keır·o 

Bükre9te Bankalar ltalyanlar da Hayfa a 

Polis Tarafından ve lskenderiyeye Val~Oy<et 
: Ahmet Emin VALMAN i d .1 d' I H Ett · ı Paı.ar günü rle nbheten ttakin 

şgal E ı ı er ücum ı er g~mı,. rltın ötıeye doğru kü<;uk 

vvelki akşam Cağaloğlu yo· Bükreş, 9 (A.A.) _ Polis, Kahire, 9 (AA.) - lngiltere- I Alman tayyare grupları Londra-
kuşundan iniyordum.Köşc4 biı'tu'"n Bu"'kre" bankalarını İşgal den, Rodezyadan, 1-lindistandan ya yakl~mak lstemı,ıer, fakat 

eak' d b. " daı1-ı1m1Gıantır. Bunların eHı-lkl 
ı me reae ınastnın mer- etmı .. tı"r. ve A vustralradan asker ve harp "' .,. 

r rık · · d b' " "'ere vaınlan hlicum netlceııinl • ıntısı iızerın e ır manza- malzemesi getiren bir gemi kafi- "' " 
iörd·· B h' ESKi HESAPLARI KONTROL 11.1 totoı1-rana te!lbit etmek ıstı~·en um. unu ıç unutamıya· • lesi, ı~ ısır limanlarına gelmişler- "' 
ırn H 1 b' k . k b s··k 9 (A A ) D N B \C çnk' ytikı.ekten Utan Alman · asta, cı ız ır öpe u- u rcş, · . - · · · dir. Binlerce teknisyen, piyade, 
il k' · d B' h b'ld' · 1 klı,,ük ta'".l-arelerl olm~ı muh-. can çe l§ıyor u. ır ayır ajansı ı ırıyor: ngiliz hava kuvvetlerine mensup " " 
tbi acımış, köpeği eski, kirli Gazeteler birçok yeni kanun- pilotlar, sıhhat işleri personeli,'! temeldir. 
Yorgan parçasına sarmıştı. !arla kararnameler neşretmekle- birçok mühimmat ve tank yüklü Asıl hücum ak,ama clotru haş-

sta hayvanın yalnız başı görü- dirler. Kral Mic:hel'in validesine oları büyük vapurlar gelmiştir. lamı,tır. Ve gec·ı-lı-yhı hi.irnmuıı 
orc!u. Bir sokak kedisi köpe· cMajeste Valide Kraliçe Helel'\e> Kafileni_!! seyahati esnasında ne nlMbetl şlmdl;re kadar J·aııılan 
rhok yakın bir ye"rde durmuş. 1 ünvanı .. verilm.~şt~.1'· .. Pren~es He- düşman denizalt~ gemilerine, ve gf'ıl·e hli<'umlarını~ ı-n şiddt•tıı .. ı, 
d arnetle• bakıyordu. Ben de lene Bukre:şe onumuzdekı hafta- ne de tayyarelerıne tesadüf edil- olnm1Jtur. Londra on ııaate yakın 

rrıurn. Etr~fta gazete fotograf· nın bidayetl~.rind~ gel:c~ktir. 1 memiştir. uzun bir zaman alarm vaı.IJetln-
d" tı~an bır arkadaş aradım. Yüksek rutbelı hakımlerden L d 9 (A.A.) _ T" rle gı-c·t>~·ı grçlmılye lc·bar edll-
.~nın merhametli bakışını ki.- müteşekkil hususi bir komite, otn . rba, akalesinde d" ımk~s ml~tır. Cumarteıd ak~aını yapılan 
"~ . b" . k . . • d B gaze esı aşın ıyor ı: h., aralarını sarmı,·a 
-..:.crıne tes ıt ettırme ıçın Kral Karo) ün zamanın a aşve• B . kT Akdenizdek' b h · h<'umun Y • 'n 

titriyordu, Fotografçı gö- (De\amı: Sa. 4 SU. S te) a~\iehı ık.nk d t _ 1 

1
a .rhı kit bulmadan J,ondra ikinci biı 

rtıed" B ld - d harekat a ın a yap ıgı te mı dar .. -..,e u"'ramı•tır. 
h ı. en o ugum yer e . • B h · N · """-' "' " 

lanrn k l t K d' <E ve bılahare a rıye ezaretı ta- Dün ı-ret ettiğimiz ,.~hile bt 
de b.ııı a mışk ım.d e .•b:. b: rafından neşredilen tebliğ, Ak- ..,.. 

ır •ey yo > er gı ı ır hücumlar pn get;tlkçe ~lddı-tlcrı 
ırla 7 

• - k denizde kimin hareket serbesti-
. ara sıra aavuşmaga ·arar il! . ld - k .. arttırılmak 8Uretlle ,.e muhtelif 
tıyor b. k d •. .. d ~ sine sahıp o ugunu açı ça gos· tAbl,·e tarzlarile devam edec:~k-
tıra y•. ır . a_ç ka ım yuruyd~~ ~· termektedir. Bir hafta müddetle " 

ıne ıçı oymuyor onu- . . ) Ş k. G b· tir. lngiltererıin mu,·affakıyetl 
• rncrhamet ifade eden bir mı- lngiliı: ~ılo akrdı . adr 1

' al~ 1 ve yalnız hava ku,-vetlerlne delil 
ı ile h t k"" - k l Merkezı A enız e ceve an et- üdafaa 1 ~. as a opege so u uyor- (Devamı: Sa. 4 :Sü. 2 de) bir de puslf m s eı.,.,minln 

~okak kediai... Günlük yiye-
ınden başka bir şeye alaka 
h~'..11ıyacağını sandığımız bir 
• uk ... Onun yabancı bir kö
ge karşı gösterdiği merhamet 

~
alalta .. karşısınd" gözlerim ya
• 

1d. Dünyanın hc&l;nj ıözönüne 
1~. ım ve insan sıhü.e kendi 
l •rnden utandım. B11gün mil

rı arca insan, kirli bir yorgan 

• 
tÇası İçinde can çekifen köpek 
~ruıun_un halindedir. Birçoğu 
rınden, yurdundan olmuştur. 

1r;_0 iu gökten her saniye ölüm Gamelin, Reynaud, Matıdel ve 
~~asını bekliyor. Mil.)'onlarea- Daladier 
~nlük ekmeğini bulamıyor. 

k Ve hastalıkla dolu bir kıtı 
rB~-~~ik içinde bekliyor. 

rranıada Tevldfter 
Devam Ediyor •l utun bu insanlar arasında an· 

·er var, küçücük yavrular var, N 
~Stalar var, aciz ihtiyarlar var. C~n~v_re. 9 (A.A.) - D. . 
epainin hal' · .. . .. t' B. bıldırıyor: 
·ı· ını gozonune ge ıre- v · . b"ld" "ld' 1 •Yor muyuz~ K d . . . ıchy den resmen ı ırı ı-

l en ı m ı z ı • . .. R d D l d" 
n a r ı n yerine koyabiliyor ~ne g~r~d e)~na~ • . a ;. ıer kve 
l\Jyu~~ j t i r a f etmeliyiz lci, I ame n en. al! a ~mı ıye a-
lYır G'" .. .. .. .. d'-' dar Mekenes de emnıyette bulu-••• ozumuzun gonne ıgı k" . . ) 

(De nan es ı Dahılıye Nazırı Mande I 
vamı: 8L i 8L t &e) ~e tevkif edilmiıtir. 

DAHA ÇABUK 

Halk elinde şimdi iki istih
bar vasıtaı.11 var: Radyo ve ga
zete. 

Hadiselerin inkişafını bu iki 
vasıta ile takip eden kari küt
lesi daima gazetenin radyo
dan geç kaldığından müşteki
dir. 

Mesela bir akşam üzeri 
Amerika radyosu Bükreşten 
aldığı bir habere istinaden Kral 
Carol'ün tahttan feragatini ha
ber verdiği günün ertesi saba
hı çıkan gazetelerimiz bu ha
beri verememişlerdir. 

Şüphe yok ki; haberlerin 
gazetelere intikaline kadar gc~ 
çcn hazırlama devrinde çok 
vakit kaybediyoruz. 

Ajanstan, biraz daha çabuk 
hareket istemek, imkansız bir 
şeyi temenni midir~ 

muvaffakıyetlne bağlı görünmek-
tedir. Bu hücumlann de,·amı, 
Almanların tngtltereyl iıtila te
şebhıiıdrrlnln ba.Şlanfr!<'r gibi hı· 
lakkl edilebilir. lhglllzlı-rin hti
ı·um hedf'fleri de bu hükmü tak
,·lye etmektedir. Oııtend, Bologne 
arasında takrI~n. 150 kilomet
relik sahil mıntaka"ına cumarte-
81 gurupla baıflı~-arak gece yal'l!iı
na kadar dc\-am eden, biiytik tay
yare hü~umlan çıkarma va.-.ıtala
rı olan doklarla mavnalar üzeri
ne te,·rJh olunmuşlarc!rr. Ayni 
ınakqtla F.mden toplal"Jna da 
hii('unı edilmiştir. 

Akdenlrdc gündüz Haytanın, 
geı·e ele l!ikP.nderiy~P. deniz li"
sıiniiıı ıtnlyanlar tarafından boın

halannıMı mühlm<llr. .!Uı!lıra 

İngiliz takviye kun·etıerl gel
mı,tır. Bllha"sa ha,·a kun·etıcri
nln takvlyetıi (IC>k la:r.rmdır. An
cı\k bu sayede Hayfa:n tehdit e
den 12 adalar Krhrlstı-n bomhala-
IUlblllrler. Emekli Albay 

Mecit SAKMAP 

J 

Almanların evvelki gece ikinci defa olarak en büyük hücumu yaptıkla,.ı Londranın Times 
Sahillerinden bir görünüş 

Londra 
Ateşler 
içinde 

9 Saat 35 Dakika 
Devam Eden 
Uzun Hücum 

lngilizler de Dün 
Haınbıırg'u 

Yakarak Birçok 
Hasar lha ettiler 

Londra. O (A.A.) - Reutcr: Bu 
gece Londrada verilen alarm. sabah 
saat 4.35 de nihayete ermiştir. 9 sa

at 3;.> dakika süren bu alarm, har
bin bıdayetlndenbcrt l.;0ndranın gör
dllğU en u~un al!rmdır. 

Sallıhlyettnr nılışahiUcrin söyle
dilderlnc göre, bu geceki taarruz, 
dün gecckınrlen daha ı;ıiddeth ol
nııışlur. Hlh'ıım, saatler gcçtıkçc da
ha ziyade şiddetleniyor ve bombalar 
ekseriyetle çok yakın fasılalarla dU
şüyordu. Alarmın bidayetinden sekiz 

Lotıdranın etrafında kuvvetli bir müdafaa çemberi 
baraj balonları 

kuran 

saat sonra dahi bombaların infilak-ı-
lan ışıtmyordu. Muhtelif ~okta.ıarda Vekiller Din 
yangınlar çıkmıştır. ltfaıye, bilyilk Macar MaballUDID 

Mlbver Devletleri 
Beıabınablr tavzUd 

faaliyet sa~et~1işti.~. Yar~ımc_ı itfa- Allıamld Trenle 
lyenln faalıyetini goren bır müşahit, 

ibunıar· sanki ha~a.uarında yaınız Ankaraya OltUler 
bu işi yapmış gıbı çalışıyorlardı, 

demiştir. BUyUk bir Londra gazete
sinin binasının içine bir bomba düş
müş. fakat kimseye bir şey olnıa
mıştıı·. 

Alman Tebliği 
Bertin, 9 (A.A.) - Alman ordu

ları başkumandanlığının tebliği: 

Muharebe tayyareleri grupları, fe
na havaya rağmen 8 eylül günü ve 
8/ 9 eylül geçesi de, Londraya karşı 
mukabele bilmisil hUcumlarına de
vam etmişlerdir. Tayyarelerden alı-

(De, amı: Sa. 4 Siı. 6 da) 

. 
Bir haftadanberi şe'hrimizdc Budape te, 9 (A.A.) - Ma-

bulunmakta olan Maarif Vekili car ajansı bildiriyor: 
Haıan Ali Yücel, Hariciye Vekili Avrupanın Cenubu Şarkiain
Şükrü Saracoğlu ve Maliye Ve- deki mihver devletlerinin göster
kili Fuat Ağralı ile dün sabah mckte oldukları faaliyetin ayni 
Bursadan şehrimize gelen Dahi- mıntakada bulunan alakadar bir 
!iye Vekili Faik Öztrak, dün ak- devlet aleyhine olarak inkioaf ettı 
şamki trenle Ankaraya dönmüş- ğine dair olup, müteaddit defa· 
)erdir. lar tekzip edilen ve Viyana ha· 

Dahiliye Vekili, şehrimizde kemlik işi münasebctilc Ameıi
kaldığı bir gün içinde Vali kan matbuatının yapmakta oldu
ve Belediye Reisi ile Emniyet ğu şayialar dolayısile, Macar ma· 
Müdüründen muhtelif işler etra-

1 
hafili şunları söylemektedir: 

fında izahat alını tır. (De,"Bmı: sa. il ü. l de) 

Romanya - Siyasetim mihver etrafında dönmek. ve ona bağlı kalmaktırJ 
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· NIÇ~ MttSLIM.AN OLDUM ? : 2 Pl!pSA YAlttl'll: 
Siyasi 

iki Sahayı 
Ayırmak Lizım ! Uc Paket ·Eroin 

' Yutan Bir Cocuk · 
lslllmiget taassubun esiri kalmasa ' . . 

feldrU HzlJl• I 
Sivrisinek istilası 

Muallim Muavini 
imtihanı Bitti 

Dün Piyasaya 
Çıkan Buğday nem al 

Dörtyuz Elli Ton. Buğday . .. 
Tamamen Degirmentere Gozler Mısırda 

. n ngiliz Bare.kili son nutkundtt 
Verıldl Akdenizdeki faaliyet ihti-

idi, her tarafa yayılır, Jıardeşllğln Hastahanede Mı<tesı 
temeli o ıu rdu. Yıkanarak Kurtulduj 

1'•••• ı •iLLA BUB 

Dün Yenikapı sahilinde devri
ye gezen muhafaza memurları, 
Muammer adında bir çocuiun 
vuiyetini fiipheli görmüıler ve 
kim olduğunu •ormuılardır. Ken
disine böyle bir sualin sorulma
ııından korkan Muammer, ceöin
den üç paket çıkararak derhal 
ağzına atmııtır. 

Sarıyer dereelnln apındakl 

kumlar blr müteahhit tarafından 

ln,aat işlerinde kullanılmaktadır. 
Kumlar, derenin afıında blriktlri· 
llyor ve derede toplanan ııular 

olduldan yerde kalıyor. Belediye
ye. sıhhat müdilrlillüne, Sanyer 

kaynıakamhğuıa halk tarafından 

ınlıt.eaddit müracaatlar yapıldığı 
halde derenlo ağzı bir tllrlll açı· 
lamıyor. Hiçbir ııene olmadığı hal· 
de bu ı;ene Sarıyer alvrlııloek istl
IAsına uğramıtttır. Sarıyerl &lnl· 
sinekten kurtarmak için, yalnız; 

derenin afı.mı açmak li~ımgellr
ken bir türlü yapılamıyQr. At•aba 
neden'! 

Müsabakadakazanan 
Muallin1lerin Listesi 

Orta tedrisat kadrosundaki 
muallim eksikliğini karşılamak Ü· 

zere Üniversitede açılan muallim 
muavinliği imtihanları hıtam bul
muş, imtihanda kazananların i· 
simleri tesbit edilmiştir. Matema
tikten Mustafa ve Tahsin Aba
kan, tabiiyeden Mürtide Basal. 
almancadan Afif Berksan, ingİ· 
lizceden İbrahim, Enis Rayegan, 
Lutfiye, Neriman. Nezahat, Sel· 
ma, Nazime, Şehbal, Vedia, Se· 
vim, Naime, Sabahattin, Nail; 
fransızcadan: Rezan, Selma, Ra
sim, Siızan, Mehmet T olon, Da
vit Bahar, Sarina, Noemi. Güzin, 
A'bdülvehap, Rafhan, Ayte Sel
ma, Şuayip kazanmışlardır. Yeni 
muallimlerin, tayinleri yapılmak 
üzere isimleri dün liıte halinde 
Maarif Yek.aletine gönderilmiştir. 

Toprak Ofili, dün, piyasamıza 
450 ton buğday çıkartarak 6,5 
kuruştan satmıştır. Tüccar namı
na da 2 70 vagon yumuşak ve 50 
vagon sert buğday getirilmiş, yu• 
muşaklar 6, 1 5 - 7, 1 3 ve sertler 
'7,08 kuruıtan ıablmıştır. 

Piyasada zahire ve bakliyat, 
yağlı tohumlar üzerinde mühim 
satışlar olmuştur. Fiyatlarda da 
yükseliı devam etmiıtir. İstanbul 
piyasasının, müteahhitlerin ta· 
lepletini karıılıyabrlmek içın on 
bin ton arpaya ihtiyacı vardır. 
Arpa fiyatları 5~22,5 kuruta fır· 
lamıştır. 

malleri hakkında imalarda "bulr 
nuyor. lngiltere Bahriye Nezarell 
de donanmanın Akdenize hikil' 
olduğuna ve İtalya gemil~riJIC 
hiçbir yerde rastgelmediğine dal' 
bir tebliğ neşrediyor. İngiliz ,a' 
ze~ler; bu meseleye dair uzdl 
uzadıya mütalaa yürütüyorlar. 

P eyJ'amberin ilhamlarında iki 
a&hayı blı birinden sıkı sıkıya 

a,.r11uak llzımgellr: Muayyen bir 
Arap kabllesinın ve onun muhitin· 
de ya,.ıyanların, tarihin muayyen 
bir devrindeki halile alA.kası olan· 
lar... Bir de bUlUn klinat ve bUtUn 
inaanlar için ebedi bir ruhl nizam 
kuranlar ... 

karşısında hayranlık duym~k. 

yere kapanıp bunu ifade etmek lh· 
tiyacını hiaııetmemek mUriıkUn mU? 
Bu hayranlık daktkalarında ruhu· 
muz hazla dolar, yaratıcı kudrete 
yakınlıfımızı duyarız. Kur'anda da 
bu eserler hakkında föyle deniyor: 
«Kudretin eserlerini görenler ııec

deye varırlar ve bunların azameti
ni duyarlar.> tıılA.mlyet, husuııt mu
clzelere değil, kAinat.ın arzettıği 
bUyük mucize ve gUzelllğe dayana
rak Türkler ve lranlılar gibi güzel· 
liğl seven milletleri kendine bağ· 

lam14tır. 

• 

Memurların, eğer yuttuiu ıey 
eroinse ölecejini söyledikleri za· 

man, cEvet I> diye auçunu itiraf 
etmİ§tir. 

Cerrahpaıa hasıaneainde mİ· 
de.i temizlenen Muammerin mi
desinden sağlam olarak bir paket 

eroin çıkarılmıttır. Muammer 
hakkında kanuni takibata devam 
edilmektedir . 

Bir Genç Kızı Yaraladı 
1187 numaralı hUSUSI otomobil 

Tarabyada Tasula adında genç bir 
kıza çarparak yaralamıştır. 

Her Peygamber çok tabii olarak 
)tendi muhit 'lie zamanındaki insan· 
ıann halile çok yakından mqgul 
olmuştur. lalA.miyeUn zuhuru B.lra· 
11nda Arap kabileleri bUyük bir ce
halet, hattA. kwnen v~ içinde 
yaşıyordu. kur'anda bunların me
deni ııeviyeainl ytlluJeltmek için çok 
fay~ ve kıymeUI emirler vardır. 
Bunların tesiri bUyük olnıuş \'e o 
zamanki cemiyeti kokUnden değiş
tirmiştir. 

Dinın fimal kısmına alt birçok e
sasları o zamanki Arap cemiyetine 
aıt diye kabul etmek doğru olur. 
i!:ğcr sonradan yetlfen tefsirciler, 
islA.mlyetin bir kısım devirlerinde 
yapıld.ıfl pbi, içtihat kapılarını 

dalma açık bulundur15&1ardı ve akli 
naklin baakıaı altına sokmaııalardı 
islAmiyeUn umumi ve değ~mez e· 
saslan her yere ve her zamana u
yardı, mUıılUmanlık bir Arap, bir 
Türk J'lbl bir .Amerikalı, bir AVUA· 

traıyal.ı, blr Eaklrlıo için de ebedi 
bir ilham ve ruhi haz kaynağı o
lurdu. 

Her birimiz her an hayatın meç· 
hul ihtimalleri kartıs.ırtdayız. Bun· 
Iara kar4ı cıurmıya, mUcadeleye de
vam ctmiye pek çok defalar gUcU· 
mUz yetmez. İman sayealnde meta· 
net ve kuvvet buluruz. En bUyilk 
kasırgalara göğüs veririz. Bu nevi 
imanı en .sade ve en iyi 'ekilde ve
rebilen. ferdin ve cemiyetin müca
delelerinde en kuvvetli bir yardım
cı olan dini sfııtem, ısllmlyettlr. 

lngiltereden Bir 
Profesör Geliyor 

Edehiyat Fakültesi 
Profesörleri Meclisi 

Dün Toplandı 

Denizyolu Sevkıyatı 

Amerikadan Otomobiı 
Lastik, Radyo 

Sonra her birimizin k81"ısmda ö
IUm var. tsllmlyet, ölUmU yaşama
nın bir parçası dıye g1Sı!ıterm1'tlr. 
ÖlUm, günürt birinde meleklerin e
linden bir kevııer içip ebediyete ka
VU"1flak demektir. ôJUm hakkında 
bu tellkkl aayeıılnde bir mUıılUman, 
çirkin bir lllUm korku:ıile hayatın 

güzelliğinden ve tıh<'nglnden kendi· 
nl mahrum etmez. Hazla ve kuv
vetle yqar ve cesaretle ölllr. 

Ve Demir Getiriliyor 

Böyle yapacak yerde on dört aaır 
evvelki Arap cemiyetine alt: kayıt
ları dar kalıplar içine ııokarak ve 
orada t&t keatirerek lsllmlyetln za. 
mana ve mekAna uyabllmealni im· 
kAn haricine çıkardılar ve uıl gü
zel ve genlt ruhunu boğdular. 

Bu cehalet, taassup ve dar g~ 
rilf yUztlnden insanlar pek büyük 
nimetlerden mahrum kalmışlardır. 
18llmlyet hiçbir zaman defitmez 
bir taknn dar kayıtlardan llıaret 

diye söeterilmeseydı her larara ko
layca yayılır, insanlar aruındaki 
dar kin, netret " hU.Umetleri yr
Kar ve h.akild bir k~lltln ve e
bedi bir sulhiln temeli olurdu. 

Milalilmaa cemiyeUertnln taas
subun teııırl altında bol'tJlmad.ıfı 

ve lallmlyetin haklld ve ebedi e
saslarına saygı göaterdiğl devirler 
\'ar. Bu devirlerde öyle bir mUaa· 
Nat. öyle bir kardetlik, öyle bir te
samUh ve sevJ'l buluyoruz ki, e'1ne 
başka hiçbir yerde, hiçbir devirde 
~eaadllt edilmez. 

İl!lAmlyet, kAinatın 11lrlaruu en j
yi izah eden, inııanı yaratıcı kuv
veUcre en çok yakl&JJbran dindir. 
KAinatın nizamını kuran kuvv'e

tin kendini göremeyiz. Fakat eser
lerini görilrQz. GUneş bizim için her 
glln doğuran, gökleri yıldızlar& 

bezeyen, göze görünmez bir tohum
dan insanlan \'&reden, bütün var· 
l.ıkları çoğaltan. yenillyen kudre
tin esran, bUyllklll#U ve gtizelliği 

lhtikir Suçlusu 

Ya.-ınak lçln maddi 48yler kadar 
tHr ve ıaeaıe de ihtiyacımız var. 
Kendimiz başkaları için sevginin, 
umum nA.mına fedaklrhtın, tllrlU 
tUrlU ahlAkl esasların maddı hayat 
içinde yeri yoktur. Bunların yerini 
dlnl sahada bulabiliriz. BUtUn dini 
sistemler lı;inde iııllmiyet. bu vazi
feyi en kudretli bir surette görebil· 
dlltnl. t.aaasubun •lrl Wlumnadığı 
devirlerde datma göstermiştir. 

Ben çocukluğumda dini, dar bir 
takım emirlerden ve yasaklardan 
ibaret bir 4CY diye ezberden kabul 
etmedim ve bellemedım. Allahın 

bUyUklUğt.l hakkındaki imanımı be.· 
na tabiat ilham etti. Varlığın ka· 
nunları kar,ısında derin bir hay
ranlık duydum. Şiir ve ideal ihtiya
cı ile din ihtiyacını beraberce duy· 
duni. Memleket memleket dolaş· 

tını. lfık ve nur peflnde arqlırma
lar yaptım. Tabiat Alemine ruhu
mun sorduğtı aua.llerden hepsinin 
cevabını nihayet Kur'anın ihtiva 
ettiği bUyilk şllrin içinde buldum. 
Neticede ~ı kanaate vardım ki, 
MUslUmanhk, kllnatın kanunları 

ile insanlar arasında bır köprUdUr. 
tnııanlan bu kanunlara uyarak ide· 
al bir varlık aramıya ve bu mak· 
salla kendi nefislerlle mUcadeleye 
sevkeder. 

ı,ıe bu hakikati Jcqfetugım için
dir ki, mUıılUman oldum. 

Belediye Fırm Açıyor 
Çarııda düiimecilik yapan Apoıı Ekmek itleri hakkınCla Beledi-

Edebiyat Fakiiltesi Profeıörler 
Meclisi son yaptığı bir toplantıda 
lngiliz filolojisi için lngiltereden 
bir profesör getirtilmesine, tedri
satı ve müteaddit neşriyatına bi· 
naen mesaisi takdir edilen cog· 
rafya §Ubeai doçentlerinden Be· 
ııim Darkut'un profesörlüğe terfi 
ettirilmesine karar verilmiıtir. 

Meclis, lngiliz filolojisi profe· 
sörlüğüne Profesör Davus'u nam. 
zet göstermi§tİr. Dün verilen ka
rarlar Maarif Vekaletine bildiril
mi~tir. 

Umdal vapur acentesinin dün 
bize verdiği malumata göre mez· 
kur şirketin Angira vapuru oto
m.obil yedek aksamı, lastik, oto· 
mobil, radyo, demir gibi eşya 
yükleyerek bundan bir iki hafta 
evvel Nevyorktan hareket etmiş· 
tir. Acentenin söylediğine bakı· 
lırsa İngilizler vapurun, Akdeniz
de bu eşyayı nakledebilmcsi için 
icap eden vesikaları vermişlerdir. 
Gene ayni acentenin Patria va-

Maaş Alamıyan Azhk 
Muallimleri 

Ermeni ve Rum mektepleri 
Osküdar Tramvayı 

Umumi Heyeti 
Dün Toplandı 

·- türkçe muallimlerinden bir kuımı 
dün maarif idaresine müracaatla 
tatil maaılarını alamamakta ol
duklarını ıikayet etmilşerdir. Bu 
arada Esayan Ermeni kız orta· 
mektebi muallimleri de, mektep 
idaresinin rnaa§ hususunda daima 
müıkülat çıkarmakta olduğunu, 
birer lira, ikişer lira almak sure· 
tile ntaa§larından hayır görme· 
diklerini söylemişlerdir. Maarif 
idareai l?u şikayetleri tetkik el· 
tirmektedir. 

Üsküdar tramvay idare•i he· 
yeti umumiyesi dün toplantısını 
yapmııtır. Bu toplantıya Beledi
ye naırıına Belediye erkanı ve ev· 
kaf müdürü iıtirak etmiıtir, Veri
len takrir üzerine hesabatı tetkık 
etmek üzere Belediye muhasebe
cisi Muhtar, mektupçu Necati, 
hukuk iıleri müdürü Hasan Ferit 
mürakıplığa seçilmiılerdir. Mü
rakıpların verecekleri rapor ve 
yapacakları davet üzerine heye• 
ti umumiye tekrar toplanarak i· 
darenin vaziyeti hakkında •on 
kararını verecektir. 

--0-

Moskova Sefirimiz 
Vazifesi Başma Dönüyor 

Mezunen memleketimize gel
miş bulunan Mow:tova büyük el· 
çimiz Ali Haydar Aktay, ailesile 
birlikte Büyükadada mezuniyeti· 
ni geçirmektedir. Bu ayın sonun
da Mo•kovaya dönecek olan bü· 
yük elçi ile birlikte Moakovadan 
gelen sefaret ba,kitibi Muammer 
Hamdi, bugün Sofya yolile vazi· 
fesi batına dönecektir. 

Yeşilköyde Beş Vagon 
Devrildi 

Evvelki gece Sirkeciden Edir· 
neye gitmekte olan marşandiz 
treni Y eşilköy istaayonuna ıirer
ken yoldan çıkmıı ye be~ vagon 
devrilmiştir. Nüfusça zayiat ol· 
mamış, hat birkaç saat içinde te· 
mizlenerek seyrüsefere açılmı§tır. 

---'-<>-

Londradaki Talebemiz . 
Sıhhatte 

Londra başkonsolosluğumuz
dan bugün hükumetimize gelen 
bir telgrafta lngilterede olan bü
tün talebelerimizin sıhhatte ol
dukları bildirilmektedir. 

puru fzmirden hareketle Ameri· 
kaya tütün, haşhaı, lületaşı gÖ· 
türmek üzere yola çıkmıştır. 

Amerika ile Türkiye arasında 
her on beş günde bir, muntazam 
seferler yapılması düşünülmekte
dir. 

Buna mukabil bazı Amerika 
şirketlerinden dün vekillerine ge· 
len telgraflarda sipariılerini ihti· 
yaten Basra yolile göndermeyi 
tercih ettikleri bildirilmektedir. 

Belediyenin Yap~bileceg1 

inşaat Dün Tebliğ Edildi 
Koordinasyon heyeti, yol inta· 

atı hakkında Belediyenin yaptığı 
müracaate cevap vermiatir. Bu 
cevaba göre Taksim • Sıraselviler 
caddesi, Sultanahmet meydanı 
ve diğer şehir dahilinde yapılma
sı pro_grama ithal edilen bütün 
yollar, asfalt ve parke olarak 
yaptırılacaktır. 

inşası tehir edilen Şehzadeba
ıındaki Konservatuar binasının 

yerinde şimdilik bir park vücude 

getirilecektir. 
~ 

icra Kanunu Bugün 
Tatbik Ediliyor 

Tadilli yeni icra kanununun 

tatbikına bugünden itibaren baı· 
lanacaktır. Yeni kanun muhtelif 
iılere ait itiraz müddetlerini tev· 
hit ettiği için alakadarlar eskid.n 

~asılmış kağıtlardan istifade ede
miyeceklerdir. Yeni kanunun tat· 
bikı etrafında Adliye Vekaletin

den direktif almak için Ankara
ya giden icra reisi Hamdi dün 
dönmüştür. Adliye Vekaleti yeni 

kanunun tatbikını kolaylaştırmak 
için lstanbul icrasını yeni hakim .. 
lerle takviyeye karar vermİ§tir. 

.ol 34 krose düğmeyi sakladığı ve yeye verilen rapor beğenilmem~
kayın~ederi Tcmiatokli de kendi tir. Belediye. Üsküdarda, Beyoğ· 
adına gelen yalan faturayı kabul lunda ve İ•tanbulda birer fınn 
ettığı için men'i ihtikar kanununil a~cak, bu itlere altı yüı bin lira 
~öre tevkif edilmiılerdi. Asliye ayrılacaktır. 
dördüncü ceza hakimi dün sorgu. Aiu•to• ayı içinde fırınlardan 
arını yaptı. ikisinin de •uçlarını 146 un nümuneai alınmış, bu 1 "" 

ıabit gördü. Apostol' e 500 lira~ miktarın yalnız on biri bozuk' 
para cezası ve 2 sene Kırşehire çıkmıştır. 

OGNGNBOPOBTAll--------------~~ 

•Ürgün cezası verdi. Temistokli ============== 
ıalnız 3 lira para cezasına mah
~um oldu. 

Türk Mali Damgası 

1 KISA BABIBLIB 1 

T0RKOF1SIN DAVASI 

.ABhye yedinci ceza mahkemeSI 

N 1 • k 'le dUn Tttrkofisin Befikt.aş deposundan 
eşro unan yenı ararname ı 

d .. d · 'b h t' ı·· .. l" ı 500 kilo afyon qırrldığı hakkındaki un en ılı aren er ur u yun u 
k 1 .. . d (T'" L l ) iddianın ikinci ııafbaııını tetkik etti. uma arın uzerın e urK ma ı 

c!amgaınnın ı§lcnmış olarak bu· ŞEKER ŞiRKETi DAVASI 
lundurul.ması mecburi tutulmuş· Eski şeker •irketi aleyhine açılan 
tur. ,Kenarlarında Türk malı davaya dlln de devam edilmiştir. 
damgası olacaktır. SOL BACAGı KIBILDI 

--o--

Bir Mualliİnimizin irtihali 
tçerenköy üsklldar caddesinde o

turan Mehmet o~lu Fehmi evin mer
divenlerinden düşmüş, sol bacağı 
kırılmıştır. 

KiMYA MADDELERİ AZALDI 

Yunanlstandan getirilmekte olan 
bazı kimya. maddelerinin son fll'tı

nada batan Yunan motörlüslyle zı

yaa uğraması Uzerıne bu maddeler
den bazıları pıya.sada kalmamıştır. 

YOZ URA CEZA 

J stanhulda Beş Bin Serseri Çocuk 
Sayısı. Her Sene B.ir Miktar Artan Bu Çocuklar Birkaç Sene Sonra Akıllara 

Hayret Verecek Kadar Çoğalacak. O Zaman Ne Yapılacak Acaba? 
Sokaklarda çoğalan aeı"Serl ço

culcların adedi ;azan dikkati cel· 
betmiş, bu çocukları aeraerlllkten 
kurtarmak, cemiyete faydalı bir 
hale koymak için Galatada bir yurt 
açılmıştı. Yurdun teşekkW(l esna
sında ~ mUdUrO kurululJtaki ga
yeyi şöyle izah etmlfti: 

- Serseri çocuklan birer birer 
toplıyacak, buraya dolduracak, o
kutacak, sanat öğretecek ve ce
miyete faydalı bir hale geldiklerini 
anladığımız anda da serbe.t hayata 
atacağız.> 

Arada.rt bir müddet geçince, yur

dun ya,.aması için tahsisat buluna
maz olmuş, kadro daraldıkça '"daral· 
mış, ancak yetı,tlrilen çocuklar ser
beırt bırakıldığı zaman hariçten 
yurda çocuk alınabilmiştir. Halbu
ki, sokak çocukları, diğer vilAyet
lerden gelenlerle de artmıq, binler-

ce yekftnu bulmuştur. Emniyet me
murları yakaladıkları çocuklan 
yurda götürmüşler fakat kapıdan: 

- Yerimiz yok, ce\•abmı alınca 

çocukları tekrar sokaktaki hayatı
na terketmiye mecbur kalmışlar· 
dır. 

Bu yurt, hA.lcn Darillllcezeye kal· 
dınlmış, maarife bağlı bır llkmek· 
tep haline konmuştur. Talebe sayı-
11 130 kadardır. Bütçesi dar olduğu 
için yeni çocuk alınamamaktadır. 

Bu hususta tetkikat yapan biri 
tunlan .söylemektedir: 

- İstanbul sokaklarında dolaşan 
akşam olduğu zaman bulunduğu 

yerde krvrılıp yatan serseri çocuk· 
ların yekQnu maalesef bflhesap be~ 
bini bulmuştur. Snyısı her sene bir 
miktar artan bu çocuklaı·ın miktarı 
birkaç sene sonra akıllal'a hayret 
verecek kadar çoğalacak. O zaman 
ne yapılacak acaba? 

Eakl parti reisi bu çocuklarla u
zun boylu meşgul olmuş ve: 

- Geniş teşkiliı.la ve paraya ih· 
tiyaç vardır? Tahsisat 18ter.> ne· 
tlcesİ.ne Vanıtlflır. 

Her sene İstanbul mebuslarma 
dilek olarak arzedllen bu me&ele 
hakkında valiye: 

- Bu çocuklara ban~ak bir 
yer bulunuz. Bir gün gelecek latan. 
bulu işgal edeceklerdir.> denmit 
vali: 

-Yurdu DarWAcezeden kaldıra

cak, Yeşilköyde mUnasip bir kt)fke 
nakied~eğiz.> Cevabını verınittlr. 

Y~ilköylU bir dost bu haberi du· 
yunca, şöyle söylenmişllr: 

Delileri Topta.,ından eııki vali, 
BakırköyUne kaldırdı.Bu vali de ser 
ııerilerl lst.anbuldan kaldıracak. Ye
şilköye alacak. Fena değil, Yefll· 
l>öy de Bakırköy gibi bir zıyaret 
yeri olacaktır.> - l. K. 

İstanbul darülfUnunu kimya şube
ııının yctışUrdlği kıymetli gençlerden 
Kabalaş erkek lisesi kimya muallimi 
Kutsir.l,ı on siln kadar süren kısa bir 
nastaııgı mUteuklp Gul'eba hastane
sinde irtihal ettıfıni kemali teessUr
le haber aldık. :Mumaileyhin 43 ya
•ında ve tam VÜCUdUnden Vatan ÇO· 

cuklarrnın istifade edeceği bir çağda 
zıyaı bu tct:ssUrU arttırmaktadır. 

GercK kendı allesine gerek maarif 
ailesine tAziyelerlmlzl sunarız. Mer
humun cenazesi bugün on bırde Gu· 
nb& ha.st.nemnden kaldırılacaktır. 

Asliye dördUncU ceza Mklmi dUn 
Fatihte oturan Yusur isminde bir ev 
sahıbinl umumi hıfzı881hha kanunu
na muhali( hareket etti#i için ıoo lira para ceznsına mahld\m etti. 1 ~ .. ..,. ___ .., ____________________________________ _, 

Kahve 1 O kuru' 
Ucuzlayacak 

Bir müddettenberi gümrükler· 
de beklemekte olan 25 bin çuval 
kahve, dolar fiyatının kabul edil· 
meıi üzerine Ticaret Vekaletinin 
kararile piyasaya çıkarılacaktır. 
Kahvelerin maliyet fiyatları tea· 
bit edildiğinden toptan kaliteleri· 
ne göre 129,5, 1 :3'0, 130,5 kurut· 
tan satılacaktır. Yarı toptancılar 
1 35 kuruıtan, perakendeciler 145 
ve kuru kahveciler ise 160 ku· 
ruıtan kahve satacaklardır. Bu 
fiyatlara nazaran kahve on kurut 
ucuzlamış oluyor. 

Sahte Fiyat Murakabe 
Komisyonu Azaları 

Bazı şüpheli kimseler ticaret· 
haneleri dolaıarak kendilerine 
fiyat mürakabe komisyonunun 
memuru süsü vermek istedikreri 
anlaşılmıştır. Bu gibilerden resmi 
vesika aranılması ve vesika gös
termiyenlcrin zabıtaya ihbar e· 
dilmesi alakadarlara bildirilmiş-
tir. 

Almanyaya ihracat 
Tütün tüccarları dün ticaret 

müdiriyetinde bazı temaslar yap
mışlardır. Almanyaya sevkcdile
cek ikinci büyük• parti tütünün 
buııün yüklenmesine batlanacak
tır. Almanyaya ')'llptlacak diğer 
ihracat için Vekaletten henüz li
sans talimatnamesi gelmemiştir. 

Tiftik ve Yapağı Tipi 

Diğer taraftan İtalyan gazetr 
!eri Akdeniz hareketlerine J. 
neıriyatı arttırrnıılardır. Bari rad
yosu Arap memleketlerine .1 
propaganda neşriyatına son .,,. 
manlarda kuvvet venniftir. 

Bütün bunlar Mısırın vaziyeti 
iizerine yeniden dikkati topluyor 
Zaten Mısır, buaünkü harpte r 
hemmiyetçe Büyük Britanya ad• 
!arından derhal sonra gelen h•• 
reket sahnesidir. Almanya, 8ii" 
yük Britanya adalarında Jngiltr 
reyi kalbinden vurmağa uğr .... 
yor. ltalya da diğer taraftan Ma
sırı tehdit ediyor ve JngiltereoİI' 
en mühim can damannı keam ... 
çalışıyor. Mak•admda muvaffd 
olabilse, Jngiltere Akdenizde .... 
reket üssünden mahrum kalacdo 
donanmasının Akdenizde hikil' 
bulunmasına dayanan bütün mii" 
vazene vaziyetleri yıkılacak. 

Garibi şu ki, iki taraf M111rtll 
ve Süveyş kanalının mukaddert• 
tı hakkında çarpıfmağa hazırı.· 
nırken, Mısırın kendiıi ream.O 
bitaraftır. Yalnız mihver devJ.S• 
lerile siyasi münıtsebetleri k_. 
mekle iktifa etmiştir. lngiltwe d' 
cak 19 .36 ittifak muahedetinİO 
muhtelıf maddelerine dayan~ 
Mısırı geniş bir ••keri aaha ıı.· 
tinde bulundurabiliyor. 

Mıaı;ın müdafaasında lnıilt .. 
renin lehine aelen baılıca inıiJ. 
denizlerdeki hakimiyetidir. lkia" 
ci amil, Mısırın cografi vaziyeti
dir. Nil deltası ile Binc.a~i hucl11• 
du arasında altı yüz kilometr~ 
bir çöl vardır. Çöl, bir iki vab' 
müstesna olmak üzere susuz .,. 
askeri hareketlere uygunıuzdıaJ• 
Ancak sabit boyunca hava ku•• 
vetlerinin ve 'donanmanın yarda• 
mile ilerlemek imkanı vardır. er 
nupta Habe§istan hududu ile Sel• 
dandaki mühim ukeri merkedtr 
arasındaki mesafe 350 ile 700 ki' 
lometre arasındadır. Buralard9 

da yollar azdır. Askeri hareketlr 
ri geni§ bir saha üzerinde yaP° 

Bu senenin tiftik ve yapak tip· mak icap·eder. 
!erinin aynlmıt olan nümuneleri lngilizler de boı durmuyorlar• 
son ıekli almııtır. Vekalet •tan• Avustralyadan ve Hindistand.O 
darclizasyon •ubesi müdürü ve dııt k ' h 5 d h-,. uvvet getirip em u ana, -
ticaret reis muavini Faruk Sünter 
dün ıehrimize gclmit ve nÜmu- de Şimali M11ıra yıiıyorlar. 
neleri tetkik etmiıtir. İngiltere etrafındaki miicaclel• 

• gelecek bir, iki hafta içinde ,. 
Ticaret Veklletı Tebliği kati netice, verecek. veya itkba· 

Ankara, 9 (A.A.) - Ticaret 
Vekaletinden tebliğ -edilmiştir: 

İstanbul, lzmir ve Mersin güm
rüklerinde bulunan :ve çekilerek 
piyasaya arzı te.karrür eden cem
an yekun 25 bin çuval Brezilya 
kahvesinin zikri geÇen mahaller
de ithalatçılar tarafından azami 
satı§ fiyatı 29 numaralı milli ko
runma kararnamesinin birinci 
maddesi delaletile milli korunma 
kanununun 3 1 inci maddesinin 
biri~ci fıkrası hükümlerine müs· 
teniden aşağıda yazılı olduğu 
vechile tesbit edilmiştir: 

3 numaralı kahve 130,50 kuruı 
4 > :. 130 > 
S > > 129,SO > 

Ticaret Vekili Dun 
Tetkikler Yaptı 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu
oğlu dün Takas Limited Şirketi, 
ile Birlikler ve T qkilitlandırma > 
merkezinde tetkikler yapDUflır. 
Vekil, ıehrimiide bulunan Jqil· 
tere Yakın Şark Ticaret Şirketi• 
nin Reisi Lord Glenconner·i ka• 
bul ederek görütmliıtür. Ticaret 
Vekili, buiday ve un itinin bal· 
!inden aonra muhtelif ithallt ve 
ihracat meeeleleri üzerinde ali· 
kadarlardan malOmat alarak bazı 
direktifler vermİftlr. 

1 '!'AKV'-11 1 
10 EYLÜL 1940 

SAL 1 
YIL: 1MO - AY: 9 - GCN: 2M 
RUMİ: llM - A0t18T0s: 28 
HIOBI: 1369 - ŞABAN : 1 

' VAKİT V AS.ATI EZAN1 
GÜNEŞ : 5.37 11.12 
ôGLE : 12.10 5.~ 

lKİNDİ : 15.44 9.20 
AKSAM: 18..21 12.00 
YATSI : 20.69 1.30 
ıMSX.K : 3.M 9.30 

hara kadar muallakta kalacaktır• 
Fakat Mısmn mukadderatı m' 
~lesi öyle günler veya haftal-' 
içinde halledilecek gibi defildir· 

Her halde uzun aylara ihtiytl 
gösteren bir iıtir. - M... H. Z. 

rarlmlda ••ua11 f 

B ir yerden dü,erken bani" 
· zı ıevşek bir halde bulun" 
durun. Sıkarsanız ..sadamenif! 
vücuttaki tesiri daha şiddetli
olur. 

•• A ğzınızda karpuz varken d• 
zUm yerseniz eğıZda taJitl" 

kurusu lezzeti hasıl olacait"' 
söylerler. Tahtakurusunun ld' 
zetini tecrUbe edenin kim oldU" 
iunu bize sormayın. Bilmiyond 

•• 
Y abancı bir cenaze 19Ç411"" 

ken ne ya.pacağmıızda tt 
reddüt ediyoruz. Doğruau aya
ğa kalkmak ve şapka çıkar" 
maktır • 

BORSA 
t l:YL"CL 19'0 

••rı"'f 

SterUn 6.2176 
Do1&r 132.30 
laviçre Frc. 30.308 
Drahmi o.9875 
Leva 1.8235 
Peçe ta 13 .. 8935 
Pengö 26J52 
Ley 0.8226 
Dlnar 3.1 '!'IS 
Yen 31.1225 
laveç Kronu 30.99 

PAballl ft TMTll6& 

Ergani 
Bnu - Erzurum n. 

illeti, 
İatikaı 
llwılt 
alın 
b~ 
'"ta 
Iİnld' 
ale.tı 
irlllt 
'lre • 
bıı t 
l~da 
.. da 
rın d 
lerle 
da d 

'-ret 
'-tini 
ni 1 

lt 
l<ralı 
hria 
bi.· . ...1 
llf!fe 
lrlelc 
ier 
etnı 

tir. 
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S IF2> O R .Bazı Nebati 
Devalar = ·-sa:ı-----

-SiYASi - ASKERl-
• • !.#. ' ·r. . • ... ~. , ; "\ . . ~ .... 11· . .., ... '"' ... ', -ı· • . . .... , ·• .. • .. ,•,,: f una Boyunda Ihlamur: Bütün neb::ıtr·ae,ıılar a-

füuz Paylaşması Lig maçları fikstürü 1 ~~2~: .. ~:~~~:·~:::2:~1= l ınımlm ha' dönmelerine, ~arım haş 
~ onıanyanın tuttuğu yol, lstanbuJ futbol a3"an1ı~ 22 E l"ld b l ,.e.k olan lig nğ'rrların:ı, luızım gliçlilltlerlne karşı 
~ gı Y u e a~ ıya, cök iyidir r t ,. · ı · 

Baıvekil Antonescu"nun maçla:nnın fikstürünü tımzim ile maçların yapılacağı saha a- hl. 
11 

• a aı.ıı ı;ımı~ ~n oııce 
• • • A · 1 ·ı · ·· · \' k 1 n<·an ıhbıııt:r asabı ı:ntıat ız-

ısoliniye çektiği telgraf ve ~ ta~~ et~;.'~~~~· Ja~ ık geçen .sene ~1~!ı :.umeye 1§ ıre ~ lıklara mUı>t"lfı oı:ınıara rahnt blı· 
buatın Macaristana karşı en ~rt . u tun '!1aç arın.• her iki 6&1 a a ,ıhrlcr .~alç yapm 1 U:\ ku temin c er. lnir lh llılçlıtrı 
iyim lisan kullanması için esası uzerıne anzım etmı~tir. Maç arın tarı erı ı e oynana· 1 1 U 

~tığı tesirden anlaşılıyor. cağı sahaları gösteren fikstü rü bir cetvel halinde iki devre ~c 
1
rebn Uk ço<ruklıı.t'a ıhlamur ı;l· 

ı::. •• • ~ • 1 ı;c an osu ı,:ıok iyi gelir. 
~abık Kralı, kaydihayat §ar· uzerme aynen aıagıya verıyoruz: brul· BI fit 

1 r . r re suyn altmış ı;ram 

~
~evi yirmi bin ngiliz ı- ,.. ..., lıcsabil<ı m:ınılu kayruıtıp u~u;ıu 
tahsisata bağtıyarak uğur- j 818- ı·Nci· DEvn~ ~oğuttuktun sonm ~ kamına uı: 
Ba~vekil, son kararname- • aaar. bardak içmek umumlyctle münkal111. 

l Carol'ün muhtelif girketler- Tarıni ı olan !llnlrll klm5elcr için şayam tav-
ki hisselerini bloke• ettirmeyi Fener Stadında Beıiktaı Stadında l)'edlr. Akşamlan yatmadan c.ncl 
ihmal etmemiştir. Musaolini- Fener - Beşiktaş Topkapı - Pcra •~·ilen bir bardak !!lcak marul ynp-
çekilen telgrafla, matbuatın 22 EylfU 04(' G. s .• lstanbulspor Beykoz - Altıntuğ rağl suyunun rahat \'e k!llıuswz bir 
carlara karşı yumuşak lisan Vefa - SU!eymanlye uyku temin ettiği tccrlıbe olun· 

[~lanması arasında ince ~ir ra- muştur. 
Va d B ' k" h ketı Tu· Fener • o. s. Beykoz - lstanbulspor 11 t 1 1 r ır. u ı ı are • a m : latıııl köklerinin, l&prak-

b h k 1 · · "kt , .. o Eylfıl Oto W•.fa • Topkapı Pera - Stileymaniye 
oyu ij umet erının l ısa- lıınııın \e ı;lı;eklerinln mhleyyln, 
Al ı 1 Bcşlktq - Altıııtuğ 

man, siyaseten ta yan fıattti rnllshU ha."lsaları herkesçe ma-

uzuna bırakılması hususun· Fener • Beykoz Pera - Vefa lt'ımdur. llabni Ylljlrak ve çiçekleri. 
rnihver politikasında evvelce 12 Blrlnclteşrln o.ıo Silleymanlye - T. kapı Beşiktaş - G. S . hlr litre kayrıaını~ suya otuz gram 
arrür etmİ§ bir paylaşmanın İstanbulspor - A. tuğ hcsabll11 nhlarnk çay ,c ıhlıımur 
i§arctj olarak kaydedebiliriz. gibi kttllanılır. Hatmi kökleri IS<', 
iğer cihetten Rumen hüku- Fener - Altıntuğ Pera • Beykoz llne hlr litre su~a otuz gmm hesıı-

ti, harici siyasetinde bu yeni 27 BJ.rindteljrlo 940 G. s. - Süleymanlye İBt.spor - Topkapı hile ı.aynatılır. 
ameli kolayca takip edebil- Bef1lkta.ş • Vefa Sann:ışrk: E\'H'lden irkeye latı-

k Üzere bazı dahili tedbirler Fener • suıeymanlye Pera - lstanbulspor nlmış 53rma~ık yııprııkları nasırl:l-
a.ktadır. Evvelce ye.pılını§ S tkincitcşrln 940 G. s ... Topkapr Beykoz - Bcşıktaş rın Ur.erine tatbik edlllme a:vaklara 
levazımı siparişlerinin tek· Vefa • Altıntuğ ıztırap 'eren naınrlardan • çabuk 

gözden geçirilmcai, nazırların kurtııını:ılt kabildir. 
diye katiar sarfettilkeri tah- Fener • tstanbulııpor Pera • G. s. EhegilmC<'I: Ebegiimttlnln yaııra--
tı mcature hakkında mallı- 10 lkloclteşrin 910 Altıntug - Topkapı Beşiktaş- Silleyman!yr ıtı da, çlçcr:ı de deva alarak kullanı-

l vermeğe davet edilmeleri Beykoz • Vefa lrr. Beher litreye on ~ graın hesa-
scf erberHklcrin kaldırılması Fener • Pera lılle kayna.mı, sııya atılan ebegtime· 
tedbirler arasındadır. Bun- o. S. _ V-'a Süleymaniye • A. tuğ cl (lr.eğl suyunu ~ay gibi lcmt'lc 

l 7 İkinci teşrin 940 ~ Beykoz - Topkapı 
an da hissediliyor ki, Fran- (n&ll', hronşıt, göf.il!i darlıkı) gibi 

1 Beşiktat - lııt.spor f bo ı 
ıı. olduğu gibi, harici yara a- ne t'JI ru arı hastalıklanns karşı 

dahilde bulunacak mes"ul- Fener • Topkapı Bıykoz - SUleymaniyc çok iyidir. Ehegümeclnln yapratJn-
e kapatılması için Romanya- 2t lldnclte§rln oto G. s. - Altmtuğ Beşiktaş • Pcra dan lııe haricen kullanılmak Uuıre 
da bir gayret vardır. 1stanbulspor - Vefa mllsekkln IApa yapılır. 

•• 
ransilvanya gürültüleri ara· 

da Dobrucayı, yağdan kıl çe· 
libi, Rumen efkarı µmumi· 

İne dokunmadan alan Bul
lar, Sofyada büyük bir ayin 
tılar. 
• Yİnde mihverci sefirler, ha
ctli temennilerle Bulgar mil· 
nin hiılerine iıtirak ettikleri-
iÖıtermiılerdir. • 
talya Kralı da, Bulgaristan 
lına çektiği telgrafta, cBul
. tanın büyük emellerinden 
İsinin tahakkukuna gurur ve 
c ile şahit olduğunu> bildir• 
le aurelile, Bull{ariıtanın di
büyük emellerinin tahakkuk 
cai temennisini ihsas etmi~-

•• 
akriben bir ay evvel Singa

dan Akdenize doğru hare
cttiği bildirilen ln~liz Uzak 

l BlrlnclkAoan 9'0 

• 

15 BirinclkAnun 940 

22 BlrinclkCtnun 940 

29 BlrincikAnun 940 

15 lklndkiinun 941 

12 İkinclkfuıuo 9"1 

19 İklnclkAnun 941 

Fener - Vefa 
G. S. ·Beykoz 

İKİNCİ DEVRE 
Beykoz - Altıntuğ 

Pera - Topkapı 

Pera - SUleymaniye 
Beykoz - 1stanbulsp<ır 

Fener - Beykoz 
G. S. • Beşiktaş 
Pcra. Vefa 

Fener - Altmtug 
Beşiktaş - Ve!a 

Fener - SOleymanlye 
Pera - 1stanbulspor 

Fener - lstanbulspor 
Pera - G. s. 

Pcra - Altıntuğ 

İst.spor • SU!eymanlye 
Beşiktaş - Topkapı 

Fener - Beşiktaş 

G. S. - İstanbulspor 
Vefa - SUleymanlye 

Fener - G. S. 
Beşiktaş - A. tuğ 
Vefa - Topkapr 

tat.spor - A . tuğ 

Silleymaniye - T.kapı 

G. S. - SWcymaniye 
Pera • Beykoz 
tst.spor - Topkapı 

Vefa - Altmtuğ 
G. 8. - Topkapı 

Beşiktaş - Beykoz 

Beşıktaş- Süleymanly( 
T.kapı - A. tuğ 
Bevkoz • Ve!a 

B E R T 

TEŞBiHTE HATA OLMAZ 
Bilenler konuşuyorlardı: Hava 

hücumlarına karşı lngiltereııin 
en emin yeri Londranın mer
kezi imiş. İngilizler her an tetikte 
avcı gruplarile, baraj balonlarile, 
dafi bataryalarile öyle müdafaa 
tertibatı almı§lar ki düşman tay-

ı 
yareleri çok büyük olan bu §chrin 
• Ecer sızabilirlersc - ancak dış 
mahallelerine kadar gelip daha 
içeriye nüfuz edemiyorlarmıf. 

Almanlar da resmi tebliğlerin· 
de Londranın anudane müdafaa 
edildiğini kabul ediyorlarmııı. 

İçlerinden birisi dedi ki: 
- Desenize ki Londra bizim 

Y edikule marulları gıbi. .• 
- Ne münascben 
- Ne münasebeti var mı~ 

Bizim Y edikule marulları da o 
kadar büyük, o kadar katmerli· 
dir ki böcekler üst yapraklarına 

BIB &nmnt BOMBA 
TAÖMUBU YAİ?AW ŞEBIB: 

LONDRA Nasıl 
Bir Şehirdir? 

Hltlerin son nutkunda haber ve
rildığı veçhılo, Alman bombardıman 
tayyarclcrınin Londraya ve ~kert 

lıeclcflcrdcn başka ve ayni zaman
da sıvıl hnllta karşı kesıf hilcumla
rı ba~ladı. Bunda hayret cdılecek 
bir şey yok: E. :ıscn Churchlll'ın 
son nutl undan Oğrendi"ımize gorc 
lnglllzlcrde bunu bd tlil ordu. Bına
enalcyh, lıarp c.:ı azgın safhasına 
girdi dcmekllr. ÇUnkil Almanların 
bu yaptı !arına karşı İngilizler de 
herhalde mukabeleden geri durmıya
caklardır. 

Yann öbUr gi.ın İngiliz bombardı
man tayyarelertnin de Almanların 
Lon'Clrada çıknrdıklarından daha 
b\lyi.lk ya.ngmları Bcrlınde ·çıkar

dıldarına şahit olacag-Jm~hiç fUp· 
hcslzdir. 

Biz şimdilik okuyucularımızı ten
vir etmek için lam bir aydanberl 
geceli E)UndUzllı hücumlara maruz 
kalan dilnyanın en bUyUk medeni· 
yet mcrkczlcı1nden biri olan Lon· 
drn şehri hakkında bıraz malQmat 
verelim: 

Londra Dünyanın En Büyük 
Şehridir 

Londra, Büyük Britanya İmpara
torluğunun merkezi ve dünyanın en 
büyUk l)<'!ırldir. NUfusu 9 milyon
dan fazladır. 

Londra, yalnız nilfus itlbarlle de· 
ı:tıı, :taltat. lktı dl ve tıcaı1 bakım

dan da ~ok mUhlm bir merkezdir. 
Limanına. her gUn yüzlerce Transat
lantik ve yUk vapurları girer, çıkar. 

I~ndra borsası. dUnya borsala
rına hl\Jdmdir. Her g{ln milyonlar, 
milyarlar döner. 

BUtUn dUnyn ham maddelerinin 

E L D E N 

girerler de daha içerilere, hele o 
me~hur göbeğe sokulamazlar! 

MEBUSLARIN IMTIHANI 
Yeni Zeli.tıd radyosu, parla

mentonun bütün müzakerelerini 
radyo ile dakikası dakikasına 
neıretmeyi adet cdinmiftir. yeni 
Zelind'da radyosuz ev yoktur. 
Bütün halk bu müzakerelerin 
keyfine vannıı, ~ka program
lara bunu tercih edorek dinleme· 
yi idet edinmiıtir. Netice ne ol
muf bilir misiniz? O :ı:amana ka
dar kendi aralarında baıtan r.av
ma konupn mebuslar, bütün hal
kın akrıııına çılnnca sözlerine 
dikkat etmeğe, ıyrce hazırlan
madan küraüye çıkmamağa baı
lamıılar. Müzakerelerin seviyesi 
yükselmiı, fayda ve te&iri art
mıı. Umwni meselelerde halKta 
alika çoğalrnı§, demokrasi ruhu 
kuvvetlenmi§. 

ply~a.sı Londrada temerkilz etmiş· 
lir. SJU denilen meşhur İngiliz ti
cnret ocağı bUtUn cihan ticaretini 
Londradan jdarc etmektedir. 

Londra En Zengin Tarihi 
Eserler Meşheridir 

Londranın müzeleri çok zengin
dir. Hususıle cBriUş Müzeilm> dün
yada eşi olmıynn bir ınUzedir. 

Şchrın sa!'ayları, hususi binaları 
da muazzanıdrr. 
Londrnnın etrafı Krallara, Prens

lere ınahsu. birçok saı a)1ar ve ma
lik nelerle doludur. 

Bu sara)l d ki tanlıl eşyaya pa· 
ha bl mek lmkfin ızdır. 

lngıltere tarihinin birçok mllhlm 
safhaları ve İngiliz ıkbal ve şevke
Unın birçok meddUcezlrleı1 Londra
da cerc)'an ettiği için bu ~ehtrde rı

zım tul'lhi c:erlcr toplarunı . tır. 

Londra, Her Şeyden Evvel, Bir 
c üniformalnr Merkezi> 

Fakat, h r e d ı c' \'el Londra 
bır ( n !o mal r Mcrkczı Çir. Bu
raya ) 1 gel b.r j abancı gbzUnc 
lk ça .. pan şey sade 'c li lü ünifor
tnalardır. Bunlar ıu bl.t an anenln 
eserleridir. Her ytız yıl bir dUğme 

nııve etmış, ya ek. lltmlştlr. Şapka
larda öyle... Adl okak ııUpllrücU

sUnden saray lordl.ırına kadar her
ke. ln kendlne mahsus bir Unıforrna· 
sı vardır. 

Harbiye Nezaretinin önünde bek
llycn nöb"t~lnln başında btr Kask, 
srrtında gUmU;ı telli bır :mh vardır. 
İSkoç neferlerinin, znbıtlcnnin kıya
fetlerl göı11lmlyc değer. Bunların bı

~ ıklan d ima kozmctıklldır. Bere· 
lcrtnl yana c"cı lcr, kara ~IzgDI \ ' C 

muhtelif renkli kıu bir, cteldlk, ya· 
kası siyah \'e altın dilğmell bir ca
kct giyerler. 

Nazırların d:ı hususl üniformaları 
vardır. Arkalarına lflemcll birer 
manto atarlar. 

* Otel, lokanta. Ucaret evlerı, bU-
yUk mağnz:ılnr. kuyumcu dUkklmla
rı ve banltn.ların kapıcıları ml:lvl, 
kırmızı ve llt.clvcrt kumaştan yapıl· 
mtş, yal\ ası ve kollnrı sırma islen
mi" t\nlformalan tA uzaktan göze 
çarpar. 

Londra.nın Güzelliği 
Tabiiliğindedir 

lcşhur Fransız muharriri Pol 
Moran: cLondranm gilzellıği tabll· 
llğindcdır. Orada her şey sadedir .•. > 
Diyor. 

Bugün askeri hızmeUcrde çalışan 
binlerce kadının llnıfonnaları da sa
dedır. Hnrp başlıynlıdanberi lngıliz 

kadınları, askere giden erkeklerin 
yerine geçti Onlardan boş kalan yer
leri doldurdu. Tramvay biletçileri, 
şoförler, mağaza sancılan hep ka
dındır. 

k filosunun, Cebclitank yo· 
• Şarki Akdenizc, hiç hücu
uğramadan, vasıl olduğu ha
Veriliyor. 

Bu filonun, tabii yakın yolu 
İp ederek Süveyıten geçcce
urnu luyordu. Cebelitarık yo· 
hem uzun, hem de Panteler
adası dolayısile hayli tehli-

F.Bahçe-G.~~YI!!~~~~~~~~~~~~~~~~~! 
Lig Maçlarına ~ 

Belel'iJeler Bankası 
Umumi Heyeti 

Ankara, 9 (A.A.) - Beledi
yeler Bankası umumi heyeti bu
gün saat 15 de alelade içtimaını 
banka merkez binasında yapmış
tır. 

li addolunuyordu. Çünkü, 
ntelerya.. ltalyanlar tarafın
n Akdenizi ikiye .bölen çok 
Yvctli bir üı gibi gösteriliyor
: Uza\ Şark filoıunun oradan 
1rnen geçmiı olmaaı taarruzi 
. Üs sayılım Pantelerya'nın in
~ filosunun Akdenizin gar
dan ıarkına ve şarkından 
hına geçmesine mani olabi-
ck bir şekilde kullanılamadı-
1 iıbat eder. Esasen lngilizler, 
nu irna ederek, Akdenizin her 
afında İtalyan filosunu ara-
ları halde bulamadıklarını 
Yorlar. 

Singapur fflosunun Akdenize 
rneai, Singapur üasünün de 
erikan nöbetçiliğine bıra

dığına del"ilet eden mühim 
diae~rden biridir. - Ş. A. 

Atletizm 
Hakemlerini 

Davet 

Girmigecehler mi 
Beden terbiyesi kanunu muci

bince bütün klüplerin kongreleri 
intıbak kararı vermi§ler. yalnız 
Galatasaray. Fenerbahçe klüple
ri dahili nizamname itÖndcrilmc· 
dikçe böyle bir karar veremiye
ceklerini bildirmitlerdir. 

Dahili nizamnamenin bir pro· 
je halinde klüp murahhaslarına 
okunmasından sonra ıCalatasa
ray, I:_enerbahçe klüplcri tekrar 
kongrelerini toplantıya davet et
mişler ve F enerbahçelıler Pazar 
günkü içtimalarında nizamname· 
ye intizar etmekte olduklarının 
Genel Direktörlüğe bildirilmesi
ne karar vermi§lcrdir. 

Galatasaraylılar ekseriyet ol
madığından toplanamamışlardır. 

İıtanbul bölgesi, intıbak etme· 
yen ldüplerin resm1 müsabakala
ra iıtirakine müsaade cdilmiye
ceği kararına göre bu klüplerin 
lig 'maçlarına iıtirak ettirili~ ctti
rilmiycccklerini genel direktör
lükten soracaktır. 

• HIK AYE 
Karısının Bileziği 

Gerzede Panayır 
Gerze, 9 (A.A.) - Karade

nizin güzel kasabalanndan biri 
olan Cerzede hayvan ve cşyayi 
ticariye panayırı bu sene Eylulün 
20 sipde açılaoaktır. Panayır üç 
gün devam edecektir. 

Devrek Panayırı 
Devrek, (Hususi) - Devrek 

panayırı 2 1 Eylulde ba~lıyacak, 
dort gün devam edecektir. ikinci 
panayır tarıhi 5 T e§rinievvel ola
rak tcabit edilmiştir. 

B u L 

, . 

hlp - Bir nevi salata - Yemek 6 -
Tren - Şamar 7 - Lahza - Tanın
mış - Sıfat edatı 8 - Bir muhabere 
"asıtası 9 - Bağışlama. - Elemin ni
hayeU 10 Telgraf - Yeme lleti -
Coğrafya tabiri ır - Bir nakil va-

FELEK 
- Yazan: B. FELEK 

Evdeki Pazar 
Bir yabancı, bir köylüye 

sormuş: 

- Hemşeri, falanca köye kaç 
saatte gidilir? 

- Hele bir yürü 1 
- Söyle de öyle yürüye) im. 
- Yürü ki nasıl yürüdüğünü 

göreyim de ona göre söyliye· 
yim. 

Köylünün bu cevabı çok ha· 
kimanedir, akılanedir. Eğer bü· 
tün tahmin ~e tasavvurlanmızı 
köylünün bu sistemine uydur
muş olsak 'ne iyi olurdu. Lakin 
- bilinmez neden - evdeki pa
zarlarımızdan birçoğu çarşıya 
uymamaktadır. 

Sınai tcşebbuslerimizden, teş
kil;ıt programlarımızdan vapur 
tarifelerine kadar her şeyde 
tahminlerimizden pek azının 
doğru çıktığını ve büyük bir kıs
mının bizi nldettığmı görüyoruz:. 

Sınai teı1ebbüslcrimiz için tah
min ettigimiz masraf yeti mi
yor, tasav\"Ur ettiğimiz randıman 
- §U veya bu sebt'ple - elde edi
lemiyor. T e kilfıtlandırdığımız 
şe) lerde aklımı~a gelmiycn biı 
küçi.ık ınBni bütün mekanizma· 
nın i~lemcsini aksatıyor. 

Bir vapur tarifesine dizdıği· 
miz hareket, muvasalat saatleri 
hatıra gelmiyen veya ehemmi· 
yet verilmek istC'nmiyen bu kü
çük şey yüzünden altüst oluyoı 
ve bütün bu tahmin, teşkil Vf 

tariflerden elde etmek istediği· 
miz netice hasıl olmuyor. 

Bu nedendir? diye di.ışünme· 
miz lazımdır. 

Acaba işlerimizde derin tet
kike mahal görmeden yalınkat 
bir mütalaa ile iktifa mı ediyo· 
ruz~ 

Yoksa kullandığımız ölçüleri 
islerin icaplanna göre İntihap 
etmekte mi muvaffak olamıyo
ruz? 

Yoksa haddizatında görüşle· 
rimizde mi bir kısalık var? 

Bütün bunları set-in kanlılık
la etüd edip yalnız ticaret, sına· 
at veya seyahat vadilerinde de
ğil. kültürde, yapıda, fabrikada 
hatta bizzat şahsi teşebbüsleri
mizde .göze çarpan bu «evdeki 
pazarın çarşıya uymayışı> nok
ııanına bir çare bulsak, hem za
mandan, hem paradan. hem de 
ömrümüzden ne kadar kazanır
dık! 

ctı·tm 
· Baglalril Program 

7 .30 Program 
7.35 Hafif musiki programı 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 E\' kaa1nı • yemclt llst~I 
S.30 Hafif musiki devamı (Pl.l 

* 12.SO Program 
12.35 Muhtelif ~rkılar (Pl) 
12.50 Ajans haberlerı 
ıs.o.., Muhtelit şarkılar devamı (Pi.) 
14.00 Muzlk: Senfonik program{Pl.) 

* 18.00 Program 
18.05 Müzik kan~ program 
18.30 Çocuk saati 

19.00 Çocuklar için mUzlk 
19.15 .ıı~asıı heyeti 
19.45 Ajans haberleri 
20.00 MUzik çlftçinin saaU 
20.15 Konuşma 
20.30 Müzik: Saz ve ses heyeU 
21.30 Radyo gazeteal 
21.4-5 Radyo salon orkeştrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Radyo salon orkeştrası 
23.00 Cazband (Pl.) 
23.30 Kapanış 

A c A 

YUKARDAN AŞAGIYA: 

ı - Bir balık 2 - Köle - Şöhret -
Eskiden giydlğimiz 3 - Blr oyun ka
ğıdı - Nota 4- - BUsbülUn 5 - Ço
kun çok olmadan evvelki hali • Mem
nu - Zarf edatı 6 - Yoksul - K8'1' 
7 - Sanat - İhsan - 1şaret edatı 8 -
Muhavere Aleti 9 - Nota - Hll1. 
10 - Kör - Başına bir harf gelirse 
çok işgilzar olur - ödeme 11 - Ta 
hani ve tetkik etme. 

21 N. lı balmacaam halli 

SOLDAN SAGA: 
ı - Bqakakan 2 - Kereviz 3 -

Ak; Kı(lıf) • - Nal; Diş; Pir 5 -
CÇ)Ar; Çörek; (pa)Ra 8 - Yaman; 
Bedel 7 - Ak (toprak, yaprak): 
MekAn; l'oia 8 - Kir; Kap; Kim 9 -
(K) Iş; Ta 10 - Siverek 11 - Ye· 
re seren. 

YUKARDAN AŞAGIYA: 
1 - Cana yakın 2 - Karak~ 3 -

A1c: (aklllı, akılsız}: Be 4 - Şen; 

Çam; Bir t'> - Ar; Dönek; Ve 8 -
Kebir: Kafes 7 - Av; Şebap; Re 8-
Kik; Kcn; ı.~er 9 - Az; Ke(klik) 
10 - Kıremit 11 - Sıralama. 
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İnsanlık En Yu"ksek Uç Suale Cevap :.~ı~~a~~~:k:~n:~a=~: tanbul'da, camcı Alber Fiyoıı 608. 

BULGARİSTANDA ı 
·umumi Af 

Yeni İcra ve İflas 
Kanunu Mer'iyete Girdi 

(Ba.,ı bırindde) 

ıztırap, bizde yakın bir alaka u· 
yandıramıyor. Sonra harbin te· 
sirlerinı düşünürken; kazanması· 
nı ıstediğimiz tarafla, istemediği-

Noktasına Henüz Vermek Lazım ~~~a~a~~z~~ ~:. ~::a:a:;re~;, 
Salamon Esklnazi 150, TUrk .şişe ve 

Varmamıştır Oldug .. unu Söylüyor ;mM:~~:~k:s:· Jo~;s~:rvrı~t~y;~ 
maşer, Osman Şakar, Türk .şilepçilik 

• Loııdra. 9 (A.A.) - Reuter: Al· 

ilan Ediliyor Yeııi kanunla birçok icra mühletleri 
yedi gün olarak birleştirilıniştir. 

miz taraf arasında hiç farkında Londra, 9 (A.A.) - Reuterin dip· 
olmadan hır fark gözetıyoruz. lonıntik muhabirı blldirıyor : man hava taarruzundan bahseden 

Bir. İngıliz tarih kitabında bir Londra salahiyettar mahfillerine Tımcs dıyor ki: 
hıkaye okumuştum. Asırlarca ev· gorc, hava harbı, krıtik bir safhaya 

Ankara. 9 (Telefonla) - İcra ve İstanbul. Anlmra, lzmir ve Adana- vcl bir harp esnasında İngilizin varmak üzeredir. Durmadan yüksel· 

DUşmanın hava taarruzu hakkın
da, daıma aşag-ıdaki üç suale verile
cek cevaplara go•e hUkmedılmek lA· 
zımdır:. 

Kral Boris Mihver 
Sefirleriyle Samimi 
Görüşmeler Yapıyor 

ına.s kanununda esaslı değlşıkltkle· tıa icra teskiliitı tevsi edilmiş, ısllh· biri harp esırlerinin bir gemiden mekte olduğu, fakat en yUksek nok
ri ihtiva eden mUhım yeni hükümler kak, .Uıhlıve d:ıvaları kolaylı:\,Ştınlmış çıkarıldığını görmüş. Paçavralar tasına henüz varmamış bulunduğu 
ilAve kanun yarın mer·ıyete girecek· tır. Subayların uçuş \"C dalış ikram!· İçinde, pis, sefil, hasta, zavallı söylenebilir. ı - Dilşman, İngiliz hava kuv-
tır. Yeni kaııunla birçok icra mehll- yelen ıle çiftçi ailelerinin arazı ve İn!<\nlar ..• Yüreği bunların hali- Alman başkumandanlığının tebli· vetlerinl zayıflattı mı? 
lerl yedi gtln olarak birleşUrılmiş, maışetlcrı için JUzumlu biletimle ve· ne acımış. Fakat bir an sonra ğl, cumartesı günü Londra Uurine ' Rakkamlar, bu suale beliğ bir su· 
icra dairelerinin salahiyetleri geniş· salt haczi kabil olmıyan mallar ara· kendine gelmiş. Şöyle bir dua et· yapılan gece hücumlarının. lngillz rette cevap vermı. bulunuyor. 

Sofya, 9 (A.A.- - D. N. B. letilmiştir. sına ithal olunmuştur. mış: hava kuvvetlerinin Almanya Uurlne 2 - HUcum İngiliz harp ga:,Tetl· 
.. t kil nl ciddi hasara uğratmış mıdır? bildiriyor: - Yarabbi, ba•ka mezhepten taarruzlarına bir mukabele bılmlsil 

• kuvvetleri b ·b· k b 1 b 1 1 mar esı a şamı vukua gelen Adliye Nazırı umumi af yapı- Mısıra Fazla R d olan bu insanların haline boı eş ettiğini söylüyor. lngilız hava eu t . k 
lacağını beyan etmiştir. Omanya a bulunarak acıdım. Sen merha- • u gı 1 

mu a e e i m • DOBRUCA İÇiN ŞÜKRAN metlisin, bu büyük günahımı af- sil hareketlerine başvurmakta, fakat, maham hasarlar bundan evvelki hU· 
AYİNİ M•kt d T • k fet... ikinci derecede faaliyetlere girı,mek- cumlara nazaran çok daha fazla ol· 

ı ar a azyı ten ise, evvelce tetkik olunmuş plAn muş ise de, bu suale verilecek cevap 
Sofya, 9 (A.A.) _ Stefani: Bu hikayeden anlaşılıyor ki mucibince hareketin çok daha iyi ol- birinci suale verilen cevaptan fark· 
Dün sabah Sofyada Aleksandr s k v s dünkü insa~lar, Cağaloilu yoku- dutu kanaatinde bulunmaktadır. lı değildir. Binaenaleyh, düşman, U· 

Nevski kilisesinde, Cenubi Dob- ev ıyat ar iyaseti şunun yukarısında ııördüğüm ke· Umumiyet itibariyle denebilir ki, çilncU suale daha "musait bir cevap 
rucanın anavatana :iadesi müna· dinin medeni seviyesine varama· Londraya taarruzlar, Alman esas aramak mecburiyetindedir. ÜçlincU 

aebetile büyük bır şükran ayini (Başı birincide) (Başı birincide) mışlardı. Bugijnkülerin vardıkla· hedefi üzerinde bir t&havvü!U ifade sual ise şudur: 
yapılmıştır. miş ve tek ltalyan gemisine rast- killik. Nazırlık, Müsteşarlık ve n hakkında da climizr:le hiçbir etmektedir. Bahis mevzuu olan, In-

Kral ailesi, hükumet erkanı ve lamamışlardır. Düşman harp gc· ı nezaret umumi katipliği yapmış emare yoktur. Her şey bunun ak- giliz avcılarını, sahillerden uzağa 
Alman ve lıalyan elçileri ayinde milerile muharebe etmek fırsa- olan kımsclerin servetlerinin men sini J.!Österiyor. dahJle girmiye mecbur etmek ve Al-
hazır bulunmuştur ve çok heye-· tından mahrum kalan ve Akde- şeini kontrol edecektir. Dışarıdan gelen telırtaflarda man bombardıman tayyarelerinin ln-
:anlı görünen Kral Boris, iyin- nizdc hareket halinde bulunan İn- Ayrıca Başvekalet nezdinde Londranın, Seriinin bombardı- giltere Uzerinde geniş harekAt yap-
den sonra mihver devletleri elçi- giliz filoları ltalyan tayyareleri- teşkil edilecek olan bir komite, manını, oralarda ölenlerin mik- makta serbest olabilmesi için İngiliz 
!erile uzun ve samimi bir görüş- ne "ağır zayiat verdirmişlcrdir. silahlanma için son beş sene zar- tarını okuduğumuz zaman sade· avcı hava kuvvetlerini tahribe çalış· 
me yapmıştır. Halk kralı coşkun Bombarç!ıman tayyarelerimiz, fında milli banka tarafından ve- ce miktarları mukayese ediyoruz, maktrr. Fakat Almanlar, burada, 
~czahüratla alkışlanuştır. ltalyan Sardenya ve Ro~os gibi birbirin· rilmiş olan dövi:.r; müsaadelerini bundan yarının ihtimalleri hak· Polonya, Hollanda ve F'ransada kar· 
ve Alman elçileri de sokakta u· den uzak mesafede bulunan ita!- kontrol edecektir. kında neticeler çıkarıyoruz.' Yok- ışılaştıklan mukavemetten çok daha 
ı:un alkışlarla karfılanmı~lardır. yan tayyare meydan ve üslerine BÜYÜK ELÇİLiKLER sa uzakta kalanlar için harp, bü- büytlk bir mukavemetle karşılaş-

Kralın sarayının önünde teza- hücum etmişlerdir. Avcı tayyare· KALDIRILIYOR yük ölçüde bir futbol maı;ı gibi maktadırlar. Almanların gayretleri, 

3 - Dtlşmanın taarruzu, sivil hal· 
kın mane,·iyatını sarsmış mıdır? 

Muhakkak ki. düşmanın asıl he
defi şudur. Tahrip edilen kUçUk ev
lerin• mlkte,rı, düşmanın bu hedefe 
nasıl va.sıı olmayı ara.1tırdığını gös
terir. Fakat, dUn htlcumlardan en 
fazla müteessir olan mmtakalara 
yapılan ziyaret, bu Uçüncil suale ve
rilen cevabm da ayni derecede beliğ 
surette menfi olduğunu sarahatle ıs
bat eylemiştir. 

hüratta bulunduktan sonra halk, !erimizin de bundan az muvaffa- c M"ll t t " . M l k bir tesir bırakıyor. Yemeğimiz Ml! İngilterenln lstııruıı üzerinde 

j k
. . I _. . ı e par ısı• ve « cm e et t k ·f dil · 

talyan ve Alman elçilik binaları- . ıyetı o muş degıldır. Onlar da muhafızı t kk '"II . . .. "f muayyen saatlerde karşımıza çık· e sı e mış bulunrnaf<tadır. 
ı 1 1 

> eşe u erının uııı or- - H b ilk nın önüne giderek, her iki mem- kta ya8n7ar~ _yadrdın:ıka gelen Yun- malan lağvedilmiştir. Ayrıca ese- tıgı :aman:. yd·arın -~kmke~ bullamb~- ar ın . on ayı zarfında, Alman Londra 
lcketin mümessillerini alkışlamış- ers tıpı~ e pı e uçuş yapan fir:ı> ünv -d h l 1 b'k d"l yacagını yuz c yuz atıyet e ı· bombardıman tayyareleri, hemen l • d b t d.. •. .. 1 d " o· anı. er a at 1 e 1 - 1 ·ı 1 . b b hemen yanında avcı tayyareleri bu-
.ar ır. - eş d~"yyd~r~. duşu5r·m~1" er ırk. d ı- mek üzere lag" vedilmı"şt'ır Ro- en mkı ydon ~rca annenın, al ~-- 1 • · unnıadan geliyorlardı. Bunun aksine At ı 1 • d 

1TALYAN KRALININ ~erv lor ulnud e 1 ıv~{aya ; a_r manyanın evvelce Türkiyede, n!.n·t".dar e~ı~. ya::un~n nas~ _u· olaro.k yeni taarruzlarda, avcı kuv- eş er çın e 
MEKTUBU o ha_ ab~ışhar lr. 1 ngıdı: g~b~ıhe~ı- Fransada, Yugoslavyada ve Yu· zun ~ .~n:. ış en~e e~ ıvran ıgı- ti . 

. ne ıç ır asar o ma ıgı gı 
1 

ıç· nanistand d h I P nı gozonune getıremıyoruz. ve erı, adetçe bombardıman tayya- • 
Roma 9 (AA ) - Stefanı bir nefere d bi ş l t a ve a a evve ce o· E" h h . k I releri kuvvetine nıuadıl bulunmuş- C&,ı blrlndde) 

&jansınd~n· ' . MALTAYAC soYÔk ~;ı;:ki~ lonyada ve Vatikanda büyük el- ger arp arıci insanların a. tur. nan fotnıtraflar, şimdiye kadar ya-
• . . • .. çileri vardı. Bütün bu bijyük elçi- bi kafi derecede kanayabilseyd: Eğer hava mUradclesi, Almanların pılan hücumların btiyük tesirlerini 

Bulgar • Rumen ıtılafı muna· Malta, 9 (A.A.) - Resmen !"ki ı ·ı·- h .1 d"I . . 1 her halde insanlık namına sesleri· 

b 

·ı l 1 K 1 B 1 · h b ·ıd·-· ·· b"' .. . 1 er e çı ıge ta vı e ı mıştır. kcııdi lehine olarak telfı.kki edecf'kle- teyit eylemektedir. 
se etı e ta ya ra ı, u garıstan a er verı ıgıne gore uyuk hır 1 y "f • "h I .. k 1 ni yükseltmeg-e başlarlardı. Ni-

K 1 
_, f .. d · · d .. h k .. 

1
.. .. azı esıne nı ayet verı en Bu • ri bir tarzda deı.·an1 e"erse ·st l" Gece hücumları esn°ııın'"a, hticlım 

B 1 
· b"' .. k il ·· . b ' k . reş e e ıye reısı enera om- teşebbüs cyliyPceklerdır. 1'~akat bıı grupları, hA.len devam eden yangın-

u garıstaııın uyu eme e- ta uzerıne ır a ın ynprnıştır. Bı- b k" · · 8 .. k Ü . rak için mi iktısadi menfaat için 

vapur acentası, Angelos Rosq_s, Yu· 
go Herınan, Ahmet Suphl Ato.tuk. 
tzak Sakrel ve Mavri Pankellos da 
yUzer Türk lirası teberrü eylcm!Ş· 

!erdir. 
Mersinde Çukurova fabrikası sa· 

hlbi Şadi Eliyeşil, Akdeniz Türk liJnl· 
tet şlrketı mUdlrl Mustafa Gazi Ud 
ytlz ellişer, Bosnalı Salih fabrika!ll 
nıtldırı lbrahim 200, Raif Çaştaball 

da yOz lıra ıfara yardımında bulun· 
muşlardır. 

Ankara cezaevi matbaasında ça· 
lışanlardan 91 kişi de her ay yanm 
yPvmlyelerinl kuruma venneyi ta· 
ahhill eylemışlerdir. Çankırıda Sa· 
llh, maarif nılldıri Fazıl, heledlye 
reiııl Rlfat. eışi ve annesi. Ankaradıı 
Sablha Panukcuoğlu evlenme yU· 
zllklerinl hava kurumuna terk eyle
mı,ıerdlr. 

Diğer taraftan Fatsa'da 5()()(1, 

Bergatnanın Turanlı nahiyesfndt 
1012, Kınık'da 1386 vatand81J, hav• 
kurumuna Aza yazılmışlardır. 

Askerlik İşleri 

l•b•r• Dawet 
tiskUdıt.r Askerllk Şubeıdnden: 
1 - Okur yazarlığına dair diplo· 

ması bulunanlarla Lise, Orta ve ilk 
okul mezunlanndan 20 HA 40 yaşla· 
rındakl islAm ve gayrl lslA.ın bayan· 
Jara mahsus askeri hastanelerde ikin 
el defa açılacak olan. yardımcı ve 
haııtabakıcı hemşireler kursuna işti· 
rak etmek lstiyenlerin kayıtları ya· 
pılmak üzere acele ıJUbemize mUra· 
caat etmeleri. 

2 - 15/Eyl0.J/9i0 günUnde açıla· 
cak olan işbu kursa dahil olmak iS· 
tiycn lıılfı.m ve gayri islim bayanlar· 
da dahil olmak Uzere 13/9/940 a1c· 
şanıma kadar behemehal şubeye mü· 
racaat edf'rek kendilerini kaydettır· 
melerı llı\n olunur. 

ra ına §U toıgra ı gon ermıştır: 1 uşman ava teşe ku u dun Mal- B l d" .. G l D çin dövüşülüyor~ Biraz fazla top· " · ' 
1 1 

uya .... " 

cinden birisinin tahakkukuna gu- nalarda bazı hasarat ika eden \ roı:ıts ~nıhn kyekrıne f ~. rleş. nı· mi? Halbuki en büyük zafer ih- meselede; İngiliz iklimi ile yarışa l lar dolayısile uzaktan hedeflerini ta· 
·1 h" ld - b 1 b b 1 1 p versı esı u u pro csor erınden · çıkmış bulunuyorlar. Almanlıınn tn- ıııyabilmiı,ılerdir. Taymis nehrinin i-

rur ve neşe ı e şa ıt o ugu u om a ar atı mıştır. amuk hur- p f ·· y . d"l . . timalinde en karlı tarafın temin k ' 

d d M 

. . d B 1 d 1 b 1 b" - ro esor antu tayın e ı mıcıtır ' . . giltere Uz<>rinc göndere hile<: ekleri 1 sahilinde liman ve dok tesisatı, RAŞİD R·ızA TİY .. 'TROSU 
em e. ~Jcsten.ız_e_ ve ost u - -~ arı. u unan ır magazada kü- " • edeceği menfaatlerin ""' gar mılletıne bu tun ltalyanların çuk bır ynngın çıkmış ve sür' at- NAZIRLARl SORGUYA bile, bugün harp için en ge_nışı , bombardıman tayyareleri kuv\'eli, petrol depoları, gaz, elektrik ve HALİDE PİŞKİN BERABE:tl 

d . t" k k ld ki 1 .. .. .
1 

. . 
8

. k "k ÇEK LECEK sarfedıl~n 1 bunlara refakat edecek bUyük avcı hidrolik fabrikaları ve ia~e depoları, B k B k k.. M'I d" 
a ış ıra etme te o u arı sa- ı e onu ne geçı mıştır. ır ·aç 1 a- s·· .. mal:.r;emenin. işçiliğin, z.ahmetın, kuvvetleri ile tabdlt edilmiş bulun- her çapta bomb& n. bombalanmı"- 1 u a tam a ır oy 

1 

tiya 

1 

mimi sempati hissiyatımı iblağ n_ıetgah tahrip edilmiştir. Beş ha- utun n_azırlar, son seneler zar- fedakarlığın bedelini senelerce, maktadır. tır. T ı Bahçesinde 
ederim. (ıf yaralı kaydedilmiştir. Bir düı- f~nda tahsısatı mesturenin mahal· nesıllerce ödeyemez. Cumartesi hlicuınları \ «YUMURCAK> 

mau tayyaresi düşi.ırülmüştür. Bir lı sarfları hakkında General An· s b h ı· A esnaaında, Lincoln -ci~ında birçok t&yyan Vodvil - s - ~rde 

Macar 
Mahallllnla 
Bir Tavzihi 

· ı..· . . . d d. ..•.. . t • . h w d on a ar ge ıp çatmıştır. r· Alman bombardıman tayyareleri, meydanlarına da hüc edil · tir •••••ı••••••••• ı ·ıncmnın c uştugu zannedıl- onescu ya ıza at vermegc avet J.: d k r i .1. l I um mış • mektedir. edilmişlerdir. .asın an ış ge ıyo~. n~ı ız er e gündüzleri 4 bin ile 7 bin beş yUz Firth of Forth'da, 8000 torıato-
., K 1 .. • Almanlar arasındakı boguşmada metre arasında, geceleri ise çok ytik-

HA YF A VE İSKENDERlYEYE ra sarayına ve hukumete k t• t" l k · · · t'f d sekten uçmakta idiler. Bombardrman 
HÜCUM tahsis edilecek hususi trenlerin a· /ı ıb;e ıc~ a ~.al ıçın ıs! ıda e p," 

İtalya'da bir mahal 9 (A. dedi tahdit edilmiştir. Ba§vekiıle- ı el ı e:el .g~nder saky~ ı ır. u umumiyetle hedef gözetmeden ya-
. ' te merbut ol h · k ' f sayı ı gun er ıçın e a ıın sesını pılmışa benziyordu. Bununla bera· 

(fia~ı blrlncldeı A.) - 94 numaralı ltalyan teb- .. l d ~p a ~m ve pro e· işittirmesini ümit edeme)'. İz Fakat ber, Alman kuvvetleri, münakale 

V 
rw.. sar er en muteşekkıl bulunacak • . - • 

iyana hakı-mliğine, Cenubu ıgı • olan bi k "t k. katı netıccye varılmadan sonba· hatlarına vurmak teşebbUsU ema-
Şarki Avrupasında sulhü idame Hava kuvve~lerimiz, gündüz f d r k' 0.mı :· d~on ise ız .. sene harın bozuk havaları gelip çatar· releri göstermiştir. Hava, son gtin· 
ettirm,.k gayesindrn başka bir l layfaya, gt>ce lskenderiyeye ye· zar .ın ak 1• sıyası ava arı gozden sa ve neticenin gelecek ilkbahara !erde Almanlara müsait gitmiştir. 

· · "d h"" · · ·ı· gcçırece tır. • _ gaye atfetmek ıyı bır hareket ol· ı nı _!:11 ucum etmıştıı. ayyare- B d k . kadar muallakta kalacagı belli o• Birçok hlicumlara rağmen, İngiliz 
B h 

1 · · · ·· · ·ı ··d f un an ma sat bu gıbi dava maz. u şayanı ayret havadis- ı l'rımı:ı;ın sıırprız ı e mu a aa ter· I . . k • ' . • !ursa harp harici olanların barı• avcı tayyareleri pilotları, haftada 

1 
. . . . t"b t h k . ara ıştıra etmı" olan hakı 1 . .. er zamanla daha ıyı t,ekzıp edıl- 1• a ının are ete geçmı-sıne va- h kk d . "d m er ve ınsanlık namına seslerini yük· bir gün izinli olmakta devam etmek· 

miş olacaktır. 7..aman, Almanya- kıt kalmadan geldikleri 1 layfada .a ın k ~ca pe en cezaları ter- seltmeleri mutlaka lazımdır Ü- tedirler. Fakat pilotların bir çoğu, 
nın Cenubu Şarki Avrupası ve bir petrol tasfryc fabrikasına bom tıp etme ~ır. mit ne kadar zayıf olursa oİsun, düşmana bir gün daha darbe 
İtalyanın da Balkanlar hakkındll- balar atılarak bu tesisa~ta geniş CAROL ON AKSiYONLARI bunu tecrübe etmek zahmete de· indirmek fırsatını elde etmek için, 
ki niyetlerine dair çıkarılmış 

0
• : :>:angınlar ~karıl~.ıftır .. lskende- BLOKE EDİLDİ ğer. İki taraftan herhangi birinin izinlerinden vazgeçmeyi tercih cy-

lan ve Yugoslavya ile Macarista- rıyedc gemıl~r v.e ~s tesısatı bom· Bükrcş, 9 (A.A.) - Stefani kahir şekilde harbi kazanması ya- lemektedlrler. 
nı alakadar eden fena düşünceli bardıman edılmıştır. ajansından: rının huzur ve sükunu namına bir =============== 
haberlerin ne kadar yanlış oldu- . T ayya_relerimiz bundan başka, General Antoncscu, bir karar· felakettir. Dünyanın yeni ve ma· BEYOGLU HALKEVINDE 

KAPALI SALON iunu da iabat edecektir. ls~enderıye • Mersa • Matruh de· name neşretmiştir. Bu kararna· kul nizamı ancak beraberler ve 
m~ryolu.nu da bombardıman et- me ahkamı mucibince doğrudan müsaviler arasındaki muvazeneli Beyoğlu Halkevlnden: 

K 
mışl~r~ır. . . doğn~yd veya dolayısile eski bir münakaşadan çıkabilir. 

arol Lugano 'ya Vardı d'" But.~n ta!yarelerımız, üslerine Kral ikinci Carol' e ait olan bütün Böyle bir münakaşaya yol aça-
onınuıılerdır. aksiyonlarla h. ·ı· ki d b' · k h" c. k. Af "k d . . !lama veya amı ıne ca ar arasın a ızım ço mü ım 

Lugano: 9 (A.A.) - Havas: 
Sabık Romanya Kralı, on va

go'ndan mürekkep bir hususi 
~.renle 111tat 17.20 de buraya gcl
mittir. Bazı vagonların üzerinde 
insanca zayiat yapmıyan T ameş
var suikıısdinin eseri olarak kırık 
camlar görülmekte idi. 

..,ar 1 rı a • a, tayyarelerımız, ımuhııırrer qlup mü~rünileyıhin bir mevkiimiz olabilir. Yakın 
Sudanda Boma yı ve Port Su- · 1 1 b'"t.. h bl" Ş k f"") k - h' . . . • ma ı o an u un eı anı ve o ı· ar ta ıı en urmaga ı:z:met et· 
dan bıstasybondu ıle benzı~ dep:>la- gasyonlar kimin elinde olurs'a ol· tiğimiz sükun ve barış, bütün 
rını om ar ıman etmışlerdır sun blok J ki ·· J k d .. · · b" b · D .. l . ·. e o aca ar ve oy e a- unyaya aıt yepyenı ır arış nı-
.• u~mMan tayyare erı, Mogadıs- lacaklardır. Bütün bu cshamın zamınç!a bir rehberlik rolü oyna• 

cbıo Ybll..: d usavvayı . v
1
e ~erberayı bugünden itibaren beş gün zar· mayı bizim için tabii ve zaruri 

om ar ıman etmış erdır. Tele- fında Bükreş mahkemesine tev- kılmaktadır. zın ve yeni kaydolmak istiyenlerin 
fat kt H k d d cd 1 - acele evimize müracaaUarı rica olu-

yo ur. asar ço az ır. i i mcsi icap eder. Ahmet Emin YALMAN nur. 
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l\ll'lınıet AJI coşmuştu. Karşısında da aı ~ııı~ ., u -, 111ıı.1 c ·ı Bugünün ve y ann-ın Romanı 
Jıayışlı bir dinleyici bulmuştu. İki arkaıı ~ " 
bu bahl!! üzerinde uzun uzadıya konu,tuln G E L 1 ~ lı.tanbulda Mf'.hmet AH, Boğazlçlnde ikin· 
el dertıı•ede bir otelde yerleşmeyi tert'lb etti. VA% AN : M • M • Z AL • 
••azı'ın muhitinde kendisini son zamanlar· 
da görmüşlerdi. Buraya uzak kalmak lhtl· 
yata uygun bir hareket olJM•aktı. 

Fa7.ıJ, ilk fırsatta. Mister ( Hayet) Ue 
Mehmet Aliyi bir araya getirdi. Amerikalı 
diplomat, Anadolnhlsarında oturmak bak· 
kındakl hulyalarına ratmen Beyoğlunda 

ye.rletmiftl. Az kalacaj"ı için ev tutama· 
mıt&ı. • 

Sf')ahatte olan bir Amerikalı doıotunun 

apartımanında oturuyordu. Bu ııayede üç 
arıu.cıa, haşhaşa saatler geçlrebUdller. A· 
merlkah, Mehmet Aliyi görünce Ud eline 
birden unldı: 

- Ya, demek ki, dftny&J'& lklncl gell, ... 
Sizin yerinizde olmayı ne kadar hıterdlm.
Hem de bütün geçirdiğin acıları yeni bir 
'-arlığın bedeli diye kabul etmek ~rtUe ... 
Dünyanın her yerinde fertlerin, mllletlf!rhı 

tabii zincirleri yetmiyormuş gibi yeni yeni 
zincirler \'Uruluyor. Tam bu ll&lllyede 8ız 

bütün bafları kopanyonıunuz, en reni~ U• 

fuklara giden bir yolun tek başına yolcusu 
oluyorsunuz. Blllyor musunuz, ben ı.lzl in· 
sanlıttn lyllltl lc;-ln ac;-ılan üınitll, ff'rahlı 

bir yolun öncü kolu me\•kllnde görüyorum. 
- Öyle zannediyorum ki, başımdan ge

çen hfMUııelerln \'erdltt neticeyi biraz fada 

buyutüyonıunuz. Karşııa.,tığım bir acı ha· 
yatımı yıktı. İlk hissim, bu hayatı yok et
mekti. Sonra içtimai meııallyet hislerim 
kabardı. Bunu yapacak yerde benim artık 
tıahJbl olmadıA'tm varhtmu umumun hay
rına \-akfetmeyl dW,ündüm. Tıpkı bir 
par~a toprak, bir e,·, biraz para vakfeder 
&lbl bir ,ey ... Fakat ,1mc11 ortada l:)i Mr 
niyetten başka blr ,,ey yok.- Ekecetim to
hum mah.. .. uı \"erecek mi, ,·ennJveoek mi 
bUmlyoram. · • 

- Verecek, çok wr~k. bea bunu bili· 
yorum, görüyorum. Göze görünmiyecek ka
dar küçük bir mikrop biitiin blr alemi has· 
talıkla bula,tınruya kii.fJdlr. Bir se,·gl to
humundan, iyilik tohumundan nedrn ayni 
netice bf>klenmeeln ! ı, kök tulmı)·a uygun 
toprak bulmakta... Bugün buna susamı' 

bütiln bir alem var. Tutacaiınız yolun ne 
kadar güzf'I akiııler uyandıracağına kendi· 
nlr: de ~<·aksınız. 

tk doııtun konıı,ması ıı.atlen•e uzadı. 

Mlııter (Hayet) deki nikbin Amerikan ru
hu «"o!fuyor, \'OŞuyo·r, ~lohmet Alinin dün
yaya lkln<•I geJlşi, oyuıyacaj'ı Hızır rolü 
etrafında daha lptldadan sihir dolu efsane
ler yaratıyordu. İki arkadaş bu coşkunluğa 
bir düzlye fren vormıya çalıştılar. 

Amerikalı dedi ki: 
- Beni yanlı' anlamayınız. Ben Mehmet 

Alinin bir köşede kendine mahsus tatlı te
vazu ve sükfuıla çalı,ma.ıımdan ilk hamle
de harikalar doğacatını beklemJyorwn. A
ıul ümidim, bu küçücük tohumların dUIJ&
ceğl topraktadır. Ben Törklyeye retdtkten 
ııonra kendimi bir mucize ka~111mda bul
d11m. Biz Okyanusun öteki tarafındayır;. BI· 
zl binlerce mil metıafe Avrupadan ayırıyor. 
Oyle olduğu halde top ağzındayız diye ba
iınp ı:atırıyoruz, plAnsı:«:a telaş ediyor, 
duruyoruz. Siz tehlike "&halarına çok ya
lunı.mız. Öyle olduğu halde burada telal}
tan en küçük bir eser yok. Atmak, tutmak, 
meydan okumak gibi zaafın ,.e korkunun 
alameti olan bir ıpeye tesadüf etmedim. Her 
tarafımda kendini hakkmdan emin 11on kara 
rını \·erınl~ bir m'ıııete kar!Jı kar,;ya bulu· 
yorum. Klnırıeye kar111 tecavüz fikri be81e
miyen, fakat ,·arlııtı ve ı"ttklAll tec·a,·U7.e 
uğrarsa her ne pahaya oluna olııun, bunu 
sonuna kadar müdafaaya. karar ,·eren blr 
millet... Son karan lptldadan \'f'rrnek, tn
Kan1ar için hem bir kuv\•et menbaı oluvor 
hem de ııükO.na ,.e ferahhfa yol ~ıyor: E~ 
fena ihtimal lptldadan göze alındıktan, be

ka istiklAll kaybetmek tehlikesi k&rfl!Hnda 

- -~İ~ 

fe.rdf hayatın b~bir kıymet ifade etmedl
tfne hep birden karar ,·erlJdlkten sonra ge
riye ne kalır. 

Sizin Türklerin barice alt ölçüleriniz yok. 
Bütün dünya ile beraber geçlrdlflnlz imti
hanın verdiği netlceleri görmüyorsunuz, 
bunun zevkine "Varamıyol'llunuz. Bu lnltlll&
nı en parlak gec;-lren mUlet 11lzslnlz. Buattn 
nıAnaıııru 1ıe&lm oldutu kadar bütlln dUnya
ya Han edeceğim. Diyeceğim ki: «Dünyanın 
bir tarafrnda bir nılllet ,·ar ki, tecrübeden 
den( almıştır. Başka UD&urlara ve mllletle
re cebren bakim olmanın bir kuvvet dettJ, 
bir zaaf Amlll oldutunu çok acı t«rübeJer 
pahaama keşfetmi!'tir. Bu sayede hem ma
cera mlkroplanoa karşı muka,·emet saltlbl 
olmuştur. Hem de hiçbir beşinci kol•n mil· 
li ruba sokulmasına meydan bıraJnnamıt· 
tır. Bütün maddi geriliklere rapen bu 
milletin rnhça öyle bir kuvveti vardır ki, 
her ttirlll hid1aeleri vakarla. ııükiinetle, 
mertlikle beklemetılne lmkı\n ,·eriyor. Eski 
bir dostunuz sıfatlle kalbim iftiharla dolu
dur. Bu kadarını beklemiyordum. Bazan 
Hintliler gibi lnııanın ,·akit ,·akıt ç"ıt ~
ı,lt kılıklarda dünyaya gelip gittlA'lne lna
nJM·ağım geliyor. E~er bu doğru ise ben son 
geıı,ımde mutlaka Türküm. 

Garbi A,·rupadakl son hAdlselerln 11ene
leKe ortıuunda bulundum. Bunlara uzak
tan, yakından dokunan bahislere girince 

derhal co,uyorum, heyecana kapılıyorum. 

(Devamı var) 

luk bir şilebin bombalarla ciddi ha

sara uğratılmasına muvaffakıyet 

hAsıl olmuştur. 1 A B O N E : 
lnglllz tayyareleri dün gece Ham- seneıık 

burg'un halkla meskt)n mahalleleri-
ne hücum etmişlerdir. Birçok evler Altı aylık 
hasara uğramış ve birçok ııivil yara- Oç aylık 
lanmıştır. Bununla beraber, umumi Bir aylık 
hasar azdır. 

DUn düşmanın umumi kaybı, 22 
tayyaredir. Bunlardan ikisi, hava 
dlfi bataryaları tarafından diğerle
ri de hava muharebeleri esnasında 

dU~rUlmü9tUr. 4 Alman tayyaresi 
kayıptır. 

Garson Kavgası 
Tepebaşı belediye bahçesinde gar

son Muııtafa garson Ranıfai b&fın· 
dan yaralamıttır. 

'! 

Türkly .. llı.ı İf 

lçla lçJ• 

HOO Kr. 2700 Kr. 

750 Kr. ıuo Kr· 

400 Kr. 800 J{r. 

150 Kr. 

Londra Bafkonsoloaluğumuzctan bugün aldığımız bir telgrafta tngU 

teredeki talebelerimizin hepsinin sıhhatte oldukları bildirilmektedir. 

Talebemiz velilerinin keyfiyete muttali olmalannı dileriz. c.8500> 

,P era P al~s Oteli MUstahdem An yor 
Perapalas Oteline tecrübeli müstahdeme İhtiyaç ani 

Talip olanlarm bir laafta zarfında her atin ~ec1 .. --~ _ .. _1:°~ 
miiracaatlan. · .,... - ... -

Devl et Demiryollar ı il anl a rı 
Doktor Ye Eczacı Aranıyor 

İdaremizin muhtelif. yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekim
lerine ve eczııcıl&ra ihtıyaç vardır. Verilecek maaş doktorlara 177 lira 
eczacılara 100 liradrr. Ayrıca meeken veya mesken bedeli verilir. Ser
best bulunmak ve yqlan ~5 den yukarı olmamak Uzere tali 1 ri 

t i 1 · UdUrlU P e n D. de· 
mıryollarr za IJ erı m ttine mtira<;aalları. c5391> c8422> 

~--- BABÇI MIBABLILAU---.. 

1.,. Nadide fidanlar, kamelyalar, manolyalar aüa fidanlan __ 1 
:n:ı.ı-..: • ___ , A ' , ..ıon 

Yet~'""'" mavı \'G" ... ar, . vrupa yediveren güller ve laİr! 
Qrhkoy Ankara Bahçeeinde balabilininiz. VASIL ' 

Sahibi ve Nefriyat Müdürü: Ahmet Em.in YALMAN 

Basıl<lıtı >:•:VATAN lılATBAASI 


