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BAŞMUHARRIRJ• 

AHMET EMİN YALMAN 

SiYASi 

Üçüncü Nüfus Sayımı 
Başvekil Bu Münasebetle 
/Jir Beyanname imzaladı 

~>..!\kara, 14 (Tclefonla) - naş,·ekll Doktor Refik 
~a.rn. üçüncü umumi nüfus &ayımı münasebetlJe 

.. dakı beyannameyi lmzalamııtır: 
toUı· 

~I un ıınba.Y1ara, de\let memurlarına ,·e ,y~rt-
tıı &ra: ÖnUmUzdckl 20 llkteşrln pazar günU yurdu
s_';1" li~lincü umumi nüfus sayımı yapılacaktır. 
~ırn. de\Jct ve Ulus için en önemli ,.e faydalı f~
)"t tn biridir. Sayım günü yurdumuzun içinde yaşı
~ ln9-ıılann ek lkslz yazılıp sayıJabllmesl için hli
ı,1ı1 't bütün tedbirleri almış bulunmaktadır. Bu 

lltıı :ııetını1ze uygun olarak ~nlmasmı ht!r ~:r
~ l\ee Vail, kaymakam ve nahiye müdürlerinden 
'tlnekJe beraber üı;erlerlne sayım memurlutu ö
'ttt 1 ala<.'8k olan bütün ııubaylann, memurların, 
la ~ıılertn ,e yurttaşlarm da bu ödevi canla baş-

>'•t»ın S. aıa.;ıtr gereldl olduğanu hatırlatmak lstttl.m. 
~ Yırn rtınüne kadar hepimize döşen dlpr bir ~ 

de 1tırtta.,Iarda eaymım faydalamu ve bu lşla 

ulus menfaati için yapıldığım anlatmaktır. 
Çok önem \'e.rllmetil gerekli olan bir nokta da şıı· 

dur: Sayım yurdun her tarafında bir günde haşlayıp 
bir günde bltlrilec-ek ve her yerde yalnız o gün hazır' 
bulunanlar kaydedilecektir. Bu sebeple bir yerin aha
lisinden oluıl da o gün orada bulunınıyanlar tiayım 

defterlerine yazılmıyacaldardır. 
ÇO<'ukların en kUçUkJerinln hile ı;a~ım defterleri

ne y~maları Mla unutuımamalıdıı'. 
Sayımın hiç bir mllkellefl.)·etıe, hatta nüfus kütiik

lerl Ue bile alt.kası yoktur. 
Gayemiz ne blr eksik, ne bir artık, Tlirk ulusunun 

B&yt11mı ve ne halde oldufunu dofru öğrenmektir. 
Herkesin bu gayeyi xerçekle,tlrmlye ç&Jışm~ını 

dil erini. 
Başvekil 

Dr. 'Rf'flk Saydam 

Son Ekmek 
~eselesinden 

ersi er 

Bir Otomobil Kazası 
........ 
~ lnelelesinde tstanbul
"' ~~n tdifb hava fena 
~ lllııtihandır. Bunan tekrar
~ önüne seçecek sa
~ ıı..ı tenvir etmek ve 
~letelerle do bir it beraber-
........ ~ bir ihtiyaçtır. 

Parça Parça Olan iki 
Ameleden Biri hemen Öldü 

Kazaya, Arnavutluk Sefirinin Oğlu 

Hususi Otomobiliyle SebeR Oldu 
Dün saat 14 raddelerinde Su- ı bu yoldan geçerken iki yol ame

adiye ile Bostancı arasındaki as- lesine rastlamış ve bunlara çarp
falt yolda feci bir otomobil ka- mı§tır. Amelelerden biri derhal 
zaaı olmuş bir amele ölrnü§, di- ölmü~, diğeri tanınmaz bir halde 

Londrada Kral 
Sarayı, Lordlar 

Kamarası 
Bombalandı 

Hükumet 
Londradan 
Ayrılmıyor 

Almanlar Tehirli 
Bombalar Atıyorlar 
Londr.ı.. 14 (A.A.) - Hava 

ve Anavatan Emniyet Nezaretle
rinin tebliği: 

Gece zarfındaki hava hücum· 
!arı bilhassa Londra mıntakasile 
Galles eyaletinin cenubunda bu
lunan bir şehir üzerinde tekasüf 
etmiştir. Londra üzerine yapılan 
hücumlar güneş battıktan sonra 
l>aşlıyarak gecenin mühim bir 
kısmında devam etmiştir. 

Londra ve banliyösünün mü
teaddid noktalarına bombalar 
düşmü~ ise de hasarat başlıca 
ıark, cenup ve cenubu garbi ma
hallelerinde olmuştur. Mütcaddid 
mahallelerde ikanıetgahlarla ti
~rct evleri hasara uğramııtır. 
Bazı yangınlar zuhur etmipe de 
bunların önüne geçilmiştir. 

Londra, 14 (A.A.) - Reu
terin havacılık muhabiri diyor ki: 

Londra üzerinde cereyan eden 
hava muharebelerinin birinci haf 
tasından sonra tehirli bombalar 
Almanların tercihan kullandıkla
rı hava silahı olmuştur. 

L~ndra, 14 (A.A.) - Buc
kingham sarayı üzerine ceman 
beş bomba atılmıştır. Bombalar
dan ikisi İç avlulardan birine, 
bir diğeri de cenup cenahında 
bulunan klisenin üzerine dügerek 

(Del"&DU Sa: 1, 8tl: 1) 

~:Ahmet Emin YALMAN 

l=:'İnikeye bir İtalyan tayya

l'\ıl teai mecburen indi ve 
İııd 11 Urnumi usullere uyularak 
ı. İk~iler muhafaza altına ahn
ijlcr·' ~talyan tayyaresi de aa

ieri çok aiır yaralı olduiu halde yara1anmııtır. 
Haydarpaf& ~mune hastanesi- Ölen ve yaralan•n amelelerin ============= 

oİ~~e düıtü ve hattı. Bun-
4' '~an ıeylerdir. Harp saha· 

~ttl c~var toprakları olan mem
ı.e1 erın hepsinde bu nevi ha
& ere sık sık tesadüf ediliyor. 
ı ~~Adiselerin yalnız: bir hu

anası vardır ki, o da harp 
~hl~nnın deva.m ettiğini ve 
• J. cıvannuz:da da böyle rüz:
~l r e~_tiğini, bize kendi gözü
~ c Roreceğimiz şekilde hatır-
a·'-ıdır. 
iı_ ıı., çok cefa çekmiş bir mil

İıı ,.Varlığımız ve istiklalimiz: 
ıı~ıır bedeller ödedik. fakat 

t el ra rnukabil, unutulmaz ders 
ol'd e .. Öğrendik. Bizim ortaya 
tlcr lıguınuz örnek, baıka mil-
dct de Yagayı§ ümidi ve mü· 
~ide tevki vermi1tir. Mesela 
İııli) en ilk tehdide boyun eğen 

er •' d' d' l k" tB· ' ,.ıın ı ıyor ar ı: 

clcl' ~ de Türkler gibi müca
c b'e devam edeceğiz. Bizim 
~ ~r Sakaryamız olacak. Bir 
İııli Cale mensup yüz milyon 
lı~l' gelecek nesillere mensup 

erce ·1 ç· 1' · 'ki" l · 'lld rnı yon ın ı, ıstı a ı-

trire >'•tasın diye bugün canını 
y &e kıyamet mi kopar~> 
~ •rlıJc namına ferdi fedakar-
" a~· ' l.İctd ı yolda kar§ılıyan .~~r 
~ ele ruhu, bizim gençhgı-
lcttı · Ve bütün milletin iliğine 
lb \.~ulunuyor. Türk milleti, 

U ,el Uyük kıymet verir. Çün
lı~l. h s~asında yapacağı ~u
İn rnusbet işler vardır. Kım

lınad ~a~ı~da, hakkında gözü 
~gı ıçın sulhü hiçbir zaman 

'ric· b·kasdile bozmaz. Faka~, 
ın 1 

•• ır tecavüze uğrarsak bı
ıkll)~Ozüınüzde varlıktan ve is
'lll~ en başka hiçbir endişe ka
tr d:. Her ferdi hayat, başka u .. 
-l'c §Unce ve menfaat bu 
·ıdc~e feda edilir. Çünkü istik
tk mahrum kalmanın ne de

olduiunu bugün yagıyan 
(Devamı Sa: S, Sü: 4) 

Mavi Portakal 
'teaaı 

•e Çok Merakh 
'•lrlk•llllz Bugtla 

~ ~el Ba,ımrızda 
l(ol'tiaıı 

~rı ve Mihrlnln deuWemJ 
erı d e sl:ıe heyecan \'e zevk ... 

- Verecektır. 

Utlaka Okumallsmız ! 

ne kaldınlmıftır. llüviyetleri teabit edilememiştir. 
Kazaya Arnavutluk sefiri A- Hadise çok feci olmu§, amelele

saf Caculi'nin oğlu Melih Caculi rin ikisi de parça parça edilmiş
sebep olmuıtur. Melih Caculi, ken tir. Kazanın müsebbibi Melih 
di idare ettiği hususi otomobille Caculi yakalanmıştır. , 

Kesik Bir Baş Bulundu 

Ahırkapıda oynıyan iki küçük çocuk 
kovuklardan çıkan bir paketi açınca 

bir kesik başla karşılaştılar. 
Dün akgam saat 19 suların- olunamamıştır, Yalnız: gayet kes

da Ahırkapıda oynamakta olan kin bir aletle vücutten ayrıldığı 
8 yaşında Musavver, on yaşında ve cinayetin beş on gün evvel iş~ 
Perihan isminde iki kız: çocuk, lendiği anlaşılmıştır. 
hisar oyukları arasında buldukla- Nöbetçi müddeiumumi muavin 
rı bir paketi açınca kesik bir baş· !erinden Sadrettin, Emniyet i
la ka?Jllaşmııılardır, Ellerinden kinci ııube cinayet masası ıefi 
paketi atıp bağırarak evlerine Alişan ve Alemdar baı komiseri 
kaçan iki çocuk hadiseyi anlat- Hıfzı kesik başın vücudünü araş
mışlar, iş polise aksetmİ§ ve dı:r- tırmakta ve tahkikatı derinleştir
hal tahkikata başlanmıştır. mektedirler. Vücut henüz bulu-

Bulunan başın cinsiyeti tesbit namamıııtır. 

L. Blumda 
Tevkif Edildi 

:Tevkif edildiği haber verilen 
esıçı rıan::.ız başvekili L. Blum 

Cenevre, 14 (A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Vichy' de yayılan bir habere 
nazaran eski Ba~vekil Blum ve 
hususi kalem müd,ürü Julemoch, 
ihtiyati bir tedbir olarak tevkif 
edilmişlerdir. 

Yapılan Türkiye Düli 
Atletizm Birincilikleri 

Dünkü Türkiye Atletizm birincililderiude U.O metre miniah koıudan heyecanlı bir 
enstantane .(Yazısı üçüncü aayfam.ızdadır), 

,.. 

Başvekilin Tetkikleri 
.Eskişehir, 14 - Başvekilimiz bugün buraya 

gelmişler, şeker fabrikasında tetkiklerde bu
lunmuşlardır. Tayyare karargahında teftişlerde 
bulunan Başvekilimiz 19.25 de Afyon istikame
tinde seyahatlerine devam etmişlerdir. 

Yıl: 1-Sayı: 28 

Son defa altı Fransız harp gemisinin geçtiği Cebelitarıkta lngiliz sahil hava bataryaları. 
Uzakta lngiliz Akdeniz filosunun bazı gemileri görülmektedir. 

Fransız 
Gemiieri 
Nereye 

Gidiyor? 
Cebelitariktan 6 

Harp Gemisi Geçti? 
lngilizler de Bunların 

Hareketlerine 
Mani Olmadılar 

Cebelitank, 14 (A.A.) - Rc-
uter: 

İngiliz deniz makamları, 11 
eylulde 6 Fransız harp gemisinin 
Cebelitarık açıklarından tarktan 
garba doğru geçmİ§ olduklarını 
teyit eylemektedir. Bunlar, Ge
orges LeyguC3, Gloire ve Mont
calm kruvazörleri ile Malin, Fan
taaque ve Audacieux torpito 
muhripleridir. Bu gemilerin git
mekte oldukları mahal, söylen
memektedir. 

Anadolu Ajansının notu: 
Yukarda zikri gecsen Georgea 

Leygues, Montcalm ~e Gloire 
kruvazörleri, yakında inşa edil
miş harp gemilerinden olup her 
biri 7600 ton hacmindedir ve 
32,5 il~ 36 mil arasında bir ıü
ratle sefer etmektedir. Bu kru
vazörler, 132 mil arasında bir 
süratle sefer etmektedir. Bu kru
vazörler; 152 milimetrelik 9.90 
milimetrelik tayyare dafii 8 top 
ile 4 torpil kovanı ile mücehhez
dirler. 

Le Malin, L" Audacieux ve Le 
Fantaaque torpito muhriplerinin 
hacimleri 25 69 ton olup 3 7 ile 
45 mil arasında bir süratle sefer 
etmektedirler. Bu muhripler, 138 
milimetrelik 5, 3 7 milimetrelik 
tayyare dafii 4 top ve 9 torpil 
kovanı ile müsellahtırlar. 

~i 
hlml biaıan 

Fütur11UZca yazıyorw;: 
c Taksim de },killi sokakta 

1 7 numarada oturan Neaime
nin evinde Nennin ve Lutfiye 
adında iki kadınla, Mehmet is
minde bir erkek çıplak vazi
yette yakalanmıı ve ev ıııü· 
hürlenmi§tir.> 

Yahut: 
cSilivride mukim Hüseyin is

minde bir erkekle Ay,e ismin
de bir kadın Edirnekapı dlflD• 
da münasebetsiz vaziyette ya• 
kalanarak cürmü me,hut mah• 
keme11ine sevkedilmiıtir.> 

Gazetelerimizde her ((Ün 
rastgeldiğimiz bu fuhuı ili.nlan
na ne lüzum var? 

Ayıbı yapmak kadar yay
mak ta merduttur. 

lst~nbul halkı böyle bir iki 
avarenin menkıbesini öğren
memekle hiçbir ıey kaybet
mez. Fak-.t bu kabil ili.nlann 
körpe zihinlerde ne gibi ka
rışıklıklar doğuracağı tahmin 
edilemez. 

Kaldı ki, .bir defa günah iş
ledi diye bir adamı, bahusus 
bir kadını gazete ile tethire ve 
onun manevi hayatını yıkmıya 
ne hakkımız var? 

Vazgw;elim bu çirkin ma· 
halle ~~Iİ z'vkionen. 

Askeri Vaziyet 
YAZAN: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
Büyük Brıtan,ya adasına ,.e bil· 

haııııa Londrasa karşı !jlıldetle bq· 
lıyao \e ge<"t', glindti7 de\ anı e
den bir haftalık ha,·a hlil·umlar1-
nın belll ba.'lı netkelerl şöyle hli
Jasa edilebilir: Sanayi mıntakala-
rlle beraber Londranın ağtr ha.ııa· 
ra \'e nüfusça zayiata uframaııı
- •e Londrahlar bir hafta müd
deUe l'ttelerl ıntınakta l'eçlrmlş 
olmalanna ve amme hizmetine a
lt bazı ııervlsleı1n krsmen intiza
mını kaybetmı, bulunmasına rağ

men Almanların bekledikleri hlc· 
ret ve pAnlk olmamıttır. Londra
ldar hayrete lj&yan bir tahammül 
,.e t•esaret göstererek ıtnlrlerlne 

haklın kalnıı'}lardır. 

Gllndllziln yapılan de,·amlı ağır 

hllt·wnların muclı> olduj-u hava 
muharebeleri leh ve aleyhde c•ere
yan t1tınekle beraber (HS\'&'*t!fe•
' 'ukunu) temin edeme.mı,tır. 

9 ve 12 Eylfıl Kilnlerl 1nglll:r. 
aveılanrun vaziyete daha :ı.lyade 

h&klm olduklanna hllkmedlle.bl
llr. İnl'lllz a\·cılarrm cenup mınta
kaamdald ha\"& muharebelto.rlne 
vaktinde müdahale r.demlye<-ek 
bir \·az.lyete ııokmak maksadtle 
dalla ı,lınaldekl tayyare m"eydan
larına çeldlınlye mecbar etmek i
çin Kenı Kontluğundald tayyare 
nteydaltlarına Almanların yaptık

ları hlk-umlar, beklenen neticeyi 
vermemiştir. Almanlann taarruz 
ve lnglllderln müdafaa ku\'
vetlerl zayıflamamıştır. Alman 
ltücumlarmm şlddetl de henüz eon 
haddine çıkarılmamıştır. 

lnglllzJerln gece hücumlan Ber· 
Jln ve fimal denizi ve bllhaıı8& 

Doavr kartısındakl M&n!J Uman
lan ve buradan toplanan «emller 
ve dvardakl tayyare meydıuıJan 
llzerlne tekıılf ectıımı,ıır. 

Suriyede 
italyaya 
Husumet 
Çok Arttı 
De Gaull'e iltihak 
Karan Bekleniyor 
İngiliz Mukavemeti 

Suriyeyi Vichy 
Aleyhine Çevirdi 
Kahire, 14 (A.A.) - Reu· 

ter ajansına Suriyenin şayanı iti
mat membalarından gelen haber• 
)ere nazaran, Suriyedeki Fransız• 
lar :gittikçe general de Gaulle'ı 
iltihak etmiye meyyal bulun• 
maktadırlar. Bu meyil şu sebep 
)ere atfedilmektedir: 

1 - İngilizlerin hava hücum· 
!arı esnasında göstermiş olduk
ları büyük kahramanlıklar. 

2 - Hattı üstüva Ahikaaın• 
daki Fransız: müstemlekelerini11 
General de Gaulle'a iltihak et• 
meleri. 

Matbuatın sıkı bir kontrole ta• 
bi tutulmasına rağmen, Suriyeli
ler harici haberleri almıya mu
vaffak olmaktadırlar. Halkın a
rasında bir çok gruplar Petain 
hükumetine kar§ı I).tftetlerini a
lenen izhar etmektedirler. 

Suriye halkında günden güne 
ltalyanlara kar§ı aleyhtarlık be· 
lirmektedir. 

Suriye hududu, 14 (A.A. )
D. N. B.: 

Terhis edilen Fransız aekerle
rini hamil iki gemi Beyruta ha
reket etmiştir. 

Zengin Bir Dilenci Daha Yakalandı ! 

- Bugünkü Avrupa ile farkımız şu ki: 
Or~da zenginler dileniyor, bizde dile~ciler 
lii~e zengin l 



! 

SARI Hopalı Mehmet 
Maceralarını 
Anlatıyor 

KORSAN 
-2-

Sarı Korsan tefrikamızda dün çıkan kısmın hülôsası: 
S... Konan diye anılan Hopah Mehmet, ifplcilerin 

Clivani ...ıa.tuıdaki hapiabanelerine dÜfllliiftli. Orada br
...ı.ı.rı ııökiilmüı TI! lmmikleri lonhncıya kadar dayaktan ıe· 

çirilorek Polis Müdüriyeti ne aevkine karar ..-i1ınifti. 

yollar ıösterdi. lnalcilerle mü· 
cadeleye te,vik etti ve ıututan 
kinimi körükledi 

lstanbulün Sıhhi 
Durumu Gecen 
Senelerden' iyi 

Vil!yet Hıfzıssıhha mecliai, dün 
Vali J\.1.uavini Hüdai Karatabanın 
reisliğinde içtima. ederek ıehrin 
sıhhi vaziyetini tetkik etmiıtir. 
Bu tetkik neticeainde aıhhi va
ziyetin geçen senek.ine nazaran 
memnun~eti mucip bir halde ol· 
duğu, bilhaasa sari haatalıklar 
bakımından bu aene aıhhi vazi
yetin a.ec;en eenelc.inden daha iyi 
bukını:luiu ıörülmüttür. 

Hıfzıuıhha mecliıi. f"hirdeki 

Bilın<om ne kadar bir vakit 
geçtikten ııonra, katlandıiım a· 
cıya allfmJJ, uğradığım felake
ti bütün acılar ıile anlam,.tım. 
lnsafltZ gardiyanbatt ile ııoyouz 
yardakçıaı, denildiği ııı"hi etlerimi 
lime lime doirunamıtlardı am• 
ma, aol elimin üç parmağım tır· 
nakaız bırakmıtlardı. Şiten ve 
moraran parmaklarımdan kanlar 
akıyor. aızıaı cij:erimi yakıyordu. 

Sözlerinin samimiyetine 
aaniye bile fÜphe etmedim. 
söyledi, ben dinledim. 

bir nüfuı kalabalığını ıözönünde bu 

O g""'eyi ııoijuk ve nemli taş
lar W;erinde kıvrana kıvrana ge
çirdim. 

() ılundurarak bir teırinievvelden 
itibaren ıehirde genit ölçüde bir 
bit mücadelesi yapılmasına karar 
verrniftir. Eminönü, Küçükpazar 
T ah taka le., Ahırkapı gibi ıehrin, 
bekarlarla meıkOn mahallerinde 

Karaköye ıeldiğimiz zaman, 
.kolumdan yavllfÇa çekti, T atha
nın yanındaki dar aokaktan ıe· 
çirdi. Kürekçiler caddeıinde kar
ııma geçti. Gözlerini gözlerime 
dikti: 

- Arkadaf, iyi dinle beni ... 

taramalar yapılacktır. 
Bu huıusta lstanbul Sıhhat mü 

dürü ıunlan ııöylomittir: 

,_ObJa_oadu __ h' 
Aksarayda Bozuk 

Bir Yol 
Bir dostumu ziyaret mabatUJe 

Akaarayda Beya&rt meyduımm 

biraz aş&ğılmda A~e ııok&
ğıadan ıı;e!)tlm. Etrafnıda bllş11k 

ve yeni apartımanl&r bulmı&D ao
kAğın hail pek çirkin bir manza.. 
ro. a.rzedlyordu. Yer • .,_ Ç'Ukur

la.r ve tilnıselder otomobWerden 
ba'ka halkıa bile geçmw10e en
gel oluyor. beledlyeden bu yolun 
biran evvel lnf&lmı laUyoruz. 

YARDIM İSTİYEN B1R 
VATANDAŞ 

Erefllde Franoız maden flrke
tıade lıasaam utalıfı yaparken 
başıtna bir ka&a geldi. lnflWı: ne
ticesinde bir ayatmu kaybettim. 
Be! nllfualu bir aileyi beslemlye 
mecburum. n~ çocuğum mektep 
çağındadır. Yardnn 19tlyorum. 

VAPUR KAMARALARI 

Bl1%cı\rlr gllnlerde yaJmı 19ke
lelerde 1'Jlyen yoloa vaparlarmm 
arta. kamara penoe.relerl açık ba
lnndoruluna yolcalar rabatltZ ol
maktadır. Rü•g&rdan 19tlfade et
mek 19tıyenler, rttvvteYe !llkma
lı, orta kamara rllzg&rdaa mtlt.e
... 1r elaıılara bıralalmalıdn-. De
nlzyoUan ve Şirketi Hayriye ida
releri ııerJn havalarda laımara 

pe.ncerelerln.ln açılmaması hnsu· 
ınnu t.emıa etınel!dlr. 

Yer Sarsıntısı 
lstanbulda Fazla 

Tahribat Yapamaz 
Dün gece saat yirmi ikiye doğ· 

ru ıehrimizde kuvvetli bir yer 
ıarsıntıeı daha olnıuıtur. 30 sa
niye devam eden bu zelzelenin 
merkezi lstanbula yüz kilometre
lik bir mesafededir. Zelzele yü· 
zünden hiçbir hasar kaydedilme· 
mi§tİr. 

Rasathaneden bu hususta ma
lumat istedik. Bize ıunları' söyle
diler: 

<-- Zelzele devamlı değildi. 
lstanbu!da zelzele tehlikesinden 
korkulamaz. Ş8lırimiz, ıiddetli 
yer sarsıntısına maruz kalan ve 
Balkanlarla Kafkasya arasında 
bulunan zelzele hattının dııında
dır.> 

Üniversitede arkeoloji iılerile 
meo-gul olan bir profesör de §un
ları söylemi~tir: 

Bu muıaibet gecenin de niha
yet aabahıt olmuıtu. Doğan gü
llet bulunduğum bodnnnu ııık· 
\andırdı. Yüreğimi de, intikam 
ve kurtulmak ümitleri doldurdu. 
Neden diyt! siz sormadan sebe
bini ben söyliyeyim. Çünkü, 
bodrumun bir insan aıiaco.k bü
yüklüğünde olan pencerelerin· 
den birinin yan aÇık olduğunu 
gö'rmiiftiim. Scvmç ıözümü ve 
gönliiıqü hiç bir azap çekmemİJe 
döndüllllÜftÜ· Buradan aavuf" 
maiı kunnuf. fınat kol\amıya 
kol"'lmuııtum-

Böyle felaketli demlerde., millet 
ve memleket için çalıtacak erler 
arandığı günlerde senin gibi bir 
babayiğiti eötürüp müdüriyete 
teslim etmeği, öldürüp mezara 
ıöm;,ekle bir tutarım. Böyle bir 
bareketi alçaklık sayarım. Evra· 
kını eline verip seni ıimdi hıra~ 
ltacağım. Fakat, bir daha tutul· 
mıyacağınıı, bugünden sonra 
millet ve memleketin hali.sı için 
çalııacağına Türklüğün §erefi na
mıP.!f. ha.na. söz ver ..• 

- Şehirde •ncak haftada bir 
tifo vakasına tesadüf edilmekte
dir. En ıon yapılan istatistiklere 
nazaran dünyada mevcut hükU· 
met merkezJeri arasında en az 
hastalıia tesadüf edilen ıehir ls
tanbuldur. Beynelmilel iotatiatik
lerle sabit olan bu hakikat yüzü
müzü güldilrmelidir. Sıhhat Ve
kaleti, bu birinciliği gelecek sene· 
lerde de devam ettirebilmek: içİn 
sıhhi mücadeleye geniı mikyuta 1 
yer vermektedir.> , ____________ _, 

<- Balkanlardan uzanan bir 
hat Marmara denizinden rcçer, 
ve lzmit üzerinden Orta Anado
luya varır. Erzincan ve civarın
da vukua gelen. zelzele bu hat 
Üzerindedir. Bu hat, ıarka doğru 
uzanır ve Kafkasyaya varır. Zel
zele hattı üzerinde yer sarııntı
ları ilanihaye devam edecektir. 
Yer ıarsıntılannın merkt!zi dai
ma değiıebilir. Temenni edelim 
de bu merkez, Kafkasyaya uzak· 
lafOm.> 

Faka!, buna. hacet kalmadı. 
Biraz ııonra, güıııiin :ube.nileri be· 
ni, bodrumdan çlkardılar, bütün 
ıece Iİfire fittte koca bir tomar 
)ı.Jine getirdikleri evrakım ile 
birlikte, lıtanbul Polia Müdürlü
ğüne götürmek içOıı Suat Efendi 
adında bir Türk polisinin eline 
bıraktılar. 

Zindandan Polis Suat Efendi İle 
Çdı:bk 

Herhangi bir tıehlikoClen hiç 
beklenilmiyen bir zamanda, an· 
sızm kurtuluverenlere f&§kınlık 
geliyor. Bu hiaain t.elİri altında 
idim. Hem yürllyordum, heı_n de 
kapıldığım korku ve kuruntu İ· 
çinde, aık sık dönüp ardıma ba
kıy~ıdum. Şimdiki Beyoğlu Be· 
lediye dairesinin önü.ne vanneı
ys kadar hiç eöz aöyleıneden ya
nımda. ıriden Suat E.fendi, yürü
yütünü biraz yavqlattı. Bir bağ 
ile boynuma aaılı olan aargıh e· 
lime yan gözle baktı. Bu bakıt1 
aramg:da fÖyle bir konuıma aç• 
tı : 

- Ne oldu elin<', parmakları· 
nı mı doğradılar} 

- Hayır tırnaklarımı kopar• 
dılar. 

- Vah vah, iamin ne aenin) 
- Mehmet. 
- Nereli ve kimlerdenıin} 
- Hopalı, bir fakir evladı-

yım. Babam züğürt bir kayıkçı, 
anam da İl buldukça çal1'&9 :ı:a
vallı bir aylıkçı idi. ikisi de çok 
oldu öleli. 

- Bu herifler seru ne için tut· 
tular} 

Dedi ve cevabımı beklemeden 
zarfı elime verdi. 

Beni s.n-t Bırakan Polia S....t 
Et.ıdinin Elini öPtüm 

Bu yübek kalblilik kaqısın
da diz çöktüm, Ya;ına göre gÖr· 
stisiiz ve havai sandığım bu mert 
ve ağır batlı delilı:anhnın heye
candan titriyen ellerini saygı ile 
öptüm. 
Gördüğüm insaniyet bana hür 

rİyetimi kazandırmaktan ibaret 
kalmadı. Hak yolunda ve istik
lal uğrunda çalıştığını ıonradan 
öirendiğim bu genç, bana yalnız 
nasihat değO, ayrılırken biraz 
cep harçlığı ile bir de tavsiye 
mektub~ vermek cömertliğini 
de aöaterdi: 

- Hiç durma bu taraflard a .. 
dedi. Hemen ıimdi Kadıköyüne 
geç. İnzıbat yüzbatısı Mesut Be· 
yi bul ve bu mektubu ver. O 
icap eden ıeY.lcri yapar ve belki 
de seni adamları araaına katar. 

(Devamı var) 

(1) Su&t Efendi, 9undl emel<lı 

komiserdir. Ayaspa.şada oturmakta
dlt'. 

Çarşamba Gecesi 
Leylei Berat 

l.tanbul Müftülüpnden ı 
l 7 eyliil 840 salı günü Şaban 

ayının on dördüne müsadif ol
duğundan mezkur salı günü ak
tamı (çartamba gecesi) Leylei 
berat olduğu ilan olunur. 

Behçet Uz'un Ziyafeti 
lzmir, 14 (A.A.) - Belediye 

reisi Do_ktor Behçet Uz dün ak· 
şam fuar gazinosunda matbuat 
ve ajans erkanı ıerefine bir ziya· 
fet vermiıtir. 

Kısa Haberler 
* KADIN EŞYASI - Bul

gariıtanda.n cam kumu l'etiren 
Nimet motöründe deklire harici 
bulunan kadın O§Yaları muoade
re edilmittir. * FRANSA TİCARET AN
LAŞMASI - Fransa, Türkiye 
Ticaret anla~ması birinci klnun 
nihayetine kadar temdit olun
muştur. 

-k DOLAR ALDI - Galata· 
da baka! Ali, dolar alırken cür
mü meşhut halinde yakalanmıf, 
ve ma~kemeye tevdi olunmuo· 
tur. * FAZLA YOLCU - ls
tanbul Liman Reisliği fazla yol
cu alan vapurların aahiplerini ce .. 
zalandırmıya karar vermiştir. 

Orta Okul Kitapları 
Satışa Çıkarıldı 

Ankara, 14 (Hususi) - Ma
arif V ekil\iği okul den .kitapla· 
rının satıı ıe,kilttını geniıletmit 
ve aatıf usull~rini ve iıkonto nia
betlerini baeitlqtirmiştir. 

Bu ıene, lzmir, Afyon, Adana, 
Antakya, Sıvaı, Samaun, T rab· 
ı:onda birer yayınevi açıJmakta· 
dır. Den yılı batında latanbul ü· 
niversiteıinde de ayrı bir yayın· 
evi açılacaktır. 

1940/ 41 den yılı için bütün 
ilk okul kitapları hazırlanmıı. sa
lıf& çıkarılmııtır. Orta tahail ki
tapları da 20 eyliil tarihine ka
dar tamamlanacak ve aatıta ar· 
zedilecektir. 

Okul kitaplarının tedarikinde 
herhanıi bir müıkile ujirıyan her 
.kNin derhal Vekillik Nctrİyat 
müdürlüğüne keyfiyeti bildirmesi 
nin ali.kadorlara ilan ve tebliğ 
edileceğini de öğrendim. 

Tip Talebe 'Yurda 

İmtihanında Kazananların 
İsimlerini Neşrediyoruz 

Tıp Talebe yurdu ıiriJ İmti
hanını kazanan aençlerin. mezun 
oldukları liselerin adları ile be
raber, isimlerini -neşrediyoruz: 

Adana Lioeıinden: Muzaffer 
Adaaakun. 

Afyon l..ioeaindaı: Sadık Gün
ıı;ör, Sabri Tuncel, Ali Eraslan. 
Ankaı-a Erkek Lisesinden: F e· 

ridun Gürol, Nevzat Ülgen, Er
kin Kandftrrir, E.Tdoian Noyan, 

İbrahim Erdoğan. 
Ankara Gazi Lisesinden: Ad

nan Öztürel, Ahmet Akman, il
mi Gürsoy. 

Antalya Liaeoinden: Nevzat 
Gülen. Necdet Okan. 

Bahkesir Liseainden: Emin Üı· 
tün, Hikmet Ertürk,. S&it Altay. 

Bursa Liaesinden: A. Şerif Er
bek. 

Darüff&faka Liseainden: Hay 
rettin Taşkın, Mehmet Bozkurt. 

Denizli Lisesinden: Necmet
tin Oğuz, N. Salih Baykent, Fa
dıl Yurtoğlu, Haşmet Yalaz, Hü· 
ıeyin Misoğlu. 

Diyannııkır Li.esinden : Rah
mi ıGerçel. 

Edime Liıeııinden: 1. E.krem 
Kospançalı, Suat Vural, Hüseyin 
Yeşil. 

Eskifebir Lisesinden: Hakkı 
Erıut. 

Gaziantep Lisesindan: Cahil 
Erkan. 

Haydarp&fll Liseoinden: Tah
ain Çifçi, Samih Zan, Avni Öza • 
tay, Hüseyin Erençin. 

Hayriye Liaeıinden: H. Hüs· 
nü Varlık, 

İıtanbul Erkek U...inden: 
Abdülkadir Pekmez. 

İzmir Birinci Erkek Liaeain
den: Raşit Mente§e, HulUsi Gün~ 
türkün, A Necati Akııül. Orhan 
Erol. 

İzmir İkinci Erkek Lisesin
den: Arif Tunçyürek, Hakkı 
Tuncer, Fuat Berberoğlu, Y. Zi
ya Euoy, Faruk Öğüt. Bedi E
Talp, Muzaffer Dedcoilu. 

Kabataı Lisesinden: Ali Os
man Tükel. 

Ka.stamonu Lisesinden: Salih 
E.noy, Server Sümer, Kemal 
Bayrakçı, Muharrem Atay, Cahit 
Ba§kale. 

Kayseri Lisesinden: Sadettin 
Bilgiç, Ziya Yılmaz. 

Konya Lisesinden: Aoım Sa· 
lih, Ali Ahçıgil, T a~i.n Ergün, 
Faruk Şükan, Salô.hattin ilhan, 
Fethi Ergun, Liitfi Özdağlar Fu
at Eroğlu, Kemal Demirozman. 

Kütahya Llaeıinden: Kemal 
Gürol. A. Necati Arı. 

Malatya Lisesinden.: Nurettin 
Erk, Rüknettin Tözün. 

Samsun Liseainden: Salihat
tin Gönen, Ahmet Gülüm, Ab
n1et Fazıl Baran. 

Vefa Lisesinden: Şerafettin 
Kılıç. 

Y ozp.t Liseeinden: Necmettin 
Keleıoğlu . 

Rusçuk Bulgar jimnaayonun• 
dan: Salim Canıev. 

Gençlerimizden önlerindeki 
tahsil devresi zarfında yüksek 
ba,arılar dileriz. 

OfJNON R6PORTA.JI 

Balık Mevsimi Geldi 

Balıkçı Memltfketindeyiz, 
Ağ İpi Yapacak Yok 

Balıkçıl_arın bitm~~ tüken· ı dL o tarafa baktığım~zı aö • 
mez dertlen vardır. Dun yolu· - O kutuların içı do 
muz bunların çokça miktarda Filistine göndereceğiz, dedi 
bulunduğu Balıkpa.zarına uğra- ili.ve etti: 
dı. ilk rastladığımız eıki bir ha· - Lii.kerdamızm 
lıkçı: terisi Filistinlilerdir 

c- Gel bayım, gel..> diye Reis sözlerine d~vam etti• 
söze başladı: - lıalyanlar torikleri111iıİ 

- Miı gibi balığın lezzetini hrlar, Geçen sene 45 milyon 
bilen pek az. Pi~irilirken koku- torik sattık. Bu miktar onlat 
ıuna. yerken tadına doyulmı- nüfuslarına nazaran bir öğl• 
yan balığı bir türlü her tarafa ıo- meğidir. lıa!yada 23 7 balık i 
kamıyoruz. Balık, lstanbul, iz- serve fabrikası vardır. 
mir, Mersin ve daha buna ben.. Arkadafl, reisin ıözünü k 
zer sahil memleketlerimizden i- - Biz de ise henüz bir 
çeriye gidemiyor. Bu kadar rek· bile yok, dedi. 
lam ediıime bakma. Balık ıçın Bir balıkçı: 
uydurulmuı bir ata eözü vardır: - Bu yüzden denize çıkı9 

<- T u;an anmasın, yiyen lık tutmuyoruz. Satılma 
doymaıın, ıatan para koyacak sonra ... 
yer bulmasın. :. derler. Biz de tu- Bu da yetmiyorm.uı "' 
tuculardanız. Balıkçı memleketindeyiz. Al 

Karııdan yanımıza doğru ge· yapacak yok. Balıkçılıkla ~ 
len birine aeslendi: ra§mıyan memleketlerden 

- Reis, buraya gel.. ağları için İp satın alıyoruı. 
Rumeli Fenerli reia, ikramda Harpten evvel, iki kilolııi 

bulunmak istedi: paket ipi bet buçuk liraya 
- Buyurun, bizim dükkana.. dık. Şimdi ayni ip, on bet 

Size taze lakerda ikram edeyim. dan on para aıağıya alın 
Reisin elile gösterdiği dükkan· Dinlesek, !!aha çok sÖ 

da bir çok llkerda kutuları var· ceklerdi. Selam verip uzak! 

PiYASA VAznETf 

Finlanda ve İsveçle Olan Ticaı1 
Münasebetler İlerliyor 

Finlanda ve laveçe sık sık mal 
gönderilmesine devam edilmek
tedir. Kara yoluyla yapılan nak
liyata rağmen bu iki memleketle 
ticari münaa~betlcrimiz gittikçe 
inkiıaf etmiye baıla.mııtır. Dün· 
her iki memlekete de mühim 
birer parti yaprak tütün gönde· 
rilrnişt.ir. Ayrıca Macaristan ve 
Bulgaristana da palamut hula· 
salan, fındık, balık luınservası, 
tuzlu barsak ve darı gönderilmiş
tir. Yapılan ihracatın tutarı 5 5 
bin lirayı geçmiştir. 

Ticaret Vekaleti 
Müsteşarı 
Bir mliddettenberi ıehrimlzde 

bulunmakta olan Ticaret V eka· 
Jeti Müsteaşrı Halit Ziya Keşmir, 
bugün Ankaraya dönecektir. 

Müsteşar, dün T'icaret Mınta
ka -Müdürlüğüne giderek Veka· 
lete ait i~ler etrafında malUmat 
almı§tır. 

Fiyat Yükselişi 
Orta Anupa memleketlerin· 

den gelen müteaddit talepler Ü· 

zerine keten tohumu, susam ve 
kuş yemi fiyatları yeniden yük
aelmiye baglamııtır. Fiyat teref
füünÜjl ba§lamasını mütea.kıp 
Zahire ihracat Birliii idare he
yeti toplanarak vaziyeti tetkik 
etmiı ve bu gibi hububat ve za
hireye asgari ihraç fiyatlan va
zcylemiştir. 

Ancak son günlerde ihracat 
fiyatları yeniden yükselmek isti· 
dadını gösterdiğinden, Birlik bu 
ınaddelerin yeniden fbratlannı 
tesbite karar vermiştir. Bu ka
rara rağmen piyasalardaki faali
yet devamlı surette artarak au· 
samlar 24.50 ve keten tohum
ları 2 3, kuş yemi 8.50 kuruta 
fırlamt~tır. Bu vaziyet ka8t111n-
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da birliğin de fiyatları yen 
teıbit etme.si lizım gelmekt 
Gerçi kuı yeminin (fon) 
olarak alınmakı.. olan h · 
kaldınlmasile vaziyetin bir d 
ceye kada.r tanzimi düf(in .. 
İse de sah,ların artmaıı • 
tedbirler alınmasını mucip 
caktır. 

Mehmet Adal'ın 
Csnazesi Kaldırıldı 

Başvekalet husus! kalelll 
dürü Hasan Şükrü Adal ve 1" 
•on valisi Osman Sabri A 
pederi, Balıkesir varidat ın~, 
lüğünden mütekait Limnili P' 
met Adalın cenazesi dün 1' 
!köyündeki e'linden kaldırt 
Kızıltoprak camiinde ikindi 
mazı kılındıktan ıonra Er 
SahrJl.O'ıcedid mezarlıima 
nedilmiıtir. 

Merhumun oğullarına v• 
derli ailesine beyanı taziyol 
deriz. 

- Bilir miyim be kardeı} 
Dün aabah, ortalık ışırken bizım 
Top Ömerin Kalafat yerind..ki 
kahveainden çıktım. Çetmemey
danındt.ki börekçiye ıidiyordum. 
Büyük ıebilin sokağında arkam· 
dan an11zın koltukladılar. Kan· 
dimi toparlayıncıy& kadar, dört 
kiıi birden üzerime çullandılar. 
Çok gafil avlandım, poliıı efen· 
di .. • 

Mlazevl Oen9 Ad•• 
lobn Tren,_ oteldeki odMmda döntlp dolaıııyorda. O ka

dar -.p ki, sokaktan gelen gtlrWtbyü Jıemen 1ıem .. 
duymuyor rtblydl. Elinde iki tane uyatro bUeU tatayerdu. 
Bunlar Kovent Garden opera.ıunm iki koltuk bUeU idi. 

MAVi--1 
PORTAKAL 

fırlattı. Ak,_ rllzprı bileti uçurdu, J&>af yavat otellıı 
kaldırımına kad&r rötürdU. 

John, penceı'eden sarkarak gözüyle bileli takip ediyordu. 
Yoldan ıecenlerl dikkatle ıö:ı:den geçiriyordu. Bil' polis o ta,. 

rafa dotru yürüdll, biletin tanı yanından reçtL Bir gazete 
mtlvez.ıı koşarak reçlyordu. Bileti gör...,k halt yoktu, E 
Undek.l cazeteıerl biran evvel ıatmıya çalışıyordu. O aralıl< 

mlık çalarak Y•V&f yavBf ytlrllyen bir adam John'nn gözüne 
ilişti. Gldı,lne bakıJuv. bileti mutlalıa gö~tıp aı-ıctı. Tan• 
o anda telefon caldı. ılohn biran l~ln pencereden ayrıldı oda· 
nıa öbür kö,..lnde duran telefona l'81<Iattı: 

Babadan Kalma Bıçaivn ve 
.Arı.adat Yadia;in Tabancam! 

Gibni!ti 

- Bu ak,am içôn bot ve sevtmll bir arlmdaf ~ 
Diye dtlşllndU. 

Kendlolni ~k yalnız blıHıedlyorda. Seaelerdeıılıerl ._aııı 
- Sillhııı yok muydu üzerin· A1rlkada ~· oldutu için Londrıı.dan ııok ....,.. mal< 

' 

YAZAN 

WilJiaın J. MAKiN 
ÇEVİREN 

Reuan AE. YALMAN 

-1-
de} b kalmış, eski muhitini ve arkad&Şııut:nı kaybetnılllt. 

- Bir Amerikan altılısı ile ~r ince, fakat adaleli vllcndtl, gtln"!tea Y"""'1' yüztl, kurla· - Evet, Mavi Portakal-· Buraya bip ptmedlnlz mır A.,.. 
de ııöğüt yaprağı bıçağım var ı nl cöslertnln berrak b&lotJArile dalma berlı"91n dikkatini -.et, oJz çoktanlıerl Lond11adan Qzak kalclımz. Baruı ~k et· 
Amma, el atmıya vakit kaldı mı ıı..me peı.en bir adamdL Ttyatro bUetıerlni aatıuı •'1ü el- Jeneell bir bar ..• ~ da l><'lc yalan. Kime ııonaan: cös-
ki... Herifçi oğulları ıoluk bile blaeU, tace kqlı pnç kız bile, bUetıerl -- bDdlalnl terır. Jflz herhalde orada ll&balılıyacafız. Sisi mub•kkaJr 
aldırmadan .kelepçeyi bilekleri· dlkk-Ue stwnll,ttı. iki bilet al.maktan ma_, Lond...ıa- beklerim. A.l1alıa nmarJadık. 
me vurdular, ıilahlarımı alıp be- ki ilk ·"'--ını walmz --'rmem-~. Matlaka bir ~-~- ar- •--•- •---,-u , •~· -w ~ lobn Wefonu canı 11kılmıt o-- kapattı • .,ı ten ctdl· 
ni bu hale koydular iJte... kadat balnıalı idi. Nihayet eoklılen t.anıclıft Betti batırma yordu. Fak3t karıuya hakkı var ınıydı! Betti pbl 90k alı-

- Yazık.. gol dl: - olu g'"1ç bir kadm her 19tenllen akf&Dl ıerbest olamaz-
- Yazık ya. Bıçak babadan _ Tamam. Bettı•yt davet etıneJlytm. Diyerek tAılefona oa- cb. Betti öyle blı' kibar muhite mensuptu ki, bura kaclınları-

kalma, tabanca da bir doıt Y•· nm .......,.., en metsul it adaml&nndan daha dyade doludur. 
digi.rı idi. ikisine de çok yandım ~~ kendisine cırlak oeoU ltlr Fr&nonı blmıetçl cevap Sonra bu oon moda insanlardan blrl91ne Operadan Fauat'a 
doğrusu... venıı, aonra.dan arkadaşı Bettı'nln .esini daydu: dtn!mıeyt t.ekl'f etmek de abes defll ~lydl ! ıJohn Atrlka or-

- Sıkılma o kadar, Canını _ Avdettıılıe ne kadar oevtndll!ml bilseniz John ... Bana Dllllllarmda dolaşırken Waper m11>lkl•lnl hayalinden geçiren 
kurtardın ya, ıükret buna da... tarif edemem. Fakat niçin hana vapurdan bir telgraf çek· romantik bir pnç idi. Bu ıUrat de>Tlnde Londra içinde O· 

Yarenliği ilerletmiıtik artık. medll'h! Sesini• ne kadar değiş~ Yolma Afrika Adetleri- ~ diltUn"""k k"9 kiti bulablllrdLT 
Polisle bir ıuçlu vaziyetinde de- ne almp da medeni bir ln•a.n olmaktan vas mı geçtiniz T Tiyatro biletlerini JıM& elinde tutarken, btltlln bunlan 
iiJ, adeta iki eaki dost 1ibi kol- ;ob, genç kadın< tiyatroya davet etti. Fal<At tU cMabı diltUntlyordu. Pencereye yaklaştı. AŞ&lm Londraruıı en ka
kola Şi şhane yokuşundan iniyor, aldı: Jabalık aokaklanndan birisi olan Strand idi. Uzun zaman· 
millet ".e memleketi" . ba~ıı:ıa çö· _ TabU pek isterdim. )lleınnualyetıe. celtrdlm. Fakat du.lıerl LoLGradaa uzak Y-"l oldufu lç!n Lu kaJıholık 
ken felaketten bahıs ıle ıçın ı ç n haftal;..,danberl bu ak'I""' bir yere glbnek için başka arka- sokal<talrl oteli seçmişti. 
ağlıyor ve inliyorduk. Suat l... da.şiara 9Ö'Z ve:rdlm. Ttyatroda.n sonra &iz de (Mavi Portakal)& BlrdenbJre i~·lne bir rtklr doğdu: Mademki Betti onu atıat
fendi ( 1) gerçekten yurdunu, f geliniz. Ben tllen<'eli ve sevimli birçok arkad.a,larla orada ola- mıttı. 0 da Londranm adsız ·ınaan klltlf'ıtlnden kendlalne bir 
milliyetini seven iyi kalbli bir de· catun· sı.ı tanı trrmrn. Görecel<l!lıılı ki, operadan çok, bara- arkada.' S'."'ecektL Sol aft doldqljan Inııa.ı dalgası içinde kea-
likanlı imiş meğer... S<;•leri ile, da etleneceıu.ınız. dlAI gibi romantik mmlkl•">n bOflanaıı elbett.> h.r bafkaııı 

- Allo, .Uo. 
- Oruı kimya ~a mar 
- Hayır, b1lrUI oteL .. 
- Attedenlnbı: ~ nmnara vermlfler. 
Jobn ~ pencereye k.,tu. Biletin yerinde yeller 

eolyorda. SolUıldan reçen yıı.Jerce lnaaadaıı blrlal onu gö· 
rllp alnuttı.. Tail rllzrArmuı kendlAI için ne taraıtaa eotlfi· 
n1 rörememlttl. later IAtenıM akfanlı beldlyecektL 

Kovent Garden Operumm rtrı, tarafları blrP>k ıllaltı el· 
mulı kaduı.lar, tn.klı erkeklerle dolu ldl. lollll perde açıl · 

mazdaD biraz evvel reJnılttl. M ı kla etratma bakındı. Ya
nındaki yer lıAIA bo9tu. Delice .-ermlt oıcıııta karar ıacaııa 
uçma bir netice mi venıcektı 1 Yokaa tali kenılllllne yardım 
ederek blraıı: ıonra hayatına b., bir teudtır karı,bnıc&k 
mıydı! Jobn bunları dtlftlnUrken et..rıa bir luıreket oldu. 
alıall te16fla hep biri tarata bftloyorda. Jlral ve Kraliçe U· 
yatroya geJmı,tı. Blltııa rtızıer onlara oevrilmlttl. Londranıo 
en kibar lmanlan hep buraya toplaımuttı. Jobn ııatda oohlo 
tek tılk kendlllne ....... ytlz1er prtl,yo~ ve ııelAmlıyordu. Ilu 
tarafta pı:p bir adam sö•llne ıu,tL Emler, ııtyalı aaçJı, yakı· 
tıklı bir rençtL Sol eUD1n ldlçtık p&mıatmcla bir pırlanta 
yllztık vardı. Her el Iıanketlnde etrafa ktlçtık ""'1ar saı:ı . 
yordu. Yanuıcla daran yeşil elblsel~ kızıl un aaçJı ırea9 .., 
gJzel bir imla koa.,.ayorda. Ah, ı,te bu im, ookap atılan bl· 
JeU baloa, ywımdalrl bo9 koltufa ıel9e ae parlak bir §OY 

oı-t bana yalnız teselli dciil, daha lobn ıordu: da vr>rdı. Beli<! do ta!! lı:-ndlslnl böyle bir lusanl& tuJu1tur.ır-
çok cesaret ve feragat dersleri _ ~vl Portakal mı dcdlntz? du. BUeUer!..n blriılln.t permakları anwar1.a uJladı ve .,{,kata (De\·anu , ·or) 
verdi. Yurda hizmet için bir çok ... ...,..,..,..,..,..,....,,.. ...... ,.. .. ;oıı; ... lliiiiiiiiiii81iiiiiiliiiiii""'"'"'iilmli..,. ...... ~..,,. . .., .• -.-.;.. ... -........... ..,. ... ...,...,~,......, .... ...,..;;; ... ...,.,,,... .......... .,..., ... .., .... ...,..,..,..,.,. .... .,. ... .;....,...., ....... ~ı 

• 

Bagbkl Progrd 
1,30 Program 8.35 Müzik 

(Pi.) 9 Ajana haberleri 9.10 :ıı;. 

m - Yemek lt•teııl 9.30 Müzik: 
ıar (Pi. ) 

12.30 Procram 12.85 Yeni 
12.50 AJans haberleri 13.05 TIJf 
13.30 Radyo salon orkestnw 

18 Program 18.05 Mllzlk: parJI. 
YI (Pi.) 18,30 Arjantin tali 
(Pi.) 18.45 Radyo caz orl< , 
19,3Ô Zeybek ve oyun havaları 1 
Ajans haberleri 20 Btlytlk faıııl 
ti 20.45 KonuftDa 21 Muhte!lf 
!ar 21,30 MUzlk 22.30 Ajans h 
rt 22.60 Cazbant (Pi.) 23.30 

TAKViM 1 1 
15 Eylfil 1940 

PAZAR 
YIL: 1940 - AY: 9 - G°O!f' 

BUMJ : 1856 - EYLtlL: ' 
etCBI: 1859 - ŞABA.": ıJ .~ 

VAKİT VASATl ı:v;, 
Gtl"NEŞ : 5.40 11·,, 
öCLE : 12.09 6-,. 
1K1ND1 : lMl 9.jl 

AKŞAJI!: 18.19 l~~ 
YATSI 19.45 ;,,. 
lMSAK : 3.59 
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iCMAL • M6HRD'NIN FELEK 
SiYASi 

İngiltereye 
Taarruzdan 
Cayıldı mı? 

Beş Yazan: MiHRi BELLi 

"Amerikada Rüşvet Yoktur,, 
~ Yaz:an: B. FELEK

Zarf Buhranı 

.HAFTADA BiR Harp neleri eksiltmedi, nele 
ri kıtlaıtırmadı ki... Paradaı: 
hayaya, gıdadan insafa kadar. 

Yazan: B. 
S on haberlere iÖrc. aske- Nedir Ba Bbg&r Meraln'l 

fELEB. 
mlş, ksldrrımlart muntazam detııcll· 
inişli, çıkıflı; kaldırımlan 1>ozuıctu. 
l\INelA. 2150 klloluk bir zeytin fıçı· 
smı araba ile nakledemcz idiler. Bu 
:Cıs,-ılar, afırbğma göre iki, dört, altı, 
seklı: klşlllk gruplarla \'e kalm gllr
gen ıunklarla kaldınllr, nakledllirdl. 
1şt.e sırık hamallığı bu idi. 

Diyenin Aklına Şaşarım Bu iki ucun arasındaki mad 
di, manevi bütün eksilenleri a 
ragtırmıyalım da içinden birin 
alalım. 

l ri vaziyetlerle muvazi 
~.arak inkişaf eden siyasi ha-
ıaclerin ba§ında, yine lngilte

tcnfn İ§gali meseleai geliyor. 

Bizim halkta bir yel, bir rllı:gı\r 

merakı batJadı kl; sormayın! 
Tram\"&Y pencereleri, \"Spor pcn· 

cerelerl, tren pencereleri, oda, sofa, 
apartunan, ban, hamam pencereleri 
fora? 

Kansas Beledi11e Teşkilatının Başındaki Adamın, 
Bazı Osmanlı Paşaları Gibi Rüşvet Aldığını, 

Çevirdiğini Öğrendim Gangsterlerle Dolaplar d Mister Churchill, son nutkun
k a, Alman istila planının ya· 
dı.nd~ tatbike baılanacaiını bil· 

1nnışti. 

:utuktan ,sonra muhtelif kay
~ lardan alınan telgraflarda, 
d.•rruz huırlıklannın ~on had-

Medeniyet n terakkinin gadrine 
ufnyıın orijinal mesleklerden biri de 
bu sırık bamallıltdır. 

Demek benim temiz gömlek ile ta- _ 2 _ damcağıza bana karşılikta bulunmak 
ze traş lstenUen tesiri yapmıştı. f t.ı eri 
Oto b 

xrsa nt v yonun. Hepsi o kadıır •.. 

mo ile atladım. lhti Dünkü kısının hu· !"'sası·. Yalan s!:lylediği yUzUnden belll idi. 
yar sözüne devam ettJ.· <ı Bu ı b be f _ .. nun n ern r azla. m•Z etmeden 

Haaa! Unutuyordum.. 
İk1 kişi gazete okuyor. 
Birisi ırfilerek g&ıterdl: 
- Oka! Şunu! 
ÖtekJ okudu: 

- Be.n Kansa.s City'ye gidiyorum. Tahsilim bitti. Param otele yerle tim. 
Sen nereye böyle? yok. Tür\Uyenin yolu pek Amerikalılar Türkler gibi misafir· 

Söylediği şehir, bulund .. ıı;.•muz yer· uzun Tal' ·· ' t l ik _.. • ıe guvenınc •• en pcrvcrdir er, rıı.mı severler. Bu hu· 
den ıao kiıometre kadar mesafede başka we bulamadım. tlk susta başka garp mıııctıerint' hiç ben 

uıe vardığını gösteriyordu. Al
ınan Blt§kumandanının, lngilte
Feyc Yat!ılan hava taarruzlannı 
~1anaa sahillerinde idare eden 
• ıı.rcıal Cöringe mülaki oldu
iUnu daha dünkü telgraflar ara· 
sında görmüutük. Bu manalı zi
b~·r:tten bauka İngiltereye yakın 
E utun sahillerde hummalı bir 

««Fazla saçı olanlar beyaıı1UL111~ 

verecek» 

bir yerdir. Yolum üstünde olduğu 1· hedefim: 3500 kilometre me- zemP.zler. 
11&1. e an ransıı:.~o. Ame- Kansas City de böylece becş gün çln ihtiyara: --~ed S F · ı 

- Ben de oraya. .• Cevabını ver- rikada parasızlar ya gizlice kaldım. Bu şehrin en alik:ı..lı ta.rafı 

aıı.liyetin göze çarptığını lngil
lcr · cnın tayyareleri muntazaman 
rapor ediyorlardı. 

l Bunlara rağmen, dün gee• 
E talyadan bir sea yükseldi: Ste
anj ajansı, Alman taarruzunun 

tek Y~la~tığı hakkındaki ha
~rlerın propaganda kaadile ln

~ı~zler tarafından mahsus yayıl
ıgını, Alman matbuatı yazı

~orrnuş. Alman gazetelerinin 
ahrninJerine nazaran, bu pro

P.akganda taarruz baulangıcı ge
cı r·· ıgı takdirde Almanları yıl-
~1§ ~aziyette göstermek maksa• 
ıle ıcat edilmiı bir ıeymiı. 

Ne gariptir ki, bundan dört 
ay evv.cl de ayni heyecanlı ha· 
~a içinde lngiltereye karıı baı-
1Yacak Alman taarruzu bekle

nirken yine bir İtalyan gazeteai 
n:~Icnin yanlıı tefsir edildiği
nı ıleri sürdü ve mcohur ltalyan 
gatzetecisi Gayda, Jngiltereye 
~a~ılacak taarruzun zannolun-

ugu gibi, asker ihracile olmıI acaiını, aadece hava hücum· 
.arının topyek\ın bir hal alaca
gını söyledi. 

b Bugün de Alman taarruzu 
ekleniyor. Bugün de bir ltal

Yan g~etesi taarruzun yapıla
rnatn.aal ihtimalinin mazeretlerini . 
v; tevillerini ortaya atıyor. Va
blYctlcrle tevillerip benzcyiıine 

b~~arak ıöyle bir hüküm vere
ılıriz: 

Yahu! Ne olayGroz'? NedJr bo rüz
pr dütkttnIUlll? 

Ma\"DA ınuıın mtlba.rek, yokısa yel· 
kellll kalyon mu f Onlara aoraraa-
mz: 

- Hava alıyoruz! Diyorlar. 
DojTuau ucuzca alınan yegAne ~ey 

de pllba havadır. 
Ancak korkulur ki, ha"-a alalım 

derken ha\'&la.ıınnyalon ! Başımızda 
kavak yeli esmesin! Havai meşrep 

olmıyalnn! Ha\-alyata meyletmlye -
Um! Ha\'& oyunu oynamıyahm! Ve 
hava alıyoruz aanıp soğuk almıya
bm. Eskiler rüzgllr deliklerini bu
nun için tıkarlardı. 

Bir yar; ıünll bir cenaze araba,.. 
sının. öntınde kalın ytın cUppeslle ..
kır takır terllyen Papaza ,arabacı 

aormut: . 
- Papaz e.fendl ! Bu sıcakta bu ka

lın feylerl ne gi~1yorsun ı Daha in

ce bir teY ıtJinttene! 
Papaz batmı aallarnılJ·· 
- Ylmı1 aeııedlr papaaun ! Ylmıl 

8flllec1e birkaç bin ölU göttlfdtlm. Ço
jıunm soluk ahp öldUttlnll söyledi
ler. Hiçbir taneııl sıcaktan ölmedL 
Onun için terlerim amma bu kalın 
feylerl ıtyertm ! Denılş. 

Papa.znıı tecrübefıılni kln görür&& 
ıılz rüzglr deliklerini tıkB~,mz! 

* 
BeD E11rbddam 

tk1 kiti pzete okuyor. Bizde ga
zeteler masa ~lbldlr. ~391DA birkaç 
Jdtl ç6kebWr. Haklan var- Gazeteler 
ufa.lalı yu.ıl&rını, ber b&ba)1ilt söke
miyor. !:Unaaını herkes aniıyam.ıyor. 
Erf&DI ile okuyurlal'. 

(Ertanl) ne demek! 
Genp neııle et;kl kelimeleri ara sı

ra tza.Jı etmekte fayda vardır. 
Ya Almanlar, İngilizleri avut• 

lurrnak üzere bu çeıit neıriyata 
J~lyanın ittirakini istcmiıler-

ır, yahut taarruzun muhataralı 
b:ti~elcrini heşaplıyarak tcşeb· 

us{i yıı.rıda bırakmıya karar ~ 
~~tni§lerdir ve tevillerini tim· 
ıdcn aramaktadırlar - . 

• 
C Al~ Fra11sız ~arp ııemısının 
• :belıtank bogazından rıeçti-
g.ıni bu g e m i l e r i n i-

- Ne olmuşf 
- Ne olacak! Ben rahat ettim! 

dlm. yük trenlerinde veya ıehirden şehrin belediye t!."~ldltıtıdır. .Bu teş· 
Böylece seyahatin ilk adxmmı at· ıehire ıeçen zenginlere yal- kllfltın başına geçen Pendeya.rt adın· 

(Ve çıplak başını eıue &l\"aynrak) 
bak, çok şUkUr ben daz'ım ne saç! 
Ne beyalµıame! 

mış bulunuyordum. Yan"nndaki bir vararak otomobillerinde se- da bir adam yalnız qehrin değil, bU· 
kaç dolar ancak birkaç haftalık ye· yahat ederler. Beni de güler tün 'Mlsuri eyaletinin dılttatörU ke· 

- Ayol o saç değil! 
mek masrafımı karşılıyabntrdi. Tür- yüzlü bir ihtiyar otomobiline silmişti. Bu adam bizim bazr eski 
ltlyeye kavuşmak değil, bununla aca· aldı. zaman Osmanlı paşalarını bile utan-

- Evet! Öyle amma; o 11~ mı, 
ba aaç mı dlye rnlln•k-.aya binene 
ve lş tefsire kalına, hakikat anla.11· 
Jmcıya kadar ~rm hail ne olur! 

* lmtlhular 
Bir muallim dostum var: Her yaz, 

bllyUk ta.tul hakiki bir sevtnı:Je kar· 
şıla.r. YUzü glller, iştibası açılır; A.ı;a· 
bı düzelir, rengi gelir. Kilosu artar. 

Hula38. tatil onun tı:ln cennetti. 

Bu sNte bu dostumda Miti neşestnl 
gören.edlm: 

- ~e o! Ha.ata IDl9lnf 
- Yoo! Bir feylm yok! Neye sor-

ddllf 

- H&J'U' lleD yuları 'biraz top
lardın da bu MDe u:ICık •Uztlk cör
düm-

- o blr &amaQJarcb .. 
- Şimdi! 

- Şimdi tattı yok ki, toplanaymı. 

- Ne gibi! 
- Şu gibi ki; bu sene tatil aylan 

hemen hemen imtihanla ceçtt .. 
- Canım! İmtihan dediğin bir gün, 

Ud gün ..• 

· · dıracak luıdar rUşvet alır. Gangster-ba bUyUk Okyanus sahillerine vara- .:...-------------........! 
bllecek miydim? Bu dUşünceler ara !Umsedi: Hayrr, Tom Kriktcn'i çok ler ile el cle vererel; bin bir entrika 
sıra beynimi 'kurcalamıyor değildi. iyi tanryordum. Bu arkadaş bir müd· ile iş ve dolap çevirirdi. 
Fakat bu sebepten endişeye, heycca- det gemicilik yapmış, biriktirdiği pa· Ruzvelt hUktımetinin himmetlle bu 
na dUştU(;'fun yoktu. İnsan bu herp raıar Ue tln!versiteye devam etmişti. diktatörcUk bJr sene e\•vel dUştU. O 
gUnle:-lnde içinde ynşadığl saatten Kendlslle Birleşik Devletlerin cenup ıırrale.rda Knnsas Cit:r'ye benzer bir 
llerisfnl düşUrunemeyi öğreniyor. lh- ayaletlerinde yukarıda anlattığım çok ŞC'.hırlerde böyle temizleme he.rc
tiyar şen blı· adamdı. Beraber bir bedava şekilde ac:)•ahatlerde b1r hsy- kelleri yapılıyordu. Fakat ne yazrk 
türkü tutturduk. Yol çabuk geçti. ıı yoldaşlık etmiştik. ki. harpten sonra bu hayırlı hıı.rekct 

(Kansas City) oldukça bUyUk bir zor& katlanır. Dişi B.ğrnnaz, kula- yarıda bıraltılmıştır. 
Amerikan şehridir. Orada blr ahba- ğt sızlamaz cinsten bir çocuk oldu-bım vardı. Aradım. Buldum. Bu ah· Arkcdnşımın tahmin ettiği gibi 

ğu için benim için ideal bir yol ar- T m b' 11 ı ,...41 eldi bap bana: o ır t 6 .. n sonra g . 
kadafl olurdu. Tom, biran evvel San Frıı.ns~koya 

- Gelmişken burada. birkaç giln Kansu City'de birkaç gün kalmı- arlşmck için yUk tre.."ılle yola çıkmı· 
kal, dedi. ya karar verdim. Kansaslı arkadaşım ya taraftardı: Hlc; Haylt usullle oto-

o ~ v uıu · mo 1 seyahati uzun sllrecek, diyor-Hem şehri .,.ezm;• olunrun, hem de beni bir otele g"t" .... U· bi 
bugünlerde buraya dostumuz Tom - Bizim evde rahatsız olursun, du. 
da gelecek o da galiba San Ftanslaka dedi. Sen burada ye iç, yaL Parayı B -• u ...,z doğriı idi. Yalnız Şubat a-

ı 
...., ... ~·· · yazında bir şimal hattı üzerinde yUk ya gidiyor. Beraber yola çıkaramJZ. d 11_.,,..,..e 

- yi amma belki Tomda para - Burası olmaz, dedim. Sen beni 1 · vagon arında üç, dfü·t gün pinekle-
vardır, tren veya otobtlale ııeyahat daha mütevazi bir yere götür. Sirlı· mek çok zevkJi olmıyacaktı: 
eder. na fazla yUk olmak istemem. - Bari otomobille biraz cenuba 
Arkadaşım ytlzUıne bakıp: cTom'u - Buna hiç merak etme. Bu o· gidip ad tr u 

ta 

or an ene a aeaydtk, dedim. 

nımryor !'nU3un T> mlnaııma gü- telin sahibine bir iyillğim dokundu. A ==================================~~========~==========~(~D~e~vam.ı~ar) 

Ekmek Meselesinden Dersler 
• (Başı blrlnclde) l daiılmalıdır. T el a ı a düıe-

T~.rk nesl.ı kendi .g?zü ile. gör- ı rek evleri~e kı~k. elli ~kmek a
muı. aeı 13kencelerını kcndı ru- ı tanların agır hır mesulıyeti var
hunda duymUJtur. lstiklal içinde dır ki. o da manevi mukavemet 
ya§llmadıktan sonra hayatın ne gayesile çok yakından alakası o
kıyrneti kalır} lan müsavi fedakarlık prensibini 

Varlığı ve istiklali her türlü ~ozmalandır. ihtikar yapan, un 
tecavüze karıı koruma yolunda saklıyan fırıncı da ayni prensibe 
hükumete düıcn vazifeler var ki. kar§! affedil~ez bir suç i3lemiş 
hükumetimiz bunları büyük bir bir adamdır. 
uyanıklık .. ve titiz!ikle :r_ap~yor. Gazetelerin de bu iıte kaba· 
Halka duıen vazıfclere selınce, hati olduğunu itiraf etmiyc mec
bu hususta yalnız hıılkımızın ca· buruz. Memlekette çok ıükür za
nını feda hususundaki azmine bire bolluğu vardır. Sıkıntı çek
güvenirsek kendi kendimize al· mek korkusu olmadığını hepimiz 
danmıı oluruz. biliyoruz.' Memleketimiz baıka 

Ro.manya 
Rusyadan himaye 

İstememiş 
Moskova, 14 (A.A.) - Tan 

ajansı bildiriyor: 

- Sen o kadar blllnln! Bak sana 
lmtthanla.nn lshnlerlnl -<>yliye~1m de 
ibret al: 

Alman cNat'ional Zeitung> ga
zcteti, cBuna V estire> gazetesi· 
nin bir haberini iktibas etmekte• 
dir. Bu habere göre, Romanya· 
nın Moskova elçisi Gaf enko, Vi
yana hakemli~i hakkında ııörüı· 
meler eanasında, Romanya üze
rinde bir Sovyet himayesi tcaiıi
ni istihdaf eden bir teklif yapmıı 
ve bunun üzerine Viya.nadaki 
Rumen heyetinin vaziyeti tutu
namaz bir hal almı§tır. 

cBuna V estire> gazetesinin 
National Zeitung tarafından ikti
bas edilen yukırdaki haberinin 
açık surette hakikate muhalif ve 
yalan olduğunu bildirmiye T ass 
ajansı mezundur. 

Kanaat 
BUtUnleme 
Eleme 

Efendimi 
Kese kağıdı gibi mektup zar 

fı da azalmı§, piyasada buhran 
varmıf.. iki gün evvel bir kır 
tasiyeci dükkanından zarf alır 
ken bu hakikati öğrendim. 

Hakikatin nerelere saklana 
cağı belli olmadığı için bir kır 
tasiye dükkanında hakikat bu 
lunmasına hayret etmiyerck it 
kurcaladım. Anladım ki, haki 
katen piyasada ele alacak. zarf 
kalmamıf. 

Biikaç zamandır ambalaj 
kağıdından yapılmış adi zarflar 
içinde mektuplar alniıya başla 
mıştım da kendi kendime: 

- Yahu 1 Bizim karilerde de 
amma ekonomi fikri var ha 
Şu kullandıkları zarflara bak 
Diye deruni serzeni~te bile bu 
lunmuıtum. 

Meğer adamcağızlar piyasa 
da zarf bulamıyorlarmıı. 

Harp yüzün_de.n cl(silen bir 
çok ıeylere hayıflanırken bu 
zarf eksikliğine memnun oldu 
ğumu söylersem inanır mısınız} 
Uzatmadan bu sevincimin sebe
bini ıöyliyeyim: 

Ben zarftan deh§etli korka· 
rım. Çünkü her zarf günün bi
rinde, sizin. benim. şunun bu 
nun için mi.nevi bir bomba va· 
zifesi görebilir. 

Ne gibi? 
Ne gibi olacak, hakkımızda 

veya hakkınızda iki aatır yazı 
yazar. altına bir okunmaz imza 
ahp şuna buna gönderirler. Bi
risi inanmaz. ikisi inanmaz, ü
çüncÜ5Ü: 

- Acaba mı} Diye ıüpheye 
düştü mü. i~ tamamdır. 

Yazan maksadına nail olur, 
yazılan da mevlasını bulur. E
ğer ortadan zarf kalksa, perde 
arkasından gammazlık cinaye
tinin nisbeti yüzde doksan do 
kuz azalır. 

Onun için güzel sevda na· 
meleri, ümitli tavsiye mektup· 
1.an için nefis zarflar bulunma 
mak pahasına bile olsa ben bu 
zarf buhranından memnunum. 

l 'fENI Nl:ŞBl'f AT 1 

ÇAG ÇIKIYOR 
Yakında lstanbulda Çağ ·i.

minde haftalık bir gazete çıka
caktır. , 811gftn 

SİNEMASINDA 
Yeni me...-slmln Uk g11%el ftlml 

sırnlerini tasrih ederek Reuter 

ajansı bildiriyor. Fransanın en 
İcri ve en son sistem hafif fi
;suna mensup olan bu gemiler, 

emek iaimleri, yahut tipleri se-
çilecek kadar İngilizlere yakın 
gcçrniılerdir. Sahil bataryalan• 
nı? Ve oradaki İ~giliz harp ge
rnılerinin bunlara bir teY yap-

~adıklarına bakarak altı geminin 
c hür F ransızlımn kumandanı 

General de Gaulle' a iltihak et
~clc ihtimalinin galip olduğunu 

Erfanl demek, aınk Jıaınallarmm 
yaptıfı fC)1 yapmak demektir· 

Sırık hamalı nedlr f 
\'aktl1e İstanbul sokakları bugllıı

ktl pbl düm düz, yunıurta yuvarla
l&D lunlmıyacak kadıLr teın1ye edil· 

SPOR 

Dff\·lct orta okul 
Lise bitirme 
Olgıınluk 

Mazeret 

- Bmılamı hepsi tmtthan mı~ 
- E\•et! Bunlı:ı.nn hepsi lmt1han ! 

Dinle beni! Herifin birinin gömleği 

kirli tmlş. Arkadu,ı: 

«- Şu gömlettnı bir yıkaaana? 
«- Tıkadım gt".ne kirleniyor. 
c- Bir daha yıka! 
c- Ne kadar yıkaeam kirleniyor. 
«- Gamlektlr bu kirlenir elbette. 

Halkın mukavemeti meselesin. memleketlere nisbetle bu husus
de o kadar düşünülecek ve ha- ta bir cennet halindedir. Gazete
t.ırlanacak cihetler vardır ki, !erin vazifesi, bu hakikati duyu
bunları her vesile ile hatırlatmak rarak yanlııı rivayetlerin önüne 
hepimiz için vazifedir, Bu mem· geçmek ve halka sükunet ve em· 
leketin toprağı, bu yoldaki to· niyet hissi vermektir. Umumi dü· 
humlan emmeğc ve derhal gü- zenin, saydığımız arizi sebeplerle 
zel mahsuller vermiye çok mü- bir iki gün için bozulmasından 
saittir. Beşinci Kol hakkında ve· ibaret bir vaziyet, heyecanlı ser
rilen birkaç konferansın, yazılan levhalara veaile -::erirse çok ters 
birkaç yazLnın. birkaç. radyo hi- bir istikamette it görülmüş olur. 
tabcsinin memlekette ne kadar Umumi ahenk içinde &azete
derin -akisler yaptığını, ne kadar nin rolü, böyle günlerde memle
canlı bir uyanıklık doğurduğunu ket hesabına çok nazik bir man· 
gözümüzle gördük. zara arzetme~tedir. Bizce bunun 

Fakat istanbulun ekmek me· en tesirli devası, sıkı. devamlı. 
selesi hı;kkında aon günlerde ge- mümkün olduğu kadar mevkut 
c;irdi~imiz fırtına, böyle bir in- temaslarla gazetelerle hükumet 
tibııhın diğer sahalarqa da kök- daireleri arasında it birliğini te· 
\eşmesine ihtiyııı; olduğunu orta· mın etmek ve .bunun t~tbikatın
ya koydu ve şunu isbat etti ki. da .da ga~et~nın mesu~ıyet tlt§ı-

Bu gibi şayiaların çıkarılması, 
her halde Romanyada bir endi§e 
havası yaratmayı istihdaf etmek
tedir. Bu ıayialar, son zamanlar
da ~ovyet - Rumen hududunda 
tekerrür eden ve bilindiği üzere 
Sovyet . hükÜmetinin proteatoda 
bulunmasını icap eyliyen hadiae
lerdekinin ayni tahrik hedefleri 
ile izah edilmelidir. 

i Kİ ATEŞ 
ARASINDA 

Ba.t :Rollerde: 
.ALİCE FAYiı: 

ve 
WARNER BAKSTER 

lllve olarak: 

lzMIR ru&aı 
16Yliyebiliriz. Ş. A. 

Alm~nyaya 

Şiddetli 
Hücumlar 

d Londra, 14 (A.A.) - Lon-
ranın Alman hava kuvvetleri 

tarafından yapılan bombarduna· 
n~~ka, lngiliz hava kuvvetleri bü· 
Yu b· h ır ava taarruzuna geç· 
rneklc cevap vermiıtir. 
d .. Filhakika l~giliz tayyareleri. 

1 
un gece istilaya hazırlanmlf o

dan Alman donanmasını, üzerin-
e sı:arbe doğru gönderilen kıta

atı~ nakilleri icra edilen Alman
Ya aki demir yollarını, deniz in-

i~~ tezgi.hlannı, Fransız aahille
~~k·c Calais ile Boulogne arasın
d 1 top bataryalarını bombar-
ırndan etmiılerdir. Brüksel civa

rın a b" .ı . l l ır qemıryo u muva.ffakı-
Ôctle bornbardıJBan edilmi,tir. 

snabruck'un büyük emtia iatas· 
Yonunn da hücum edilmiştir. On 
>angın mütahade olunmuştur. 

S~m:ne.rich, Essen, Hamm. 
verte de dahi emtia istasyon· 

•..s.n oombardımana tabi tutulmU§ 
.~r. Emden ve Flcasinge· de dok· 

rda yangın çıkarılml§tır. 

Tarldye Atıeuzm 
BlrlDCWlderl 

Türkiye Atletizın blrinclllkleri dtln 
Ud Uç blnl aşan bir cıeylrcl kUUesl 
öntlnde yapıldı. 

Güzel dereceler aldılar. 400 metre
de Melih Balkan birincisi Görcu'i ge
ride bırakl!Crak 150, 1 /10 luk bir dere
ce elde etti. 

4 X 400 bayrak ya.nfmda deniz 11· 
sesi t:akımı letanbul muhtelltint ge
c;erek birinci oldu. Ve 'IU dereceler 
alındı: 

ıoo metrede lııtanbuldan Fikret ıı 
ile, gUlledc lstanbulda.n At~ 13,63, 
sırıkta Ank&radan 'Muhiddin 3.50, 
110 mA.n!alıda Faik 15, 2/10, Çekiçte 
Ankaradan BalCI 35.89, 4.00 met.rede 
lııtanbuldan Melih 150 7 /10, l:SOO met
rede RIZA Maksut 4..10 1/10, 4.XlOO 
de de DcniZ ıtsesl birinci oldular. 

Müsabakalara bugün de Jl'enerbe.h
çe stadında devam edilecektir. 

Galatasarayhlarm 
Yüzme Bayramı 

Galatasarayın yUzme bayramına 
dUn BUyUkderede başlanmxştır. DUn 
'IU neticeler alırunı,tıT. 

100 metre serisinde Mahmut. 50 
metre sırtüstünde Kemal, 100 metre 
kurbalamada Klmil, 50 metre kur
balama kUc;Uklerde Faruk, 50 metre 
srrttlstU kUçUklerde Oktay, 100 metre 
SJrt.USt.Unde Malımut yeni bir TUrkl· 
ye rekoru yaparak birinci olmuşlar· 
dlr. 

Kirlendikçe yıkıunalı! 
«- tyf amma ben bu dllnyaya 

yalnız gömlek yıkamaya mı seldlm ! 
Demlıj. Ben de öyle oldum. Adeta 

bu dllnyaya ımtuuın ltln Seldlm ct
bl bir şey. Ne ~ocuklarda rah&&, ne 
bizde! 

Loadrada Br8ı 
sarayı ıomllalandı 

(Ilaı}ı blrtnclde) . 

kliseyi tamamen tahrip etmi§tir. 
Diğer iki bomba da, kraliçe Vic
toı:.ia abidesile saray kapısının a
rasında yol üzerine düımüıtür. 

Bombalar düıtüGü zaman İn
giltere kral ve kraliçeai aa;ayda 
öulunmakta idiler. 

Hamburger Bremden Blatt ga 
zetesi ezcümle ıunlan yazmakta
dır: 

c Gaye lngiliz hükumetini Lon 
drayı tahliye etmiye mecbur kıl
maktır. Binaenaleyh, kral aile.i
ni Londrayı terketmiye icbar e
debilirsek, umumi bir tahliyenin 
işaretini elde etmiı oluruz. lıte, 
o gün Alman orduları kati ma
hi:Y.ette bir zafer kau.nmıı olur.> 

8 BUÇUK SAAT ALARM 
Londra, 14 (A.A.) - Dün 

gece verilen allrm ipreti saat 
4.31 de nihayet bulmuı ve aekiz 
saat otuz da.ldka devam ctmiı

tiL 

en yanlış bir saikle tclaıa kapıla- yabılecek ıktıdarda bır uzvunu 
bilecek ve kendi menfaatini u· §&hsen ve manen de mesul ve 
mumun zararında arayacak fert· muhatap tanımaktır. Bu yola gi
ler, hele İstanbul gibi büyük bir dilmiyecck ?!ursa gazcte~er ka· 
gehird hiçbir zaman eksik ol- ranlikta kalırlar, kusur ıılerler, 

e mahzurlu taraflan gittikçe fada 
maz. iÖZe batar ve faydalı tarafların

dan istifade edilemez bir vazi
yet haaıl olur. Böyle bir ihtima
lin her halde önüne geçmek la
zıaıdır. Çünkü, dü~yanın bu buh 
ranlı gü~lerin~e gl\tz:etele'timizi 
umumi kuvvetlerin gönüllü ve 
fedakar bir piştarı diye telakki 
etmek ve ona göre faydalarını 
azami derecede bulundunnıya 
çalışmak çok hayırlı olur. 

Ahmet Eınin YALMAN 

Amerika da 
Mecburi Askerllk 

Hepimiz biliriz ki, lstanbulun 
ihtiyat un stoku vardır. Muvak
kat ve arizi bir sebeple bir kaç 
gün içerden sevkıyat azalsa bile 
noksanı stoktan tamamlamak 
mümkündür. Fakat unun tevzii 
iıi nihayet her günlük ihtiyaca 
göre bir düzene konulmuıtur. 
Yanlıı bir rivayet neticesinde su
ni bir buhran havası yaratılırsa 
bu düzen bir iki gün için kolay· 
ca bozulabilir. Meısela bazı hnn• 
ctlar yarın çok kazanmak hırsile 
ellerindeki unu saklamayı tasar· 
larlar veya bazı adamlar fır.ınla
ra hücum ederek o gün baıka 
vatandaşlar için hazırlanan ekme- Vaıington, 14 (A.A.) - lm
ği evlerine depo etmiyc kalkı- za edilnı.ek 'üzere Roosevelt' e 
fırlar. tevdi edilen askerliğe ait kanun 

Böyle hareketler, çok kötü ve projesi kongre tarafından kati o· 
çirkin bir ruh gösterir: cBen ya- larak tasdik edilmi§tir. 
rın ve ö'!>ür gün için ekmeiimi ilk kafile olarak 75 bin kiti· 
temin edeyim de baıka vatan- nin kanunuevvelde silah altına 
daılar isterse bugün aç kalsın.> çağınlaeağı tahmin edilmektedir. 
ıeklinde bir zihniyet çok kısa Kanun projesinde sanayiin sefer
görüılü, çok acınacak bir zihni· her edilmesi icap ettiği takdirde 
yettir. Eğer taıınacak zahmetli fabrikaların bir bedel mukabilin
bir yük vana ancak müsavi su- de hü1dimet tarafından w;ziyet 
rette taşınmalıchr. F edak&rlık. edilmesi hakkında da :hükümler 
lvır omuz.ı. apİ derecede nrclır. 

Neş'eden bir dünya._ thtışam
dan bir lll!DI ... Caz ,.6 z.e\1cteD 

kurulan blr Zafer t.blde.l olaD 

FTILD&ızc.a 

HOLIVUT OTELi 
mJt .. 

LAL E 
4 bQy11k yıtdızm hayat... Çıl· 

gm f&l"kılann ate, verdili IJu 

q.sU: harikayı gBatennekle ha-

klld bir gurur duyuyor. 

DbalAT: Türkçe Paramunt 
Junıal, lQtfen yerlerln.lzl evvel-' 
den kapatmız. Bug11n saat ıı de 

tenzl!Atlt matine 
,_ __ Telefon: (3595 

Bütün zeqinUtf ve lhtlfamı Ue 
S kıımnlık Türkçıe Söz.JU 

BuJ11n saat 11 de temllltlı 
matine 

SÜMER 
Slnemumc1a 

ALBEBT PRUEAN - DtrA 
l'ABLO n rnu:s BEBBY 

tarafından fevkal&de bir 
tarzda yaratılan 

MONTE • CARLO'nun 

MECHUL IAOINI 
' İhtiraslı, Entrikalı ve Hissi bU· 

yük ve ıüzel filmi görtlnlla. 
Göz kama.ştıran lüks ve ihU.am 
lbıveten: MlCKEY MAUSE 
Bagtlıı saat 11 de tmzfJt Uı 

matine 

• 

AH! NE KADIN! ••• 
NEL VYN DOUÖLAS-VIRGINIA BRUCE 

Dba l'r••ıaoa Msll falMI•• TftUIU•rl 
GW~ GUJecek. .. Jlahbhalara ~n: 

Bu Sah Akşamı SUMER s:nemasmda-
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Bu Akşam: Saat Üçe Kadar 

Tepebası Belediye Bahçesi Alatürka Kısmında 
SATIŞ İLANI 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

-27-
....... llallncle ettence Juıptmııua lçlllde 
lrea'••tze cereyana bpdm" cwm ldr tQ ...,. .. ~ .....,.0,... ............ 
Jlllnlsl daymak, ~ ... kmi1lllmık 111-
tlpclle Uvtyonunu. Ba 111~ buan im
._.. öeıtble çduyor. O zaman ftttblc&
llsee bir barekette balaamqa lçlabde lllç 
lılr -..ı kabıll)'or. 

Mehmet Ali clalJmttL Yol arluMJatmı a
-.tmattu. Nlballn seçlnUil ralli llMırpy1 
llmdlace talllll ecUyorda. Sırf NU.U sisö
llbde ıatarak koallf'Q"Onla. lnet ~ 
61117ord .. 

- Ne doj'ru 11iyl1l7orAam. Tıpla Mr 
lluialıtm ae Ma& vereoettal ..,._.. Mr 
Rll dolrıora gibi-. Evet, ~ mlk
..._ t.lrlerlal birer birer •111•w. Gaaall 
lılatmde ~bayata tehenw• ....._ 
lılr ...... pldlm. Keoamı bu ba7ata ...... 
l'lldenı1'tlm. Onun kabüatl yoldL PUa& 
-..Utauzlutmnun içine ona da bnftır· 
6m. Zaten rahlamnm hiçbir zaman llay
... mem19tı. Aynbnak yepyeal bir bayata 
......,. .. tedlm. Biraz tenıddlttell llOIU'a 

JEeeam aynlnuya ruı olcla. tJDtpeuıara 

prdlm. Knuadmı. llerlree btan ....... Aa· 
ilanda, hmlrde kalnuya ~ ben 

anamla Aaadola ortuma gldlyoram. 

ar .. Y lçla faydalı oldatama blwıtmek. 

atlylıclle tltrlyoraın. Denimi 8"17enm. 
Olnlfecatnn kızlan tlmdldea 11evl)oi an. 
~rlar ki, Anadolada ·~ 

Allftıtun bayatı balarnıyacalanq Ben · 
.ıatatnn bayatı saten aramıyorum ld.- Ye
;Jll bir bayat kuracapm. Banan ~ eeııa

feVklm tam yerinde- Ya •Is! Ame
ylrml !lfllle yaşadıktan eonra Aaado

feh!r ..,aıtr, köy köy do.....-U ski yor-
19mwııak mı? Alıı,tıltnız nllathtı her yer
• blllamıyacatınıza sdolmıyor m .... n ! 

- Ben de sizin gibi 1'Jml •YIJ'olum. 
ardaman çok bureUıtl eektlm. R• JEl9e

pısmtye, görmlye merak edlyonmı. Ba-
lyle pllyor ld, iter nl 1'fl!ll lıılr skle 

Şehir Eğlenceleri - Şişli Gecesi 
C. H. P. Şitli Haltni Soqal Yanhm Şa'beai adma 

s A ·F i y E 98 Ballçeabl Bitin Programı 
Şehri~izde miaafireten bulunan Lübnan n Mıur film yıldw 

ESMA LEYLA 

• 
JUlllCla lllç fark yelE. .... ~ yolu yol-
cma delll mf71sf BMlr mllllllls f Bir, lld _. 
at enel m.t ,.._.,..,_ keMbıd ....-... 
1D17onm. ll9Da lyle 191i7or ki. 8ls ._elerdea 
beri M8ılM .U •ifa MYslll ltlr kaide
........... T8J'I' yalml Jılr ~r&.. 
ltlmıie .a.e lııaJ'9I ....- lıılr eauQe& ve ya.-
kmld&: ..... . 

• ... AH, sttzel bdma _..... ~ 
lıütı. OUb lıılr ..._ Talııla&bt lıııer ..... 
,..._ piıl .... ela ...... k n uvk Ye llu 
..,.._ ~ llaklo clelll ml7dl f .... 
Irat ..... yabm lklerlll IMıdll uvlılle bl
ımyorda. lttetta ..... ett:lll ............ 
met Alt de • .,11) ...... 

Fakat bu nala Jakmbtı, Botum sttzelll-
11 içinde, bele P'DP .....,..mda, 8lblrll bir 
&lem yaratryord .. Her Od paç ba slbrl da
YMJ'Orlardı. O IUllye lçla bafka ller .. yl a
aa&nnqlardı. 

y_. ~pratnun ıtb'IJtlell lrelldllerl.. .,....... 
iki ... doet gl1ll benberee yemefe in

meyi telıll ............ Ytnllllde Ddsl de tatlı 
bir nete lolllde lılL ~ ........... 
gözden l'IOlrlJ..._, lıer blrlDID tipini, sev
ldnf, ıneralmu. IDeıllellnl telunln edlyorlar
dJ. ttte&ln sDr.el ........, lınıvvetu bir U
yan ırardı: 

- Bir emeUm var, diyordu, Anadolada 
birkaç Mile doı.,tıktu " llayatı yalaadu 
sördtlkten Mnra bir memleket romaaı yu
mak- YapabUecek miyim T Bllmlyoram, 
&ecırtlbe etmedim. Fakat kolle,Jde bocalarım, 
yuılannu iyi \ 'e orlJlnal balayorlardı. 

- Klçtllr llMye Ue ı.ı,ıaynm. KaYTeU

alml tecıröbe edenlllls, yu.ıy& ........... 

Bltlla pıreteler, mecmaeh• köOllk ~ 
arayıp dmayorlar. 

Y....._ Mlll'a W ıttverteye çılddar. 

Melatap stıseldL 8lılaU lla&tı, milplıem 1ılr 

... hellade 9!ılk cleDls ............... ~ 
~~ iffet, .... llıayat arkadlıfı için 
.,....,. .... ytuaıek ........... yuıM•kl 

~ toplaadıjım dÖ9ÜJlil7mtlu. Bir, 
lld ...& enel lllo ......... ,. ba .-otea 
aynllllak eM 1ılr fel&ket pbl se1l7orda. Bir 
kadm veya 1ılr erkek tem bir 'Val'lıtm u
eak birer yarm •ydablllnlL Tam 8Ypll 
yan Ue brfıla9mü tınatı binde bir ..... 
... ~ aacak çdmrdı. , ...... kmdlıtl 
flnatl 1ılr defa baldaldaa .... lmçıraeak 
ml7d'f 

1ld .-0. ........... -- .ayanılr, Ta
,... ~ lllelltapla wtlırce dert-
... tller. A7nJaealdan .... 1ıılııtılııleırbwı ..... 
tdd8n eller ..,.. kaldı, dadaklan '9tıe. k .. 

, ... lılr lftlyalda blrlet*L 
Melmaet Alt pceyl clerla d'9l1nee1er totn· 

de pçlrdL lldnel ,....._ ... llayatıaı 1111111-

man ~ Taldetutt bahle 1'tıe ilk adım· 
da yabulcı bir kadmın eulbelllne lıapdnll" 
lndeel lllçblr mukavemet gleteNlnemlftl. 
llalbuld lıılr, Od ay eTTel Nlllalln, keadl ..... 

reluıUae aWtetle b& Irat - slrllecelr 
......... altmda pelrdttl bir ..., MldkMl-
111 affed ........ ba ytbdea llayatı, lıııer ..,. 
feda etmeyi size alnuftı. 

Mellmet Ali kendi kendinden atudL Va
par 8unaua TUIDCJya kadar iffete brfl 
pyet reımıt davrudı. Z.\'alh kız, bir pce 
enelld yalonlıktlın eoma aeye ajı'adıtmı 
•19 anlunadJ. 

Mehmet Ali aylarca Anadolada do1a9tı. 
Yuclılı yamlar alüa ~dırdı. Olınıına

uadan memleketin istifade edebllecetl teb· 
•ile 1111uını9 bir senç, yardıma IAylk bir te
şebbüs slrdllkee 1-nkaya havaleler veriyor, 
birçok ............ Ye ~rln yardmu

- Bmır pbl yetlıtlJ'orda. Bötoa bular 
yardmua Mndea pldilbd bir tlrlD ltna-
~ 

hllat Meluıılet Alt yaptıtı itte ....... 
loln Nldedlll m6aeYI UTld ~ v.........-. ...................... . 
bir penle bllnwpı. Nllıalla Ye Dmdrla 
hesretlml pce ...... ~ ,.. 
kilde dw7Qaıllıia. • 

W&T&• 
ftrld7e llulo 

ABONE: lola lcla 

Senelik HOO Kr. 2700 Kr. 
Altı ayllk 7DO Kr. lilO Kr. 
Uç aylık tOO Kr. 800 Kr. 
Bir ayldt 150 Kr. 

N11aa7et Alunet Faul& her '8J1 yudl. 
111r lld he.na eoma da oadaa bir mı'r'lqs 
pWI. Melunet Albda clerbal Bolada Ali .,... 
T1lpD yaf8dljı kiye pl-1,ı .. t.Q'orda. 

Alamet Fud, arbdatımn meldabua a
llllea derlD derla dltflbunn,, ba romuın lo 
Jkhll bllea yepne adam lllfdle lfbl ... 
•ana tatlıya bqlamıya karar vermı,u. 

Bir balta izin alarak ht.nbıda p1m1f, Nl
UU birkaç defa ziyarete ptmlf, baldkatl 
adna adma. .... tlra alı!tıra aalatmlftL Nl
bal dlbayaya yealden dofmat sfbl olda. Ba
bumm buretlle shd• sDne !l6aen Demir, 
"•llıttıen çddırdJ. 

Aluaet J.l'ud AD C&\'1lfll mrra Astla el

.............. -- ftlDde elMaldı. Olta 

........... ~o*IJIMan etti. 
Mı ... et All-ftlDde Nlllalle ............ 
lld .-0. kemdllerlad• enel lllo ktmpg .. 
.....-dıjı bir melet _......,. .. ylbel
dlldedae .... oldalar. 

Nlbal, lçtade tophw-q lluntlerl Ye te
eııstlrierl saadet sis )'&fide yıkadddu 
IOara Mebmet AUaln IJnılalma fmdcladlı 

-~ lldael seUt kararın bota pt
lllb'ecek. Mellmet Ali- Bil karan timdi llep 
...... vereeetts. ita klyde )Mhl!~ 

flmdlye kadar olan llayatınnla lllo ... 
bmm olnuyacalr. Çocajamaza ita maldtte 
~ Klyltldea lfr•ıcetts, &.7· 
danus olana biz de blldlfbnlsl oaa ltrete
cetlz. Mebmet Ali tıeTap verdi: 

- Nlbaleljbn, ikinci pıllf rityam lfte 
tbndl tamam oldu. imanın ._ ..... lula 
bir teY olablleceflnl lclclla etmek meler ne 
vibl bir ~ Seninle, Demirle berUer 
dlnyaya barada yenldea ~ lldncıı 
ıeut birinci sen.ten iMi ....,. bir '8J'Dllf ! 
Çok çektik. FU&t ita kadar uadete var
mak için ytlbek bedel ödemek IAumdı. ().. 
dedik. ikinci ........... llakkeHUr. 

Bir kenarda Alt çaT119 HUlsce beldQ-orda. 
lld PDO ııudeu.taln 1"I temls Ylnldl 
tMwlala ellae ........... Ali e&Tllf .,.._ 
lanm ...,.... .. Jle dedi: _ ....... ..,.....,..,. ....... ... 
..... yok .. ! Ba IJle .... W... ki, 

sörecebll!a. .... ·- .... - - ..... ........... alaeai& 
(SON) 

__ ...... Yeni K~lej •::" 
iLK ·ORTA· LiSE 

T• ...... llnlelwllerll • T 1 • I & Ç 1 1. 81 
llUltrtl - r..ld llfU Tenldd ~rlb M. Ali llafme* ..._ 

RuauaiY9l1erl: YABANCI DİLLER öORETtMlNE gen(f mikyasta 

ehemmiyet vermek, ımuflarını u: mevcudla ~kil ederek talebe91nln 
çallfma ve tnldf&fı, aıhhat" ve :lnzibatne yakından allkadar olmaktır. 

Mektebin deııise nasır kalörlferll teneftUahane ve jlmnaııtlkh&ne81 
Yardır. Bor sQn A&t (9 ile 18) arumda kayıt ve kabul olunur. 

Teleıfoa: 4ıll58 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 

Doktor Ve Eczacı Aranıyor 
:tdareamlD muhtelit yerlerinde ı.tibdam edllmelı: Osere Jamm laeJdnı

lerlne v• ecAcılara ihtiyaç vardır. Verflecelc ID&af doktorlara 177 lira 
ecsacdara 100 Uradır. Aynca meuen Teya meüea bedel1 verilir • ...,. 
M9t bulunmak Ye Y&flan 4G den JUlran olm•m•Jt Osere taliplerin D. de
mlrJOUan at lflerl mOdUrlotane mOracaatıan. cUtb c8a2> 


