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lnönü'nün Taziyeti 
l stanbul, 10 (A.A.) - Reisieümhurumuz lsmct 

lnönü, ralmıetıli General Zeki Erokay'm ailesine 
yaverini göndererek refilmsile çocuklarına taziyet.. 
etmiştir. 
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inini Diilı ·Miibendis 
Mektebini tetkik etti 
Reisicümhur Müessesenin 
Tedrisat Sistemi, inkişaf 
Şartlarile Meşgul Oldular 
d Reisicümhur f nönü dün öğle-

en sonra saat 15.45 de Yük
eek Mühendis Mektebini tqrif 
İderek tetkiklerde bulunmuş· 
llrdır. 

. Milli Şef, mektebin tedrisat 
~stcrnj ve inkişaf çareleri üze• 
~ilde profesörlerle görü~erek 
llahat almı§lar ve bundan son· 
ra mektebin her tarafını dola§· 
llıalt suretile her §eyi yerinde 
tetlı:ik etmi§lerdir. 

dır. Mektep müdürü, iki sene
denberi, bütçenin darlığı yÜ· 
zünden eksiklerin tamamlana
madığı cevabını verince, Milli 
Şef: 

"-Bunun için ne 
kadar masrafa ihti 
yaç vardı ? ,, diye 
sormuşlardır. 

Müdür, cevaben 15 bin li
raya ihtiyaç olduiunu söyle
miş, Milli Şef d~: 

ki yatak çarşaflarına varınca
ya kadar açıp bakmı~lar ve 
mektep müdürüne, temizlik 
hususunda daha titiz davran· 
malarını ve hiç müsamaha et
memelerini tenbih buyurmu§· 
}ardır. 

Rcisicümhurumuz, bundan 
sonra da, mektebin inki§Afı 
için kurulacak yeni pavyonlar 
inşaatına tahsis edilmek üzere 
istimlaki icap eden arazi üze· 
rinde de dikkatle meşgul ol
muşlar ve hatta, bahçelerinin 
istimlaki ieabeden 2 ev sahibin
den bizzat müsaade rica ede· 
rek, bu me;zuda gösterdikle
ri dikkat ve alakayı izhar et
mi§lcrdir. 

Askerlik 
Kanununda 

Tadilat 

Talebeleri11 
Teciline Dair 

Yeni Bir Hüküm 
Vazolundu 

Ankara, 10 (Telefonla) - C. H. 
Part1Bi meclis grubu yarın saat on
da, meclis umum! heyeti de öğleden 
sonra saat on beşte toplanacaktır. 

Bütün vekillerle tatil dolayuıllc 

Ankaradan ayrılmış olan mebuslaı 

avdet etmişlerdir. 
MeclUıin yarınki içtimıunda muza 

kere edilecek bir kanun IAylha..'1 il 
ııskerlik kanununun 35inci maddesin 
şu 'fıkranın UAvesi hUkQmetçe tekli 
edilmektedir: 

lngiliz da.fi toplarının gecenin karanlığında Alman bombardıman tayyarelerini yakalıyan 
d!fi at9'i 

Londraya 

Yeni Hücum 

1 n O i 1 i z ve A 1 m a n 
Filoları Arasında 

Reisicümbur, evvela elek
trik, yüksek tevettür, mesaha ve 
tecrübe labeıtatuarlarını, fizik. 
kimya ve makine enstitülerini, 
sonra da atölye ve inşaat mal
bemesj Jaboratuarlarını teırif 
li.UYUrmu.şlardır. Milli Şef, her 

boratuann tefindcn izahat is· 
ternişler ve laboratuarların ek
ailclerini tamamlamak çarele
ri üzerinde bilhassa tevakkuf 
etrnitılerdir. 

"-Demek onbeş 
bin lira yüzünden 
iki sene geri kal -
mışız,, demişlerdir. 

Mektebin bahçesine dönÜ§· 
te, talebelerle bizzat konuıan 
lnönü, talebeden kaçıncı sınıf· 
ta olduklarını, hangi dersler
den ikmale kaldıklarını sor
muşlardır. 

cAskeı1 mekteplerle, nizamnam 
ve tallmatnamelerine göre, devan 
mecburiyeti olan resmi ve yüksel 
mektepler ve lise ve orta mektep 
!erde ve U.lt meıılek mekteplerind 
veya bu derecede olduğu Maarl 
Veklletinden ve yahut müdürlükle 
rinden tasdikli husust mekteplerd, 
ve ecnebi mekteplerde okumakta ol 
duldan anlaşılanlar (bunların ert:esı 

seneye terki ancak 29 yaşını biti· 
rinciye kadar uzar) bu yaşa kadaı 
tahsillerini bitirmiş olanlar, iki se 
ne üst Uste smı! geı;:emiyenler, yük
sek bir mektebi bitirdikten sonr. 
dlfer y(lksek bir mektebe veya lhti· 

Siddetli Ça rpıSmala r 
Milli Şef, hydroligue ve ye

ni tcais edilen muhabere ve 
telsiz Jaboratuarlarmda, maki
ne kısmı i\e allkadar olarak 
~iaatın bu kadar yeni ve az 
0lınaaınm sebebini aor.muıılar-

UNUTMlYACAClMIZ 
BiR DERS 
~ünyanın geçirmekte oldu
~u tecrübelere göre bir mille
tın müdafaası bakımından 
asker, sivil, kadın, erkek, ih
tiyar, çocuk farkı kalmamış
tır. Hepimiz ayni mukavemet 
ruhunun birer desteğiyiz. 

Yaıan: Ahmet Emin YALMAN 

IS u harbin gidişi bizim için 
k 'Ve bütün dünya fçin öyle 
~r derstir ki bunu bir daha unut-
amız imkanı yoktur. 

b·· ~.u harbiı;ı gidi§i bizim için ve 
lr.~tUn dünya için öyle bir derstir 
~bunu bir "daha unutmamız im· 

nı Yoldur. 

rn·~as şudur: Bir memleketin 
Udafaası, ordusunda, donanma

ilnda, hava kuvvetlerinde top
;nrnıyor. Müdafaa için elbette 
·~ah da Jazımdır, bunu iyi ve ye
~~nde kullanmak hünerine de ih-

Reisicümhur, mektebin ted
risat kısmındaki tetkiklerinden 
sonra, mektebin leyli talebesi
ni barındıran pansiyon binası
nı gezmişler ve talebenin bir 
gününün nasıl geçtiği üzerinde 
alakalarını izhar etmi§lerdir. 
Milli Şef. hitttA, karyqlalarda· 

) 

1 Reisicümhur, saat 16 e doğ
ru talebenin alk'ışlar1 arasında 
ve yanlarına mektep müdü
rü Profesör Tevfik Taylanı da 
alarak mektepten ayrılmışlar
dır. 

> 

\ 

sas şubelerine ayrılmıŞ mUesseaele· 
rin ve Unlversitenln bir şubesini bi· 
tlrdlkten sonra diğer şubesine giren 
lcr ertesi seneye bırakılmayıp asker 

• edl!.rler. t9bu talebenin derslerin• 
muntazaman devam etmeleri şartfle 
tahsU saatleri haricinde, memurlye' 
vnzlfe.'ıi, ııan'at, . ticaret ve zlraatlı 

• iştigalleri, tecillerine mli.nf teşkil et· 
mez. Son yoklama f!ırB.Slnda ortr 
veya yUksek bir mektebi bitirerel 
memleket içinde ve dışında datwı 

yUksek mekteplere kabul zamanı ol· 
madığından dolayı girememiş olan· 
lara sene içinde girerek IAzımgele: 
vesikaları gösterdikleri takdirde er 
tesi seneye terkedilirlcr. 29 yaşınr 

kadar ertesi seneye terkcdilecek ta 
!ebeler bir seferberlik hallnd lUzum 
ve ihtiyaca göre doğum sırasııe as· 
ker edilirler.> 

Tan, Tasviri 
Haber Tatil 

Efkar ve 
Edildi 

Tan, Tavsiri Efkar ve Haber 
gazeteleri Vekiller Heyeti karari
le ve yedişer gün müddetle kapa
tılmışlardır. 

Uzan Menzıııı 
Toplarla Dlello 1Yaç vardır. Fakat milli varlık 

~e birlik sağlam surette kurulma· 
~}~· bütün millet beka ve istik
rn~ne kıymet vermeğe ve bunu 

1.hdafaaya hazırlanmamışsa si-

. 
Kral Karol aleyhindeki hlicumlara nihayet verilmesini istedik
leri bildirilen Kraliçe Helen ile oğlunun eski bir resimleri... 

Londra, 10 (A.A.) - Bu sabah 
4.45 te 9 saat altı dakika sUrmtış 0 • 

lan bir alarmdan sonra <tehlike geç
miştir.> işareti verilmiştir. 

t
a lar ancak hazır hazır düşmana 
eaı· ırn edilmeğe yarar. 

Bunun ilk misalini Çekoslo· 
~akyada gördük. Maddi bakım· 
İ.t an Almanyayı tek başına üç ay 
r·l?al edeceği söylenen Çek asked kuvveti, bir tek silah patlama
t·~n Yıkıldı ve memleket esir düşu. 

Rumen Kralı 1 Almanlar da 
Babasına olan 1 '' Banat ,, a 
Hücumlardan Muhtariyet 

Müteessir İstiyorlar 
N Bundan sonra Lehistanda, 
d OfVeçte, Holandada, Belçikada K au d 
i::r~ktğı yukarı ayni manzarayı Valde r çe e Baaat Meselesi 
h u . Sıra Fra_nsaya geli!lce . aıc--'arıa Olttlh Stld t iy~Yrettcn şa§ırdık. Oü \yanın en IUM-1 aÇe 8 
orıd hazırlanmış. en mı.ıkavemetli Kesilmesini istedi •-•ne Be .. zıyor 

Douvres boğazındaki uzun menzilli 
toplar, gece dört saat fasıla verdik
ten sonra bu sabah erkenden endah
ta başlamışlardır. 

Douvres mıntakasını sarsan bUyUk 
çapta Uç obUs endahtı ile topçu dU· 
ellosuna başlıyanlar Almanlar ol
muştur. İngillZ projektörleri, Fransız 
sahillerlndeki Nazi bataryaları hesa
bına rasit vazifesini gören· Alman 
keşif tayyarelerinin yerlerini bulma·k 
için semayı aydınlatmıştır. 

k Usu. sanılap f•ıancJz aak~ri A9& .,. 
UEetı ilk üfürüşte dağıldı. Bükreş, 1 O (AA.) - Bükreı Bükreş, 1 O (AA.) - Reuter: 

görd~·k son olarak Romanyayı katedralinde Kral Mihai ile Ge- Romanyanu:ı bundan sonra ÇıplaJı BmiD6Dti. 
da.nbu : ~1~rhmilyon asker, aylar- neral ..A.nt •nescu, dini bir mera- kar§ılaşacağı siyasi meseleyi, Ba
V~·trı sı a altında tut•ıluyord". simde hazır bulunmuşlardır. Ye- nat eyaleti meselesi teşkil edece
~~ eai Rumen toprr klarını te· ni kralın tahta .,;ıkması ve yeni ğine dair şimdiden emareler 
rı ze karşı korumaktı. Bekle- rejimin ihdası münaaebetile Ro- mevcuttur. 
d~n tecavüz günün b. ·inde gel- manyanın bütün- kiliselerinde a· Banat eyaleti, Merkezi Avru-

kı. Çattı. Bir milyon askerin kılı yı·nler yapı'ımı•lır. na · ·· k ırnıldanmad g · k k k .. " . ı nın en zengın zıraat mınta a-
?na.yi . h .

1 
ı. ır ·aç so a nu- ıGenç kral. uzun müddet valı· sıdır. Bu mıntaka ahalisinin ekse· 

biyet'. a ~0arasın,da bir~z . aj~: i c!~ııinJn kabulü için ~a~ılan ha· ri~eti, Alman menşeindendir. Bu 
....... ;.,, d m nn) nııın ıstık alı zırlıkıara nezaret etmıştır. bo]ge, asırlardanberi cenubu ..... 
-~- aa asız ·· ·· d · · · ı ' v-" Sayd w gomuı u, gıltı. . Sabık Kral KaroF ün 5aray ma· h.l r.untaka5ııun sl ratcıı ... anahta· 
~ bı~ız te;leketl~ rde.n bır İyetine m l"'l.sup birçok kimselerin 1 rını teşbl eder ve buradan Al· 

as ı a tın a. • • Sıyası ha- vazifelerine nihayet verilmiftir. ıuaı>ya, AvrupMıo cenubu aflki-
~MIU: Sa. 1 ~ ' !e) (Devama: Sa. ' Sü. 1 ~ <•vanu: S... ' SU. 2 tk) 

Gerçi biraz uzun sürdü. La
kin güzel bir meydan olacak. 

Eğer camiin önile kemerin 
tramvay caddesine çıkıntı ya· 
pan istinat duvarı dibine bo· 
dur servi gibi kış yaz yeşil du
ran ve bina ile ahenktar düşe
bilen ağaçlar dikilmek suretile' 
çıplakllktan kurtulursa. 

Y qilliğin. a~acın, hatta çi- • 
çeğin meydanladaki rolünü 
ı.ehircili.lc mütchamsımız ~üp
heaiz bizdeo daha iYi bilir. 

inglllzier, Manş'a 
Kadar Kovaladık· 
larını S6yltlyorlar 
LondrB, 10 (:ıı\.A.) - DQrı .gece 

lngiltcrenin cenubu şarldslne yapı

lan ilk hUcuma 350 tayyare iştirak 
etmiştir. Alman bombardnnan avcı 
tayyarelert, dıı.lgalar halinde, 
~orlhforeland ile Hnstings arasm
Jnn sahili geçmişlerdir. İngiliz avcı 
tayyareleri, her tarafta bunlara hU
•um ederek Esseks ormanları, Kent 
tarlaları, SUrrey tepeleri ve Londra 
ıokakları !\zerinde muharebe etmiş· 
'er ve sonra bunları .Manşa kadar 
ltovalamışlardır. 

Dilşmanın hedefleri, herhalde, ce
'lUbu şarktdeki tayyare meydanlan, 
muhtelif fabrikalar ve Londra idi. 
"'akat birçok tayyareler, Londra 
mmtaka.sı dahilinde herhangi bir 
hedefe varnadan geri pUskUrtuı

mUştUr. 

Bir Hurricane filosu, bir Junkers-
88 filosunu tam hedefine yakl~

ken yakalamış, beş tayyare dUşUr
ınüş, bUtun filoyu dağıtmış ve tar
detmlştir. 

Bir Spitfire filosu, bir Messersch
mldt filosu üzerine pike yapmış, 6 
dUşman avcısını dUşilrmüştür. 

Bir Kanada Hurrlcane filosu, Lon· 
tlra üzerinde en büyük muharebesi· 
ni vermiştir. Bu filo, Taymls'in 

En kesif hücumlara maruz kalan lngilterenin ırnühim 
nskeri tahkimatı, ırmanları ve umumi haritası 

üsleri, 

nup sahiline yaklaşan dUşman t \-
yarelerine rastlamış ve buı . I 
London - Bridge'den Hammersmıw Ekmek 'l lleselesı· 
kadar takip etmiştir. Bu filo, U~ ı v 1. ~ 
Dornler, d6rt Messerschmidt - 109 
Uç Messe.rschmidt - 110 tayyaresi 
dUşUrmUştUr. 

Bir Polonya filosu da, muhtelif 
çarpr~alarda, birçok Alman tayya
resi dilştlrmUştUr. 

Berline 
HUcum! 

Berlin, 1 O (A.A.) - Alman 
orduları baŞ°kuma~danlığının teb-
liği: . -

lngiliz tayyareleri, dün gece de 
Şimali Almanyada askeri hedef
ten çok uzak mesafede bulunan 
mahaller üzerine, Berline ve di
ğer mahallere bombalar atmış
lardır. Bazı meskenler az çok ha
sara uğramı§tır. 

mm 
lngilizlerin Berline ve 
Manş Limanlarına 

Yaptıkları Hücumların 
Tafsilatı Son HaberlJr 

Kısimmızdadır. 
..... = 1 

' 

Ticaret Vekilinin Dün Ankaraya 
Gitmeden Euvel Gazetecilere 
Verdiği Malumat 

Ticaret Veltili Nazmi Topçuoğlu j başlanmış günlük 400 ton buğdayın 
dUn öğleden evvel ve sonra Toprak hesabı sonradan görWecektir. Yap
MahstıUeri Ofisinde meşgul olmuş ve makta bulunduğumuz tetkikat buh
şehrin ekmek işi etrafında tetkikler· rnnlı gUnlerde normal zamanlara na
de ·bulunmuştur. zarf\D daha fazla ekm~ çıkanldıtı 

Meclisin bugilnkU içtJmaında ha.Zır t.ııJde halkın yersiz telAşı cknıekıdJ 
bulunmak Uzere dUn akşam Anka- kalmak tehlikesi manzarasını ver• 
raya hareket eden ,.•ekil dUn ofiste mi;ıtir. Bu günler zar!mlla kullanı· 
matbuat mUmcsslllerlni kabul ede- lan un miktannm birkaç gün evvel· 
rek lstanbuldakl tetkikleri ve Vekil.- kilere nazaran yUzde 10 fazla oldu· 
leti ıılAkadar eden muhtelif mevr.:u- ğu tesblt edilmiştir. 
lar etrafında şu beyanatta bulun- DUn;lcnbcri bir kısım halk fırınla· 
muştur: 

c- Toprak mahsulleri ofisınin 

tanzim satışı yaptığı şehirlerde ofi· 
sin fiyatı serbest piyasadan ucuz ol
duğu için ve bu dUşUk fiyatla verilen 
bugdnylardan hazineye bir zarar gel· 
dlği için iddia edilen ekmek buhra· 
nını halletmek Uzere verilecek buğ
day miktarı tezyltte hassas olınak 

zarureti meydandadır. 

HAien İstanbul şehrinin 1hakikt ih
tiyacı tetkik edilmektedir. Bu mik· 
tar t&ayyüıı etUk~en sonra 'l.·erilıniye 

ra .nUra<'.11at ederek bayat ekmekle· 
rlni tazelerilc mübadele etmek iste
mektedirler. 

1'esbit edilen bu iki lıAdise buhraPt• 
da, halkın birkaç gtin!Uk ekmek ihti 
yacını birden tedarik etmek tellşının 
bUyUk tesiri olduğu görUlmektedir. 

Halkın bu telA.ş ve endişesinin ne
den doğduğu İstanbul e!kAn umu· 
miyeslnin malQınudur. Bugün buhran 
zama..-ı:nda vcrllen willLrdan daha u 
miktarla çıKarılan e.J-.ıreğfn feblr ih• 

(akıva:w: ( ~ A Sllı-6 te), 
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Miisliiman Oldum, . 

çünkii demokratım Manneıattara 
Hile Kansıyor 

leJdrllH&lıle 

SOmerbank'a Ait 

Kağıtlar Ne Olacak? Aıırlkada Hakikt Dııokrasiyi Ancak 
Nnyork lslt11 Ce11iyaHndı BUlursiınUz 

Yapan ve Satanlar 
Tecziye Edilecek , 

D.ınlerde ......... llltdlal'lll h
ledl1'8 v..atl De ~ 
... lu ıcell Jel9 lmd8r .-.., _.... 
daa da Somerlluak bellablDa tre
ne konarak bmlte sötörillmeal 
~ti. Dtıtıar blrllaniye 
....,.....,. •11ı111w+1r11er an 11at-

Toplantılarımıza Gelen eılıl Dilnga 
Mllallbnanları Aramda Neogorkta 

/1111111larını Yenlllgenler Çoklar 

l.tanbulda Papuofla hanmda 
ve bu banm civanndaki pken:ile
rin yaptıklan marmellt •• tek• 
lemelerden alman aümaneliria 
tahlilleri neticeainde leaetleriniD 
bozuk Te kerih kokulu oldukları 
tesbit edilmiftir. Jçlerinde eeer 
halinde meyn bulanan kepekli 
un veya pi!inç ununu da ihtift 
ettikleri anl8plnuıı ve &a mar.me-

-. m..u ......... alt .. 
....... wrll .......... JI• 
,......,.. INafhm",.tıP. 

Sthnerbaak. dalrelerde blrlken 
kt.tJtlaml lamQ1ndara lloaarak 
Karaköydeld mabMDe 7Jtılmaaı· 

m beledlpdeB ......... fallM be
lediye ~ naldec1eeek veu
lt ballmkta ~mum llal· 
..........~ ............. e
dllen bm7• 9dedl ........ı ve lb· 
Uyaeı ~ 11Zt1ktn'. D· 
tıtlart :Jlne eülal slM mabuın· 
lerde blrlldlrllee*. ............ 4ol
daktaa .... ...., f8pM ,.. ki • 
..,a bir 'YfJ' araaacalda'. Kaba 
~-,_~top
la bir laalde bahmclmalauılan. bl
.......... btlanaı lfl9I ...... 
ıt 7UPll bünnmdaa da mabmr· 
la ...... , ....... 

Tasaa ı •11.I.& KDK 1 
.Anıtm. ••• .W-.tbkl-• ....,.., ...,. ,..... ... .. 
llekkecle .............. el&. 

u.O.•....-, Uraı.r• 
4impma ..... d •= ..... 
ri -- ......,. il-. ..... 

..,.... ..... .. 
11 ................... ... -.... ................ 

llırild,.a lıllıdlri>h ~ ıp. 
h .......... ,,.... .... _... -' ..,. ..,. ...,. ... ..,. ..... 
eiWılld IPa ........ Birik ...... 

lıir .... -in, aıllde .. Ylı 'sidr 
ana wo iel, lım-le laPl lldll 
bakarak heuplamak mümkilnd 
"'lırftllyalaıa .... ola Jdti• 
bir ıenci H ırilliyaa sire,nea. 
kelldiledM ...... .... 

,.. 
ür. Beyu 

·--~ Zencilerin ,.,...... 
kilirellrl wııcbr. .ldela BllirdJablm 
~-lıir ..... ,........ . 
uaırilıi .... 1 d'c± ..... Jbrird. ,...... ................. .. ..... 
~~ .... ,.. 

•adar Cmi .. ••• 1 r W111fr 
-.....ı ............... 
.._,.... wwwıı'•• ••'-• 

...... 
l 1 1 • .,.... ............... ... ,..... 

c.t. .......... ..,.. ...... ..... .... _. ...... .... .. ..... ...... c..w. .......... 1ı:n 
~ ...... .... ......,... .....,..... _.,. ... Woldma _.... .......... . --.... 11 ..... r....-•tnllm. ..,.. 
te yP&ia .. lıir .... ,.... ,,,. 
riiuiwiı. 
................... o ···-•• a ... N..,.mLıll. ~ 

A !t: ---~·. b ,,, .. • JI 
....... Jlil1iimalmııcl ilNınt 

ZENCILERLE BEY AZ' AR lltl~ içinde kurtlalllDll olanl~ 
Y ANT.ANA buhmdaju sihi kilo ~ diye 

N..,.,m.ki tıııpJuıaıı.,tam• • 6- toprakla bnpk bir halde imal 
lıir waf1, ..ı Jı1iMi-n1e. edilenleri de ıörülmiiftür • 
ı- ..... ..,........ ,. ·BeJ~e. Juanu hami çocuk

.... 1IJık 
na ... 'Sİ ..... .... ....... 

........ dai iA DiaJam • lar tarafından. bramell Te ... 
•••Wreei ._.. ~ kerleme baliade ablan bu mar
Wr BllildJD ...,..._... melltlarm llhhate muzır oldaiu· 

191 ol-. BırildJU)ık, _. na. yaplCdanıun ,,.. •bcllann • Jıö,19 Wr 
..... uk 'si ... , ıhe alır c:ıezaJ& çarptırllm•mu aJlb. ... 

fllftS ıJWa heılr. Awrilreh. darlara l:tildirmiftir. -.... 1 .,.... ......... lıılk' .. 'ı lıir -- Allbdarlar bu P,ileri teeit 
...u w 1ıir ..c:iaia ~ ec!erek haklarmda ceza zapb 

......... - ....,.. ....... tazim edecektir. Beledl7e. ... 
a bir aıfatla nlerine kabul et· maddelerine bile kanfbranlarla 
~ •....ıa.a. N..,..kta t. eaaab mücadeleye bqlaml§t11. 

etinin toplantıı.rtndaıı bqka 

..... 
çiden.,. 
aıılııriıle 
lim Cemiy 

ISTANBULLU 

Wçlıir ,.. bir -ama - beyam ,.. 

~- ... lıaklı lıir -- ... -
eyer aldtlı ......_ .. aıfatil 

O• llNB lçlKDI 
ş.... 

tile Wr 
A..a. 
llelımet 

çok priptlr ti Rırlldyaa ufa. 
elele 'ffJ& lııbıılaJa .....,.. 
..u.ı. Mları ...... .,. 

Al ol.- otele. .... w ..... 
lı:abal edilmele bqlular. 

Bö,lecıı t.ıimif«ia d-llnll ..... 

Mektuplar1n Sayısı 
a 162.351 Adet Arttı 

oJuı 

anamda 
Bitia ı 

JWalıiı Aamb 11' I' 
1
':" Aytapa harbinin Lizde poataıca 7.997 de taahhGtlG mektup 

-11 lıir tecrühedla 11 ·•' • variclabm mlbp mltmac:biuu ıönderilmiftir • 
-'·n brdlJlik ,. ...._ tetkik ettik. Paeta deyip de ıec;- 9 .3 7 de poatalarm tapdı.lı P· 

lıildıü mi,.. teltia eılebilen Mr dila ........ miyelim. B'u her fe)'den evvel bir zetelerin S.235.188 ve mektup-
lıir .,..._ ........ JI. memleketin ticari durumu için lann da 7.716.S·i2 ıi lıtanbuldan .... 

ı ... 
,..ı.. ~ ...- Jmk • ı•:m•z bir ölçGdilr. Memleketi- çakm11iır. ~ 

mizde telefon ıebekai çoialdıiı On sene içinde mektup adedi 
Bir 

diayaam 
Mid6aa, Cna"ya. F••a, çm•e, niabette. mektup ve kartla yapı· 8.162.351 ve aazete miktan da 

-.iııe Plene litlİllt .. lan muhabere miktan da art· 1.929.741 arbnlfbr. Bu da bizde 
an tarafuulrın lr.udea diye._. maktadır. Yapılan bir iıtatiatiie ıazete aatıı miktannın tedricen llWii-nl 

plaır. Bir Bırütiyu, PUili yerin Hı· göre 93S )'llin,!la 2 • .300.000. 936 artbiıru pıtermektedir. 
rlrti yalan tarduacla Y,ı. bir m~ da 2 • .350.000; 9.37 de 2,450,000 lıtanbul poatahaııeai her sün .. hel]d,_. 938 eentllinde 2.650.000: 939 vaatt bir heaapJa 21.434 mektup 
T.-u.. ..,, ııw ..P. Jı11.. eeneainde 2.eso.000 liralık poata ~or. ~da lm..~tar 

.. ""'9 -lılr n1t ...w.. V'aridab flfuin edilmiıtir. 940 ae- 'Def mialin7l&arr çikıriülaaır. ltlmah 
ec.1-wm-J 

imaret Kazanına 
Saklanan Hırsız 
Baygın Bir Halde 
Meydana Çıkarıldı 

Saat tam iki buçuk.. Gecenin 
zifiri karanlığı içinde Sanatlar 
mektebi tarafından kömür depo
su olarak kullanılan Su1tanahme
din tarihi imaretinin kubbeainden 
..ter abediyor. Bekçi Muatafa. 
hademe onbaıısını uyandınyor. 
onbaıı diğer bekçileri kaldınyor. 
Polis karakoluna haber veriliyor. 
Polisler. bekçiler imaretin etra
fmı arıyorlar ve baiırıyorlar: 

- Kim isen apğıya in ••• 
Ses yC:,k ••• 
- Sau diyoruz. Kim il8n a

ıağıya in ••• 
Yine ses yok. itfaiye merdive

ni ıetirtiliyor. Üç polisle. dört 
bek~ kubbeye ~ıyorlar. Ortada 
üç top halil_!de kuqan yıiuılan 
var... Bekçinin birisi fenerle 
kubbeyi dolqayor: 

- Yok efendim ••• 
Biraz aonra kubbenin b.aca

aından tok bir 8e8 abediyor. Her• 
kes hayrette: 

- Bacadan imaretin içine at· 
)adı... deniyor. 

Bütün heyet. imaretin kapıaını 
açıyorlar. KltjZanlann araamda 
illi gözün parladığını ıörüyorlar • 
Bekçi Mustafa. komi.ere eealeni-
yor: 

- Sayını. ıökte ararken yer
!!• buldu1'- lıte hınız burada )'a· 

b,yor. 
Bu. m.,hur kul'fUD lurrazlann• 

dan ve 1&bılr.ahlardan Habibul· 
lahbr. Ayağı ve kaburıa kemik· 
)eri kmlm11t ;yalvanyor: 

- ~a9 komiaer. ben kendi 
cezama kendim verdim. Beni 
hastaneye götilrün ••• 

Suçlu. bir sedye ile haıtaneye 
naklediliyor. iptidai müdavah 
yapıldıktan ıonıt yine sedye ile 
adliyeye getiriliyor. Hakim teT• 
kif ediyor ve durutma phitlerin 
celbi için l>qka silne bırabh7or . 

Emin Belli Jübilesi 

·j Piyasa j 

Hindistan dan 
Çuval Geldi 

Eski ve Yeni Çuval 
Tedarikinde lhtillf 

Pi7ualarmuzda her türlü ııda 
maddelerine talep artnuttu. Di
yarbakınn bet aıitli yailan 12 3. 
Kars ve Ardahan yağlan 1 18 ku
rllft&n satılmıfbr. Anadoluda ee
ki ve yeni ~1 tedarikinde müt
kül&t ıörüldiiifinden çuvalla nak· 
liyatta da zorluk olmaktadır. Bu 
yüzden alaca ve atıc:alar ara-da 
ıhtiliflar olmuıtur. Maamafih 
•on günlerde nakliyat niabeten 
kolaylqhnlnuttır. Dün Hindia
tandan getirilmiı ve lnsilizlerin 
malı olan 800 bin tanelik bir çu• 
val partisini çu..;al ve kanaviçe 
birliği ıatın almaıtır. Nümwıeler, 
birlik tarafından kabul edildiiin
den bu çuvallarm bir UIDI piya
aaya çıkarılacaktır . 

Dün Galan BugdaJ 
Dün telıiimize toprak ofiıi ta

rafından altmıı vagon buiday • 
yedi vagon yulaf, üç vagon arpa 
ve tüccar namına on bir vaıon 
buiday ıetirilmit ve aatılmııtır. 
Bujdaylar cinslerine göre 6, 1 5 • 
7, 15 ku~uıtan, 1 79 ton susam 
15 - 16 ve Kepn auaamlan 20 
kuruıtan, 250 ton san kum darı 
6 dan. İzmir kendir tohumu 50 
ton 19 dan, ketentohumu 2 1 ton 
19.32 den, çavdar 30 ton 5.15 
den, arpa 365 ton 5. 15 - 6.1 S 
kuruıtan aatılmaıtır. ihracat ola· 
rak 1 08 bin lirahk fındık. deri. 
badem. dan. .kimyoa. banak. 
tütün aatılmııbr. 

Gümrükteki Mallar 
Harbin bqlangıcmda Alman· 

yadan getirilerek ıümrülderi
mizde lcahnıt olan ıtıallann on 
güne kadar tüccar tarafından mu· 
ameleleri ikrnal edilerek gümrük· 
ten çıkanlmadıia takdirde bu 
mallann hükGmete mal edilerek 
gümrükleneceii allkadarlara bil· 
d irihnittir. 

Asfalt Yollar 

Faydalı 

Bllgller 

Muhtelif 
Milletler Nasıl 
Yıkanırlar? 

mcaklıl& dayaaemn)a•. 
Hlndlataada ba1k düa ..,... 

birlerde yıkanırlar. Avrupaldar, 
illerle yıkarurken zehlrll YdılDMlll 

dikkat etmelidirler. ÇOnldl 
nehir yata.klarmda yuva yapmar • 

Susuz Arap çmlerlnde, 
kumlar Ozerlerlnde yuvarlanarak 
kabıırtırlar, temtzlenlrler, bG!'lelDEll" 
yıkanmlf olurlar. 

Ftnlandiyada, taftan yapılan 
vuzlar teeldnle Jwıchrıbr. "" ..._.....,. 
ne konulan ~ talıabllur 
Buharda VOeuttald m-mat 
ktr de ince ~ alacı llOpalarDe 
cude darbeler vunı1ara1ı: muaj 
llnde vOcuttan uzalrJafbnbr. 
mQtealdp lı&n10d&D cıJma .,..,,1aı1ı• 

yalı vtlcudtlntl kar o. uıuttarar 
ya~ gak mebllul 
aotuk ,m1erdeD birine ....... 

M adagaslıarlıla
rın Garip Halleri 

Kadagukar ıdumda 
taTir, bal, irade 'ba1mnJanndan 
gariptirler. Bu ka.rakterlerlle "".,,.... 
nm bUttln ırklarmdan fll'klıdıl1al' 
hiçbir mmet. benzenı.:ı.r. Jladal9I 
karh1ann -~ llall, 
nen çok sakin olmalandlr. IDçblr 
dlM onlara temr eım.. 1ımmn 
dQnyamn - ..ı. keadl h&llnde; 
,,. 1ratrı6T &DIDMI olarak -.J'llııil.ıt'.I 
Bu vuiyetlerlnl. onlarm dil 

'lele ..,. ... , ... 
,..ln. Bir 

jiQ 
....... lılr ..... ,..... 

N-
ı....-

~,..._tlll'W"
yaa1ıaa - .. lıdP7e .... 
...... lıir ......... lıir .... m.ıı-..,. .. 

f llJ&llık. 

eçıktı. ı. 

,....._ ea...- miktarca 
iiJ6I, fabl içincla ),ulaıaanllı 
blJalli, a&ılpıa inualardı. 
Toplantılarım~ herke. için 

taballk 
, 6aia ieaplanaa elleriıade neai bütıçeai için de 6.210.000 li· 

........... ..._ ..._ıp bo- rahk muhammen bir yek6n kon• 
..,....... ıh ••· o.ı.rm cliai mQftur. Bu h ... ba pre bu Mne 

Pasif Korunma .ı. ,.... 
• ..-. ..,_, aiDI lıareb&- pCMta ftridab daha yiibek ola· Puif korunma tefkillb için 

ı....,... ,.& ..,. ....... ı.tılıeb c:aktw. itfaiye müdürlüjünde açılan kura-
- alai ohnlit iPa ~ ur· 92 7 eenesinde Türkiye poata· )arın talim ve terbiye müddeti 

bütiin pynden nlaen ol· lan 21.280.050 p\Jllu mektup. bitmiftir. Şimdiye kadar bu fettikleri 
mllflur. Demek .. lliillijwwnhlı:ta lıu ka· 1.189.000 &dl kartpoıtal, 5,50S kurslarda 4 bin kiti yetiftirilmit
dar 
kunetli b 

cahiline tabriphn da1auc:ak kadar cevapla kartpoıtal ve 6.374.376 tir. Bunlar kaza ve nahiyelerd~ 
ir ruh anır. gazete taıımlJhr. 32S ıeneaindeki puif korunma tetkilltının eaaaı· 
birlillae" ,.,.ucı lıir k....s mektup miktan 14.078,029 ve m tetkil edeceklerdir. Mahalle
tal>iat aı..ıinde _.. ller alıa gazete miktan da 4, 163.671 dir. lerde yanaın söndürme ekipleri
PrdiiiümiDe. ilmia " feaaia 937aeneainde pullu mektup mikta nin tetkili kararlatbian.dan ~u e
••timJI W. .......... ,.ı. n 229.442.401 e. pzete miktarı kipleri 7etiftirmek üzere )'eni 

Be1ecl~ ....... ,......,.. -'il· 
mekte olan T abim • Harbiy,e 
caddeainden 9kacak 200 bin 

~~ Bell~in anat h~~ parke tatanı. 3.S kuruttu trun· 
25 mcı )'Ilı munuebetile l:tır Jübı- Ya7 idaresinden •tm almaia b· 
le hazırlanmıfbr. 28 E.7161 Ca- rar wrmiftir. Bu taf}aı-la Beyol· 
marteai sünü akpmı. Ştbir ı.. bmun ~ .okaklan yapduaktar. 
yatroeu komedi kımımda •erile- Jatanbul cihetinde ufalta tahvil 
cek jübilede Selimi izzet l:tir ha- edilecek yollardan çakan taf}arla 
tabede bulunacak. orke.tra muh· da yan .okaklar parkelendirile
telif havalar çalacak. Şehir Ti· cektir 
yatrow arti9tleri tarafmclaa Pa· • 
zarteai. Perweınbe adh komedi 

de lab&t eder. OnJarm dil ltlldlll!··'I 
emir ba1I JOktul'. Kele1l. bir Jı:bDW' 

nlD dll9rlnl cpl> -- :puma ...; 
1DUI icap eWll --~ - .. 
clCfer yanıma gellr8en1z, 111 olUr' 
BUttln annılar w emirler 49 bö,se il! 
fade edlllr. 

Kadapakar llsanmda clalm ., 
bayvantarm lalmlerl oldulu uw. oa• 
tar, clatmleri ve ba1ftlllan lllmlerll' 
::r&detmealer. onJan gok hlfgı_.. 

ve gUsel OllQpta cUmlelerle lfede r 
derl•. K...ı&. ::raJan)anndan lıltl 

kında kon-... larila .. medeniyeti hık 
ICurlar tertip edi,orııhık. M iialiiaaa • 
1u ..,. olm1J811}ma rordakları 
re OlftP MijWcbık. Biitİİll muraf 

auall• 
.. an-

paa .... ......... ..;yorlardı. Bit-
bir &anfta ....... ı.ı.. pbniyerda. 

....... lir Ullk Wr kmıla .. teldlde 
mao Aamlb Mieli-nıam 

....,. 
'8ileolk Wr ......... ,..... Glrt.it .. ·-· ......... ..... ........ Vakit. paa ..., ......... .. ......... 
yJ1IDl)anaa ............ ... ...... 
iau etmellaidir. 

BiZiM ANLADIGDıllZ 
ISLAMIYET 

fallıaiyetla. N..,ork f.ıam C'Amiyetla-
.-u. 

.. Jİİd .. 
ele ...... ...... ,.,. ..... 
bir diııden .,.__ ... nla 
felaefeyi birleflinDek&e "ftl 

yukeelı. clerecelerine çıkaalara 
lıi1liala -
iaakın-

81 urf nlı 
lda bir clia 

Yeti wıreblbııektedlr. Alllı.aları 
ulıuı içine ıoplıyaa ba 70 

telilddei. lüçlıir - priliiia 
caın lıir IJlli ola-. Wclıir 
taueıplar tarafıaduı lıir nifa 
faal YHltUI diye lı.ullanılamaa. 

• "ftl lrti-- ... .. _. 
Hiçbir ... 

-· po)ltibJa 1mı.ını.-. Topluularuam huan _.. ........ 
ıeliJorda. aıemleketlerhaclea aiufirler 

Son ..ı. .... dlfalarla ......... ......... 
1 tamamile 

lı.aya rulPlcli•: Okam ... JUlll 
lılatmıı Ye cllnle allkaJarul 
kaybetmiı Arap, Türk, lruıb 
Müalumanları 11rf merak ... 
ularımıu ıelince Ye bilİlll t.l 

t Hilllli 
kilo toplan-
laiyed ... ,..._A. ul tefllr w tel1kkl etdli"" 

..aba Mıwa.ulannıa ... 
imuile. lrlUüyetia ...ı ralıaa 
dia tellkkili ile kartılalıac:a 

J8fk .. .,.... 
Ji,te .. 

,.larclı: 

- BU lalAmfyeti Mr takm IJıedett.. 
... emirlerd-. aelıillrdea llıuet Jta.,. 

· ediyordak. bnı bir rİltem diye teWW 
Din bizim ruhamna hıtap ....... ııhı. 

11 ... -.. Abhıe olarak ona daima prf1i 
Jetin Ye taaHUban ileti mevkii 
clütümis için dine Adeta clütmad 
kat bılrada sördiiümib falimiyetba. 
ile. akılla. terakki ile bir ayk 

··.c1e ~ 
ık.,. 

hiJci 
•nlılı yok· 

tiıııiadea bir tur. Terakki yolundaki sidi 
~ eksiltmiyor. Abine olarak ona P-
ait hir IÔriit. temb hir ...ı. sWJik, 
ıllr llhe ediyor. 

ı. Jllylece çııcaklak eeaelerlHeüed 
Umiyettea •nklıtH " M üllbaanlıiı 

'IJUl Miialii-yabuı k11111 bQ: ad diye tat 
...ı.r, Nevyork lıliilliiıMaLaile 
Mlicelinde UkiJd ....... 

temu 
lılilliaan 

~ 

Allahm 
oldaiau. temsil edilecektir. A7nca MGnir 
-leriai 
ba IMiJiik 
oldaı-
1'kkiai, 
~ ,...... Wr .. .. da 8.304.117 ye ~r. Ayn- ı kuralar açılacaktır. ------h..... -- . Nurettin bir koMer verecek. •· 

natUr Nqit. Bekçi Yuuf kome
diaini o:vn17acaktar. 

larına 

batkalar ~.:;.._~:_ .ı::_ :;!':! r GG•IK 80P08TAll----------... 
claUrbk, .... .. ..:= E.,:~-= Be gaz Zehire Nasıl Alışılır ? ..... 'ki. -.ı.ı ilnf ......... 
btwdlll ..alab pri)ijia miiltefW .... 

....... P'•.-k cicldeıa ,.... • 
lwlar, -1r, tabW 11.mııde _. 
aıöriiJala" Wbtk macİID bıpaulda 

liae 
ıar. 

JerJ 
klçWilı lcinl ~. kba "ftl ... 

dar ihtfrularclaa tanialenfrler. 
~ ilniy8cıaa ..,._ .. lıiı· 
.. si. ,.UıalılE "ftl brdealik d ..... 

iitİİll buların plıai ihtira f9 

eeu bilen bir maddi liateın için

retten. 
1aaJır iti 
lıiriae 
yarlar. B 
menfaati 
de yeri olamu. 

Beace Olllıl bblMll Pkleri temlil eıler. 
kaWMls. biylk bbbe,e irisi ~iiçük 

vudıru lıir kitriclür. Her birimi& lıu 

badi kubbem.ia altında çalııı· 
Uli malııltte IMaluanak buluna· 

sibl •iiJktil pnlarla kartılatır· 
ıı.,.lım. clüayadalü hayatımızı 

igba ,. ,.Uıalarıaaa için bir 

cliayada 
na. H 
hm, ne 
rak kart 
kendi•i• 
cennet haliae bflMia çalqmahyıa. Her 

malütpiain hayaımı küçük bir 
haUae U,..11 .. edininek höyük 

birimia, 
CellDll 

ft 

olur. 111 
111Bmııl c:emıe& kendi kendine kuru1muı 

briJeda eliler dinlerden farkı, 

.... lgba aelı.ir etmek delil. 

... rüipleri İçi• h...... 1ıir 
hayatı i 
halülı.I l 
hu memhaı ..... lıoymaktır. 

Abbasap Parlu 
Betiktatta. kaymak•mlak 1Ç1D 

pan binanın tamirata bit
Bundan batka bu kazada 

kirala 
mittir. 
7apıl 
ve Ba 
ile etr 
.. da i 
maka 

makta olan Abbuaja parka 
rbaroe türbesinin tanzimi 
aflanndaki duvarlann inp
kmal edilmiftir. Gerek kay
mlık binuuun. ıerekıe park 

ve Ba rbaroa türbamin kü .. t re-
27 eylGlde yapılacaktır. limleri 

1 zmire Ulrayan 
Vapur idadi 

lzm .. 
a71 

ir. 10 (A.A.) - Ajuatoı 
içinde bir limanına 180 
vap\ıru ile Yunan bandttalı 

4 motör 7.Jkmli plip sitmietir. 
Türk 

3 

O Günden sonra kurtaramadım yakalm elinden. Tam beş sana sararıp 
soldugumu göre gllra, eriyip koruduğumu bile bile kokladım. Va gUnDn 

birinde llmarhaneyi boyladım. 
- NUll mı Jwrtu1dun. chdlnis T

Ondan evvel bu seblr9 DUll allftı-

tmu anlatayım ·- Çl1nldl pek 
entenundlr. blnıemiye ...... ~ 
tırJanııuS ya. ,OÇIQ kuvv.W. çok 

da D.,.al bir gençtim. Kendim• ~ 
bakar. her abalı idman ,apw. lo
Jıtms, ntpram. bHlıl- Nvdum 
ve rahat 'bir hayat ~ Dl 
tatll sevklertm ayna Jcaqırmdm. 

aeırtı..-ı vQcudQme. ..... puula
nma lı&ka baka tdman 1fPDU, 
taW S1lnlertmde 49 Jmlarr. pup 
temts hava almak ve kOıfUP mçra
maktı. 

mo unutmam, bir JIUIU' ,ana i
di. ·Adada pzerken. nik&Jllanmall 
o.re bulunan c;ok ....uıtm bir 

blJdfetnls Slbl tlmt.rbaMJI "°11&
dmı. 

Kubatabmı, üd baR•""0 Mlnde 
pelrcUl1 altı &Jtlk baptı. oektlll 
ruld uap " mtırabı mıun usun an
lattıktan acmra. tlldn• devam etti: 

- CJeom san. ~ lıua.....,. 
runan Tatavı.ız Madam 80rpllt 
SOldlbü. Yine JdlprOnOn Kadık&y 
lalrelealndeld beldeme alomuıda 
Jmıtarak oturu701', içinde Mlılr 

uk1ı balunDD tUJd derisi bava.- da 
Jlne omuzuııda c!uruyordu. Bu ıre
lllrll yılan beni ıörtınce. kurtuJdu
tum• bayret eder 11111. dadülarmı 
1BDVÜ yanıma BOkuldu. Her A• 
ınanJd Slbl fJ8l1dadı .. 9lblrlnl 
Jnıstu: 

d09tumla. klcGkltık arbdlı,... o- - Tawt var. l8t.er mirin vere-
ıan ıGse1 ıılfanlmna rutiadml. J1m ?- Dedi. 
Bir çamın altmcla otur'Qw • .orsan Ve kalkmak tlMre ba1unan ft-

ga.lerle bana ~ Artms pura atladı. Bir dalı& a&emedlm 
aruıs kahkahalar aavuruyor, etra- orada oma... 
fa n8f8ler aac;ıyorlardl. Yanlann& yaz tozlara bQrQndil V• burnuma 80k4bmdan lstlfade De, buVamn 
yaJdafmCa nçnyarak bertme atıl- :Jine llOrODdtl. 0 anda ~ t17a- içinde neler 'bulandulan'I 90l'dam. 
dılar, kollamndan çekerek beni a- ıınwen da)'Ulllmas bir latek De Za·-'&llı genç, buhran pçtren yan 
i'alanna aldılar. Kollanm lıoJnmna tekrar tekrar kokladım. kolda· maJaı bir adamın lun11 edUlle oe
doladılar, uçlarmda beyaz tozlar dmı ..• O gQntı hep birlikte kokla- vap verdi: 
ınk1fık parmaklanıu da burnuma - Ne olacak, ldlçlk pqetıerı. 
da)'addar ve lk18l birden fell Ye mak. netel1 bbbh&1arla kucak- eroin .• Yalnm buvan!n içinde mı 
_.._,, birer nt.ra attılar: lqmak ve blrblrtmiZi kutlamakla .. __ _._ ~ _ .. ,_ 
-- trd1k. ya? .. mı çan ........ U&r -..c cana-

- Blzl aevlyoraan kokla. geç tıdJr. Cam bir ttıp içinde 'bq atn· 
-Kokla ve ~etimizi kutla. Beyaz zehir, tatll taUı kamçılı- aı DAcı gibi duran kafeler, açlarm-
Reddetmek nezaketmsllk olurdu. yarak UYUofturdutu irademe hemen da açıklı koyulu birer ruj takdı Jıa

Kokladmı, ettikleri mrarlara daya- biklm olm~ ve beni boynu bWdlk, 1m ve wıun teneke tftpl•, pudra 
rıamachm, blrlc&Q kere d&ba kokla- f8nf1 d°"1Jl bir köle haline ko)'· kutummm altı hep eroin De dolu
dnn. Bafnn tatlı taUı dOndQ. tdra- mQftu. O ıtJnden aonra kurtanına- dur. Ah bir daha rutluam da,._ 
kim yavq yavq ıı&ndtl. Blru 91>11• dun yakaım elinden. Tam bet MM kUına llU'llrp avu avu, tutan "1 
ra söalerlm llt1zWdtl. kalbim çırpın- sararıp llOldutumu sön söre, eri- gençlik kat1lln1 dl)'9 balmam-. 
mıya, vftcudUm u:ru.mıya bqladı- •Y1P kurudulumu bile bile kokla- Dedi ve hızlı adnnlarla TefYUd· 
tı bir lll"ada parmakl\r. yine o be- dl1ll, kokladım ve Sonlln bldnde, yeye dofru gitti -: Y • 

F1r1n Teftişi 
Emniyet albnea tube memUJlo GIM: catdtl> demealer, 0 ;rümJlllll 

lan fnuılan !!kı eureu. k&ntroı çok mraa sttt111n1 ....,. iman _... 
etmektedir. OUn X&Ralan kontrol· ~ IOylerl• ıı......
ler aeticeDde Sunatyada Mel· llaanDıda cSob cSaİ> 11.um.a.rl 
konan fmnmda 62. -ıni remtte ,.,artar. Sol ,..İne CIU'IDt _, ,... 
HiiM)'inin &nnmda 180. Koca· n• qark> kelimelerini JaıllumW• 
mmtafapapda Nurinin fummdtt: Kwla. 11o1 el 1ç1n cprp el>. _, ti 
350 kilo noban ekmek l:tuluna- 1ç1n qar1t m deri•. g-. ._,.,. 
rak mtiaadere edilmiftir. kublar ook ~.,. tc* _. 

tonm.:ı.r. Olllann mf=..t ...... 
ball.-1, fil daı1mneaellerlndm ... w 

ll ı ı. • .... • I •. 11 cılur: dman kalbi. kan .,. ... 
olmamalı, taftan olmrJldır.>, ~ 

* ET N!JWYAI'I _ Et ::n=et.=dtın==ya=yı=m=Ukemm==el=lr!le==·-»===' 
nakliyab 1 T~eldea iti- ----------• 
!:'8.!:!ed~eyS:.:-!.:':!: rar1m111a •••••• t 
rit ettiii 20 kamyonla 3 deniz -----------· 
motörünün 25 EyJGldea evvel ik· Nazi rejimi if bapla P9tfk'" 
mal edilmit olmatJ Jamnclır. ten eonra Amerika .-.. * ITF A1YE LEVAZIMI _ teplerindekl lhtiyut almma& 
İtfaiye JevÜnnmm takviyesi için derelerine d9Yem eden tal..,.. 
yeniden 2000 metre hortum alın· nln eayısı yUzde otuz mlmtfll' 
mlfbr. • • * YENi PARKLAR - Bel• Hepin kldi ........ ,. tart
!fiye Abaraydaki Sütçübo.tanı hin bize öinlttill • ~ 
iaıqindeki analan puk haline p- hakikat, inanlann tarlhtll' 
tirmei• karar vermittir. d.,. alunacllklander. 

* MAARiF MODORO - • • 
Maarif Müdürü Temk Kat. dün Frak Ciyildiif zam• takl" 
muavin İzzet. mimar Şeıpettinle iM beyaz papyon kravd 
beraber JCaiatbanqe pi_. bu· dUzaOn dureun diye yakan~ 
rada yapılnut olao kaiıthan• kıvnk uçlarmın altına .okmd 
yab mektebini tetkik etmiftir. delil, .,..._dljl tekilde kl'Vnk'" * NOFUS T AHRIRI - Mı- laren u.tliİlde bırakmak ıaz.n.. 
fua tahriri bürow. Tetrininvelde dır. 
yapılacak ohm amam! tahrirde ==-=:!!:t============Sll 
r:._~~: memur için bir zar1 1 'I' A il V l M 
* YENi PlJU.,AR - Balkan 

olimpiyatlan ve nüfua IQllDI pul
lanna ait reaimler buırlanmak
tadır. * SAKARYA VAPURU -
lrkenderuna siden Sakarya 'ft• 

purundan on sündenberi hal>er 
alınamamlfbr. * ÇW AL HIRSIZI - Çunl 
çalmqtan wçlu ~ ltlek. 
dün tevkif edihnittir. * ESRAR K~ÇAKÇISI -
Unkapanmda oturan Halil admda 
biri ..rar satarken ruç u.t6nde 
:vu•I• ...... , 

11 Eylül 1940 
ÇARŞAMBA 
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Kanserle 
JJ1ücadele 

FELEK 
- Yaian: 8. FELEK-

Harp Kefesinde 
Ağır Basan 
Kuvvet 

Atletizm Birinciliği 
Hazırlıkları Tamam! 

Kdnser de~·ln<"e herkesin beti benı.I 
atar. Kanııer, herkllbin gi>zünde \eba 
gibi esrarlı, amanııı. bir hastalıktır. 

Ka!!serin tehlikeli bir hastalık ol· 
duğunu inkara knlkı,ac-ak değilim. 

Fakat n~ba hakkındaki mel}hur hl· 
hikayenin hükmil kanı;er hakkında 

da rarlclir. Bilmem, bilir mi!•inlı. '! 
Bir \'akit bir takım yolrular tıir yol
da ı:;lderkfln bir de bakmışlar ki, ve
ba bir şehrin lstfüametlnde gidiyor. 

Pekde Tiryakiyiz 
Haaa! 

n ngilizlerle mihverciler ara-
ııındaki mücadele kızıştık· 

~· bzun sürmesi muhtemel bir 
~r fin bütün ihtimallerini ik.i 
h ra da hesaplıyor ve ona göre 
lZ!r~anmak istiyorlar. 

1. Mılıverciler bu sıra siyasi fa. 
• 1Yet sahası olarak, Tuna boyu
nıa leçtiler. İngilizler de davala
h~ Arnerika ile müıterek bir 
~ e getirmek üzere muharebe· 

~ın haıındanberi takip ettikleri 
'IYTete hız verdiler. 
ı,· Una hoyu ve Balkanlarda 

ır i'iirültü çıkartmadan Roman
~a. Macaristan ve Bulgaristan 
ı,~aakndaki toprak davalarının 
"ır lamını olsun halleden mih· 
:r:hıciler, bugünkrde biraz fe
h ~ ırörünüyorlar. Fakat 
r~a mukabil İngilizlerin AmeYakr kendi davalarına daha 
1-rı ll§lırrnağa muvaffak olduk
y· nı eheınmiyetle kaydetmeli· 
d~L Mihverciler üç devleti ıim-

1~ UYUttunnak.la harbin deva· 
~1 • Ve neticesi üzerinde büyük 
keaır Yapacak gibi bir avantaj 
j•~ı sayılmazlar. 

h ngı)ızlerin, Amerikayı bu 
(hin eşiğine kadar getirmiı 
j ~•lan ise, katt neticesi hava
b• a belli olacak gibi gözüken, 
l u mücadele için büyük bir ka-
arıç •ddolunmaia layıktır. 

ı· Aınerikanın ne ~kilde lnıi· 
dız.. davasını benimseineğe batla· 
~gı rnallimdur. Reisicümhur 
tihabı arifesinde Senatoya ar

:cdiJeıı askerlik mecburiyeti ka· 
e~~unun kabulü tarzı Amerikan 

ı •qn umumıy' esinin Avrupa ve 
n '}' al~- iZ meaelelerine lı:arıı derin 
a~•aını isbat etıniftir. 

h Yirmi milyar dolarlık aakert 
t ~ırlık projcaile meydana gc
ec:.c\ büyi.ik kuvvetin eadece 

Amerikan topraklannı ve bita
raflığını muhafaza etmek mak· 
~dile hazır bulunnı.ıyacağı aıi
g~rdır. Eaaaen Roosevelt'in ln-

1 tere ile 99 sene muteber ol· ::lr. Üzere imzaladığı itilafın e· 
ed·ını Atlantik müdafaası teıkil 
r ('or. Bu itilafname minaemın 
~1.u bilhassa dikkate değer. ln-

IZ $lominyonu Kanaclanuı 
Amerikan müdafaa aistemi için· 
~~~~el&Jtki edilmeei, Amerikan 
~~kisinin harbin baıladığı 
~?lcre nazaran ne kadar değiı
ıgıni gösteriyor. 
t\i ~.u •İyaai hadiselerle beraber 
İti fli_Yen İngiltereye fiili yardım 

erı de günden _güne geniıle
~elr.tedir. Harbin batlangıcın· 
1 •~i. destroyerleri 170 i bulan 
nııhzler, bugünkü harp tarzına 
n~ran çok - lüzumlu olan bu 
bına ıeınilerinden otuzunu kay• 
\> ctrniıti. ·O otuz muhrip yerine. 
..\]:v • kadro harici edil mi§, elli 
dij e.rıkan muhribinin ikame e
P: lnif olması mühim bir ,eydir. 
lt llndan maada evvelce Ameri· 
g~ efk&numumiyesinin pek hoı 
>' 0trncdiğinden rağbet göremi· 

C~lrı Arnerikan gönüllü tayyare-
• c .. 

tının sayısı birdenbire art· 
~lftır. Daha geçen gün, İngiliz 
ftıaka .. kuvvetlerinde hizmet et
Y e uz.ere iki yüzer saat uçuı 
~~Prnıı düzi,nelerce Amerikan 
;.~üllü pilotunun Jngiltereye 
h bevcccihen hareket ettikleri 

a er verildi. 

C
•1Bu Vaziyetlere göre, mihver
i c • T 1 • ruı una boyunda elde ettik· 

Ü:ı' ~tıaadi avantajlarla, İngi-
1 .erırı Arnerikadan temin ettik
hcrı büyük yardımlar arasında, 
':>ar~ kefesinde ağır basmak iti
~kılc, İngiltere lehine çok bü
~arklar vardır. - Ş. A. 
~:==================== 

Türkiye Şampiyonunu Tayin Edecek 
Final Ne Zaman, Nerede Oynanacak? 
Bu hafta Fener bahçe stadında 

yapılacak Türkiye atletizm bi
nncilikleri hazırlıkları tamam· 
lanmıf, tamir edilmekte olan pist 
ikmal edilmi§tir. 

Bu haftaki müsabakalar atlet
lerimizin ' ı 1 inci Balkan oyunla· 
rından evvel derecelerini göster
mek noktasından çok mühimdir. 
Bu sene gerek Mısırda, gerekse 
lstanbulda alınan dereceler Bal
kan pmpiyonasındaki ümitleri· 
mizi kuvvetlendirmekte ise de 
koşucularımızın formlarında olup 
oll!ladıkları bu hafta anlaşılacak-
br. ., 

Final Maçı Nerede ? 
Futbol federasyonunun Türki

ye ıampiyonunu . ta~in içi!' F e· 
nerbahçe ile Eskı§ehır Demırspo• 
runu kar11laştırmak kararından 
sonra F enerbahçelilere maç tari
hini tesbit etmek üzere gayri res· 
mi bir teklif yapıldığını ve ayni 
şekilde cevap verildiğini yazmış-

tık. 
Bu müeabakanın lzmirde icra· 

nndan futbol federasyonu sarfı· 
nazar ctmiıtir. lstanbulda bulu
nan futbol federasyonu baıkanı 
Danyal ile yapılan temas netice· 
smde maçın müsait bir tarihte ls
tanbulda oynanmasına karar ve· 
rilmiıtir. 

lzmirdeki Tenis 
MUsabakalarmm ' 

Neticeleri 

Mualla, Ankıı.rıı.dan Bayan Filipıi 
yenerek birinci olmuıtur. 

Çift kadınlarda da Mualla -
Jale (lstanbul) çifti, Ankaranın 
Filips • Adalet çiftine galip gele· 
rek birinciliği almıştır. 

Umumi tasnifte: İstanbul 3 bi· 
rincilik. 2 ikincilik, İzmir ve An
kara birer birincilik kazanmıılar· 
dır. 

lstanbul • Ankara Boks 
Maçlarmm Reva~şı 

İstanbul boksörlerinin Anka· 
rada yaptıkları müsabakaların 
revanıı gelecek. hafta İstanbulda 
olacaktır. Boks ajanlığı Ankaralı· 
lar karşısına iyi bir takım çıkar· 
mak için ıimdiden hazırlıklara 
batlamııtır. Bunun için de bir 
seçme 1!1Üsabakaaı yaeılacak ve 
ondan sonra İstanbul takımı ta· 
ayyün edecektir. 

Su Sporları Ajanhgınm 
Bir Tayini 

Su sporları ajanlığı yüzme re· 
kordmenlerimizden Galatasaray· 
lı Halili~ monitör olarak çal11tır· 
mağa karar vermif ve bu kararı 
da genel direktörlükçe tasvip e
dilmiştir. 

Memlekete müteaddit rekor

lar kazandırrnıı bu kıymetli genç· 
ten yüzücülerimizin büyük istifa· 

deler göreceği tabiidir. Su spor· 

lan ajanlığını bu kararından do

layı takdir ederken, kıymetli yü
zücüye de ba§lıyacağı vazifesin· 

de muvaffakiyetler dileriz. 

Vebaya sormuşlar: 
- O şehirde kaç kişinin canını a

lacaksın'! 

- Beş yüz ... diye ce,·ap vermiş. 
Bir mllddet sonra ayni yolrnlar 

\'eha ile yeniden karşllaşmı~lar. De
mı,ıer ki: 

- Hanlya beş yüz ktşlnln canmı 
ala('.aktın. Şehirde 5000 kt,ı vebadan 
öldü. l'eba ee\·ap vermiş: 

- Ben yine 500 kt!Jlnln canmı aı- lngiltere sahillerine herhangi bir ihraç h~reke~ine karşı ~".mü
dmt. '500 kişisi korkudan, vehimden kemmel barajı teşkil eden ve gece gilndüz . ~ımal Denızı ve 
öldü. Manş üzerinde nöbet bekliyen lngılız dretnotları 

Amerika tıp cemiyeti tetklkJer 1 1 
yapm~. Şu kanaate varmtt ki. kan- no'ıltereyı' stı'la"' serdea ölealer:ln ç0p, aırf celıaJet 

yüzünden ölüyonnllf. Arazı lptidadan 

1 tanısalar. karuıerln ilk de\·lrde tehll- cı·n 1 Mı'lyon Asker 
keli olmadığını bllııeler, kendileri ve 

aileleri telaş etrn"8eler ve amallyat Ih' rac Et m 8 k La"' z 1 m yaptrrsalar birçok n.tıraplı ve ölüm· 
iti kanser \-akalannın önüne ceçlllr- ' 
mi~ ~~~--=-~~~~~~~~~~ 

Amerika tıp ('ernlyetl bir defa kan· Bir İtalyan ve Bir 
IM'.rln tedavi kabul ettllfne halkı iyi- f · 
ce ınandınnayı faydalı buımu!J. şıra sviçreli Askeri 
bulmuş kanserlilerin bir ıstatıstığtnl Mu·· tehassısın Fı.krı· 
yapmış. Arnerlkada bu nel1den ta-
mam 29,195 adam hulunmuf. 

Cemiyet, bundan sonra (efkArı u- Son günlerde ıiddetini arttıran 

Meraklı Bir Liste ı 
4 Eylfilden 10 Eylüle kadar 

lngUlzlere göre Almanlara gö 
Alınan zayiatı re tnp!lz 

' 5 
6 
'1 
8 
9 

YekOn 

> 
> 
> 

88 
41 

S8 
89 
96 
26 

8~8 

zayiatı 

9S 
62 
51 
'6 
91 
26 

378 

muml~·e mUesSCM\sl) adındaki mUes- Alman bombardımanları, lngil· 
ııcse l"SStWlle halkın kanser hakkın- tereye asker ihracına müncer ola-
dakl malOmatını yoklamıı. l\leğer cak mı? lıte günün meselesi 1 Fa· «Stampa> gazetesinin askeri 
Amerika halkınrn yüzde kırk biri kat bu hususta hiç kimse kati bir münekkidi, lngilizlerin müstevli
kanseri yanlı!~ olarak sarf sanınnll- ıey söyliyemez. lerc kartı. 15 • 16 fırka ile karşı 
YOr;de yetrnı, utıın kanaerden her Zira Almanya, istila planından koyacaklarını tahmin ediyor ve 
but&lrktan ziyade korkarm ... Ytıı.de vazgeçmediğin.i söylemekle bera· mütearrız tarafın dıı., yani Alman
kırkı kanserin mutlaka öltlmle neti· ber bu hususta hiçbir haber sız- lann tcfevvuku muhafaza için 25 
celendlğlne lnaınnnış. mıyor. Bununla beraber bu har- f~~k~. hı:ısrctmesi lazım geldiğini 

Amerika tıp cemiyeti bu malftmat.. bin bir an evvel bitebilmesi için soyluyor. Bınaenaleyh her şeyden 
tan lsWade ederek balkı tenvire ba.t· ~ ıiddetli hareket etmek iktıza et- e~vel ve her türlü levazı1:11ı ile ln
lamıttır. Halkla el ele (&)"malı: sa.- tiii ve Büyük Britanya adalarına gılter~ye 500.00.0 asken ~aklet-
yeelnde kanser wiı·ttnden olan ·0·ı-. k k tl . ık kta ha•- mek ıcap eder kı, bu, Norveçe 

J.... "'" ara uvve erı ç arma n " .. d ·ı k · ·· · J"d' 
lerln çok azaltıla.cağı tlmlt ed.Umek- ka çare olmadığı da malumdur. go~ ~rı edn uvvketın uçJ mıs ıl ıdr:. 
tedir. Acaba hltde de Iİu yolu tutmak, Binaenaleyh ıual tekrar ediliyor: ısvıçr~ e çı a~ ~ ~rn~ı 0 

balknnızı kanser hakkında tenvir et- A b 1 .1 'h h ,_ f ~J en ev> ın kıymetlı asken mı.mar· . ca a ngı tereye ı raç are.111.e ı . . 11..1. 1 cG ı· · ·· 
mek doğra olmaz mı!' M 8 l l l b"I" rırı ıv ıra ay rosse ın> ın muta· 

- • • ne ~art ara yapı a ı ır: 1• . b"' b '"t"' b k d 
aası ıse us u un aş a ır. 

fzmirde Y.apılan Ankara, Balı
kesir, İstanbul ve İzmir tenisçileri 
arasındaki Fuar kupası maçları 
senelerdenberi görülmemit bir a• 
lika uyandırmıt ve bu müsaba
kalar !ıiç belken.miyen neticeler 
vermiıtir. 

TEK ERKEKLERı 
Birinci turda. favoriler belke

nen n~t:iceleri almıf, İıtanbuldan 
T elyan kmir f&lllpiyonu Alyoti
yi üç sette mağhip etmif, Anka
ralı Fehmi İstanhuldan Suadı tas
fiyeye uğratmııtır. İatanbuldan 
Armiteç lzmirden Jiroyu, T e}yan 
Fehmiyi, Lohner Armiteç ve Al
yotiyi yenmiş, finalde de Lohner 
Telyanı mağlup ederek tek er· 
kekler birincisi olmuıtur. 

HiKAYE 
/ngiliz 1llüdafaa 

Kuvvetlerine 
Dair Tahminler 

Grouelin, İngiliz kuvvetlerinin 
20 fırkadan fazla olduğu kanaa· 
tindedir. Bunun 1 O fırkası F ran· 
aada harbe iııtirak etmiş tecrübe
li askerlerden mürekkeptir. Son 
zamanlarda teşkil olunan 20 fır· 
ka daha vardır. Şu halde İngilte
re mevcut 40 fırkası ile sahilleri· 
ni muvaffakiyetle müdafaa ede
bilir. Bu kuvvete, 1 ,300,000 ka
dar olan mahalli kuvvetleri de 
ilave etmek lazımdır. Gerçi bun
lar sivil ahaliden ibarettir. Fakat 
tayyare harpleri ve İngiliz halkı
nın ölüm karşısındaki soğukkan• 
lılığı da gösteriyor ki, bunlar, 
yurtlarını, kanlarının son damla· 
ıına kadar dökerek. müdafaa e· 
deceklerdir. 

ÇİFT ERKEKLERı 
Çift erkeklerde final mü":b~

kuı İzmirin çifti Jiro • Alyotı de 
İstanbul un Suat - Vedat çifti •· 
rasmda olmuf ve İstanbullu)ar i~İ 
bir oyun orıyamıyarak çıft hı· 
rinciliğini lZmirlilere kaptırmııtır. 

TEK BAYAN: 
Finalde en iyi kadın tenisçimiz 

Bar Telden 
HERKESiN BiR DERDi ... 

iki kopuk Y enicami merdiven· 
terinin bir kenarına otumıutlar, 
Em.inönfi meydanının 7&Pıhfuıı 
aeyrecliyorlardı. 

- U1an Ahmet, doğrusu bu 
vali yaman çıktı. Yollar, bahçe
ler, gazinolar, meydanlar_. Hele 
fU meydana bak be, ne sibıel o
luyor ••. Bu ~zelim camie de bir 
ferahlık seldi. 

öteki içini çekti: 

Issız Adada iki Centilmen 
İkisinin de ağzında birer pipo 

vardı; bu pipolardan kokulu ne
fesler çekiyorlardı. Hafif afyon 
kokan ayni tUtünU kullanıyor

lardı. İkisinin de tatmin edilmiş 
bir ciddiyeti vardı ve ayni viski· 
den içiyorlardı. Terzileri ayniydi 
zannederim ve eminim ki bu ter
zi Londrarun en iyi terzialydi. İki· 
al de Lorddu, Southampton'dan 
Nagasakl'ye ayni seyahati yapı

yorlardı. Bununla beraber blrblrln· 
den çok ayn iki garip adamdılar 

ve hiç görtı,memtşlerdi. Oynak 
denir.de kendilerini t&f ıyan bUyUk 
İngiliz vapurunun içinde İngiliz 

olmak gururunu, ayni gururu ta
şıyorlardı. Şişman ve neşeli olanı 
Dickena tarafmdan çlzllmişe ~n
zlyordu. Kuru ve bakır renklisi 
tam Klpling'in bir tipteydi. 

1 Plerrı Froadale'dıa 1 

la ta.nımıyan, onlan birbirine tak
dim edecek kimBelerl olmıyan, ıa
sız bir adnda yüz yUze gelen iki 
centilmen! Ne yapmalı? Milli bir 
an'aneyi nasıl yıkmalı? Derin bir 
şefkat, nlhayewz bir teessür için· 
de birbirlerini seyrettiler, eonra 
biri sağa, öteki sola ytlrUdUler; 
ve sat bir sUkilt içinde •ğı h· 
kan bq sene yaşadılar. 

* Halbuki etraflarında ezeli tabi· 

- Ne yazık ki, bir nuihat ve
remiyorum. Bir ,apka yapmasını 
tavsiye ederdim. Hiç 11Uphesiz gü· 
ne, kafa.sına geçiyor. 

* Bir ay daha geçU. Saatlerin lt
tıradını hiçbir hldise çizgilemedi. 
lkl felAketzecle pek seyrek tesa
dllfleştıler. 

Nihayet bir gün Klpling'inkl sıç
rıyarak uyandı. Gittikçe artan bir 
hayretle Dickenıı'lnklnln yaklaştı· 
ğını gördü. Dickens'inkl deniz ban-
yosundan sonra tırnaklarmı ırivri 

deniz kabuklarlle ihtimamla temiz-
lemlf, sevinç alA.metl olarak sa· 
kalını çiçeklerle ııU.Slemi,ti. Elin
de y&hudlye benziyen yeşil bir 
kuş tutuyordu. 

Klpllng'lnkl bunun ihtiyar bir 
papağan olduğunu anladı. OmtUe 
doğruldu. Aııil ingilWer birbirleri
ne iyice yaklqnuflardı. Manura
ları vahşi, fakat tavırları medeni 
idi. Dickens'inkl papağanın kuy
ruğunu çekti. Papağan birkaç sa
niye iki adama baktıktan sonra 
nihayet kon\14tu: 

- MUsaade eder mlalnlz kl al· 

Almanya, Manş ve Şimal de
nizlerindeki yeni üslerden istifa· 
de ile lskoçyanın ~imalindeki 
cOrcade> !ardan cenubu garbi 
noktasına taarruz edebilir. lngil4 

terenin bu noktaları biraz zayıf 
çedir. Sonra · lrlandanın vaziyeti
ni de nazarı dikkate almak gerek
tir. lrlanda, tıpkı ~mileri yak
mak için kulla!!ılan cBrulob lara 
benzemektedir. Büyük Britanya 
adasına yaslanmıştır. cDirectoir> 
idaresi 1797 de fngiltereyi bu 
cephede; vurmak istemiıti. Ve 
Hoche'un kumandasında bir kuv
vet göndermİ§ti. Almanlar da 
bunu mu tekrarlamak istiyorlar? 

H epimiz, her §ey istedfl' 
miz gibi olsun diyoruz. 

Biraz aksadı mi} Sinirleniyor, 
titizleniyor, horozlanıyoruz. 
Yağmur yağmasın, rüzgar es· 

mesin, hava soğumasın, fiyatlar 
yükselmcain, her ıey bol, her i~ 
yolunda, "herkes bizim istediği
mizi yapmıya amade ve her ta· 
raf gül gülistanlık olsun. 

Ala amma arslan yarimi Ne-
rede bu bolluk 1 

Deveye sormuılar: 
- Boynun neden eğri) 
Cevap vermiş: 
- Nerem doğru kil? 
Bize de: 
- Mübareki dese birisi, in· 

tizamsızlıktan, ıttıratsızlıktan, sı· 
caktan, soğuktan, yağmur ya· 
ğıştan, darlıktan, kıtlıktan ıiki· 
yet edersin! Ya sen ne halde· 
sin? Bugün batın ağrır, yann di. 
zin 1 Öbür gün gözün 1 

Bugün neıelisin, yann küs· 
kün 1 Kenefi gidiıatını intizama 
koydun mu ki: tabiatin, zeminin 
ve zamanın akııaklıklanndar. 
ıekyacı oluyorsun! 

Evvela kendi akeaklıkların 
düzelt de sonra etrafına baki 

Ve bu söze de diğer bütün 
doğru sözler gibi kızarız. Tevil· 
ler, tefsirler, tehditler araşbrınz 
Fakat bir türlü müsamahakaı 
olmayı kabul etmeyiz. Halbuki 
mütekabil müsamaha olmazsa 
hayat bir cehennem olur. 

Nqemizi, aıhhatimizi, müva· 
zenemizi muhafaza etmek isti· 
yorsak ıartların tabii neticeleri 
ve hareketlerin normal akıbet· 
]eri olan bir takım aksaklıklu 
hoı görrniye, dostumuzun fal· 
ııolarına göz yummıya. havanın 
ıttıratınzlığına alıımıya, ahpabı
mızın gafına ve gafletine aldını 
etmemiye alıımalıyız. 

Ancak o zaman hayat pembe 
görünür ve tahammülü kapil biı 
şekil alır. 

İnanın banal 

7.30 Program 
7.35 Hafif musiki programı (PL)' 
8.00 Ajana haberleri 
8.10 Yemek llstesJ 
8.30 Hafif musiki devamr. 

* l 2.30 Program 
12.3:S Muhtelif 'arkılar 
12.:50 Ajaruı haberleri 
13.05 Muhtelit 4arkılar devamı 
13.30 Radyo salon orkeetrıuıı 

* 18.00 Program 
18.05 Caz müziği (Pl.) 
18.40 F&l!lll heyeU 
19.15 Konuf111a CDıf 1>0litika) 
19.BO Muhtelit op.rlalar 
19.45 Ajans haberleri 
20.00 Muhtelit pkılar 
20.15 Konuf111a 
20.30 MQzik 
20.50 Saz eserleri 
21.115 MUzik amatör saaU 
21.80 Radyo gazetesi 
21.50 RtyaaetlcUınhur b&ndoau 
22.80 Ajans haberleri 
2U5 Daruı mllzlğl (Pi.) 
23.80 Kaparuf. • 

RAŞiD RIZA TfY ATROSU 
HALiDE P1ŞKL~ BERABER 

Bu akoam Üsküdar, Bağlarbaş1 
Hale Bahçesinde 
cAFACAN» 

Komedi • 4 - Perde 

Sivrihisar Elektrik 
Santralı 

- Bunlann bizim aibilere 
faydası ne? ..• Ben vali olaydım 
park kanapelerine dötemeler, 
çeJMC yalaklanna pıteler, köprü 
alhna minderler, yangın yerJ.ri. 
ne hasırlar koydururdum. 

Vapur • hangi kaya UstUne o~ 
duğu asla öğrenllemiyen budala
ca bir manevra neticesinde • de· 
nizln dibini boyladığı zaman yine 
ayni hareketi yaptılar v11 yanyana 
birkaç saat yUzdWer. GUnet fell· 
keti mükemmel bir kuşb&kıtlle 
aydınlatıyordu; o da yavq yavaş 
soluklaştı, gökteki yerini ay al· 
dı. Ay denisln U.StUnde artık hiç 
bir şey görmedi: Vapur, kaya, yol
cular, sandallar, hepsi Hint deni· 
zine çerez olmuştu. Deniz iyi haz· 
meden bir canavar glbl llallanı
yordu. Yalnız iki Lord, yutulması 
daha güç yahut daha talihli ol· 
duldan için ertesi sabaha dotnı, 
a.sırlardanberl tnsan bekliyen meç
hul bir sahile çıktıı•. 

at kayalıkları kumlarla qmdır
makta devam ediyordu. Su mu· 
kadderat gibi aktP gidiyordu; mey
valar d1l4Uyor ve adanın hayvan
lannı besliyordu; güneş ve yıldız
lar birbirini kovalıyordu: Iki İn· 
gtliz ise, çırçıplak bir halde, pU· 
rüzsUz bir terbiyenin gururunu 
kıskançlıkla muhafaza ediyordu. 
Su!'luyorlardı. Birbirlerinden kaçı
yorlardı. Bazan uznktan hasretle 
bakışıyorlardı. A~kları birbirine 
takdim etmiye lUZUm yoktur, fa· 
kat iki centilmenin el tıkı~ak 
tçin birbirine takdim edilmesi IA.· 
zımdır. Dostluk ask gibi değildir, 
protokole tA.bldlr. 

ze, alzt tanımak şerefini a:rzu e
den Lord Burson'u takdim ede· 
ylm ... B u L M A A 

S!vrthlııar, 10 (A.A.) - Burada 
~ve teeUıatı llanal edilen elektrik 
1"!.,_~ı bugün açılmı,t.ır. Merasime 
~bir Vail veklll riyaset eylemi' 
ı: kısa bir hlta~yl mUteaklp korde;:r k~erek tesisatı ~letmlye açmış-
~~=================:;: 
-SOMER..._ 

ıı ••••••••• 
Dtba ~ k"8t tıuamıl 
Pelc P&rlak olmoıt ve bfttiln şe

hir balkı sötıtertlen 

ldontekarlo'aaa 
MEÇHUL KADINI 
~ LWuı, Muhteşem; Mü
euır Fransız filminin kahra
nıanıu, 

Al.BEaT PBUB.111 ye 
DiT& PABLO'p 

Pek Ziyade alkqlanutJardır. 
.......__ lIAveten MlCKEY-MOUbE 

HAYRETE MAHAL YOK 
Alacaklı borçlusuna bir mektup 

göndermiş: 
cFaturanIZI • Uç ay evvel takdim 

etmek tereflle mllbahl olm\14tuk. Bu 
güne kadar parayı almamış olınaJdı
ğımıza hayret edlyorua.> 

Borçlu cevap vermiş: 
<Hayretiniz. tama.mile yersizdir. 

Göndermediğim içln parayı almamış 
olmaklığınız gayet tabildlr.> 

lngillz donanması fırsat dtişUrUp 
Akdenizde harekatta bulundukça er
tesi günkU tebliğlerinde İtalya do· 
nanmasına hiçbir tarafta raat gelme
diklerinden yanıp yakılıyorlar. İtalya 
donanmasının görünmemesine baya. 
ğı hayret ediyorlar: 

ltalyanlar yukarıdaki borçlunun 
cevabı gibi: 

c:Hayretinlz tanıamlle yersizdir. 
Limandan çıkarmadığımız için do
nanmamızı görmemiş ôlmaklığınız 

gayet tablldio 
Deseler acaba İngilizlerin merak 

ve hayretleri zail olur mu dersiniz? 

* Iıosız ada orman ve deniz ka
buklan kokuyordu. Bir nehir tur
naların uç~unu ııQalUyordu. Pllj· 
tar güm1l4 gibi parlıyordu. Ebedi 
• e soğuk bir ırilkilt k\1'larm çığ· 
' ıklarile parçalanıyordu; bazan 
çok olmuş meyvalar bAklr toprağa 
dU~Uyor ve orada kokulu birer rü· 
tubet içinde çUrUyordu. Adada ıs
sız olmakla beraber, sakinleri olan 
maymunlar dolayıslle şehir man. 
zarası vardı. İki İnglllz süngerler
den daha ııu çekmiş bir halde ka· 
raya çıktıktan dakikada kendi· 
lerlnl yorgunluk, 4ll•kmlık, se
vinç. açlık, Uınlt ve korkudan faz. 
la bunaltan bir ketlfte bulundu
lar: Hayatıannda birbirine takdim 
roilmf'miş olduklarını d"hşetle far
kettiler. 
Faciayı dQşününUs: Birbirini as-

Bir gün • Güzel ve rahat vapu· 
ru viskisiz ada lc;in bıraktıklannm 
bm bin yedi ytll: seksen dördUncU 
günU • Dickens'inki, sopa ile dö· 
ğe döğe kendlelne köpek yaptığı 
müthiş bir kurdu mhkla çağrrdı ve 
beraberce ormana girdiler. Sonra 
dUftlndUğU av için köpeğe Jhllyaç 
Olmadı~nı anlıyarak kurdun kı
çına bir tekme vurdu: vah,ı hay
\•an uluyarak uzaklaştı; ~endisl 
yalnız olarak ağaçlann içine dal· 
dr. Yakında bir ye-re U7.anmıt olan 
felAket arkadaşı onu" daldan dala 
koştuğunu görerek şöyle dUşUndU: 

- Tanımadığım' şu azız centil
menin bu esnada ağaçlann UstUn
de ne yaptığmı pek bilmek iste
rim. 
1 Ertesi ~Un Dickens'inkl Kipling· 
kine yaklaştı. Konu~adan nete I· 
le gülerek ona baktı. Kipling'kln· 
ki yine şöyle dUftindU: 

- Nedir bu? Galiba koıftı,ma· 
maktan çıldırdı! DUn ağaçların 

UstUnde :ı1lrUyordu. BugUn çok 
memnun görUnUyor. Aklım erml· 
yor doğrusu! 

Dlckens'inkl soldan geri edP.rek 
vakarla uzaklaştı. 

öteki ııevinçten UlkUrUğtlnU 
yuttu, gözlen ı.tlrldyeler gibi su
landı. Fakat vakarla elini uzattr. 

- Memnuniyetle. Ben Lord 
Hausley. Na.srlıımız? 

Burson cevap verdi: 
- Çok iyiyim, fakat blras yor

ıunum ... TUtUnUnUz var mı! 
- Havanada birçok tütUn tar

lalarım var. Fakat burada yok. 
- Ne yazık! Londradan mı ge-

liyordunuz ? 
- Evet, ya siz? 
- Ben de. 
Konuşmıya bAşladılar ve bu bir 

kaç ay sUrdU. Serbeııtıslne kavu
,an pPpağan ormanda ağaçtan a
ğar-& kondukça bağınp duruyordu : 

- MUııaade eder mlıılnlz ki, si-
ze ... 

* Bu hakiki hlkliye böyle bitti. 
Sathi düşünceliler buna belki hay
ret ederler. Fakat daha iyi dllftl· 
nenler benimle birlikte kabul eder· 
ler ki, önlerlnd,. Welllngton'un 
hürmetle şapka çıkaracağı iki a
ııalelmaabın vakarı, gururu ve iyi 
terbiyesi ıssız bir adada İngiliz 
an'anetıini kurt.rd.ı 

, J • -·~·-·~"-. ~~~d=a-~!~ ~u:OS: ~ş~ 
DUalz - KUçtlk bir hayvan 6 - Bir 
nevi bezelye • «Alllhın gazabı> diye 
anılan hUkUındar 7 - Gemi prso

:-.;..--ı--1 nu • Bir serpuş 8 - Franıta ne la
panyayı ayıran dağlar. 9 - Şişenln 

f.-.+-~-1 dlbl • Yumşak bir madde 10 - lslm
~-ı-+-t--;-ı Eski zaman kadmlanmızın sokak 

SOLDA..111' SAôA: 
ı - Bir ağacın meyvası - Genç 

, 2 - Bir hayvan - Bozuşma sebebi 
; 3 - Sıfat edatı - Karar t - Bir 

1 
kum8' 5 - Gölge veren • Çok 6 -
ôlU haline koyma • MUzlkli tiyatro 
7 - Meyva • Dini bir ba.şm maka· 
mı 8 - BUytfülllk 9 - Leş - Defte
rin içinde 10 - DUrtebilen - Nota 
11 - Bir hayv11nrn ya\TUSU • KOçUk 
bir kap. 

l YUKABDA..~ AŞAGIYA: 1 - Bir topr&lıt - Bir balık 2 -

elbisesini giymlf 11 - Serserl • Tu· 
zak. . 

!2 N. lı balmacanın halli 

SOLDAN SAOA: 

1 - Karafatma 2 - Sus; Zar; ı. 
ma 3 - Al; Ar { - Dahilen 5 - Is; 
Marul; Al 6 - Katar; Tokat 7 -
An; Maruf; Lı 8- Semafor 9 -Af; 
(el)Em; ıo - Tel; Diş; Ada 11 -
Salapurya 

YUKABDAN AŞAGIYA: 

1 - Sarıkanat 2 - Kul; San; Feı 
3 - As; La i - Tamamen 5 - Az: 
Haram; Da 6 - Fakir; Rahip 7 -
Ar; LOtuf; Şu 8 - Telefon 9 - Mi; 

Ay 10 - Ama; (f)Aal; Eda 11 -
Araftırma. 

• 
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UNUTMIYACAGIMIZ Şehir c~~!.~~~:~.; :..~s!:~~u~ad~ecesi 

İngiliz Sefirinin İngiliz Tebllll 

Türklerle İngilizler Arasında İdeal Manş limanları 
iştiraki Şuradadır ki 'iki Millette de Eevvelki Ge~e 
Hürriyete Karşı Aynı Hürmet Vardır Sabaha Kadar 

DERS Yenikapı - Çakır Gazinosunda 
Nutku (Başı blrlnclde) 

yatları tamamile durmuştur. Fa
kat Fransa ve Romanya gibi si
yasi hayatın kalıntılarına sahip 
olan memleketlerde hep ayni 
manzarayı goruyoruz: Bugün iş 
başında bulunanların dün iş ba
şında bulunanlardan hesap sor• 
ması, uzun boylu tevkifler, mu-

Hamiye Y •• ceses BeıtekAr Taaburl SeWıaddlD U Pmar, Bemaal Nobar Tekyaı 
ve Arkada,ıarı • radeulz Ofllll ve Davaları. 

N Aş• ve Arkadaşları Tarahadaa Babkahab Komedi • BIJlll 
va..,ete-Cambaz we Akrobatlk·Mehtap ve Ftşenlı Eğleucelerl 

DubaUJe Toktur. BaJaa BAMIJET Belrideld Seausmda Blllauacaldır. , 

hakemeler .•• Asıl milli derdi dü- m Telefon : 80547 

~:~::ki,;f;";.::::."·~.tı~·;:~~ 1 il I z 1 ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 1 B B BI B Dövüldü lzmir, 1 O (Telefonla) - İn- ticari ve mali siyasetimiz uzun 
gilterenin Ankara büyük elçisi, vadeli bir siyasettir. Bunu siste
bu&iin İzmir hafriyatını gezdik- matik şekilde arttırmak azmimiz
ten sonra, kendisine Kadifekale- dir. Türkiyeye satışlarımızı, Tür
de Belediye tarafından bir çay 

1 
kiyeden mübayaatımızı, arttıra

tiyafeti verilmiştir. 1 cağız. Düfmanlanmızla hayat 
Ostend Doklarında 

Çıkan Yangın 

kete sebep olan sen ben kavga- iii·-------
ları, sandalye endişeleri yeni bir ANA • iLK • ORTA • LiSE. 'labaacı dillere bilhassa itina edilir. 

.Gece, Fuarda, lngiliz kon~olo- memat mücadelesi yaptığımız 
9U tarafından şerefine verılen zi- anda bile buna çalışıyoruz. Tak
yafette bir nutuk söyliyen büyük dir edersiniz ki bütün mevcudi
elçi, harpten bahsederek: yetimizi harbe hasre mecburuz. 

şekilde devam ediyor, gidiyor. 
General de Gaulle, Vichy' de bu
lunanlara Londradan bağırıyor: 
cSizin de sıranız gelecek. Bugün 
hakim mevkiinde olanlan yarın 
mahkum mevkiindıc göreceğiz.> 

Tedris ve terblye~indfokJ ciddiyet devlet Jmtlhanları netkeJerlle sabittir. 
ı - Talebe kaydı, her gün flaat 9-18 e knclar HalU Rifat Paşa konağında yapılır. 

2 - Arz.u edenlere mcktebln mutasaal talimatnamesi posta ile 

10 Kilometrelik Bir 
Sahayı Kaplıyordu 

' 

göndPrillr. 
'I A T 1 L 1 . 3 - Kayıt için veJllerln bizzat mektebe gelmelP.rl a;erektlr. 

iıı••••••ıiıl• N~ntal}ı - · Rumeli ve Çınar Caddeterlnde •E.lilı••••••-
ooımtzLC 

c- Teşekkür olunur ki etra· Yalnız bizim değil, dünyanın mu
fınızda cereyan eden hadiseler• kadderatı, hürriyeti, saadeti, §e· 
den cesaretsizliğe kapılmıyorsu- refi, hep, mücadelemizin netice
nuz. Cesaretsizlik ırkınızın ka- sine bağlıdır. 

Londra, 10 (A.A.) - Hava Neza
retinin i:ıtlhbarat servisi bildiriyor: 

:Manştaki Fransız ve Belçika ll
manlannda toplanmış tüccar gemi
leri, evvelsi gece sabaha kadar şid
detle bombardıman edllm~lerdir. 
Ostende üzerindeki akm sa.at 21 den 
evvel ba.şlıyarak d1Srdü otuz geçeye 
kadar devam etmiştir. Lcopold ha
vuzunun üzerinde ve etrafında bom
baların lnfilAk ettikleri görUlın~

tUr. 

rak.terinde yoktur.> dedi, fuarı- Hisşedİyoruz ki, Türkler ile 
mızın genişlemesini tebrik etti. İngilizler arasında daimi ideal 
• Sefir, sözlerine devamla şun- i§tiraki vard r. Mertliğe, şerefe, 
lan ilave etmiştir: kahramanlığa, h1'rriyete, haki-

«- Fuara iştirakimiz daima kate, adalete karşı ayni hürmet 
artacaktır. Türkiye ile ticaretimi- vardır.> 
zi arttırmak kaygumuz, harp ne· Belediye reisi, sefirin nutkuna 
ticesi değildir. Türkiyeye karşı cevap vermittir. 

Roman yada 
Dini Cemaatler 

Kaldırıldı 

Sabık Dahiliye 
Nazırı Yakalandı 

Bükreş, 1 O (A.A.) - Stefa
ni ajansından: 

General Antonescu, devletin 
Condottiere'i ünvanını alacaktır. 
Eksellns ünvanı herkes için ilga 

edi!!fli~~ir. 
BU1UN DİNİ CEMAATLER 

l!.AGVEDILDİ 
Bükrcş, 1 o (A.A.) - D. N. 

B. : Diyane( il'leri nezaretinin bir 
kararnamesi mucibince, §İmdiye 
kadar tanınmış olan haptistcsler 
de dahil olmak üzere, bütün dini 
cemaatler lağvedilmiştir. Bade
ma tanınacak olan cemaatler 
şunlardır: Rum Ortodoks kilisesi, 
Rum Katolik kilisesi, Lütherienne 
kilisesi, Protestan kilisesi, Roma 
mezhebindeki Katolik kilisesi, 
Rum - Katolik kilisesi, Ruthen ve 
Ermeni kilisesi, Macar, Rum, Er
meni ve Müslüman cemaatleri. 

" Lağvedilen cemaatlere ait top
lantı binaları ile sair emlak istim
lak edilecektir. Tanınmı§ olan 
bir mezhebe ihtidalarına kadar 
bu cemaatlere mensup kimseler, 
hiçbir dine mensup olmamış gi
bi telakki edileceklerdir. 

Musevi cemaati tanınmış olan 
cemaatlere dahil olmamakla be
raber, mevcudiyeti hakiki olan 
bir cemaat olaxak telakki edile
rek, teşkilatı bilahare yapılacak 
tanzimata tabi tııtulmuştur. 

ESKİ OAHlUY~ NAZIRI 
• KAÇARKEN YAKALANDI 

Bükre§, 1 O (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Sabık Dahiliye Nazırı ve eski 
Kral Carol'ün en sadık adamla
nndan General Gabriel Marines
cu, Yugoslavyaya kaçmak üzere 
iken demirmuhafız lejyonerlerin
den 1'ir grup tarafından tevkif e
dilmiştir. General, mevkuf ola
rak devlet zabıtasına teslim olun
mutlur. 
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Bulgaristan 
Mihvercilere 
Minnettarmış 

Başvekil Filov 
Böyle Söylüyor 

Sofya, 1 O (A.A.) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

Bulgar Baıvekili Profesör Fi

lov, dün akıam, basın mümessil

leri önünde beyanatta bulunarak, 

Craiova' da Bulgaristan ile Ro

manya arasında aktedilen anla§

manın hükümlerini izah etmiştir. 

Bulgar harici siyaseti, demi~

tir, daima tadilci olmuş, fakat 

tadili sulhçü vasıtalarla elde et
meğe çalışmıştır. Bu bnkımdan, 
Romanyanın ve Bulgaristanın 
serbest muvafaknti ile Craivoda 
akdolunan anla~ma, bu iki mem
leket araııındn iyi komşuluk mü
nasebetlerinin tesisine ve cenubu 
şarkide sulhün tarsinine yardım 
etmektedir. 

Ba!ivekil, bundan sonra, Dob

ruca meselesinift hallinde Alman

ya ve İtalyanın kıymetli yardı
mından dolayı, bu iki memlekete 

Bulgaristanın minnettarlığını bir 

kere daha tebarüz ettirmiştir. 

Diğer bir tayyare fllotilllsı dok
Jardaki bir mavna kafilesini bombar
dıman etmiştir. Hedefe yakın ma· 
haUede birçok yangınlar çıkmış

tır. Yeni tazyik havuzuna isabetler 
olmuş, diğer bir htıcum esnasında 

havuzun civarında yangın çıktığı 

görUlmUştllr. Ostende doklanndald 
yangınlardan birisinin, on kilometre 
kadar uzunlukta bir sahayı kapla· 
dığı tahmin edllmektedir. 
Rıhtıma bağlı bir vapurun bom

bardımanını müteakip o kadar 9ld
detli bir infilAk husule gelmiştir ki, 
dört bin metreden uçmakta olan bir 
tayyare sarsılmıştır. Dış Umanın 

mUhim noktalariyle birkaç nhtıma 
isabetler vAki olmuştur. Dlğer bir 
tayyare iç limanlar üzerinde Uç isa
bet kaydetmiştir. 

Calais Jlmanının dokları da diln 
sabah şafakla bombardıman edil
miştir. 

BERLINE HÜCUMLAR GiT
TİKÇE ARTIIRILACAKMIŞ 
Londra, 10 (A.A.) - Londra res

mi mahtlllıırindc, Berlln bombıırdı

ma.nlan hakkında şöyle denilmek· 
tedir: 

Geçen cumartesi, Berlin, tarihin 
en şiddetli bombardımanına maruz 
knlmıştır. önUmllzdekl haftalar, ö
nümllzdeki aylar !{;inde, Alman hUkil 
met merkezinin İngiliz hava kuvvet
leri tarafından bombardımanları, 

şiddetini gittikçe arttıracak, geçen 
cumartesi hücumunun şiddetinden 

çok daha yUkseğe çıkacaktır. 

==================== • 
Rumen Kralı 

" Babasına Yapılan 
Almanlar Banat,,e h .. d .. . 

. · . ucum an muteessır 
Muhtarıyet lstıyorlar <&şı blrlnclde> 

(Bıışı birincide) Kraliçe Helene'in zamanında sa-
sini ekonomi bakımından kontrol rayda bulunan kimseler gelecek 
edebilir. Bu mıntakadaki Alman günlerde saraya yeniden getiri
ekalliyeti, aylardanberi muhtari- leceklerdir. Sabık Kral Karol' e 
yet istemektedir. karşı yapılan Jiddetli hücumlar, 

Banat meselesi, gittikçe daha Kral Mihai ile Kraliçe Helene'i 
ziyade Südet meselesine benze- müteessir etmiştir. 
mektedir. Bu meselenin, Orta Kraliçe Helene'in yakınında 
Avrupanın en hayati meselesi bulunan_lardan öğrenildiğine gö
haline gelmefi mümkündür. Bu re, Kraliçe, dün General Anto
zahire ambarına, hu stratejik a- nescu'ya telefon ederek, Bükre
nahtara ihtiyacı olan Almanya, şe gelmeden evvel sabık zevcine 
bizzat kendisinin verdiği garan- kartı yapılan hücumların durdu
tiyi, bu mıntakada ihlal edebilir. rulmasını rica etmiştir. 

Da.ha hafif tatlara g~lm. Söyteylniz ba
kalım, Mehmet Ali: Bir sarılye için ahretin 
kapısına kadar geldin.iz. Omda neler gör
dilDll.z ! 

Belki... Fakat neye yanya
cak} Bir evdeki hastalık elhirliğ\
le tedavi edilecek yerde ev halkı
nın: cBu hastalıktan sen mesul
sun, ben mesulüm> diye birbiri
ne girmesi gibi bir §ey ••• 

İngiliz !!lukavemeti de ayni 
meşe)eye dokunuyor. Alman ha
va hücumları günden güne şid
detleniyor. Eskiden bir haftada 
verilen sivil zayiatının evvelki 
gün bir tek günde verildiğini gör
dük. Fakat milyonlarca insanın 
dirsek dirseğe bir arada yaşadığı 
Londra gibi bi~ sahada şu kadar 
yüz, şu kadar hin kişinin hava 
hücumu neticesinde ölmesi ne
dir~ Hücumun şiddetine göre 
zayiatın çokluğu de_ğil, azlığı dik
kati celbetmeğe la)".ıktır. Demek 
ki korunma tedbirleri kuvvetli, 
halk usullere iyice uyuyor ve hü
cumların tesiri mahdut .•• 

Fakat bu hücumlar neticesin
de halkın mukavemeti kırıldığı 
ve siniri bozulduğu saniyede her 
§ey bitmiştir. O zaman İngiliz ha
va kuvvetleri, lngiliz donanması, 
İngiliz ordusu, bpkı Fransızların 
yaptığı gibi düşmana teslim olur, 
gider. Demek ki lngiltereyi asıl 
koruyan kuvvet ve istiklalini se
ven her memleketi koruyacak 
yegane 'kuvvet, bütün halkın bir· 
den beka azmi ve sinir mukave
metidir. 

Dünyanın bu asayişsiz halinde 
asker, sivil diye bir fark hatıra 
getirmek bile yanlıııtır. Kadın, 
erltek, ihtiyar, çöcuk:, bütün bir 
millet kendini memleketin müda
faa kuvvetinin bir parçası, milli 
mukavemet ruhunun bir desteği 
saymalıdır. Bütün fertleri birbiri
ne bir tek emelle, bir tek azimle 
perçinlenen, hadiseleri gözü açık 
bekliyen ve istiklali namına her 
türlü ihtimalleri iptida.dan sonu
na kadar göze alan bir milleti yı
kacak maddi silah yoktur. 

Ahmet Emin YALMAN 

VATAN 

ABONE: 

SeneHk 
Altı aylık 

üç aylık 
Btr aylık 

Türkiye 
lçJn 

Bari§ 
için 

14-00 Kr. 2700 Kr. 
760 Kr. HlO Kr. 
400 Kr. 
150 Kr. 

800 Kr. 

Ekmek Meselesi 
(Ba'ı birincide) 

tlyacını tamamen karşılaması yuka
rıdaki noktaino.zarnnn:ın açık bir :is· 

batldir. 
Bugünkü sabah gazetelerinden bi

risinin başmakllle_sinde geçen gUnkU 
beyanatunm umumi mahiyette oldu
ğunu ifade ederek belediyede fı:-ın
cılara un tevzi listesini tertip eden
leri de suiistimal şüphesi altına koy
maktadır. Beyanatımda kat'iyyen 
böyle bir telmih olmadığı gibi bele
diyenin bu işleri murakabeye memur 
dairesinin dar teşkillıtile Azami gay· 
retini sartetmckte olduğunu gördUm. 

Harp vaziyeti ve nakliye işlerinin 
bugünkü şartları dahillnde vatandaş

lar gUnlük tedımk edilen eşynlnrı

nın mUbayaasını, stok yapmak ga
yesile birdenbire tezyit ettikleri tak
dirde, bunun ant bir buhran doğur

ması gayet tabildir. 
Vatandaşları yersiz telAşa dUşlir

mekten içtinap etmeyi bir vazife bil
meliyiz. 

Avrupa kıt'asındakl memleketlerin 
hemen hemen her istihlA.k eşyasını 

gayet mahdut miktarda ve vesika ile 
temin etmlye çııhşt.Jğı bir devirde 
bol bir mahsul idrak etmiş olan 
memleketimizin bir açlık ve kıtlık 

tehlikesine maruz bulunduğunu bir 
an dUşünmiye dahi mahal yoktur. 

Toprak ofisi bir heyeti vekile ka
rarile teslime memur olduğu mik
tarda b~dayı IDınU gt!nüne ve hat
tA birkaç günlük ihtiyatile teslim 
etmiş \'e vazlfeslni yapmıştır. Hazi· 
ne zararının mevzuu bılh.solduğu yer
de istenildiği arıda toprak ofisinin 
tevzle memur olduğu buğdayı bir 
anda ve kendi kendine tezyit etmek 
saltı.h1yetine malik olmadığı meydan
dadır. 

Yakın zamanda tamamlıı.nncak tet 
kikat neticesinde İstanbul şehrinin 
hakikt ihtiyacı tesblt olunarak bu 
miktar buğday verllmiye b8;Ş)ana

cııktır .. Bu arada 1stnnbuJ şehrlnin 

mUzmin ekmek derdinin halledilmi
ye muhtaç noktaları da hallcdDmiye 
çahşllacaktrr .> 

l 'IENI KBŞBl'I AT 1 

DEKAMERON HIKA YELERI 
Dördüncü broşUrU de, yine iyi kti.

ğıtlı ve Uç renkli bir kapakla resimli 
olarak nefis bir şekilde intişar et
miştir. 

,PeraPalas Oteli Müstahdem Anyor 
Perapalas Oteline tecrübeli müstahdeme ihtiyaç vardır. 

Talip olanlann bir hafta zarfınd• ber gün öğleden sonra otele 
müracaatları. 

• heyecanları ellerindeki oyun kağıtları üze
rine toplanmıştı. 

Mister (Rayet), oyun harici olan genç, 
yakışıklı mühC11dlııe 110rdu: 

- Siz oynamıyor mu unuz! 
- Hem oynamıyorum. Hem de oynıyan-- Eğer lıa.fif tarafından cevap -çermcml 

bekllyol'fl8nız eize ~asreddln h~a), hatır
Jatac'a~ım. Nasreddln ho<'a ahret yolunun 
na .. ıı bir şey olduğuna defalarla merak et
miş. Bir, lk1 defa ölüm oyunu oynamış. Bir 
defMında mezar kıyafetlle ortaya çıkınca 
mezarJıktnkl t'ınCAJK'ı katırlanm Urklltmü.,, 
dayak yemlş. köyüne döndUA'fi 'l~man ah
retten sual soranlara: «Flncan<'ı katırları
nı ürkUtmezııenlz hiç mesele yok. Orta.Irk 
sUt Jlnıan ... » Th'mlş. Diğer bir defasında dB 
cennuı)i ta,ıyanlar yolu şaşırmsvJar. ~as
rcddln Jıoca tabuttan b~mı kaldırmış: 

«Ben ..at 1kon şu yoldan giderdim.» deml!f. 
Benim dfl Na11reddln hn<'adan fazla ahret 
ha,·adlslm yok . Görüyontunu:.ı: ya, bizim 
halk ahret yolunu öyle dııfdağalı hlr yol 
ıörmUyor. öIUmU bol bol Uitlfe mcv-.ıuu ya
pıynr. 

- Hep dediğime varıyor: Öliim kıırşııun· 
da dalma kun·etıı ,.e Ustün kalan hlr mil
let... Fakat madem hana ahret havadisi 
veremiyorsunuz, benimle beraber ynnn ak
şam bir :zlyafete geleceksiniz. Ahretten ge
len hlr adamın lnsanlarm :rAıvkterlni ,.e eğ
lencelerini ne gö7.l6. gördUğüne çok merak 
edlyorum. Bu ziyafeti bit' Türk dostum be
nim için veriyor. KnlabaJık olncak, büfe
den yenecek, icilooek. Bana yeni lçttmaJ 

hayattan bir nümune göst.ermek istiyorlar. 
tkf arkadaşnnı pekAUt, beraber atablllrJm. 

- Benlm için doğru olur mu, bilmem ... 
Hem de blç içimden gelmiyor. 

- Çok yanılıyorsunuz. Ana.doluya çık
nul7.dnn enci bu ha~-ntla bir defa karşılaş
m:ık slzln için iyi blr ilham membaı olabl
llT. :\lutlaka getecek"lnlz, her 'eyi yeni göz
lerinizle görecekıılnlz. Ve ne gördiiğünlizü 
bana anlatacaksınız. 

* Mister Tiayetln rsrarmdnn kurtulmak 
mlintkün olmadı. Ert<-&i ak,am Amerikalı 
diplomat, Fazılla Mehmet Aliyi beraberinde 

· sürükledi. Hayet, Mehmet Alinin yeni adını 
unutmııınak ,.,, şnşırmamak için uzun boylu 
idman yapmr,tı. Defalarla kendi kendlne: 

- Dostum l\fehmet Luttı, size dostum 
l\lehml"t Lfitfi~1 ttıkcllm edeyim. Diye tekrar 
etmiş. durmuııtu. 

Mütareke günlerinde yurttan a.yrılan, o 
gün.JerdenboTl memleketin gcçlrdJği büyiik 
değişDdlklerl UJt defa olarak gören bir 
Türk.- Memleketi nasıl buldufuna herkes 
merak etti. Mehmet Aliye aatdan soldan 
sualler soruldu. Fakat aJAka etirekll olmadı. 
Mlııter Hayetle görli.şm", tauışma da uzun 
•Unnedt. Dünyanın ballne, Amerlkanm 
harbe girip girmlyeceğlne dalr bazı sualler 
BOnıldu, münakaşalar edildi. Fakat hepsl 
beş, on dakJka lclnde ... DaveUUerde bJr ~ 
hırsızlık vardı. Ç-0ğu yerinde duranuyorda. 
Sebebi pek ~abuk anJaşıldr. Yavaş yaVll!J 
büyük bir kısım davetliler takım takım ko
nuşma grupJarmdau ayrıldılar ve briç ma
eularmın etrafında yer aldılar. Bir taraf
tan da bir bezik masa.<Jı kuruldu. Yalnız Uç 
arkadaşta ev sahibi, bir de genç karı ko<'a 
oyun harici kaldılar. 

lar hC6abına byan ediyorum. Bak8allız.a. 

gözleri ba.,ka bir şey görmüyor. Bunların 

hepıııl me8Jek sahibi, ciddl, ılklı başında a.. 
damlar ... Fakat akf&lll olup da kağıt gördü· 
Jer mi, elleri tltremlye başlıyor. t~klnln 

lıaaretlnl duyan akşamcılardan !arklan kal
mıyor. 

Mister (Hayet), kı)1netl1 bir Sakson bib
losuna benzlyen güzel hanıma döndü: 

- Ya elz hıınımetendlt 
- Ben oyun nedlr bllmlyordum. Birkaç 

&enedir kumkan dedllderl bir oyuna dadan
dım. Fakat haftada blr defa .•• tkJncl, llçün. 
~ü defa oynarsam üstüme bir afyon ağırlı-

ğı ~küyor, taze hayat ze,·klcrlml kaybet

mekten korkuyorum. Benim zevklerim ~ık 

ha'\'ada... Yüzme, yürliyilş. vollbol". 

- Afyon dcdlnh: de zihnim aydınlandı. 

Gittikleri genlş, güı;el aparhmanda 31rrnl 
~ten fazla davetli ile karşılıı.ştılar. Bunlar 
anısında Fazılın tanıdıkları çoktu. l\felunet 
Ali U7.ttn ~eneh~r Snmsunda ve lzmlrcJe yn
şn.dıt:"r için btanhuldakl tanıdıkları l"ayıh 

idi. Fuıl kendisini, enelercc Amerlkada. 
YIUJıyan. birdenbire çıkagelen kardC-51 diye 
hCrkfifiO tanıttı. 

Az zaman içinde oyunun afyonu kafala
rı aardı. 81gara dumanı lçlncle briç UqnlJe 
konuşmalar, çarpışnıalar, baz.an J.w;a, ba
zan kn:gm<'a münııka.,alar devam edlyordu. 
Xo dünyayı doldurahllccı.k sayısız konuş
ma mevı.tdarıııın, ne hUf.-dekl uııta cllnılen 
çıkmış yiyeceklerin, ne içkilerin, ne de ka
dın güzellik ,.e zarafetinin hu oyun<·ular 
iç;ln mA.n:u;ı 'e <-azfbesi ka.lmwnı5tı. Blltijn 

Bu manzarayı neye ben·ıeteectıml arıyor

dum: Çinde gördiiğüm afyon yerleri ... Ruhu 

bu kadar dumanJatan oyun afyonu1'un mad

di afyondan fnrkı ne? Oyunun her nevi ço
cukJar kadar büyü.ktcr için de yemek içmek 

kadar bir ihtly~hr. Fakat iş, miktar mc
~elesinde 'e çeşitte._ 

(Devanu var) 
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Taksimde Sırasalv!ler 86 • YENi AÇILDI 
Müdürü - E!!lki Şişli TerakkJ Direktörü: M. AU Hatmet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ôCRETlMlNE geniş mikyasta 

ehemmiyet' vermek, mnJtlarmı az mevcudla teşkil ederek talebesinin 

çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatile yakından a.lAkadar olmaktır. 

Mektebin denize nazır kalöriferU teneffüshane ve jimnastlkhaneSl 

vardır. Her gtin saat (9 ile 18) &rlUIIllda kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: •1169 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 

Muhammen bedeli 9i5 lira olan vagon dezenfekte etmek için kulla· 
nılacak olan (1500) kilo Kreolin, Formolin, Neolikrol ve emsa11 (26/9/ 
1940) perşembe günü saat (10.30) on buçukta Haydarp8J18d& Gar binası 
dahlllndcki komisyon tarafından açık eksiltme usulile aatın alınacaktır· 

Bu i~e girmek istlyenlerin (73) lira (13) kuruşluk muvakkat temi• 
nat ve kanunun tayin ettıği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine k&· 
dar ltomlsyona mUracanUan llı.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 
dır. c8393> 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilan·ıan 
Kıymeti 

Ura Kr. 
Pey parası 

Lira Kr. 

so oo e oo Enkaa 
Fatihte ırevzipaşa caddesinde Altay cn.mitnde mevcut enkaZJ 

13/ 9/ 910 cuma günU saat 11 de mahallinde müzayedel aleniye sureuıe 

sat.Jlacaktır. İsteklilerin mezlro.r saatte mahallinde bulunmaları. (85f6) 

Ziraat Vekfiletinden : 
Ziraat VekAleti Veteriner İfleri Umum MUdürlUğU ihtiyacı için 35 

adet seyyar koruma ve tedavi banyosu açık eksiltme usuliyle satın alı
nacaktır. 

Eksiltme 26/9/940 tarihine mtisadif Perşembe günü saat 15 de Ziraat 
VekA.letl binası içinde toplanaçak satmalına Komisyonunda yapılacaktır. 

Banyoların beherinin muhammen bedeli 14.5 lira umumunun fiyatı 

5075 lira ve muvakkat teminat miktarı 380 lira 63 kunıştur . 
Banyolara alt şartname ve plAn levazım MUdUrlUğtlnde mevcut olup 

parasız olarak verilir. (8230) (5288) 

lstanbul Belediyesi ilanları ı 
Keşif bedeli İlk teminatı 

3652,57 273,94 

76M,98 566,M 

9621),79 721,66 

Kabata.IJ tramvay caddesi ile Kara abalı 
caddesi arasındaki merdivenli sokak yolu· 
nun in~ı. 
Çubuklu köşkünde yaptırılacak dam, r;ıva, 

kiremit, pencere ve kapı tAmirl. 
Bakırköy - Kazlıçeşme yolunun asfalt ta
miratı. 

Keşif bedellerlle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı inşa.at ve 
tA.mlrat işleri ayn ayrı açık ekııiltıneye konulmUftur. Kefil ve prtna
meler zabıt ve muamcl!l.t mtldilrllltll kaleminde görilleeekUr. !hale 
26/9/~ Perşenbe günü saat H de Dalmt EncUmende yapıla.caktır. Ta· 
liplerfn ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden sekiz gün 
evvel (Bakırköy - Kazlıçeşme yolu için Nafıa ve diker işler için Fen 
İşleri MUdUrIUğüne) mUracaatla alacakları fennı ehliyet ve 9f0 yılına 
ait Ticaret odası vesikalarile ihale gUnU muayyen saatte Daimt Encü· 
mende bulunmaJarı. (8552) 

* Çatalca istasyon yolu Uzerindeld ahşap köprUnUn tamiri, 2490 nu-
maralı kanunun 46 ncı maddesinin B fıkrasma tevfikan pazarlıkla yap• 
tmlacaktır. K~if bedeli 915 lira 96 kuruş teminatı 187 lira 40 kuruş
tur. Keşif ve şartname zabıt ve muamelAt mUdUrlllğü kaleminde gö
rülecektir. İhale 16/9/940 Pazartesi gilnü &aat H de Daitnl EncUmen· 
de yapılacaktır. Taliplerin teminat maltbuz veya mektuplan, Nafuı. Mü· 
dürlUğUne müracaatla alacakları !ennt ehliyet ve 940 yılına alt ticaret 
odası vcsikalarile ihale gUnU muayyen saatte Datnıı Encibnende bu
lunmaları. (8553) 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
15 numaralı UAn - Çivi fabrikalarUe ithalltçı ve toptancılarının 

ellerinde bulbnan çivileri numaralarına göre birer beyanname ile 10 
temmuz 1940 gününe kadar bildirmeleri komisyonumuzun 5 numarah 
ilanında zikredifni~ O tarihtenbcrt ellerindeki çivileri kısmen vey:\. 
tamamen satmış olanların kimlere hangi tarihte ve ne miktarda ımttlk· 
Jannı ve şimdiki halde ellerinde ne kadar çivi katmış olduğunu ikinci 
bir beyanname Ue 16 Eylfil 1940 Pazartesi günUne kadar mmtaka Ti
ctıret· mUdUrıüğUne bildirmeleri, 

29 numaralı Milli Korunma Kararnamesinin nltuıcı maddesine isU• 
naden i!An olunur. 

16 numaralı ilan: GUmrtiklerde bulunan 25 bin çuval kahve piyasa,, 
ya çıkanlmışt.Jr. Kahvenin muameıe vergisinden müstesna tutulması do· 
layısile 3 numaralı kahve için yeniden tesbit edilmiş olan satış fiyatl.arJ 
aşağıda gösterilmiştir: 

Çiğ kahve yarı toptancı «Zahireci> 135 Kuruş 
Çiğ kahve perakendeci 145 Kuruş 
Kavrulmuş ve öğUtUlmUş perakende 180 Kuruıı (85") 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Ahmet Emin YAUIAN 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI 


