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Ruzvelt 
Diyor ki: 

Harbi Amerika 
Sahillerine 

Yaklaştı rmıyacağı m 
Amerika Mecburi 
Askerlik Haddini 
Daha da Ylkselttl 

' 

Milli Şef in lzmiri 
Teşri/leriMuhte1nel 

B~şV~kil de Yarın Akşam 
lzmire , Hareket Ediyor 

Ankara, 12 (Telefonla) - Reisicümhur ismet lnönünün dört beş gün içinde 

lımire hareket edecekleri haber alınmıştır. Milli Şefin Fuarı ziyareti ve Ege mıntaka

sına dair iktısadi tetkikler yapması muhtemeldir. 

Ba§vekil Dr. Refik Saydam da yarın ak§am İzmire gidecektir. 

. ' Uçuşa hazırlık: Cephane alan bir fngiliz 

-----------. Mısır da 
Tarihin 

En Büyük Taarruz 
1' alih Oyunu Bekliyor! 

tayyareci si 

Londrada 
istilaya 
intizar! 

Dün Alman, Filoları 
Londra 
Uzerine 

· varamadı 

İngiliz! ~rin 
Korkunç 

Baraj Ateşleri 
Alman FAolarına 
Karşı Mltblş Bir 

Set Çekiyor 

İngiliz Akınları , 
Buton 

Almanya 
Uzerinde 

Dünyanın en büyük kumar ltaJyanlar Yakında Küçük Bir Armada Amerika Cümhurreisi Ruzvelt 

~Partisinin oynandığını belki harekete geçecekmis, Filosu Toplanıyor Vaşington, 12 (A.A.) - Reuter A-
de bu hafta içinde göreceğiz. jansından: 
Y.~l~ız çarpışanların değil, RelsicUmhur Roosevelt, TredUn-
butun dUnyanın mukaddera- İki Taraf da Hareket Bombardımanlara yonlar kongresinde dün akşam bir 
tı kunıar masası Uzerine sü- nutuk irat ederek şöyle demiştir: 
rüıınuş bulunuyor. Noktalarına Hava Rag"' men Halk c- Harpten her zamandan ziyade 

nefret ediyorum. Harbin sahillerlml-

Yaıan: Ahmet Emin YALMAN hücumunu sıklaştırdı Şehri T erketmedi ze sirayet etmemesi için son hadde 
kad. •limden geleni yapmıya az-

(0 ünya tarihinin belki en he- Londra, 12 (A.A.) - Reu· Londra, 12 (A.A.) - Lef a- mettim.> 
. k • h • . or 1'an•ı bildiriyor· o ...... u •• rat fırkanın Şıkago progrlV k L Yecanlı, en mühim daki· terın as erı mu arnrı yazıy : .. . 

~~~kr~~ı yaşıyoruz. Tarihin hu· fngilterenin Mısırdaki Masra - Bu saba-hki gazeteler, §U iki mmdan bahseden reis, şöyle demiş-
~~ _!J öl~üde vakalar için gebe Mntruh üssüne karşı İtalyanların nokta üzerinde durmaktadır: tir: 
r ugu ~içbir zaman görülmemiş- tayyare faaliyeti Mısıra karşı İ- 1 - Cburchiİl'in radyo ile <-Ecnebi memleketlerdeki muha-
11r1. ~u iddia yakınımızdaki badi- talyanın yakında hücum edeceği- verilmiş olan nutkunda bahsettiği rebelere iştirak etmek istemiyoruz. 
~ erın gözümüze büyük görün· ni ihsas etmektedir. Çünkü ikinci ve pek yakın~a olduğu tahmin Bize karşı taarruz hali mUstcsna ol-
1,_cıınde!l ileri' gelmiyor. Orta- İtalyan ordusu bu cephede tah· olunan istila tehlikesi. mak üzeril ecnebi :ınunlekctıcrde dö
b~taki tnücadele cidden cısiz bir §İt edilmiş bulunmaktadır. Gazeteler, Büyük Britanyanın ğlişmek için askerl kıtaat ve deniz 

UkYiiklüktcdir. Yalnız iki büyük Bu ordunun ilk darbeyi sahil buna karşı koymıya Mızır bulun- (Otwamı: Sa. 4 Sü. 6 te) 
!ls eri kuvvet çarpışmakla kalmı- boyunca lskenderiyeye kadar i- duğunu tebarüz ettirmekte ve .. ::::---=:::--=::-:-:==----:-:--:::==== 
Yor. Biri hudutsuz tahakküm ve lerliyerck mi vurmıya ç.alı11acağı bunun ilk iıaretini de akınların r ~ 
ı&tiJa emeline, diğeri fikir hürri- cayi sualdir. İtalyanın Afrikada §iddetlenmesinde görmektedirler. /A (k .-. 
Yetin - k "b" digw er iki ordusu daha vardır. Bu Bu akınlardan maksadın da mül- ce IS\ e=:a o d c ve &az tutJJla prensı ıne iiiii3J \Sjj;' u 
.~Yanan iki aykırı sistem boy öl- (Devamı: s. 4 Sü. 2 de) tecileri yollara döküp müşkülatı •••••••••••-

Çutnıcktcdir. Neticede ya biri. güçleştirmek olduğu tahmin edil- WW:A "'* 
t~ .diğeri ezilecek, taraflardan ya Church·ııı··ın Nutku mektedir. Fakat ahali Londrayı ~ n ~ C;?.;J Oa\\D 1.9\t 
dırı, Ya diğeri varını yoğunu el- terketmemiştir. 'W ~ ~ Yf 'Sö 
hen kaçıracaktır. Bu neticenin Diğer taraftan küçük bir Ar-
d er milletin mukadderatı üzerin- mada filosu da Avrupa sahillerin-
d~· hatıa her ailenin ve her fer- Amerikalıların de toplanmakta bulunuyor. 
ın hususi hayatında uzunca bir Nihayet Douvres'un dün uzun 

tn.ük'ddet için derin izleri görüle- İngiliz Zalerıne menzilli toplarla yapılan bom-
tc tir. Bardımanı geliyor. Bu ateşten 
o} <Acaba ileride böyle bir şey İmanım Arttırdı maksat da, lngiliz sahil müdafa-
n ur. rnu, olmaz mıh diye düşü- alannı c:fövmek olduğu kadar, 
luct~ılecek vaziyette değiliz. Bu- Vaşington, 12 (A.A.) Fransız sahille.rinde Calais' den 
t llr takım takım toplnnmıı, fır- Reuter: Boulogne'ya doğru süzülmekte 
~la dakikası gelip çatmıştır. in- -Londranın geçirmekte olduğu olan bir Alman gemi kafilesini 
tlı tere Başvekili, büyük kasırgd- İmtihana kalben İştirak edenlerin gizlt"mek olmuştur. 
~111 • bu hafta kopacağına ihtımal pek çok bulunduğu Vaşington 1 2 - Bazı kimselerin cdemir 
rı:rıYor. Her şey bu tahmini doğ- şehrinde, Churchill"in nutku iyi· duvar>, bazılarının da «korkunç 
\' RÖsterecck mahiyettedir. Baş· karıılnnmıştır. lngiliz kuvvei ma· bir ateş dolusu» İsmini verdikle
··İ~~lin anlattığına göre büyük neviyesinin sarsılabileceğine kim- ri Londrada bu gece icra edilen 
0 

Çudc Alman kuvvetleri Jngilte· ııe inanmamakla beraber Chur· mütmii baraj ateşleri. 
i:Yi istila mnksadilc hazır: chill'in nutkun':1. di~liye:-1 ~ek ka- Alman tayyarelerini mağlup 
N llrnıı, bunlar hareket emrinı ).abalık halk kutlesı, hakım olan ettiği söylenilen bu yeni •baraj 

orvcç sahili boyunca istim üze- ı sükun perdesini m~şahe?.~ etmek- taktiğini bütün gazeteler alkışla-
(Dc,·amı: Sa. ,t su. 4 te) (De\'amı: ~a. 4 ısu. 1 de) maktadır. 

--.;:;;::::::::===========================:"'."-=========================================: 

• o 3 TAKDoM EDöVORUZ 
PtlleniNİN DEVRİ ALEMİ 

Bir Türk Gencinin Harp İçinde 
Müheyyiç Dünya Seyahati 

~Utırı, Edlrnell blr genç, Amcrikada tahsilini bl
tınnış. Memlekete dönecek ııara.61 yok. }"akat l'esa
retı \'e aunı ,·ar. Doğru '\e kısa ~·olların kaıı:mınış 
()hnasından yılmıyor. Büyük Okynnu,.u, Japonyayı, 
Qinı, ilindi tanı bir parnsız aı;arak birkaç gün ene) 
~ . 

etnlekete ka' uşuyor. l\Jlhrl bu heyecanlı seyahati-
nin hlkf&yeslnl yarından başhyarak (\'atan) ı;Utun· 
larında aıılatıu-aktır. 

MAVı PORTAKAL 
Eırar ve Sevda Bomauı 

Giıı gözU görmez bir esror itlt•ml karşııoında heye
candan he.) ccana ııUriilıJenlyonıı. '.I.'allln hoş \'C 

&'Uıet bir oyunu iki genel hlrhirine itiyor. Bunlıırın 
te.rnıı tatlı IK'\'da ınıwerıısı, esrar {llt:mılndcki lhtırııs
ları \e endişeleri , akit \'tlklt unutt~rarnk ruhunu7.u 
olc,uyor. 

ine Telrikz, Pazar Barımızda 

SAR 1 KORSAN 
Bir Türk Fedaisinin Milli Mtica
dele Y ıllannda Hakiki Macerası 

Deli Mehmedln Milli Mücadele ff'dallerlnln llk ı>a.

fmda yeri ,·ardır. Blnblr tehllke atlatan, bütün bir 

dil1Jınan teşkllAtına bazım tek başına göğüıı veren 
bu Türk kahramanının maçt"ralarını, her Türk öğ

rcnmf'lldlr. Aleksandr Duma'nm ll~ Sllahş(irlerde ya-. 

rattığı hayali kahraman tipleri, Deli ~lehmedln ha· 

klki ma<"eraları karşı1>ında pek eönük kalır. 

:Ru maceraları okuyuculanmı7.a anlatmuını Sarı 

Korsandan istedik. Razı oldu. ::'\laceraları kendi ağ

zından dlnllyecekslnlz. 

Sarı Korı;an, ,'\larıııara ııahillerlnde Mehmet diye 

anılırılı. Kanıdeııb.lller oo~ Hopalı Mehmet, Deli 

"elınıet derlerdi. 

Sarı Kon.anın başından geı;enler: 

Tanndan lübaroa• Z acı SaJfumzdadır. 

YAZAN: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

J 1 Eylül gündüzün yapılan fllo 
hUcumlarınm diğer günlerdekine 
nazaran oldukt;a şiddetli hava 
muhart>belerlne ııebebiyet verdiği 
anlaşılmaktadır. GilodU:ı hüc·um
ları cv\'elkl htllfısalarımızda kayıt, 
, e Çhurclılll'in son nutkunda da 
teyit edilen dla'a tefernıkunu• 
temin etmek için )aııılmaktıı.dır. 

Bu mubart•bclf'rde Alınao.l&nn 

ka.) bet tiki eri tayyarelerin en bü· 
yük kuımr, bombardıman tayyare· 
teri, yani taarru7. ı;llli.hlarıdır. 

tngillılerln tayyare zaylatını 

lııe, münııa. .. ıran a\' tayyareleri, 
:vanl müdafaa slhihlarıdır. 
. Yalnı7. İngiliz bombardıman 
ku\'vett ıc.azançtadır. GeceleyiD 
hUeum ettiklerinden dola.),, uğm
dıklan zayiat nlsbeten çok azdır. 
Gece hücumlarından beklenen ga
ye be, madcU zararlardan ziyade, 
hllbasaa mtuıeviyatı kırmak ,.e 
korku dalgalan yara~ Veba 
gibi ko;kunç olan bu tebftkeye 
karşı, passlf korunma tertibatının 
mükemmeliyeti ,.e iyi işlemesi '\'e 
milletin nıuka\•cmet kudreWe en 
tehlikeli zamanlarda dahi muat
f&rlyete 5armlma:ı: imanı, eıı emin 
bir kalkandır. tngUlz; gece hücum
larının eht>mrtılyetll olan dlter 
kısmı ise Almanya, 1'"ranııa, 

Belçika eahlllerinde toplanaa ge
milere durmadan şiddetle yapı
lan hllcwntardır. Fransa tıahll 
mınta.kMımla uzun menzllll top
lar arasındaki düello, ,.e bunlara 
ban lngilb: harıı gemUerlnln de 
iştiraki, çıkarma hazırlıklannı 
tahrik içindir. Non·eç 1>a1'Jllerin
dekl hazırlıkları bozmak için 1n· t 
gillzlerln dddi lılr mUdahalesl •·· 
gibidir. Belki dört y\iz e1U ki• .. 1 
metrelik bir mesafeyi aı;;ıı• • 
nıccbur olacak, gemi l>afllclcriI lıı 
iınha..oıını, An&'- atan deniz fU•ıı. 

ürerlne alm-.ştır. J,flıya hududı , 1 
da ,.e Doğu Afrika ile Sudandı· !\. 
mukabil ha\'a fBBllyetlerl, lz'61' rr 
keşif mahiyetini muhafaza etme! 

tedlr. 11 
"-;.._-~--_,- 1 

Gündüzkü Alarm 
Ancak 40 Dakika 
Devam Edebildi 

Londra, 12 (A.A.) - Rcutcr bil
diriyor: 

Londra mmtakasında bugün ilk a-
18.rm işareti saat 16 dan az evvel ve
rilmiştir. 

Düşman pilotları payitahta yaklaş
tırılmamışlc.rdrr. 

AlArmın bittiği saat 16,<tO da ha
ber verilmiştir. 

Londra, 12 (A.A.) - Rcuter A
jansından: 

Dünkü muharebede dUşınanm 89 
tayyaresinin tahrip edilmiş olduğu 

resmen teyit edilmektedir. 24 avcı 

tayynremiz, kayıpür. Fakat yedisi
nin pilotları sağ ve sallmdirkr. 

Londra, 12 (A.A.) - Hava Neza
retinin dlin akşamki tebliği : 

Düşmanın Londra mıntaknsı üze
rindeki faaliyetinde hususi binalarda 
çok hasıırııt husule gelmiş olmasına 
rağmen geçen gocckilcre nazarnn da
ha <'hemmlyetsizdir. lnsaııca zayiat 
da çok az olmuştur. 

Londra, mmtakasında 18 kişinin 
öldUğU ve 280 kişinin yaralandığı 

malQmdur. 
DUn geceki hücumlarda Taymis 

me.nsabmın cenubunda bir şehirde 
müteaddit evler tahrip edilmi:, ve 
birkaç kişi ölmU,tUr. DUn geceki 
insan zayiatının yek{)nu 400 ölü ve 
HOO yaralıya baliğ olmaktadır. Za
yiatın en büyük kısmı, halkla dolu 
bir mektebin bir bomba isabetue yı
krlma.cıındaıı doğmuştur. 

Polonyah Tayyareciler 
Faaliyeti Arlltırıyor 

Londra, 12 (A.A.) - Lef a
jansı bildiriyor: 

Hava müdafaa bataryalarının 
lları~j ateşi, her halde dü_!} geceki 
akının en mühim hadisesini teşkil 
etmiştir. 

Dün gece, hafif veya ağır oluı· 
larına göre, bataryaları!!. kalın 
veya ince sesleri, her yerden çık
makta bulunuyordu. 

Bunların kalın sesleri halka bir 
emniyet telki11 ediyordu. Çünkü 
bu sesler. nazi yırtıcı kuşlarının 
motör seslerini örten koruyucu 
bir perde hissini vermekte idi. 

Alarm işareti saat 5 .45 de ni
hayet bulmuştur. 
POLONYALI TA YY ARECILE· 

RIN FAALİYETİ 
Londıa, 12 (A.A.) - Dün 

Londra üzerinde cereyan eden 
hava müsndemelerinde Polonya
lı tayyareciler büyük bir faaliyet 
göstermişlerdir. 

Düşürülen 92 düşman tayyare· 
sinin 14 Ü Polonya tayyareleri ta
rafından düşürülmüştür. 

Dün gece Londraya tevcih e
dilen hava hücumları hakkında 
tafsilat ve tam raporlar henüz 
gelmemiıtH-. Bununla beraber a
lınan haberlere nazaran düşman 
tayyarelerinin çoğu yollarından 
çevrilmiş ve tardedilmi§lerdir. 

M 'O·Z A \'EDE : 

Haydi Baylar! Arttıranın Üstünde 
Kalıyor: 

• 

Berlinde Meşhur 
Tempelhof Tayyare 
Meydanı bombalandı 

Londra, 12 (A.A.) - DUn Bcrlinde 
bombardıman edilen hedefler ara• 
smda Potsdam ganndan maada bl.ı 

emtia garı, Tempelhot tayyare mey· 
danı ve Tiergartene yerle.ştirilcı 
bir tayyare dlfi bataryası bombar· 
donan edilmiştir. 

Berlinde Birçok Y anamlar Çıktı 
Berlln, 12 (A.A.) - D. N. B. bil

diriyor: 
DUn gece, 1ıtgUiı: tayyareleri, yeni· 

den Berllnin halkla me:ıkillı mahalle
lerine vlall olmıya teışcbblls etmiş

lerdir. Tiergarten de bombalar bu· 
lunmuştur. 

İngiliz tayyarelerinin bir kısmı, 
daha garbi Almanya Uzerinde ike.ıs 

geri d!inmiye mecbur edil~. Ba· 
zı lngillz tayyareleri, gece yarnıuı
dan sonra Ber1lnde çok yilksek blr 
irtifadan uçmuşlardır. Birçok nok
talarda baraj ate.,1 aqılmıfbr. Şehrin 
şimali gal'b!stndc bir fabrika üzerine 
bir yangın bombası a.tılıpışb:r. Bura
da ktiçQk bir yangın çıkıruf, fakat 
sttratle Söndtb1llintlşt1lr. :Muhtellf y~ 
terdeki merm w bü)'Qk aıputnnan
laruı Userine de yangın bombaları 

d~r. Çabıak yetlfen ltfaiyt 
yangmlan 8Öndtırmft9tt!r. 

~dan Hata DmD•nlıar 
Ç*Jyor 

Stokholm, l! (A.A..) - Reuterı 
EvveHsi g-ece• Bertin U..tnde yspt 

lan &km emıuımda Hennan Goertns· 
ebasee De P.ot:sdıımerplatz'da dahi 
yaııpnlar çdı:Jmştır. 

Aftmbladet pıRtesI dlin Bcrlln· 
dezı .şu telgrafı çekınlt:lttr: 

Çatmmı bir bomba ba.rtanbaşa del
miş oıazı Ranta« binasmdan bu sa
bah dmnanl&r çıkmakta olduğu gö
rthımektc 1ttl. 2lannecltldlltne göre. 
bu akın Berlhıin şinı~ kadar gtir
dllğü hücuınlarm en tatıripktn ol· 
muştur • 

fbımbms ve Bremeu de 
Bomblıl.ncb 

Berlin, lZ (A..A.} - D. N. B. bll· 
diriyor: 

11/12 EylQI gccesı, !ngiliz tayya
releri ~iden şhnaU Almanya üze
rinde u~ ve birgok ~lerln, 
ezcQmle Hamburg ve Bremen'in 
halkla mesktuı mahallerinf'I ya.ngın 

ve Infillk bombaları atnl1'lardır. Btı: 
çok Yancın çıkmış, birçok ev ha.ura 
utram14tJr. Birçok yaralı ve ölü var· 
dır. 

Bo•trol 
Randımanı ne olursa olsun, 

çoğu i~lerimizde göze çarpan 
bir kontrol bolluğu var. 

Eğer bu, bir kısım vatan• 
daşa iv bulmak niyetinin neti• 
cesi ise k~bili müsamahadır 
hatta ~buldür. 

Fakat suiiııtirnalleri önleme 
ğe matuf hRk.ilô bir lüzum ne· 
ticesi ise endi§e edilecek, cid· 
di bir marazın alametidir. T .. 
davi çuai dt1füxım~ 

• 



• 
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Tük Kadın Vatandaşlarımız 

Vazifesini Yapıyor mu ? 

Münevver Kaduılarımız 
Bu Mevzuda Susuyorlar 

Dünkü Zelzele 
Şehrimizde ve Bazı 
Yerlerde Hissedildi 

Şeld.rll 06z1Jle 

Hasta Bir Vatandaş 

Beyaz Zehir 
Bir Suçlunun 

Beraatine K.arar 
Verildi 

, 
Gıu.etemlze ara sıra yazı yazan 

sevimli bir Amerikalı kadın, muhar
rir l'tll!I Kuk Bergamada yaptığı bir 
seyahati tas\1r eden yn:r.ısmda. Türk 
köy kadmımn blr!)Ok methlnl yap
ınış... Türl< kadınına dilşcn '-atan
daşlik \"azlteslnl ı,ısylü kadının bi
lı:ıkkln başıırdıfmı sllylerken, şehlr-
11 kndmm, Tlirk kadmıM bahşedi

len hllrrlyetlerden kendini ve cemi
yeti istifade ettiremediğini ,.e mem
lcketımlzde bir kadın hareketi olma
dığını iddia edJyor. 

Muharririn kadın hareketinden 
lınsdetttğt hareket zengin ,.e orta 
halli lmdmlann boş zaıruuılnrmda 

ltendl1erlnl eğlenceye ,·eya brlı; "\"C 

pokere \'ernıe~1p doğrudan doğruya 

memlelccttc•kl lçtlmat yardım işlerine 
hnsretmcle.rl, hayır cemlyetlerl ve 
ıın.ıı. gibi teşldlMlnrda. memlekete 
fnyd:ılı olmıyn ç.alışmal:ındır. 

Ben şah en l\lis Kuk'un fikirlerini 
laıbul etmiyorum. Bence kadınlık 

h:ırckctlnln mAnası, zengln ve orta 
hıılJI bııynnl:ınn boş \akıtlerlnl umu
mi hayata hasrctmelerbıdcn ibaret 
:ıyılıunaz. l\Iescle dalın şllmullll , ·e 
es:ıslıdır. ı~akat kendi flkrlnıle iktifa. 
chJlek istemedim. Jlaklamttda bil
l ili• sevgi bcSllyen değerli ecnebi 
mulınrrlrln bu do!ltnne tenkl!ll hak
kında Türklyedekl diğer mUneV"\·er 
kadmlann neler dUşUndU~UnU anıa

mıık 1 tcdlm. Bunun için de bu an
keti ynpmıya kıımr verdim. Fakat 
bu nınks:ıtla müracaat etttflm mü
nevver Tllrk bayanlannın doğrudan 
doğruya kendllerlnl aUıkndo.r etme
si Ulzımgelen bö~le bir ankete işti
rak etmekten Adeta ö:ıleşmlş gibi 
uULk dunn:ılıın bnna Amerikalı mes
lektaşımın b3ZJ ~nkltlerlııde büsbü
tün de haksız olmadığı kanaattnı 

rerdl. Türk münevver kadınlarından 
h:ı7.ılıın için cemiyet işlerine alAka 
duymanın bir an'ane lınllne gelm'"edl
{,-lnl bu \'esile Ue Uzillerek gördilm. 

Bu altlkayı lrurmıya ve onu bir 
ıı.n'ane haline sokmıyıı ihtiyaç oldu
~unu hissettim. Bıı.na ce\·a.p veren ba 
yanların çoğunu, yalnız meslek kadı
nı diye çıılışmakln kalmıyarak ayni 
7.amanda men cemlyetıere ve mat
buata da iştirak etmlt olanlar teş
kU ediyordu. Bu ds lntllmlanmm 
ne kadar yerinde oldutunu gösterir. 

Ankettme yalnız Bayan Safiye 
HOseyln ee\-np \"ereli. 

Kendisine Kınlaym ccphesl kızıl 

boyalı blnruımm taş merdh·enJerlnde 
ra."ltgeldlm. Br.nl kendl"fne her mtıra
cııntımda gösterdJğt btıyllk nezaketile 
karşıladı. O dik mcrdh·enlerl üşen
meden, yorulmadan çıktı. Kendisine 

Kağıt Toplatılmaktan 
Vaz mı Geçiliyor? 

Piyasadaki kağıt buhranını 
önlemek m\ksadile çalı~an İzmit 
kağıt fabrikası ham maddesizlik
ten kullanılmıt kağıtlardan da is
tifadeyi düşünmüş ve bu iş için 
de memleketin her tarafında Sü
merhank müesseselerini harekete 
geçirmiştir. 

Devairde toplanan kağıtlar 
Sümerhank'ın vesaitile toplattı
rılmakta ve İzmitc gönderilmek
tedir. 

Fakat maalesef bugüne kadar 
toplattırılan kağıtlar mühim bir 
yı-kun arzetmemektedir. 

Dün Sümerbank lstanbul §U

besi miıdiırü, hu hususta malumat 
i teycn bir arkada§ımıza: 

<- Bu i~ bir tecrübe mahiye
tindedir. Eğer yaptığımız mas
rafları kurtaramıyaeak vaziyette 
lalıraak bu igten vazgeçeceğiz.> 
demiştir. 

Suçlu lfakat 
lfakat isminde genç, güzel ve 

tık b ir kız, geçenlerde ziyaretine 
gıttiği arkadaşının evinde yalnız 
knldığı bir sırndn gözüne ilişen 
pırlaı:._ta yüzüğü çalmış. \orabının 
içine soklamış, sonra: 

- Allaha ısmarladık, diyerek 
çıkıp gitmiştir. Biraz sonra işin 
farkına varan ev sahibi polise 
mürncaat ed"rek lfaka.ti yakalat
mıştır. Suçlu !fakat bir ay on gün 
hapse mahkum olmuştur. 

-<>---

Ticaret Vekaleti Tebliği 
Ankara, 12 (A.A.) - Tica

ret V ekaletinden tebliğ edilmiş- . 

tir: 
2 / 1 34 7 7 sayılı kararnamenin 

dtıha bir şey sonnııdan beni altmışa. 
yakın genç, ihtiyar, orta y&'.;h .ka-
dının makineleri başında çalıstığı .. D"' b h 1 b 
to .. ı~·eı "tü d" • un sa a saat a tıyı on eş 

Suriye fevkalAde komutanı mU
tevetta birinci ferik Hasan Burl 
P~a otlu malOJ Yusuf Kemal ta
rafından bir mektup aldık. Mek

tubu aynen derccdlyoruz: 
" ere gu r u. d k'k "'2 . h . . a ı a .,. sanıye geçe oe rımız-
1\lnsalnrın tl<ıtll, yerler, Tcnk, renk d b' 1 1 h. d'I · · z 1 Beyaz zehir kaçakçısı Arap 

Selami,- geçenlerde mahkumiye
tini bitirdikten sonra hapishane· 
den çıkmııı, yine kaçakçılığa ba§
lamış. Hô.mit kendisini polise ha
ber vermiş. -Yakalandıiı zaman 
elbisC3İnin cebinde birçok ero1n 
bulunduğu için yine tevkif edil
miş. Hlmit bir hafta evvel bir 
kavga esnasında bir arkadaşını 
yaraladıiı ıçın yakalanmıt ve 
tevkifhaneye gönderilmiş. İkinci 
gün tevkifhanede Arap Seli.mi 
kar§ı•ıl'!a dikilmiı ve: 

ha •- balar . b . h •-bal e ır ze ze e ısse ı mıştır. e -s .... ne a ı ,;e elaz as... a- l . k .. .. İ b ı_ı 

Ö l kl 1 d l 
,.,. ,_ dik.. 

1 

ze enın mer ez ustu, stan uKıan 
c."\ltlteselsll neşriyat.ona bir m~

kes olarak matbuat umum mü
dürlilğtl deWetlle verilen 21'.>02~/ 

18191 nunıara ve 20/8/9'0 tarih
li cevap bülAsaten: l\lalOllyetl ka
nunun M UncU ına.ddealne tama
men uygundur. Şa kadar ki: Pe
derinin ,·etatı tarlhlndenberl aynı 
maltUlyetlnln mevcudl3'etlnl meY
zuatııruır; dalrelılnde tesblt etmeli
dir. )fal6llyetı hakkındaki rapor
ları tasdik edllmlştlr. Denilmek
tcdlr. B~lnct dt-fa lstlh9:ıl eyledl
t1ın heyeti •lhhlye raporunu nct
rettlm. Şişli çocuk; Ankara NU
mune ııaatanelcrl mütehııuıaları 

bu raporlarında: !\fllştereken ~·e 

miltteflkan ree tedcrrUntinUn meb
delnl 1382 senesi tablrlle ı:ı.ncak 

tabibi mUdad raporuna istinaden 
tesblt etmişlerdir. Resen ve heyet 
tarafından bllll. vasıta başlangıç 

tarlhJnln tayinine fenni ve tıbbi 
lrnkAn olmadığı bu heyet raporla
rile tahakkuk etmlştlr. ıs• tlnctt 
maddeye millbak (1004-892) nu
maralı kararın tababetin ve fen
nln tesblt ettı~ı l}ekllde tldll vcı 

tefsirini ve yahut 80n heyet rapo
runun kabul ve lktlfaslle, llAYJD 
vallmlı:ln evvelce yaptlan içtimai 
yardımmm devamı huauaundıı. 

yttksek ve ll.cll emirlerini rll'a e
derim.» 

<'I g m e er o u ..• nızı .... ym .. m- 75 k"l f d d' 
hanesinde makineler durnuı.ftan dönü- ı ometre mesa e e ır. 
yor. İ'}çllerdt>.n bahseden B:ıyan Sa.- B!1 hususta rasathaneden ou 
five ıı ·· 1 . j malumatı aldık: ,, usel n. . . . . 

<- Şehrımızda hıssedılen zel-
- Ekserisi kendi makinelerini ken zelenin Erzincan zelzele mıntaka-

dllerl getirdiler, dedi. Çok iş çıkarı- d h" d'I kt 1 sın a ısse ı me e o an yer sar-
yoruz \O durmadan e\kedlyoruz. 1 t l ·1 !Ak kt sın ı arı e a ıı. ası yo ur.> 

!'<onm ufnk bir wıme ııo ayrılmış ZİLEDE SARSINTI 
yatlhane gibi bir odada blr yaı.ı nıa- Zile, 12 (A.A.) _ Dün saat 
snsının karşrsrruı oturduk. Ona Ame· 16 I Ü d Z"J d . .. . a ı e e on sanıye suren 
rlkıılı meslektaşımın Türk şehir kıı.- . . 
dnılım hakkındnld fikirlerini hliltı.- orta şıddette hır z~lzele olmuf

sa olanık söyledim \'e kcndlıılnden 

bu iddia hakkında ne düşündüğünü 
sordum. Bana şunları söyledi: 

- Avrupada bilhassa Amerllmda 
lçtlmat yardımlıı.ra iştirak etmenin 
kadınlar için Adeta bir t!lblatl şanlye 
olduğunu bDlrlm. Bizde ise bu şey 
gönlll l!ltedlğl kadar yapılmamıştır, 
çünkü benil:r: bu nevi şümullü lçtl

nıa.I teşekkilllerln nll\csl tclAkkJ cde
blleceğlmlz kadın klUplerl bile mev
cut del:-lldlr. Bunun tein TUrlt kadı
nının JctJmat işlerde gösterdll'.;'1 faali
yet mahdut knlnınkta ise de lüzum 
ve lhU~ olan harpte Türk kadını
nın blltiln \'arlığı \'e dünya yüzün
deki diğer millet kadınhnlle belki de 
milkayeso kabul etmlyecek kadar ge
niş olan şefkatUe hazır bulunduğunu 
görürüz. 

Bn nevi teşekWllerde dalma ~
lışmıt bir kadm sı!atlle ben Türk 
kadmının bu gibi yardmılara lıakl

kt ihtiyaç olduğu zaman dalma se\·e 
Mve koştuğunu gördüm. Balkan har
binde, Umumi harpte nskere yiln ör
glller örmek, h stane malzeııııısl ye
tlşUrmr..k, geri kalıın lll!ker allclert
ne yardım ctmıw, yaralılara bııkınak, 
mühaclrlerl korumak, anne5lz, roba-
11ız kalan i,'OOuklarla me gul olmak 
gibi işlerde, büyük ynnguılarde., son 
zelzele ve seylap felAketlnıle bu fell
ketlerln ncısını hafifietmek, SA;lara 
ytyeoek n çıplaklnra glyec-ek yetiş
tirmek ıcın Türk kndınlannın nrunl 
elblrllğlle ~:ıhştığına şahit oldum. 
Türk kadını dalma lliye meyyaldir 
\'e iyi harekete gı?!:mek için ona bir 
tek işaret ktifldlr. E nscn Tilrk ce
miyetinde pek mahdut olan ve bu
giln eğlencelerine Ye 15kamblle faz
la dU,kfin oldukları için tenkit etti
ğimiz kadınlann bfle yarın yeni bir 
ihtiyaç lmrşı ındn dlferlerlle el ele 
,.~rerek bu 8.<'ılan dlndlrmlye ağra-
şnca.ğından emlnlm.'11> 

Hava Kurumuna 
Yapılan Yardım 

Ankara, 12 (A.A.) - Bir 
yardım olmak üzere evlenme yü
züklerini Hava Kurumuna teber
rü etmek hususunda vatandaşlar 
arasında başlamış olan hareket 
gün geçtikçe inkişaf etmektedir. 
Bugiin bize verilen malumata gö
re, Şarköyde askerlik ubesi reİ!li 
ve eşi, Şefik ve ~i. Mustafa ve 
eşi, Hüseyin Keresteci, 

Bor' da Cevdet Ülkü, Rasih 
Şahap Boyat, Ferit Özkan, 

Eskişehirde yüzbaşı Ziya Gün
cü ve eşi, 

İzmir· de Ali Gönülşen ve eşi, 
Nadir Demir ve qi, Hüseyin Kö
ken, 

Ayancık'ta Cemal Boşdurmaz, 
Kaptan Yakup Çelebi, 

Nazilli' de Ali Çağlar, 
Bursa· da Ahmet Bibereken ve 

eşi, 

Bala' da başmuallim Hamza 
Saraçlı, evlenme yüzüklerini Ha
va Kurumuna terkeylemişlerdir. 

Diğer taraftan Hava Kurumu
na Şarköyde zabıt katibi Ahmet 
bir saat, Ayten Akkoyunlu bir 
altın yüzük ve altın işlemeli ma-
kas ve kalemtra§. , 

İzmirde Esin Şeker bir bilezik, ı 
llgında Emine Afacan bir yü

zük, Fatma Adil bir bilezik te· 
berrü eylemiılerdir. 

Para yardımlnrına gelince, An
kara Ragıp Soysal 100, Harbiye 
talebe!i 1O7, jandarma subay ve 
erat okulu tıılebeleri 3 7, Salihli
de Halkevi mensupları 89 ve Şar
köyde muhtelif zevat aralarında 
topladıkları 1 38 lirayı Kuruma 
vermişlerdir. 

llgında Kuruma aza yazılanla
rın sayısı 4.433 ve Salihlide 2 bi
ni bulmuştur. ----o----

tur. Hasarat ve zayıat yoktur. 
REF AHlYEDE SARSINTI 
Refahiye, 12 (A.A.) - Dün 

1 

gündüz saat 1 1.55 de burada §id- j 
detli bir hareketiarz olmuıtur. I 
Bazı binalarda yeniden çatlaklık
lar husule gelmiştir. Halk korku
dan aokaklnra fırlamıştır. 

Hileli Sabunlar 
Belediye sıhhat itleri müdürlü

ğü, son bir ay zarfında, çamaıır, I 
bulaıık, tuvalet ve toz olmak ü- I 
zere 5 2 sabun nüm un esi alarak, 
tahlil edilmek üzere kimyahaneye 
göndermiııtir, Bunlardan 1 O nü- ı 
munenin tahlil muamelesi ikmal 
edilerek raporları alakadar kay- ı 
makamlara aönderilmiştir. Bu 
raporlara göre 1 O nümuneden 
5 i hıfzıssıhha talimatnamesine 
aykırı çıktığı için sabunlar müsa
dere edilec~ktir. 

Eminönü Meydam 
Tamamlanıyor 

Y enicamiin arka tarafında ya• 
pılmakta olan asfalt inşaatı, ya
rın akıama kadar ikmal edilecek, 
Pazar gününden itibaren de. 
gümrük binaııının kö esinden u
zatılmıı olan muvakkat ahşap 
köprü kaldırılacaktır. Otomobil 
ve otobüsler, eskisi gibi Mısır
çarııısının önünden geçerek Yeni
camiin arkasındaki yolu takip 
edeceklerdir. 

Otuz Beş Gun Hapis 
Sultanahmet birinci ceza mah

kemesinde §ahit Nebahat §unları 
söylüyordu: 

c- Davacı Fatma ile kocaııı 
Ali lıık benim kiracımdır. Fakat 
asıl kabahat Fatmanın. Bunlar 
üç senedir evimde otururlar. 
Bunlar nasıl karı koca? Ben akıl 
erdiremedim. 

cCeçen gün Fatma karyolayı 
sattı. Ali, akıam gelince 'karyo
layı göremedi. Fatmanın yanak
larından §imşekler çıkardı. On
dan ıonra da evi bırakıp ıitti. 
Şimdi Fatma davacı imi§I> 

Diğer phitler de ayni şekilde 

'ıahadct ettiler. Fatma da onları 

teyit etti: 
c- Evime gelirae davamdan 

vazgeçerim> dedi. Fakat Ali: 
c- Artık onunla yaşıyamam I> 

diyordu, Birinci sulh ceza hakimi 
RC§it, Aliyi otuz beş gün hapse 

mahkum etti. 

ISTANBULLU 

- Ulan Hamit, demi§. Senin 
yüzünden burada inliyorum. Al
lah seni ayağıma getirdi. 

Arap Seli.~i. Hi.midi adama
kıllı döymüı ve bir demir pnrça
sile de yaralamıı. 

Dün, Sultanahmet ıulh birinci 
ceza mahkemesinde yapılan du
ruşma esnasında davacı Hiimit: 

<- Bay hfıkirn, -:A.llah bunun 
ceznsını vermiş. Ömrünün sonu
na kadar hapishanede kalnc&k. 
Bir belasını da benden bulmasın. 
Ben affediyo-;.um.> demiı, hakim 
de davanı!) sukutuna karar ver
miştir. 

* BEŞ EROlNCl - Zabıta 
memurları Küçükpazarda Odun
hane yokuıunda Mehmet, Feyzi, 
Konyalı Mevh1t, Muharrem, Kör 
Zeki adında beı eroinciyi yakala
mışlardır. 

İSTANBUL KtlTU,PBANBLEBi 

Yazma ve Eşsiz Eserler 
Tasnif Edilecek 

İ!ltanbul kütüphaneleri yazma j !erimizin tasnifine, hatta tevhidi
ve e~siz eserler itibarile yalnız ne karar vermiştir. Kütüphaneler 
Şarkın ve Yakın Şarkın değil, için değerli kütüphane memurla
dünyanın en zengin kütüphanele- rı temin edilecektir. Bir heyet 
ridir. Fakat §İmdiye kadar ilmt kütüphanelerimizdeki tarih ve 
ve fenni bir şekilde tasnife tabi coğrafya eserlerinin tasnifini hi
tutulmam111ar9ır. Dört, beı defa tirmiştir. Bunların fihristleri ba
ta11nif ioine baılanmıg, komisyon- aılacak ve allkadarların tetkikine 
lar teşkil edilmiş, fakat hepsinin arzedileccktir. Bundan sonra da 
mesaisi yarıda kalmıştır. Kütüp- diğer kitapların fihristleri yapı1a
haneleriı:nizden birçok kıymetli caktır. 
yazma eserler ve birçoklarının da ' 
minyatürleri jiletle kesilerek aşı
rılmıştır. Minyatür hırsızları Top
kapı sarayı kütüphanelerine ka
dar girmişlerdir. Üçüncü Ahmet 
kütüphanesinde, minyatürleri. 
tezhipleri aşırılmış birçok kitap· 
lar vardır. Bazı nadir kitaplar a
şırılarak ye;lerine başkaları da 
konmuıtur. Nuruosmaniye kü
tüphanesinden Piri Reisin deri ü
zerine yazdığı el yazması bal\riye 
kitabı da çalınan kıymetli eserler 
arasınd-;dır . . 

Eski devirlerde çalınan kitap
ların adedi binleri geçmektedir. 
Bazı cahil padişahlar c!.a kıymetli 
ve eşsiz kitapların yurdumuzdan 
çıkmalarına sebep olmuılardJr~ 

Sakarya Vapuru Leros 
Adasmda Bulundu 

Birkaç· zaman evvel lzmirden 
lskenderuna hareket eden Sakar
ya vapurundan haber alınama
makta idi. Dün ıelen telgraflar, 
geminin İtalyanlar tarafından tev 
kif olunduğunu ve halen Leros a· 
dasında bulunduğunu teyit et
mektedir. Geminin kaptanı Ah
met ve ( 3 3) kişiden ibaret olan 
mürettebatı sıhhattedir. 

Hükumetimiz İtalyan hükume
tine müracaatla aeminin serbest 
bırakılmasını istemiştir. 

Bisikletten Dostu Avrupada kütüphane memur
ları okuyucuların birer yardımcıaı 
mahiyetindedirler. İstamat adında bir genç Şiılide 

Maarif Vekaleti, iııte bunları bisikletten düımü,, ıol kolu kı
nazarı itibare alarak kütüphane- rılmı~tır. 

OCNCNRÖPORTAll----------------.. 
• 

927 Kilo Çöpün içinde 
KAğrt 53, Paçavr~ 30, Çöp 18, Tahta 8, Taş 30, Kum 96, 

Kemik 3, Cam 5, LAstik 5 Kilodan ibarettir 
Bir sabah, çopçU ile evin h!zmet- haşbl aksam, 30 kilosu taş, 96 kilo- 2 - Taş ve toprak çöptür. 

çisi arasında fU muhavere olmuş: su, kum 3 kilosu kemik, 1$ kilosu Umuru hukukiye mUdUrlUğil, iki 
ÇöpçU: cam, tabak ve şişe, 1$ kilosu l~s- cami arasında kalan bekta.fiye dön-
- KUçilk hanım, çöp tenekesine tik, ayakkabıdan ibarettir. mü9tür. ÇUnkü. et.aş ve toprak çöp-

ta.ş ve toprak doldurmu49un. Ben, Bu f.cıtatlstığe göre, çöpün yedi- ten rnadut değildir.> kararını ve-
bunları tqıyamam. Boşalt şunla- de birini taş ve topra.k teşkil et- rirse mUteahh~: 
rı .. Hizmetçi : mektedır. - Ben çöplerl taşırım, tq ve 

- Nasıl boşaltırım .• Onlar da e- Çöpleri denize dökme vazifesini toprak taşımam.> diyecektir. O ıı:a-
'\.in çöpleri. Hiç almamak olur mu? Uzerlne alan müteahhit, her mav- man, taş ve toprağı kim ta.şıyacak? 

Bu küçük mubavere, bUyUmUş, nasını doldururken beJ..Cdlye me- Sabahleyin evlerin çöplerini top
temizlik onbaşısı mUdahale etmiş. murlanna: lamıya başlıyan çöpçü, sokağm ba· 
evin bayı kapıya çıkınca, bu da ki- - Taş ve toprak çöp değildir? şına dikilecek, avazı çıktığı kadar 
fayet etmemiş, tcmlZllk işleri mü- Bunları evlerden toplnma)'In .. Hem şöyle bağrraca.k: • 
dUrllne haber verilmiştir. size ve hem de bıına zahmet olu- - Duyduk, duymadık demeyi-
Taş ve toprak çöp müdUr? Sua- yor> diye çatmakta ve her seferin- nlz. Her kimin çöp tenekesinde taş 

llne mUdUr de çare bulo.mnmış, en de de şu cevabı almaktadır: ve toprak bulursam, boşaltırım.> 
nihayet, bunun tarifini yapalım de- Evlerde biriken taş ve toprak- Tehdidini savuracak, ondan BOnra 

PIY ASA VAZiYETİ 

Amerikad 
Yolu ile al 

Akel.eniz Yolu işi 
Henüz Halledilmedi 

Nevyork ile lstanbul araaındr J 
işliyecek olan Yunan vapurlaı 
ile m~mleketimize sevkıyat me
selesi henüz hallolunamamııtır. 

Amerikan ıirketlerinden bura· 
daki acentelerine dün gelen tel
graflarda Akdeniz yolu ile sevki
ıat yapılamıyacaiı bildirilmekte
dir. Bu itibarla memleketimiz için 
Amerikadan nakliyatın ıimdilik 
Bura yolu ile yapılacağı anlaııl
maktadır. 

Tem muzda Nevyorktan hare· 
ket eden Prusa vap_uru Eylul ni
hayetinde Basraya varacaktır. 
Bu vapurda otomobil levazımı, 
otomobil ve kamyon lastiği, de
mir olduğu gibi on gün sonra 
Baaraya varacak Honolulu City 
vapurunda da mühim miktarda 
lastik, otomobil levazımı, trans
misyon kayışı, kamyon veaaire 
vardır. 
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Kapanlf 

Sterlin 
Dolar 
lsvıcre :Ll'rc
Drahml 
Leva 
Peceta 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
lsveç Kronu 

G.2~ 

182.20 
80.SO 
0.097~ 
1.6221 

lS.90 
26.ISS25 

0.625 
S.171S 

81.1871S 
sı,ooıs 

E ham ve Tııh,·lllt 
Sıvo.s-Erzurum 5 20.0S 
Sıvas-Erzurum G 20.03 

Nevyorktan Basre.ya Bombe.y 
tarikile gelen vapurlar aktarma isteklidir. Fiyatlar 32 kuruıa fır' 
yaptığı için sekiz haftada, doğru lamıştır. Macaristan için de ıusaı11 
postala~ dört beo hafatda gel- toplatılmaktadır. Stokçular ıirn· 
mektedir. ı diden fiyatlan 19 kuruştan ~ 1 

LAsf ı'k lhtı'fcArf buçuk kuruşa yükseltmişlerdır· 
el <l İhracat için nohut aranmaktadır 

Piyasada mevcudu azalmış o
lan otomobil ve kamyon lastikle
ri üzerinde üçüncü ve dördüncü 
eller tarafından yapılan ihtikar 
devam etmektedir. Fiyatı 145 li
ra olan bir kamyon lastiği 250 
liraya çıkmıştır. 
Tahkikatımız& naiaran Godyir, 

F ayrston, Dun lop acentele
rinin yolda mühim miktarda las
tikleri vardır. İki üç hafta içinde 
gelmesi beklenen bu la!ltikler pi
rasadaki ihtikara sed çekecektir. 
lstanbul ticaret mıntnka müdür
lüğü lbtik üzerinde yapılan ihti
karın tahkiki ile meşgul olmak.
tadır. 

Otomobil Levazımı 
Piyasada mevcudu azalan oto

mobil ve kamyon yedek aksam 
ve levazımı, bugünlerde Basra
ya varacak vapurlara yüklenmiıı
tir. F ord, Şevrole, Doç otomobil 
ve kamyonlarının yedekleri yü
zünde.n çekilen aıkıntı pek yakın· 
da azalacaktır. 

iki Günlük Buğday 
Dün piyasamıza Toprak Mah

sulleri Ofisinden bin elli ton buğ
day gönderilmiıtir. İki günlük ih
tiyacı karıılıyacak olan bu .huğ· 
dayların bir kısmı dün aatılmıo, 
bir kıımı da bugün satılacaktır. 
Tüccar namına da yirmi beş va
gonda üç yüz yetmi§ beı ton huğ. 
day getirilerek satılmıştır. Dün 
getirilen bet vagon arpa, üç va
gon mercimek ve bir vagon no
hut alıcılarına verilmiştir. Ameri
ka için fazla miktarda mavi haş
haş tohumu arandığından, piyas.a 

Kısa Haberler 
* GAZI BULVARI - Bele

diye, Gazi Bulvarı güzergahına 
tesadüf eden binaların sahipleri
ni te!lbit ederek listesini istimlak 
müdürlüğüne vermiıtir. Yakında 
bu binalar istimlak edilecektir. * KAYIN BİRADERİNİ YA
RALADI - Beııikta~ta oturan 
Afet adında bir kadın, ailevi bir 
meıele yüzünden çıkan kavga 
neticesinde kayınbiraderi Ahme
di tll§la başından yaralamı§tır. 

* BİR KAZA ~ Beşiktaşta 
oturan Ahmedin marangoz fab
rikasında çalı§lln Ahmet, tezgahı 
temizlemekte iken desterc ile elin 
den yaralanmıştır. 

* AYAKTA TEDAVi 
Cerrahpaıa hastanesinde yapıl· 
makta olan, ayakta tedavi edile
cek hastalara mahsus, pacyonun 
inpatı bitmiıtir. 

lngiliz Sefiri 
Ankaraya Döndü 

İzmir, 1 2 (A.A.) - Şehrimiz
de bulunmakta olan lngilterenin 
Ankara büyük elçisi Sir Knatch
vil Hıgueason ve refikaları yanla
rında diğer zevat bulunduğu hal
de bu sabah 8.50 de Seydiköy 
tayyare meydanından tayyare ile 
Ankaraya hareket etmişlerdir. ----

DUnkü ihracat 
Dün yapılan ihracat üç ~ 

bin lira:rı bulmutşur. Bunun 225 
bin lirası Macaristana satılan pıı
muklnrın bedelidir. Romanyıı. 
Almanya ve İsveçe 7 5 bin liralık 
tütün, fındık, balmumu, zeytİD 
gönderilmişt!r. 

Demir Saçlar 
fiyat ve mürakabe komisyonu 

dün topla~arak pi:yaaalarımızclıs 
bulunan demir saçlann miktarı 
hakkında alakadar tüccarlardal1 
malumat alınmasına karar ver· 
mİ§tİr. Çuval tevziatı için de gö· 
rü§meler olmu§sa. da bir karııra 
bağlanmamıştır. 

Fırmcılarm Müracaatı 
Fırıncılar, B~ediyeye müraca· 

at ederek, ekmeklerin üzerine 
örttükleri pasa tabir edilen bezin. 
tahammüz eden hamurlar yii• 
zünden sık sık kirli bir manzara 
aldığını ve memurların bu man· 
zar.ayı kir snyanık kendilerine iki· 
de bir ceza verdiklerini ileri sür• 
müşler, saç ve çinko tavalar jçin· 
de ekmek imaline müsaade iste· 
mitlerdir. 

lngiltereye Satılacak 
OzUmfer 
İzmir, 12 .(A.A.) - fngiltere• 

ye satılacak üzüm, incir, palamut 
ve zeytinyağı için müzakerelerde 
bulunmak üzere ıehrimiz ihracat• 
çılar birliği umumi katibi ve Par· 
t_i bıı.ııkanı Atıf Jnan'ın reisliğin• 
de bir heyet Ankaraya hareket 
etmiııtir. 

Farkında mısınız 1 

K şın, yazın olduğundan faz
la riiya görUrüz. Çünkü ka· 

nımızın dimağ istikamettnde o· 
lan cereyanı kışın daha fazladır· 

• Amerikanın 130 milyon nü: 
fusundan 5,200,000 kişisi 

Musevidir. Bunlardan yarısı 
Nevyork şehrinde oturur • 

•• 
Dünyanın en mühim pamu!C 

satış merkezi Avustralya· 
da Sidney şehridir. 

Seferihisarm Kurtuluşu 
İzmir, 12 (A.A.) - Şehrimiı· 

sar kazasının düşmandan kurtu· 
)U§unun 18 İnci yıldönümüniİ 
kutlamak için yapılan tezahürat· 
ta lzmir Valisi Fuat Tukaal da 
bulunmu§tur. Ayni zamanda ka· 
za Beleqiyeai tarafından yetmi: 
bin lira sarfı ile kasabaya getiril· 
mi§ olan içme suyunun da açıl
ma meruimi yapılmı§tır. 

1 
TAKVİM 

13 Eylfil 1940 
CUMA 

1 

~ureti tatbikına mütednir talimat-
Cüzdan Aşıranlar mlşler ve hukuk işlerine başvur- ları nereye atalım?> Müteahhit bu işe başlıyacaktır. 

muşlar. imdi, belediyenin hukuk cevaba bir çare bulamadığı için Umuru hukukiye mUdUrlUğü: M ' t Bı·r ı· zdı·vaf1 
namenın c: ihraçlarına lısans veri- Dün ög~ leden ·onra, Kadri, Be- es U -.. işleri mUdllrJUğü: susmakta. ve hu konuşmalar, ae- <Taş ve topralc çöpUlr.> deyive· 

'YIL: 1940 - AY: O - GtlN: z51 
RIDll 1856 - AGUSTOS: 81 
HİORİ: ıs:m - ŞABA...V : ıo len> ikinci ve üçüncü listelerinde kir ve Arif i!limlerincle ür ki~i · Bmekll Yarbay Ziya Dcnlzerinln Y • Taş ve teıprıık çöp mildUr ? Su- nelerdenberl böyll'Ce devam edip rirsc bu sefer de, belediyeyi mUş-

1 bulunan 15 1 tarife pozisyonunaa Bozöyükten yeni gelen O sman is- aline cevap hazırlamaktadır. durmal<tadır. kül mevlde sokacaktrr, inşaat mev- kızı Mesadet Ziya Denizeri ile TUr-
buğday. 152 tıı.rife ptı.zisyonunda minde bir köyliinün caketinin Uç çöp Rrlıbıuu, 927 kilo çöpü ih- öğrendiğimize göre belediye 1ı- siminde l&ljl ve toprakları çöplerle kiye demir ve çelik fabrikaları mU-
mısır ve 15 3 tarife pozisyonun- cebinden para cüzdanını çalıp tlva etmektedir. 927 kilo ı:öpUn, 53 muru hul:ukıye mUdUrlllğtlnden iki beraber kaldırıp, atmıyıı belediye- essesesl muhasebe şefi Mehmet Ali 
daki arpanın cihraçlarınıı lisans kaçarlarken yakalanmışlardır. kilosu kAğıt, 30 kilosu paı;nvra. l8 karar çıkacaktrr: nln vesaıli kifayet etmiyeccktlr. Yeğenoğlunun evlenme merasimi dUn 

. . . A • . Yapılan duruşma sonunda kllosu demır, •'meke, çöp ve made- 1 - '!'aş ve toprak, çöpten ma- Bakalım, hukuk işlerinden arar Beyoğlu evlenme memurluğunda icra 
verılmıyen> maddelerı havı bır Kadrinin suçu sabit görülmüş ve nl aksam. 8 kilosu tahtn, a~ac; ve dut değildir. Veyn: ne yolda çıkacak? - T. l edilmiştir. 
numaralı listeye ithal edildiği bil- bir ay üç gün hapse mahkum e- 1 Genç evlileri tebrik eder, sonsuz 

· dirilir. 
1 c:lilmiıtir. "----------------------------------------~ saadetler dileriz. 

VAKİT VASATİ EZANI -
G'ONEŞ : fi.38 11.15 
öOLE : 12.10 fi.46 
lKt.NDI : 15.43 9.20 
AKŞAM: 18.22 12.00 
YATSI : 19.M 1 .SS 

:tı.ısA.K 'l 3.57 9.33 

-.. 
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icma 1 
SiYASi 

Bu Harp Ne 
Zaman Bitecek? 
1 ngiliz Ba§vekili~in. nutku, 

t l°f harbin başındanberi muh· 
de 1 fırsatlarla zihinleri işgal e· 
t en ıu mühim suali yeniden or· 
aya atmış oldu: 

Bu harp ne zaman bitecek? 
\' ~hurchill, Alman istila kuv
I et erinin hazır bekledığini söy
~C?nekle kati ıafhamn yaklaştı
ıını anlatmıı oldu. Demek Al
~anya, harbi bu sene bitirmek 
~~ere, İngiliz hava kuvvetine 
d arıı hakimiyeti temin edeme· 

en iatil& plinını tatbika kalk
nııtır. Almanlar için mecburiyet 
0 l'naaaydı. iddiaları gibi, lnailiz 
~nayi ve müna.kale merkezleri· 
~1 tamamen tahrip edinceye ka· 
~r harbcderck ihraç hareketi· 

n~n muvaffak olınası ihtimalleri
nı •rttırırlardı. 

~itler, son nutkunda, beş ıe· 
helık bir harbe hazır oldukları
?1 aôylemişti. Halbuki Alman 
~·~ila Planının bu sırada tatbiki 
~ın alınmıİ tertibat Almanyanın 
- 1 •ene sürecek bir harbe pek 
Y~naıanuyacaitrlı göstqrmez 
mı} Eaaıen Almanya ile ltalya 
hrllında uzun sürecek bir harp 
~ında kanaat birliği mevcut 

0 lrı&rnaaı da nutuklarda söyle
~erı teylere rağmen mihvercile
r~ epey acele etmeğe mecbur 
0 uklannı isbat eder. 

1
. l·ii.tler, Almanyanın bet ıene
ilt hır harbe hazırlandığını söy· 

lerken beri taraka İtalyanın ya
n rcırni ağzı olan Gayda, ltalya.
nın Üç sene devam edecek bir 
harp için hazırlandığını bildir- · 

İİtti. Demek A!man kanaati ile 
talyan imkinlan arasında iki 

•cnelik bir fark vardır. Bu iki 
•cnelik farkın nuıl doldurula

cağı da maludı değildir. 
İıtili hazırlıklarından evvelki 

hadiselere ve sarf edilen aö:ılere 
bakara.it ıu hükmü verebiliriz: 

Mihverciler bütün iddialarına 
r " aırncn, harbi uzatmamak mcc· 
'bııriyetindedirler. Bunun içİB de 
acele ve ya~m hazırlıklı da olsa· 

nihai hamlelerini önümüzdeki 
&crıeye girmeden yapacaklardır. 

Çiinltü zamanın lnırilizler he
•a'bına çalııtıiını ~rtık anlamaia 

ha,laınıJlarclır. - Ş. A. 
~ 

Şirketi Hayriye 
Sonbahar Tarifesi 

Şirketi Hayriyenin sonbahar 
~rıfeai hazırlanmaktadır. Bir iki 
gün evvel plaj ıeferlerinden bazı
~ıı tatil edilmiıtir. Sonbahar ta
~~eıinin haılama sünü henüz tee· 
h ıt edilmemekle beraber bu tarih, 

avalann iyi veya fena sidiıile 
alakadardır. 

---o-

----------------------VATAN 

p o R 

• 
'~ lntıbak '' 

Meselesi 
Galatasarayla Fene~bahçe Bu Sene Lig 
Maclanna Girecek mi, Girmiyecek mi? 

• Galatasaray - Fcnerbahçe klUple- Bu görUşmelerde, hakem mescle-
rinin dahili nizamna.mc gelinclyc ka- leri, mllll kUme ve liğ maçları üze
dar intıbak kararını tehir etmeleri ü- rinde mUhim kararlar verildiği söy· 
zerine, bu sene llg maçlarına sokul· lt.nmektedir. 
mryacakları halckındaki rivayetler 
sporcuları yakından all!.kadnr et
mektedir. 

lstanbul bölgesinin genel direk
törlUğllne yazdığı tezkereye naıııl 

bir cevap verileceği tahmin edileme
mektedir. 

Bir klüp idarecisi bu hususta ga· 
zetemlze ~nları ııöylemiştlr: 

c- Fenerbahçe - Galataııa.ray klUp 
leri intıbak etmemiş değUdlr. lntıbak 
keyfiyeti, daha e!aslı bir şekilde ya
pılabilmek için dahUl nizamname ge
llnclye kadar tehir edilmiştir. 

Esasen klUplerimiz genel direktör· 
lUğün direktifleri dairesinde hare.ket 
etmektedir. Gençlik teşkilO.tı faaliye
te geçtikten sonra yUzlerce genç haf· 
tanuı dört gUnUnde kendi öğretmen· 
leri tarafından talimlerini yapmakta
dırlar. 

Bu tehir kıırarmı hQsnü niyetin
den emin bulunduğumuz genel direk· 
törün de haklI göreceğini umuyoruz. 
Liğ maçlarına sokulmıyacağnnız 

hakkındaki rivayetlerin tahakkuk 
edeceğini aklımızdan bile geçirmiyo
ruz. Çünkü yukanda da söylediğim 
gibi biz intıbak etmemiş değiliz.> 

F enerbahçen in 
Bursa Maçı 

Fenerbahçelller, bu hafta Bursa
da bir maç yapmak üzere Acar id
man yurduna tekUf yapnu~lardır. 

Muvafık cevap verlldlğl takdirde Fe
nerbahçe birinci takmu tam kadro
slle Bunıaya gidecek ve pazar gUnü 
oynı,Yacaktır. 

Suriyeli Futbolcular 
lzmirde 

İzmir, 12 (A.A.) - Suriyenin en 
kuvvetli futbol takımı olan Elnadl· 
elriyazl'ye mensup olan tutbolcUler, 
idarecileri ile bera}>er ekspres ile 'eh· 
rimize gelm~lerdir. 14 ve 15 eyl~lde 
iki müsabaka yapacak olan bu takı· 
mın içinde Halepten 15, Beyruttan 2 
milli oyuncu vardır. Yapılacak mUsa· 
bakalar çok heyecanlı ve cazip ola· 
cağı muhakkaktır. 

Fuar Yüzme Müsabakası 
tzmir, 12 {A.A.) - Su sporları fe

derasyonunun Fuar için tertJp etmiş 
olduğu Fuar yUzme mUsabakalan, 
14/15 eyUU cumarteııl ve pazar gUn
lerl Karşıyaka yüzme havuzunda ya
pılacaktır. 

Galatasaraylıların 
Yüzme Bayramı 

Galatasaray denizcileri bir yüzme 
bayramı tertip etmi,lerdlr. Bu mU
sabakalar yann ve pazar gUnU BU
ytlkderedeki Beyazpark havuzunda 
yapllacaktrr. 

Mecidiyeköy Sahası 
Galatasaraylılar Me,idiyekö

yündeki ' sahanın istimlaki için 
çalışmaktadırlar. Beden Terbiye· 
si Çenel Direktörlüğü bu ıahayı 
Galatasaray klübüne mal etmek 
için yardımda bulunacaktır. 

BER TELDEN 

ANLAŞMANIN KOLAYI VAR 
Bir meılekdaşımız Yolcu Sa· 

lonu lokantasında bir öğle yeme
ği yemiı. Birkaç sün evvel _gaze
tesinde bunu hikaye ederken 
de Rumen garsonlardan da bah
!ederek: cAnlaşma mü§külatı da 
mübalağa edilmiştir. Pekala türk
çe konu:ıur, türkçe listeden ye
meğinizi yiy~ilirsinizl> diyor. 

Bunu okurken, Rumen gar• 
sonlar kullanılmasının dedikodu
su yapıldığı günlerden birinde 
latifeci bir arkada§ın anlattığı ıu 
hikayeyi hatırladık: 

cDün akşam Taksim gazino
suna gittim. Kar§ıma dikilen Ru
men garsona, türkçeden ba§ka 
dil bilmediğilJl için parmaklarımı 
birleştirerek ve ağzıma götürüp 
birkaç kere sallıyarak yemek yi
yeceğimi anlattım, arkadıtn da 
anlamaması imkanı olmadıiını 
düşünerek bir crosto> kelimesi 
yal?ıştırdım. 

Garson çekildi ve biraz aonra 
bir rosto getirdi. Eti işaret ederek 
sordum: 

- Meeeee} ... Meeeee) ••• 
Kuzu rostosu mu demek isti

yordum. 
Tek kelime türkc;e bilmiyen 

garson başını sallıyarak cevap 
verdi: 

- Maaaaal ... Maaaaal •.• 
Anladım ki dana rostoıuymuı. 
Kolayca anlaştık.> 
MAKSATLARI NE 

OLSA GEREK 
Berlinin bombardımanı sıra

ımda Bay Göbels'in evindeki ıül 
bahçesine bir bomba düterelıı: aül
leri mahvebnit. İngilizlerin böyle 
bir hedefi intihap etmelerindeki 
maksat, her halde Alman Propa· 
ganda Nazınnın AlmanyaYı ırül 
gülistan göatermeaine buncian 
böyle mini olmak arzusudur. 

KISA, FAKAT VECiZ 
Eminönü durağında, anaforcu 

oldufu halinden belli biri, kon
trolöre sordu: 

- Siz bu arabaya mı binecek-
•• ? 

auıız. 

- Evet ... 
- Öyle ise ben arkadan ıe-

lene bineyim. 

Doktor Dftyorkl: 

Ekmek Lüzumsuz Bir Gıda mıdır? 
Yatlandırdığl tçln şl,aıanlara; bar- ve böbreklerin mUkemmel aııtıseptl

aaklan naz1k oldutu IQln zayıflara; ğldlr. 

bazı çocuklara ve l}E'kerl olanlara az Madeni ,.e azotlu maddelerden ya
ekmek yeınelerl, baz.J hallerde de biç na daha fakir olan beyaz yani kepek· 
yememeleri ta\'Slye olunur. Bu tavst- siz ekmek kapalı l'4ıyan, oturarak 
yeler bazı kimı;elerde ekmeğin m- çah!}lln ,.e dl~lerl ekseriya bo:r.uk olan 
:r.um1102 bir gıda olduğu zehabını u- ~tr)ller IQln daha iyidir. Çünkü 
yandırmı,,tır. Halbuki ekmf'k bü- hazmı daha kolaydır. 
l1ik için de kUı:Uk l~ln de kıymetli Sekiz aylıktan itibaren küçük QO

blr gıdadır. Ekmek u:t.~1yete, nişasta t'Uklar knarmı' ekmek tiridi yt~bl· 
şekil altında bir takım (Hydrate de lirler. Kızarmış ekmeği ka)'Tl&r suya 
Qarbon) tar sokar kl, bunlar aclaU do~. bir saat ptşlm1ek, son
enerjinin ka) naf;ıdır. Ekmeğin bun- ra süılip halis ,.e taze ureyağı llA· 
lardan batka uz,1yete soktukları bl· ,.e ederek çorba gibi içirmek te o
raz, yumurta sarısında bulunan ı;ok lor. Kanııı:r. ÇOC'uklar lçı.ı:i SSOO gram 
besle,id (Jttlthlne.A) dir; madeni suda 20 gram ktt.arrnış ekmekle ya
maddele.r, fosfor, potaıı, klrec, man- pılan tiride 15 gram kıyılmış etle bir 
~1, demir, elllstlr; barsaklan işle- Çf')Tek yumurta sarısı llAve etmeli· 
ten sellUlozdur. ı dir. Çocuklara ekmek bilhassa bllyU-

Ekmek parMı, kıl\"'etlerl ,.e ıııh- me ,·e uzama devrinde elzemdir. \'1· 
hatl Uzerlnde muktesit olan insanın tamlnll tyl bir rtda alan (,'OC'Ok ek

mek ;)·eme:r.se kemik hastalıklarına 
gıduıdır. Zira azotlu maddelerin en çok müstait olur. 
iyi teJdlde latıhlAklnl temln eder; a- Çalıpn bir adam i(,'in günde takrl
dalenlD kuvvetlenmesini kolaylattı· ben 700 ı;ram ekmek kAfldlr. Çocuk· 

nr; burnl kolaylaştıran mayaları tar altı y~l Yatından eonra her Y&4 
muhtevidir ve fıW• olarak barsak için yirmi gram ekmek yemelldlrltr. 

Armada 
Perişan Olmuş 

Bir Filodur 
Churchill, irat ettiği hitabede ta

panyol Armadasından ba.haedlyor. 
Ve: Okuyucularımızdan birçokları 

soruyorlar: (İspanyol armadaaı ne
dir? ... ) 

c-Armada>, harp gemJlerinden mU
rekkep bir filo mAna.sına gelen ls-
panyolca bir kelimedir. cYcnUmez 
armada> nAmı verilen lııpanyol filo· 
ııu İkinci Filip tarafından, tngtltere 
KraUçesl Elizabet'i tedip ( !) maıcsa'. 
dJle 1588 de hazırlanmıştı. 

Fa.kat, fırtına yUzUnden birçok ha
sara uğradı, dağıldı. Sonra, İngiliz 

amirali Drake'nin taarruzuna uğra

dı, perişan oldu. 

Alman 
Paraşütçülerinin 

Hazırlanışı 
Para.şütçWer, Alman tayyareclle· 

rlnln en mUmtaz 'kısmını te•kll el· 
mektedirler. Bunlar, hususı bir ta
lim ve terbiyeye tAbi tutulmaktadır· 
.lar. Antrenemanları da çok uzun aUr
meJttedlr. Teçhizatları, ıilAhları mU
kemmeldir. 

Para.şütçUlcr, bazan damların Uze
rlne, hazan da kırlara, yolla.ra iner
ler. 1stedlklerl yerlere inmeleri, ine
cekleri yerleri evvelinden t~bit ede
bllmeleri lmkAm yoktur. 

Para.şütçUlerln üzerlerlnde madeni 
levhaları kesmiye mahsus bir ma
kas, ekseriyetle hırsızların kullan· 
~kları uçları yassı iskarpela, bir 
damdan dpha alçağa veya sokağa in
mek için ince ipekten bir ip vardır. 

lstanbul Kürekçileri 
Bugün Gidiyorlar 

tzmıtte yapılacak Marmara kürek 
blrtnclll!lne ı.,tırak edecek lıtanbul 
kUrekçilerl ile yelkencileri bugün ta
tanbuldan hareket edeceklerdir. 

H·IKAYE 

S11Ahlarma gelince: Bu da mükem
meldir. Damların üzerine inen para· 
şütçU!er, kendilerini kolayca müda
faa ederler ve tarassut vazifesi g5-
rU.rler. GördUklerini de, Uzerlerin
dekl telsiz cihazları ile kararglha 
blldirlrler. 

Bu müfrezeleri yetl,Urmek tçin 
Bromberg 'ehrinin 9&rk mahallele
ri, Baltık hUkCmetlerinden gelecek 
muhacirlerin yerleştirileceği bahane
sile tamamlle tahliye edllmiftl. Bu 
mahalleler ada bir tarassut altına a
lındı. 

KUrekçllerlmtzle beraber 1111 spor
l&n ajanı ljazl lle hakemlerimizden 
Rıza Sueri beraber gitmektedir. 

Futbol Federasyonu 
Reisi Şehrimizde 

tstanbulda bulunan futbol federas
yonu bafk&nI Danyal bölge merke· 
zinde futbol ajanı Hasan KG.mil ile 
uzun bir görUşme yapmıştır. 

mDi1 
Bqlül Progr• 

Bir Mülakat Karikatürü 
1886 ele Florl4a ela clotup 1910 da 

ölen ve Mark Twalıı müstear adile 
bllytlk bir fiShret kazanmış olan A
merikalı mizah üstadı, cGltndellk 
Yiidırım> guetealnln genç muhar
ririne verdiği mUIAkatı 9öyle hJkA
ye ediyor: 

rum. 
Hazır n11smız, baılıyo-

Hazırım. 
Kaç yaıındasınız) 
Haziranda on dokuz. 
Naıııl 1 Bana söre otuz beş 

otuz altı Yatında aöriinüyorau
nuz. Nerede doğdu~uz? 

Twala'dea 

müştü, bazılarına. göre yaııyor
du. 

- Peki amma, aiz ne fikir
deydiniz? 

- Canım 1 Bana ait bir iı de
ğil bu. Defnettikleri ben değil
dim ki. 

- Fakat bununla beraber ... 

fikrinde idik .. 
-· Ha, anlıyorum. Tekrar 

canlandı. 
- Bahsederim ki canlanma

dı. 
- Hiç böyle şey iıitmedim. 

Biriıi ölmüı. aömmüıler. Gara.
bet bunun neresinde? 

- Garabet asıl bunda ya! 

Para.şUtçUler, bu mahalleler üzerin 
de •talim görüyorlardı. Talimler, Alp 
askerlerinin talimleri gibidir. Para
ışUUe inmesini, ıııçrayıp atlamasmı 

ve ip kullanmasını, iple tırmanıp 

çıkmayı veya süzt.l!Up inmeyi öğreti
yorlardı. 

ParaşUtçUJer için e.n mühim ve teh
likeli an iniştir. Bu tehlikenin önüne 
geçmek için Uzerlerinde kUçük llstlk 
torbalar içinde mahfuz ve duman ne' 
reden bir nevi toz bulundururlar. ~ 
tozların tanecikleri hep bir bllyUk

'IUkte değildir. Par8'1ltçU, bunlardan 
birini açtı ve etratma dökt1l m1l, an Belediye inşaatı 

a Koordinasyon heyetinin bazı 
~l~div: inap.tına müsaade et

~11. olduiu yazılmııtı. Belediye, 
\ı ınıaatın projelerini derhal ha.

ttırlıyacak, münakasaya koyacak-
ır. - · 

7.30 Program 7.35 Hatif musiki 
programı (Pl.) 8 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - Yemek ııstesı 8,30 
Hafif musiki devamı (Pl.) 

12,30 Program 12,35 Muhtelif şar· 
kılar 12.150 Ajans haberleri 13.05 
Muhtelif şarkılar devamı 13,20 Şar
kılı valsler (Pl.) 

- Misuri' de. 
- Ne zaman yazmıya baıla-

dınız? 

- 1836 da. 
- On dokuz yaıında oldu-

ğunuza göre bu nasıl kabil ola
bilir? 

Ne ise, görüyorum ki bu iıin 
içinden çıkamıyacağız. Bırakı· 
nız da başka §eyler sorayım. 
Hangi tarihte doğdunuz? 

- 31 Teşrinievvel 169 3, 
Pazartesi. 

- Fakat imkansız bul Yüz 
seksen yaşında olursunuz. Bu
nu nasıl ~ah edersiniz? 

Size söylemeliyim ki merhum 
ve ben ikizdik. Bir gün, iki haf 
talıkken bizi banyoda yıkıyor
larmış, ikimizden biri boğul
muı. Fakat hangimiz boiul
muş, bilmiyoruz. Bazıları Bill'in 
boiul<:luğu!!_u zannediyorlar, ba· 
zıları da benim. 

- Çok meraklı bir §ey. Peki 
ya sizin ıahsi fikriniz) 

- Allah bilir! Bunu bilın:k 
için dünyada neyim var n .. yim 
yok verirdim. Bu muazzam ve 
müthiş sır bütün hayatımı zul
mete boğdu. Fakat bugüne ka
dar hiçbir mahluka ifşa etmedi
ğim bir sırrı timdi size söyliye· 
ceğim. ikimizden birinin bir iıa
reti, aol eli üstünde apaıikar hir 
beni vardı. lıte o bendim. Bo
fulan da işaretli çocuktu. 

kUçUk taneler derhal dumana ta.hav· 
vül eder. Büyükleri de az veya çnk 
8.Jağlya dUfer, ve duın&n olur. oo,. 
man ateşine maruz kalan par8'11lçtl 
bu dumanlar sayesinde kendini mu
hafua eder ve yavqça yere iner. 

~ 

VAT&K 

AsoN E: 
~llk 
.\ltı aylık 
ll'ç aylık 
n1r •Ylık 

~ 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 Kr. 1uo Kr. 
400 Kr. 800 Kr. 
1~ Kr. 

18 Program 18.05 Popüler hava
lar (Pi.) 18.80 Anadolu halk havala
rı 18.150 Radyo cSvlng> trioru 19.15 
Muhtelit .şarkılar 19.<i:S Ajans hab;r. 
lerl 20 Muhtelif 'arkılar devamı 20.30 
Kon~a (Bibliografya) 20.50 FasJl 
heyeti 21.15 Koııuf111a (1ktuat eaatf) 
21.30 Radyo gazetesi 21.415 Radyo sa
lon orkestrası 22.30 Ajans haberleri 
22.45 Radyo salon orkestrası devamı 
23 Dans mU.zlği (Pl.) 23.30 Kapanış. 

B u L M A c A 

Spor mUsabakalarında mücadeleden 
vazgeçi'I 11 - Dıtğınık. 

YUKARDA:S 'AŞAGIY A: 

ı - Uğl'84an 2 - Budalaca 3 _ 

Zarf edatı - Saflrk ve halislik dere
cesi 4 - Pu~ et! - Zarf edııtı 5 _ 

:-~--ı--ı-~-ı Akciğer boruları - Kemer 6 - Bir 
~.ı--'--ı Aletle dU.zelWmlş - Eşik 7 - Çjvi • 

Sokulan 8 - Karabük'ün ucunda • 
Hindinin vUcudünda 9 - Katar -
Zarf edatı 10 - Kanunlar 11 - Bir 
sllrü inen. 

SOLDA...V SAGA: 
1-B· "an ır fabrika 2 - Cins bir hay-

&'! 3 - Küçük bir yıldız - Başlan· 
r cı ve sonu olnuyan tzln 4 - Bir 
Clık - Zam Btr anm taksimatından 5 -

'rel't!I ecnebi para - Yetiştirme 6 -
T _ ~rtlnen bir şehrimiz - Yaşıt 

8 Allıth - Eski bir Türk kavmi 

8 - KuYnlksuz ayı - Uzak işareti 
- Nisanın bqı - Hararet ıo -

24 N. h buımacanın halli 

SOLDA.~ SAÖA: 

1 - Karakol 2 - Ko1an 3 - Kir 
4 - Ot: Aşı; Ba(ba) 5 - Caka; E
ter.6 - Araştırmadı 7 - Mıızı; A
teş 8 - Af; 1ma(n); Lr 9 - Cam 
10 - Halll 11 - Sarılık. 

YlmARDA:S AŞAGn'A: 
l - Kocaman 2 - Taraf 3 - Kaz 

4 - Ak; Aşı; Ha 1S - Roka; lcıı.r 
6 - Alıştırmah 7 - Kan; Amll 8 -
On; Ema: Lı 9 - Tat 10 - Bedel 
ll - Karışık. 

- Ben de bilmiyorum. Fil
hakika biraz garip. 

- Çok garip. Tanıdıkları
nız içinde en ıayanı' dikkat a
<:lam kimdir? 

- Aaron Burr. 

Aaron Bun 18S8 ela yanı muhar
rir blr yqında iken ölmüş Amerl· 
kalı bir devıeı adamıdır. 

- Eğer on dokuz yaşında 
iseniz hiçbir zaman Aaron 
Burr"u tanımı§ olamazsınız! 

- Hoppala! Bana ait bir şe
yi benden iyi biliyorsanız beni 
niçin isticvap ediyorsunuz) 

- Garibime gitti de söyle
dim, fazla bir ıey değil. Aaron 
Burr· a ne münaaebetle tesadüf 
ettiniz? 

- Şöyle. Bir gün tesadüfen 
cenazesinde bulundum, benden 
biraz daha az gürültü yapmamı 
rica etti ve ..• 

- Fakat. Allaha§kına, eğer 
cenazesinde bulundunuzsa öl
müştü demek. Eğer ölmüştü 
is~ gürültü yapıp yapmamanız
dan ona ne} 

- Ben de bilmiyorum. Bu 
hususta biraz mızmızdı. 

• 

- Canım, bir şey anlamıyo· 
rum. Hem sizinle konu§tuğunu 
aöylüyorsunuz, hem ölmüştü 
diyorsunuz. 

- Hiçbir zaman ölmüştü de· 
medim. 

- Allah Allah, ölmüş müy
dü. yaşıyor muydu~ 

- V~lahi bazıla.nq ıöre öl. 

- İzah edemem doğruau. 
'- Peki amma, biraz evvel 

on dokuz yaşında olduğunuzu 
söylüyordunuz 1 Şimdi de yüz 
seksene çıkıyor11unuzl Apaçık 
bir tezattır bu. 

- Sahi mi? Farkettiniz de
mek? (Elini sıktım) Filhakika 
ekseriya bu bana da bir tezat 
gibi göründü. Bununla beraber 
hiçbir. zaman bu iti halledeme
dim. Gözünüzden hiçbir ıey 
kaçmyıor. 

- Ne olursa olsun, iltifatını· 
za teşekkür ederim. Erkek ve 
kız kardeşleriniz var mıydı, ya
hut var mı? 

- Vallahi! Zan ... ederim 
ki... evet, fakat hatırlamıyo
rum. 

- ·Canım. Şuraya bakınız. 
Duvardaki bu resim kim? Kar
deşlerinizden biri değil mi? 

- Hal Evet, evet, eveti Za· 
vallı Billl 

- Ne! Öldü mü? 
- Elbette. Daha doğrusu 

öyle farzedirorum. Anlaşılma
dı. Bir garabet var bunda. 

- Ne yazık, çok yazık. Or
tadan kayboldu demek} 

- Evet, öyle demek lazım. 
Gömdük. 

- Gömdünüz hal Ölü mü, 
sağ mı bilmeden gömdünüz hal 

- Allah Allah, kim söylü
yor size bunu? Açlamakıllı öl
müştü. 

- Vallahi! itiraf ederim ki 
artık hiçbir şey anlamıyorum. 
Gömdüyseniz ve eğer öldüğü
nü biliyorduysanız ... 

- Hayır, hayır, yal!'IZ öldü 

- Vallahi, böyle olunca, ıu· 
tık bu iıin içinde anlaıılnııya.Cllk 
en ufak bir nokta görmüyorum. 

- Siz görmüyoreunuz. Ben 
görüyorun:ı. Ne olursa olsun 
gömülmesi lazım gelen çocuk 
yerine öteki çocuğu gömec~k 
kadar budalalar bulunmasına 
aklım ermiyor. Fakat ıakın hal 
Bun<ian kimseye bir şey bahset-
meyiniz. 

- Hayır, etmem. Şimdilik 
kafi malumat aldım, zahmetini
ze minnet-tarım. Fak.At Aaron 
Burr'un cenazesi hakkında söy
ledikleriniz beni çok alakadıu 
etti. Bu adamı size ıayanı dik
kat gösteren bilhassa nasıl bir 
hadisedir, anlatmak Hitfunda 
bulunur musunuz} 

- Ehemmiyetsiz bir hadise. 
Her halde elli kişide bir kişi 
görmemiştir. Ceset tabuta iyice 
yerleştirilmişti; dua bittiği ve · 
alay mezarlığa doğru harekete 
hazır bulunduğu sıradar dünya· 
ya son bir göz atmaktan mem
nun olacağını söyliyerek, kalk
tı, arabacının yanına oturdu. 

Bunun üzerine genç muhar
rir beni selamladı ve müsaade 
istedi. Kendisinden ne kadar 
hoıılar.mıştım, gittiğine ne kadar 
tizü1düiıı. 

Pan.filtçillerin hemen hepai, huau· 
st olarak yapilmış ve son derece ha.· 
flf bir mavzerle mtl!ell!htrrlar. Bun
ların, gece karanlığında atef için 
hususl tertibatı vardır. Almanlar, 

yalnız tüfekle mllsellAh bir müfrer.e
nfn uzun müddet mukavemet edeml
yecettnl dilffuıdükleri için parqUt
çUJere, dinamit ve bomba da verirler. 
Ro\•el!erlerl, makineli tUfekleri ol&n

lar da vardır. Almanların, lngiltere
ye taamıza hazırlandıkları şu gün

lerde, ağır ııllAhh para~tçüler ycıtif
tlrmlye çok ehemmiyet verdikleri, 

bunların tecrilbesile metcuı olduk· 
ları söyleniyor. lngiltereye indirile

cek 'P&r&fÜtcillerde hat1t piyade top
ları da bulunacakmış! .. 

TEŞEKKÜR 
Bursa Merinos fabrikası ham mad

de ve malzeme anbarlan tefi iken 
vazifesi başında bir kazaya kurban 
giden biricik sevgili kardeşini, ko
cam, kaymbiraderlm 

llLAlll UP&I.' ID 
ölümü münasebeWe teessUrlerimize 
gereJc bizzat. gerek mektup ve tel· 
graflarile iştirak eden kıymetli dost
larımıza ve bi!hassa VilAyet ve Par
ti erkAnına. fabrikanın muhterem 
mUdUrüne ve memur arkadaşlarile 

ltçUerlne ayrı ayrı teşekküre büyUk 
kederimiz mAni olduğundan deterll 
gazetentzln tavassutunu dileriz. 

Frankturt Fahri Konsolosu 
~:1yazl Jr'\pel 

SM&veı :J'~pal, ...ani l'ttpel 

FELEK 
Yazan: B. FELEK 

Tahsil 
Şubelerinde 
Bir Cevelan 

Ç ok söyleru:Ii, çok yazıldı 
ve daha çok da vaade

dildi. Lakin kabul etmeliyiz ki; 
bizde hala bilhassa bina vergisi 
gibi büyük bir kütleyi alakadar 
eden bir verginin tahsili rahat, 
kiilfetaiz ve sade bir tekle ııo
kulamadı. 

Bir münasebetle §U günlerde 
bir iki vergi tahsil ıubesine gi
rip çıktım. 

Bilhassa Beyoğlu gibi, Emi
nönü gibi kalabalık yerlerin şu
belerinde gerek halk, gerek me· 
murlar acınacak haldedirler. 

Mükellefler, ellerinde para
ları safıharp nizamında masala
rın önüne dizilmiıler, sıra bek
liyorlar. Memurlar da bir mü
kelleften l3tekine koşup dert an
latmaktan terlerini silecek vakit 
bulamıyorlar. Bir vergi vermek 
ne kac!_ar sürebilir demeyiniz. 
Farzı muhal, cli bo§, başı dinç 
ve bunalmamış bir memur bul
sanız da ona müracaat etseniz. 
bakınız bir vergiyi nasıl verebi
lirsiniz: 

l - Memura - eğer biliyor
sanız- hesap numaranızı söyliye. 
ceksiniz, bilmiyorsanız mahalle, 
sokak ve hane numarası vere· 
ceksiniz. 

2 - Memur, açıldığı zaman 
bir metre yirmi ~antimlik bir yer 
İşgal eden defterleri birer birer 
elden geçirip sizin mahallenin 
defterini bulacak. 

3 - Bu defterde hesabınızı 
arıyacak. 

.. - Eğer hüsnü tali eseri o
larak sizinle defter arasında bir 
hcaap aykırılığı yoksa vereceği
n iz parayı bina ve buhran ola
rak ikiye taksim edecek ve eğer 
mülküqilzün altında kapı numa• 
raaı ayrı mesela bir dükkan var
sa vereceğiniz paranın onun his
sesine dü§en miktarını da yine 
bina ve buhran, hatta çöp ve fe.. 
ner olarak taksim edecek, size 
bir tahsil müzekkeresi yazacak. 

5 - Bu müzekkere ile vez
neye aidecek, vergiyi yatıra
caksınız. Veznedar size bir mak
buz verecek. 

6 - Bu makbuzla tekrar ilk 
önce müracaat ettiğiniz memura 
avdet edeceksiniz. Tahsilatı 
deftere geçirecek. Makbuza im· 
za atacak. 

Bütün bu ameliyat ıubede 
başka mükellef olmadığı ve me
murlar sırf sizin için çalııtığı 
farzedilse dahi en çabuk bir 
çeyrek sürüyor. Şu halde me
murların ba§ka hiçbir işe bak
madıklarını farzetsek 7 saatlik 
mesai gününde ancak 28 - 30 
kiıiden vergi alınabiliyor. 

Beyoğlu, Eminönü, Galata gi
bi brnlerce mükdlefi olan yer
lerde, taksit zamanlan ıubcle
rin ne hal alacağını. halkın ve 
memurların ne azap çekecekle
rini bu rakamla.n birbirine vura
rak anlama.le kabildir. 

Üıtelik bu aene bir kısım ıu· 
belerin kadrolarını da daralt
mıılar. Bu yüzden ııkıııklık da
ha fazla artmış. 

Şayanı dikkat değil midir~ 
Bir tahsil ıubesinde bir banka 
kadar tahsil muamelesi cereyan 
etmediği halde neden işler bu 
kadar sıkı§ır~ Çünkü yanlış ve 
ampirik bir sistemin esiri ola
rak bütün °bu muameleleri mü
kelleflere, maslahat sahiplerine 
takip ettiririz. Şubede lüzumsuz 
kalabalıklar ve karıııklıklara 
meydan veririz. Böyle olmasa 
da herkes hesabına :Qakan me
murun müzekkeresi üzerine pa
raaını yatınp gitse çok rahat o· 
lacak. Amma. ;rivayet odur ki: 
eğer mükellef muameleyi takip 
etpıezec tahsil kayıtları kapan
mıyor ve adam borçlu görijnü
yormuı. 

Evvela bu pek fena bir itiraf
tır. Herhangi sıkı ve idari bir 
tedbir bunun önüne geçebi
lir. Biraz enerji lizım. Saniyen, 
mükellefler takip ediyorlar da 
sanki iılenmemiı kayda tcaadüf 
edilmiyor mu~ 

Samimi bir mülahaza: 
Belediyenin hala tatbik ettiği 

tahsil sistemi muvaffak. rahat 
ve modern bir aiatem değildir. 
Bunu anlamak ıçın erkandan 
birinin ansızın 'vergi dairelerini 
gezmesi .kafidir. 

Dün bu tubclerden birinde 
kendisine yanlıı vergi tahakkuk 
ettirilmi§ bir mükellef: 

- Ne zaman vergi dairesine 
gelıem, çocuk iken ııünnet olmı
ya giUiğim zaman duyduğum 
karın ağrısını hissederim. Aca
ba, yeni bir ıey çıkacak mı di
ye! Bayanlar, aiz bu ağrıyı bil
mezainizl. diyordu. 

Hakııı litife dejil. 
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Hava Kurumu, Bir Nişan 
Yüzükleri Fil osu H azırlıgor 

Kral Karo/ 
Fransadan 

Tarihin 
En Büyük 

Talih Oyunu 
(Başı birincide} 

rinde bekliyorlarmış.' Almanya 
ve İtalyanın vaziyeti, kati :ıetice-

Ruzvelt 
Diy.orki 

(Başı blrlncldc) 
ve ha.va ~vvetleri göndermek arzu
sunda değiliz. 

Amerika mllleti, yer yüzünde et
rafa saldırnn azgın kuvvetlere karşı 
en iyi mUdafaa tarzının çok kuvvet
li bir hazırlıktan ibaret olduğunu 

pekMA biliyor. 
Roosevelt, gerek kendisinin gerek 

Lef ll 
Erkek Yeni Kolej ·:rı 

iLK-ORTA-LİSE 

Taksimde SıraıelwUer 88 • 'f B • 1 A Ç 1 L D 1 
Mtidüril - Eski Şişli Terakki Direktörü: l'll. Ali Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: Y ABANCl DİLLER öORETtMlNE genif mlkyaırta 
ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinln 
çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatile yakından ala.kadar olmaktır. 
Mektebin denize na.zır kalöriferll teneffüshane v; jimn85tlkhanesl 

vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olw\Ur. 

• nin bir an evvel alınmasını icap 
ettiriyor. Harbi uzatmağa bu iki 
devletin ne arzusu. ne de mecali 
yoktur. Kati netice aıfcak İngiltc· 
renin kalbine hücum etmek sure
tile alınabileceğine göre derhal 

Hava Ku;umuna Yüzük Verenlere Ergani Lizhona geçli Telefon: 41169 partlslnln Şikagoda tesbit edilen ••••••••••• programa sadık bulunduklarını e- _________________ ....:.. _________ _ 

Bakırından Şık Yüzükler Dağıhlacak 
Ankara, 1 2 (Telefonla) -

Hava Kurumuna verilen nişan 
yüzükleri günden güne artmakta
dır. Kurum, vatandaşların bu 
hamiyetli hareketlerinden cesaret 
alarak, bu işi bir talimatnameye 
bağlamak tasavvurundadır. Ni-

Churchill'in 
Nutku 

(Başı birincide) 

le büyük bir memnuniyet duy
muşlardır. 

Başvekilin cnazi zulmünün 
A vrupadan 8İlinip atılacağına> 
dair teminatı, İngiliz hava kuv
vetlerinin Almanya üzerinde git
tikçe daha fazla bulunacağına 
dair bir işaret giq_i telakki edil
mektedir. 

KANADANIN SADAKA Tİ 
Otta va, l 2 (A.A.) - Mac

kenzie King, Churchill' e bir tel· 
graf göndererek Kanada milleti
nin Büyük Britanya'ya samimi su
rette müzahir ve bu müthiş an· 
larda onun yanıbqında bulun· 
makin müftehir olduğunu bildir
miştir. 

AMERIKADA BİR ANKET 
NETİCESi , 

Nevyork, 12 (A.A.) - Nev· 

york Times gazetesinin bildirdi

ğine göre, Amerika efkan umu• 

miyesine müracaat eden enstitü

nün Ağustos ayı için yaptığı rey 

tasnifinde Amerikalıların yüzde 

4 3 ü harbin lngiltere tarafından 
1'azanılacağını ve yüzde yedisi 

Almanyanın kazanacağını zan

'tetmekte, yüzde kırkı da müte

rr.ddit bulunmaktadır. Temmuz 
daki tasnifte ise halkın yüzde 32 
sı İngilizlerin, yüzde 33 Ü Alman
ların kazanaCllğına rey vermiş, 

yüzde 35 i taraflar hakkında fi
"ır vermemişti. 

Times, " Düşman 
Kuvvetli İngiliz 
Müdafaasına 

Çarpacaktır.,, Diyor. 
Londra, 12 (A.A.) - Reuter: 
Timr.s gazetesi, Alman hava 

:aarruzlarına tahsis ettiği başma
kalede diyor ki: 

cZaman, amansız bir sufette 
Almanya aleyhinde çalışıyor. 
Mcvııim, çok ilerlemiştir. Vadedi
len istila için hazırlanmış büyük 
kuvvetle hücuma kalkmak ve bu 
kuvveti, İngiliz deniz kuvvetleri
nin beklediği denizlerden müm
kün olduğu kadar çabuk geçir
mek, Almanlar için hayati bir e
hemmiyeti haizdir veyahut, bu 
projeden vazgeçmek lô.zımdır. 

Fakat, bu istilaya, bu hafta te· 
şebbüs edilecekse bu teşebbüs, 
Almanların şimdiye kadar ancak 
pek hafif surette zayıflatabildik
leri lngiliz hava müdafaasına 
~rpacaktır.> 
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şanlıların yüzüklerile alınacak 
tayyarelerle bir nişanlılar filosu
nun teşkili düfiinülmektedir. Çok 
şık ve üzerlnde havacılığa ait bir 
sembol ta~ıyan parlak Ergani ba· 
kırından yüzükler yaptınlacak ve 
nişanlılara bunlar verilecektir. 

Mısır da Taarruz 
Bekliyor 

(Ba!fı birlnelde) 
orduların her ikisi de harekete 
gelebilirler. Bu ordulardan biri
nin Mıııır - Sudan' da tahaşşüt et
tiği ve hedefinin de şarka doğru 
ve Vadihalfaya, Nile kadar iler
lemek olduğu söyleniliyor. Bu
nun için de bu ordunun 900 kilo
mettelik ıssız bir çölden geçmesi 
lazımdır. Fakat İtalyanların seri 
motörlü vasıtalarla ve tayyare 
müzaheretilc Şimali Afrika ile 
birleşmeğe teşebbüs etmelc.J'i 
muhtemeldir. 

Bu cepheye Mareşal Graziani· 
nin kumanda edeceği söyleniyor 
ki, bu, manalıdır. 

Üçüncü İtalyan teşebbüsü ise 
Kuaab' dan garba doğru Hartunı 
istikametinde taarruz eylemek 
olduğu zannediliyor. 

Apğı Nil, diğer harekatı çok 
kolayl8§tırJ1.n cazip bir hedef ola
bilirse de Habeşistan ve Somali 
erzak ve mühimmatın nakline ta
mamile gayri müsait olacak ve 
harekat başladıktan sonra mev· 
cut büyük petrol stokları da her 
ihtimale göre çok sürmiyecektir. 

Çöl, İngiliz kuvvetlerinin baş· 
kumandanı General Vavel'in 
baılıca tabii kuvvetidir. 

İTALYANLARA GÖRE ... 
ltalyada bir mahal, 12 (A. 

A.) - 97 numaralı ltalyan teb
liği: 

Mısır sahili üzerinde demiryo
lu fesis"atı ve Sollum ve Sidibarra
ni' de düşman askeri mevzileri, 
yeniden gece ve gündüz bombar
dıman edilmiştir. Yangınlar çıka
rılmış, infilakler nct.icesinde tah
ribat yapılmıştır. 

Sonradan alınan haberlı-re gÖ· 
re, bir ve iki Eyluldc Aden'in 
bombardımanı esnasında iki düş· 
man torpido muhribi batırılmış
tır. 

Tayyarelerimiz l lartum tayya· 
re meydanını bombardıman et
mişlerdir. Burc1da bit hangara i· 
sabet ~aki olmuştur. 

Düşmanın Addis - Abeba'nın 
cenub_unda Şaşaman kampına 
yaptığı diğer bir hava hücumu, 
hafif haaarata sebebiyet vermiş
tir. Bir düşman. tayyaresi düşü
rülmüş ve üç kişilik mürettebatı 
esir edil mi§ tir. 
Düşman tayyareleri, Musavva 

deniz üasüne karşı bir hücuma te
şebbüs etmişlerdir. Bunlar, der
hal hava dafi bataryaları ile kar
ş .. lanmıştır. Bunun üzerine bom
balarını denize atmağa mecbur 
olmuşlardır. 

Sahibi ve Neşriyat MüdürU: Ahmet 
Emin YALMAN • Basıldığı yer: 

VATAN MATBAASI 

- Mehmet Ali ilk Anadolu ı;elahatl olarak 
Trabzona gttmlye karar \.'erdi. Kendloılnl 

teş) le gelen yegiine arkadaş Ahmet Fazıldı. 

* 

t<umen~ Ordusu 
Ter his Ediliyor ve 
İktısadi Tensikat 

Yapılıyor 
Madrıd, 12 (AA.) - Ro· 

manya elçiliğinden öğrenildiğine 
göre Kral Carol, ikamet edeceği 
Portekize gitmek üzere bugün İs· 
panyadan geçecektir. 

CAROL NIMES'DEN GEÇTİ 
Nimes, 12 (AA) - Havas: 

Sabık Kral Carol ve refakatinde
ki zevat, dün saat 15 de Porteki
ze doğru Nimes" den geçmiıtir. 

• 
Valde Kraliçe BUkreşe 

Hareket Ediyor 
Floranse, 12 (A.A.) - D. N. 

B. : ltalyan gazetelerinin yazdık
ların<} göre.. Romanya Valide 
Kraliçeııi, Romanyaya Cuma gü
nü hareket edecektir. Valide Kra
liçe İt'alyadan hareketinden ev
vel, Venedik'de Pıens Nikola ile 
görüşecektir. Prens Nikola, şim
dilik henüz Romanyaya dönmi
yecektir. 

RUMEN ORDUSU TERHİS 
EDİLiYOR 

Bükreş, 12 (AA) - D. N. 
B. : Baıvekaletin bir tebliğine 
nazaran ordunun terhi~i İçin la
zım gelen tedbirler alınmış ve 
bundan sonra tekalifi harbiye u· 
sulü istisnai ahvalde tatbik edi
lecektir. 

BİR GENERAL KADRO 
HARiCi EDİLDİ 

Bükreş, 12 (A.A.) - Stefoni 
ajansından: 

Hava ve Bahriye Nezaretlerin· 
de bulunmuı ola!! General Paul 
T eodore,ııcu da kadro harici e
dilmiştir. 

TERKEDİLEN ARAZİDE 
SİY ASİ SUÇLAR AFFEDİLDİ 
Bükreş. 12 (A.A) - Stefa

ni ajansından: 
Macaristan ile Bulsaristan'a 

terkedilmiş olan araziye mensup 
bulunan politika müttehimleri af
fedilmiştir. 

BÜKR~TE UMUMİ AF 
Bükreş, 12 (A.A.) - D. N. 

B. : Siyasi sebep veya cürümler 
dolayısile eski rejim tarafından 
mahkum edilmiş olan birçok kim
seler, Kral ve Ba§vekil General 
Antonescu tarafından imza edi
len iki kararname ile affa maz
har olmuşlardır. 

MACAR KIT ALARI 
CLUJ' A .VARDI 

Budapcşte, 12 (A.A.) 
Reuter ajansından: 
. Macar kıtaatı, Cluf a varmış

lar ve Transilvanyanın Romanya 
tarafından terkec!_ilmiş olan kıı· 
mının işgaline devam etmiılerdir. 

tecavüze geçilmeııi bu bakımdan 
bir zarurettir. Çünkü Manş'ın ve 
Şimal denizinin amanııız fırtına 
mevsimi yaklatmı§tır. Bu hafta, 
müsait havalara <!üşen son meh
'tap haftasıdır. Büyük kumar oy
nanacaksa ister istemez bu hafta 
oynanacaktır. 

Amma ne kumar! .. Hangimiz 
bunun manasını ve genişliğini ta• 
mamile havsalamıza sığdırabili
rid Bir vakitler müstebit hüküm
darlar, gönül eğlendirmek ıçın 
öyle şatranç partileri oynarlarmış 
ki, kazanan taraf mükafat diye, 
filan ka.leyl, filan araziyi ele ge
çirirmiş. Bu_günkü kumarı oynı· 
yanlar, yalnız kendi varlıklarını 
değil, bütün dünyanın mukadde
ratını kumar masasında ortaya 
sürmüşlerdir. 

Ne hakları var~ diye bağırıp 
çağırmanın faydası yok. Büyük 
Harbin sarsıntısı, ondan sonra e
kilen berbat tohumlardan alınan 
kötü mahsul, bugünkü felaketi 
adım adım hazırlamıştır. 

Bugün artık gözler dönmüş
tür. itler öyle kıyasıya gidiyor ki 
ortalıkta en uzak bir insanlık his· 
sine yer kalmamı_Ştır. Evvelce as-
keri hedefler denilip duruluyor· 
du. Sonra: cAskeri hedefe atılır
ken biraz yana kaçmış.> denildi. 
Şimdi artık iki taraf da böyle id
dialara hiç lüzum görmüyor. 
Karıı tarafıp açık şehirlerine hü· 
cum ediyorlar, sivil halkın başı· 
na göz göre ölüm yağdırıyorlar. 
Fazla olarak da Sen Pol kili-
sesi gibi, Brandenburg kapısı gibi 
iki tarafın mukaddes tuttu~u tarihi 
abideler bile bile taarruz mevzuu 
yapılıyor. Çünkü asıl hedef, karvı 
tarafın manevi mukavemetini 
kırmak, sinirini bozmaktır. İnsan
lar ise her şeyden evvel gözleri
ne inanırlar. Brandenburg kap1· 

hemmlyetle kaydettikten sonra şöy
le demJ4tir: 

c- Geçen hafta. memleketin şark 
kısmında Millt MUdafaa hususunda 
elde cducn terakkileri mUşahede et
mek fırsatını buldum. Bu terakkiler 
bana şu kanaati vermiştir ki, Amerl· 
ka her tUr:lil ihtimale karşı koyacak 
vaziyette olacaktır.> 

Aakeri Y aı Haddi Arttırıldı, Silih 
F ali,rikalanna V azıycd Edilecek 

Vaşington, 12 (A.A.) - Stefani 
Ajansından: 

MUmessiller meclisi ile A.yan mec
'lisinin muhtelit komisyonu, mecburı 
askerlik için ya., haddini 21-35 ola
rak tesblt etmlye karar vermiştir. 
Diğer taraftan hUkQmet,, sahiple· 

rl devletin siparişlerini kabulden im
tina eden hususi esliha ve mühimmat 
fabrikalarını kiralamak sa.l!hiyetine 
de mnllk olacaktır. 

Bqinci Kola Kartı Tedbiri~ 
Vaşington, 12 (A.A.) - Stefanl 

Ajansından: r 
Rees, Roosevelt'in mlls:ı.adesile mü 

mcssmer meclisine mUfrıt fırkalara 
mensup ecnebilerin Amerikan tAbil· 
yetine alınmasını meneden ve evvel
ce tefviZ edilmiş tabliyetıerln yenl· 
den gözden geçirilmesini derpiş eden 
blr kanun lA.yihası tevdi ve mecli.S de 
bu llyihayı kabul etmiştir. 

Roosevelt'ln fikrince bu kanun lle 
beşinci kola karşı mücadele edilecek 
ve imhasına çalxşılacaktır. 

Dahiliye TeşldlAt 
Kanununda TadllAt 

Ankara, 12 (Telefonla) - Dahi
liye VckAletl, merkez ve teşkilatında 
mühim kadro değişiklikleri yapan 
bir teşkila.t kanunu hazırlamıştır. 

Bunıı. göre, mahallt idarelerle me
murlar, sicil, muarne!At umum mil· 
dürlUklerinde 25 lirada dahil olduğu 
halde ufak maaşlı memuriyet1er Il
ga ve maaşları otuzdan başltyan şef· 
likler ihdas olunmaktadır. Küçük iş
ler Ucretle idare olunacaktır. 1 

=====-===========-=~===' 

sını bir harabe yığını halinde gÖ· 
ren bir Almanın knfaııına şu 
hakikat ister istemez dank e· 
der ki bütün iddiaların hılafına 
olarak karşı tarafta yalnız muka· dakikada hatırlıyabilecekler mi? 
vemet de~il, canlı tae.rrua ud- Doymak bi\mea bir kudret.. 
reti de vardır ve yakında oyna- iştiha ve hırsı ile gözleri 
nacak gibi görünen büyük kuma- o kadar dönmüştür ki, son 
rın kazanıl'Tiası bir irade işi de- saniyede sisin dağılmasını, akıl 
ğil, bir talih işidir. ve idrak güne~inin ortalığı biraz 

Tecavüz ve istila tarafını tem· olsun aydınlatmasını hiç beklen· 
sil eden politika büyükleri de a· mez bir mucize saymak lazım ge· 
caba o r t a d a nih__ayet bir 

1 
lecektir. . 

talih oyunu bulundugunu son Ahmet Emın YALMAN 

,. - Muhasebeci Aranıyor--. 
Bankalar Bareminin 9 uncu derecesine intibak eden müessesemiz 

lzmir Pazarı muhasebeciliği mUnhaldir. Taliplerin asgari Lise me
zunu olması ve uzun müddet re'sen muhasebeclllk etmiş bulunması 
şarttır. Taliplerin 1Btanbul birinci Vakıf hanının asma katında 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlan 
:Mticssescsl Merkezine müracaat etmeleri 

Eski Feyziati 

B ·o G Az i ç i L i s E L E R i YATISIZ 

KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI AYRI BÖLÜKLERDE 

YATILI ·-
Ana, ilk, orta ve lise sınıfılan 

dına başlanmı§lır 
için eski talebenin kayıtlannı tecdide ve yeniden talebe kay
İsteyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 36 • 2 1 O 
ArnantklJ • Çlltesararlar 

nl:ı:, Boğazın dışnıa çıkıııea IM..'"al>& deniz 
\.'ar mı? 

- Korkmayınn:. Bu ha\'a Karadenize do
kunmaz. Rahat bir seyahat geçireceğiz. 

Vapurun hareketinden tmnra kiipeşteye 

ya landı. Ciğerlerini temiz. erin deniz ha
\.'aslle doldurdu. Bu ~niyede derln bir ra
hatlık \.'C baflfiJI~ lılstıl duyuyordu. Dünya
ya birinci gell!Jlne alt biitlın blr hayat yıi· 
kü il tünden kalkınış glbll dl. 

Hendi kendine dedi ki: 
- insan ne aclz mahlfık .. Ben ikinci ha.· 

yatımda dUn,anın adccc blr se)1rclsl me\.• 
k.llndeylm. Kendime alt hiç hir emelim, hlç 
bir arzum yok ... Haz duygularından da, iç 
sıkrntl!ıtndan da uzak olmam llı.zmı.. Fa
kat biç de öyle olmuyor. Clğerletlm temiz 
dtmlz ha\•ası ile dolunra herk gibi ferah· 
lık duyuyorum. nikbin oluyorum başka da· 
ktkalardn da etrafımda her şey zindan ke
ıılllyor. Yarıılnnm içten içe kanamıya ~
lıyor. lhal, yavrucuğum Demir göz.Umde 
tütüyor. O zaman itirafa. mecbur kalıyo

rum ki, in andan başka ve faüa bir ,ey ol
malc istemek mUbal!igalı bir iddia... Ac!aba 
insanlara mahsus zaaflara mukavemetım 

\.'ar mı? 

ğı genç bir kadın kendlslne.doğ•u geliyor· 
du. Yalnıı:lığının bozıılma.ıuna bir taraftan 
ı;ıkıldı, hlr taraftan da içi açıldı. Genç ka~ 
dın pek tatlı, pek güzeldi. San Ue yeşil ara.
sındak1 gözlerinde bütiin bir esrarlı alem 
saklı görünüyordu. Mehmet AJJ, ,-apur kalk
mazdan evvel dikkat etmişti. Kadın yanı
na yaklaştırmak istemediği yabancılara 

karşı bir kale kesiliyor, etrafına , ·akardan, 
a.ğlr başlılıktan ibaret bir duvar çe\·lrlyor
du. Fakat hoşlandığı insanlara ka~ı çok 
hayata yakın, do t bir hall vardı. 

- Tek başırıa fazla düşünürısen kendini 
bulma:ı:ııın, kayhedenıln. Yenl roltin icabı 

lıtırke8le tanışmalısm, düşüp kalkmalısın. 

Yoksa faydaım.: bir münzevi olur, çıkar5ın. 
Ruhuna da kaınet çöker. 

Ahmet ı··azıl arkada,ıru genı,ı kadına 

doğru çekti ve Mehmet Aliyi Amerlk1ldan 
yenl &'elen kardeşi LCıtfl diye tanıttı. 

- Kardcşlnf:r. mi? :Se garip, hiç benz.e
mlyorısunuz. Pakııt birbirine henzeıulyen 

kardeşler o kadar çok ki ... Nereye kadar gi
dlyol'5anw:, efendim? 

- Beni deniz tutar. f"ena bal·adan pek 
hoşlanmam. Fakat korku duyacak kadar 
da değil... Korkmak lar.ımgell!le öullmdekl 
~·eni hayattan korkardım. - .... 

- Siz sorınuyonıunuz, fakat ben anlata
yım: tık dt;.fa olarak t.ek ba.şnnll adım atı
yorum. Anadolu ortasmda bir liseye lngt
lb:co hocası oldum. Kanatıannu açtım, be
nim için meçhul bir hayata doğru UÇ11yo
rum. Bugüne kadar dalma biri ellmden tut
tu. EVl·eıa anıım, habam, sonra kocam-· 
Vasilik altrndıı bir hayat ... İnsanın ruhunu 
aç brrskıj'or. El·lenlUkten sonra kendimi 
oyuna verdim. Briç, be7.lk, po}<er, hepsi ... 
Danıtten da\·cte Yaklt öldlirmck gayet ko
lay oluyor. tnsan o dakika i~ln he.}ecan du-

Tum Mehmet Alinin kendi kendine bu su· 
ali sorduğu ırada yanıbaşında birdenbire 
bir gölge bcllrdl. Derin bir uykudan uyan
mış gibi llklndl, etrafına baktı. Vapunın 

hareketinden C\'Vel Ahmet Fazılın tanıttı· 

Ahmet l"azıl kadını uzaktan görünce şöy
le demişti: 

- "'Se tamı &danı ın. Bu ı;ene en hoşlan
dıA'rm kadın ilk seyahatinde yol arkadaşın 
oluyor. Başka bir kadınla daha yakmdan 
tanışnuunış olsaydım bu senek.l aşkımı mu· 
hakkak İffet hanmıa ayırırdım. Blr mü
hemfüıle evlenmişti. Ahenkli bir çift olamı
yacaklarını anladılar, arkadaş olarak doıı~ 
ayrıldılar. Dalın doğruııu kadın bunu «nla
dı \.'e l t.edl. Oğlan karısına !ışıktı. Pa .at 
gururlu çoculctu. Rayır demedi. İffet bize 
bakıyor. Haydi gidelim de tıenl t.anıtayın1. 

- Ne mUnıuıehet? Beni · kendi halime 
bırak. Bu seyahat benim kendimi buJrnam 
için en ili fınıat._ 

- Trnbzona kadar ..• Ya 1<1lz 1 

- Ben ,-apurla Samsumı., omdan fl:erlle-
. re. .. Siz.inle tanıştığıma ne memnun nldwn. 

Tek ba,ıma ~·aptı~m ilk seyalint ... l'ahan
cılar &ra!!ında kalacağım diye üzülüyordum. 

Genç kadını tetyle gelenler (oktu. tkf 
nrkadaş daha fll'>:la durr.uyarak ayrrJnıı'

Jardı. 

Ahmet l"a.zıl gidip, l'apur da hareket e
dince Mehmet Ali b<ığazı ı>eyretmiye , -e ta
ze haYa ıılmıya dalmış, ayak füıtllnde ta
nıştığı yol arkada.';iını unutmuştu. Kr.ndl
ı;ln~ ctoğru gelen ı.enç kadına ne7.aketle 
dön"!ü: 

- Ne gilz.cl ha ,·a, değil nıl ! 
- Çok güzel, takat hlraz sert oe dcral-

yuyor \.e eğlendlM ısanı.}or . .Fakci lionra 

ruhunuzun hlr tarafında bir b<ışl-:.L; duyu. 

yorsunu;r.. Boşluk büyüyor, büyüyor. E!leıı

ce kMırgıuıı t~·inde ~aı.an unutuyornınu:ı:. 

Fakat sonra daha büyük şiddetle geri gell
)'or. Kendi kendinizden hoşnutluk duyamı

yorsunuz. Bunun ne demı!'k olduğunu blJl
yor musunuz 1 

- Tahmin ediyorum: \"iieude glrmiş bir 
mlkrop gibi ... Tesiri gün geçtıkı;e artıyor. 

(Devamı var) 

- ri?-a 

Memur · Alınacaktır 
İLAN 

İkinci Kağıt ve SellWoz; Fabrikalarımızın işletme muhasebesine as· 
kerlik hlzrnetınl yapmış ve memurin kanunu mucıblnce memur olmak 
haklarını haiz olanlardan müsabaka ile bir yüksek mektep mezunu ve 
beş lise mezunu memur alınacaktır. 

c.Yüksek İktısat ve Ticaret mektebi ve Ticaret lisesi mczunlan ter· 
cih olunacaktır.> 

Taliplerin müsabaka imtihanına girmek üzere mektep. diplomaları· 
nm musaddak birer suretlerlle 16 EylQI 1940 pazarte81 günO tzm1tte mü· 
essese merkezinde; veya tstanbulda: Sümer Bank İstanbul Şubesi Zal 
İşleri servisinde lsbatı vücut etmeleri ua.n olunur. • 

İmtihan mevzuları: 

1. - Ticart Hesap 
2. - Umumi ve Sınat Muhasebe 

Sümer Bank 
Sellilloz Sanayii MUesM!Setl 

Müdüriyeti 3. - !ktlSat 
~- - Ticaret Hukuku. (MM) 

İSTİKLAL 
L i SES • 

1 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olurunaktadır. 
Şebzadeha§ı Polis karakolu arkasında, Telefon 22534 

Devlet. Demiryolları ilanları 
Doktor Ve Eczacı Aranıyor 

İdaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek Uzere kısım hekim• 
Icrlne ve eczacı!IU'a ihtiyaç vardır. Verilecek ma.a.ş doktorlara 177 Ura. 
eczacılara 100 liradır. Ayrıca mesken veya mesken bedeli '\!erilir. Ser· 
best bulunmak ve yaşlan 45 den yukarı olmamak Uzere taliplerin D. de-
miryolları zat işleri müdUrlüğllne müracaatlan. c.~391> c.8422> 

IZIİIB'DB 

iMREN PAZARI 
lımir Fuarını ziyarete giden sayın misafirlerimiz, mütenevvi me

ze çeşltlerlnl, yerli ve yabancı markalı en netts yiyecek ve içecek mad
delerini muhterem İzmir halkı gibi İMREN pazarından tedarik ediyor
lar. Adres: lzrnlrde Alsancak, Mes'udlye caddesl 119 No. 

Telefon: 3698 

BAYILANLAR ÇARPTh"TI VE StNtR BUHRANI ÇEKEl'ıı'LZB 

NEVROL CEMAL 
den 20 damla alırlal'5a •inlrlerl yatı ~ır, derhal ferahlarlar. Eviaizde 

mutlaka bulundurunuz 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Suadiyede şa,kmbakkalda Karakol Kokarpınar ve Tonozlu sokak 

lan ne yeni Köseleci sokağında yapbnlacak şose inşaatı açık eksiltme 
ye konulmuştur. Keşif bedeli 6372 lira 66 kuruş ve ilk tcminab 447 llrı 
95 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muamelAt müdUrlliğü kalemin· 
de görUlecektir. İhale 30/9/9'0 Pazartesi gUnü saat H de dalmt encll· 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, 
ihale tarihinden 8 gUn evvel fen işleri mUdUrlUğüne müracaatla alacak
ları fenni ehliyet ve 9~0 yılına ait: ticaret odası vesikalarile ihale gUnU 
muayyen saa.tta daimi encümende bulunmaları. (8640) 

Oeb - kol ve maaa 
aaatıerl 

6 AY VADE 

Avl7.eler AEG 
• fırmlan-süpürgt"lerl 

t - 6 AY VADE 

O S M-A N 

Fotofraf 
maklneJerl 

6 AY VADE 

Havagazl CM'..akları 

kömür sobaları 

i AY VADE 

AEG vantil&törlert 
O<'.akları: cezveleri 

t AY VADE 

Lllksor radyoJan 
ve hedlyt'llk e,ya 

Galata, Bankalar caddesi 59_.7 Tel. 42769. Beyazıt, 'Unlversite cad-

... desi No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 33/2 ••••" 

DEMİRveTABTAF.ABRiKALARI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

İkinci sınıf t.esvlyecl Ue aaç ve perçin işlerinde r.aıı,mı, işçiye lh· 
tlyaeımıı: vardu. Taliplerin bizzat Adapa;r..an Fabrikamıza müracaat

ları ilan olunur. 

Memur Alınacaktır 
Vakıf Paralar Mldlrlllladea ı 
İdaremizin ikraz servisinde mUnhal olan alı.mu, Ura Ucretli MemU· 

rlyet için 28/EyHU/940 tarihine mUsa.dlt Cumartesi günü saat on ikide 
lise tahsllini ikmal etmiş olanlar arasında mtlsabaka imtihanı icra 
kılınacaktır. 

İmtihana girmek şartlarını öğyenmek istiycnlerin MUdUrlüğe mü
racaatları ila.n olunur. (8633) 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 
Kabul · Şartları 

Lise öğretmeni yetiştiren okul, yatılı ve parasızdır. Tahsil mllddetl 
dört ~enedlr. Okula girebilmek için lise olgunluk diplomasını elde etnµf 
bulunmak ve kabul imtihanında muvaf!nk olmak ıtı.znndır. Namzet 
kaydı ıı eylfılden 12 blrinclteşrlne kndar 8alı ve cuma günleri yapılır. 
Kabul imtihanı 14 birlnciteşrln gUnü başlar. Daha fazla ma.lQmat iste
yenler okula müracaat edebilirler. Yazı ile müracaat edenlerhı 6 ku-
ruşluk pul ~öodermelerl tAmrıdsr. (842'1,\ , 
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