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BAŞMUHARRbd· 

AHMETEMlN YALMAN 

lngiltere Yakın Şark Ordusunun 
lhtiyaçlannı Memteketimizden 

Temin Edecek 
(Yamı Son Haberler sütunumuzda) 

Fiyab: 5 Kuruş SiYASi SABAB GAllTISI • Yıl: 1-Sayı: 29 

Son Tren 
Kaçıyor 
::--•berlik sulhüne vardırabi-

ek aon tren kalkmak üzere-
~-~hnanyanın mukadderab 
• :-~ "faiı gitmek istikameti
~ ~. Yokuı diktir, ata· 
illa korkunç bİl' uçurumdur. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN a irkaç gün evvel Hitlerin 

du. E~eceini işittik. Şöyle diyor· 
dı ' t ~er lngiltere ada olmasay· 
.. ~ .. rı1gılizlcr ba§larma geleceği 
• tur erdi!> 

Bu eözl · f"k · · Yo d er ınıana §U ı rı verı-

oıJ ~: Hitler, fngilterenin ada 
tırduıunu bugüne kadar hiç ha
bir ak geçir~crniş, şimdi birden· 

H· cşf.edivermiş. 

italyan·ıar 
Mısırda 

. Bir Mevki 
Aldılar 

Mısır Vaziyeti 
Dikkatle Takip 

Ediyor 

İngilizler işgal Edilen 
Noktanın Mühim 

Olmadığını Söylüyor 
Kahire, 15 (A.A.) - Reutcr: 
İtalyan kıtalan, dün Libya hu

dudu civarında Sollum tepecikle
rini i§gal suretile ilk defa olarak 
Mısır arazisi dahiline girmiılerdir. 
Hiçbir askeri kıymeti haiz olma· 
makla beraber bu yer değiştir
me, mühim inkişaflar gösteıebi-

,.. lir. 
lyi haber alan mahfiller, önü-

•• 

rt\l ıtlerın sözlerinde gizlenen 
flcl~a nedir} Bunu biraz düşü· 
fle ırn: Hitler, bugüne kadar kar· 
~c:daki ihtimal ve imkanları 
ret P .. etmekte büyük bir maha· 
&r roıtermi§tir. Önüne ne gibi 
le ~tlar çtkmıısa bunların üzer• 
\:•ne derhal çullanmayı bilmig, 

b rı~ındakilerc göz açacak vakit 
ıra._ B rnarnııtır. 

f•lu u ~adar devamlı bir muvaf· 
ru Yetrn ve bundan çıkan guru• 
9.11 .aarhoıluğu pek keskin olur. 
d1! ınsan bir aralık kumarda bir 
'lij~Üye kazanır. Talih daima yü-

Sarayına bombalar-dU9mesine rağmen Londradan ~~rılmamak 
kararında olan lngiltere Kralı, meşhur Oraf Spee yı batıran 

lngiliz deniz kumandanlarını tebrik ederken 

müzdeki birkaç günün Mısır için 
nazik olacağım ve en yüksek de
recede milli bir\iğin ihtiyaç gös-
tereceğini d~rpiı etmektedirler. 
Ba§vekil Sabri Pap, hadiseleri 
yakından takip edebilmek üzere, 
ıhafta tatilini Kahire dııında ge-

~ ne 'KÜ~r. O zaman, talihi 
ti.chd~in azat kabul etmez köle-
İıı alıne inmİ§ sanır, ta tepeden 
..ı tne bir sadme yiyinccye ka· 

~-------..!Almanlar Dün 
Başvekil 165 Tayyare 
izmirde Kaybettiler 

çirmekten vazgeçmiştir. Sanıldı
iına göre, v~iyeti tetkik için bü· 
tün partileri temıil edecek bir 
milli komite kurulacaktır. 

Sollum'un Aekeri Ebeımmiyetİ 
'41lr... -

b lier tuttukları i§i zahf!letsizce 
~~.ran inıanların da gözlerini 
h.İl.ln hirinde gurur bağlar, iftİ· 
l'iikrı k.barır. Gittikçe ~aha bü
ı1~ lokmalar yutmak hevesine 

literler, Eskiden her bastıkları 
~cti hesap ederken günün birin· 
._e İngilterenin ada olduğunu he· 
~·P ~de bırakacak bir mev• 
dıc ~clebilirler. Biitün mesele. son 

llr.iltada gözlerin açılıp açılmı
Y~cliında, uçurumu farkedip et
ınıyeceltlerindedir. 

Garibi fU ki devamlı bir mu
ı:•;fakıyetin aarhoıluğu, hariçte 
d l.l unatıları da ıürülder. <Bu a
~lll, tirndiye kadar her istediği

~~ Yaptı, her sözünü yerine getir· 
ı. Bundan sonra da elbette ya

Sl~r.) Yolunda bir kanaat bütün 
80ıleri bağlar aklın iıleyifini 
liyuıturur. ' · 

d ~e.r bu aarhoıluğa lngilizl~r 
/ ıttırak et.elerdi itleri bitmıı
~ Fakat ayık kalmayı bildiler. 
d lnevj mukavemetleri bozulma· 
ltı. Her darbeye soğukkanlılıkla 
'b •rtı duruyorlar ve derhal ceva· 
•nı Yetiftiriyorlar. 

h Bugün aoqbahar gelip çattığı 
trıalde İngiliz müdafaası susturul
l lıt bir halde olmaktan uzaktır. 

11~ailterenin deniz kuvvetleri sar· 
d llla.rnııtır. Hava hakimiyeti gün
~~ iÜne artıyor, karada istila 
ı ll'°"etlerine karıı pusular hazır
d'tnıya vakit bulmuşlardır. Arka· 
a da Amerikanın yeni askeri 

(Devamı: Sa. 4 su. S te) 

Refik Saydam 
Halkla Temasta 

Bulundu 
hmlr, 15 (Telefonla) - Bat· 

,·ekU Doktor Betik Saydam, bu 
_,... .aı ıu te bmlıre p1-
mı,ur. Aluacakta mlltebeMlm 
bir yüzle trenden inen BafvekU. 
kalabalık bir hAlk klltlMI tara
fından şiddetle allaı;lannıııttır. 

Saat !O de fuara gelen Baf\"e
kll, Maarif pavyonundaki kari
katür IH!l'plnl ıezmlt ve bllbaa
ııa Kültür meycıanmdakl lnönU 
heykeli önünde uzan müddet te
vakkuf etmiştir. s.şvekll! Ziraat 
mllze81nl geurken lııtıbsalJ.t, haıı
taııklar ve hay,·ıuıcıbJın inkişafı 
mevzulannı göeteren pflklerl 
takdir etmiştir. 
. Par&lfÜt kule&lnl de ziyaret e

den Baş\·ekll, gen(lerln paraşütle 
atlayışlannı da rörmll9ttlr. Saat 
21 de Baf\•ekll 9ereflne bir ziya
fet verllmi~tlr. 

BafvekU, yann akpm, Nazllll· 
ye gidecektir. 

KOTAHYADA 
Kütahya, 15 (A.A.) - lzmlre 

gitmekte olan Baş\·ekll Doktor 
Beftk Saydam, dün, KUtahyadan 
gec;ınlıt ,.e lııtaıı:1 onda binlerce 
halk tarafından sel!amlanmış ,.e 
uğurlanmııttır. 

Buckingham 
Yoktur 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter: 
Orta şark başkumandanı, ,zırh-

Sarayına Yine 
Bombalar Düştü 

1ngilizler Baraj Ateşi 
Müdafaasının iyi 

Olduğunu Söylüyor 

lı kıtaları Sollum mıntakasından 
çekmeğe başladığını ve bu çe
kilme ile Libya hududunda hare· 
katın muayyen bir safhası niha
yete ermiş bulunduğunu daha 3 
Aiu.ıottıt bi)r':r.miıti Mısır' ın 
muhasamata girmemesi için hal
yanın harbe girişinin ilk haftası 
zarfında Mısır kuvvetlerinin hu
duttan çekilm~indcnberi, Sol
lum'un üstündeki tepeciklerdeki 

Londra, 15 (A.A.) ...- Hava 
Nezareti aqam üzeri aşağı~aki 
tebliği neşretmiştir: 

Saat 19 a kadar malum olan 
neticelere göre, bugün 165 Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 30 
avcımız kayıptır. Fakat on pilot 
sağ ve salimdir. 

Dün Sabahki Harekat 
Londra, 15 (A.A.) - Hava 

ve Emniyet Nezaretlerinin müı
terek tebliği: 

Bu sabah birçok düşman tay· 
yareleri iki dalga halinde Douvres 
yakınında sahili aşmışlardır. Bu 
tayyarelere avcılarımızdan mÜ· 
te§Ckkil büyük bir filo sür'atle 
hücum etmiş ve bir hava muha· 
rebesi cereyan etmiştir. Bu mu
harebe esnasında iki küçük düş· 
man grupu Londra bölgesine nü
fuz imkanını bulmuştur. Bomba
lar atılmış ve diğer hedefler ara
sında Buckingham sarayına da 

(De\ı&mı: Sa. 4 SU. 1 de) 

kıılalar, yalnız bir Jngiliz piyade 
bölüğü tarafından tutulmakta idi. 
Bu bölüğe kartı İtalyanlar, iki 
tam fırka ile üçüncü bir fırkanın 
topçu kuvvetlerini tahşit etmişti. 

Sollum'un hiçbir askeri veya 
bahri ehemmiyeti mevcut de
ğildir. Sivil halk merkezi olarak 
da Sollum, her türlü ehemmiyet-

(Devamı: 8a. 4 SU. S te) 

Kesik Baş 
Esrarı 

Çözülemedi 
Evvelki gün saat 19 sularında A· 

hırkapıda bulunan kesik ba' tahkl· 
katına devam oıunınaktadır. Başın, 
cesedi ve katili aranmaktadır. 

J Dünkü Sp.or Hareket~eri 

Kesik baf, dlin doktorların huzu
runda gözden geÇirilmlşttr. Gayet 
keskin bir Metle ve enseden kesilmek 
suretile vUcutten ayrılan bu başın, 
bir çocuğa ait olduğu Zannedilmek· 
tedlr. Kesik ba.ş, morga kaldınlmış
tır. Morg. bugün raponınu verecek
tir. 

Kesik başı bU}an iki kız çocuğu 
.., dUn vaka mahalline giden bir muhar

ririmlze bqı nasıl bulduklarım şöy
le anlatmışlardır: 

Dün Fenerbahçe stadında Türkiye atletizm birinci

lilderine devam edilmit ve İstanbul birinciliği abmtf,ır. 
Yllitarıdaki Reıimler 5 bin ve 8 bin metre yan§lanm 
1~edir. (Dünkü spor hareketlerinin tafôlitı 

iİçiincij aa)'famazdadır.) 

c:- lk! arkadaş burada oynuyor
duk. Hem çiçek topluyor, hem de bi· 
ribirimizle şakalaşıyorduk. Bir ara

(Devan11: s. 4 ı-m. 2 de) 

Sallb Murat 

Vatan Yazı Ailesinde 
Oüni.in hadiselerine siyasi 
gözle, askeri gözle bakabi
liriz. Fakat bir de ilmi gö-
rüs vardır ki, bin türlü 
propaganda ara.sın~a asıı 
hakikati keşfetmenııze ya
rar. 
OUnün hadiselerini ilim 
gözüyle tahlil et~ek husu
sunda üstat Salıh Murat 
bizde başlıbaşına bir ihtı
sas kurmuştur. Bunun için 
üstadı yazı ailenıiı arasına 
girıniye davet ettik. Kabul 
etti. Bize sık sık yazı yaza
caktır. ilk yazısını üçüncü 
sayfamızda bulacaksınız. 

Mısırdaki tay ya recilerinden bir grup çölde istirahat zamanında ... 

Askeri Vaziyet 
YAZAN: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
lnglllzler silnlln en yakm ve 

en tehllkell bedeflerl olan Mant 
denizinin karşı yakaamdakl 11· 
manlarda gemilere höcumlannı 

JS/H ve H/115 geceleri ı:ok fkl· 
detlendlrmlşlerdlr. 

Bu meyanda tayyare meydan· 
ıarım da ihmal etmemektMlrler. 
Berllnln ve neticeleri pek geç ta
hakkuk edet.·ek hedeflerin şu ıı
rada bombalanması kun·ettn da
ğıtılmaeım mucip bir hareket o
lurdu. Almanlar, tayyarenin her 
uhada yapabileceği muhtelli te
sirlerden hiçbirisini ihmal etml· 
,erek lngfllZ denli. :BMMDltittlilll 
bile. İngiltere iı;ln en hayati l'i\n· 
lerde tesir edeml:1 ecek bir duru· 
ma dUşUnniye c;alışırlarken 1n
glllzlerln ha,·a sevk ı;e idare \"e 
taktiğinde Umumi Harpteki ha· 
talara dUşmeleri beklenemzdl. 

F11haklka 914 • 18 harbinin 
denizaltı faaliyeti lnlflllzleri mat 
16p edebil~ buhranlı blr dtı\"• 
reye girmlt olduğu zamanlarda 
bile ·ıngtllı. tayyareleri burunla· 
nnın dibinde Belçika ııahlllerln· 
dekl denlı.a.ltı iisltrinl bombala· 
mı)·arak Fransa cephesinde nls
beten ehemmly~hlz hedeflerle 
meşgul oluyorlardı. 

Almanların ıs eylal gündüz 
bllcumlarmda havanın bulutlu ol· 
muından baYa çarpıflll&larnun 
az olduğu ve H eyUU öğleden 
fl\"Vel ,-e aonruı hücamlarda Lon
dra hariç bırakdın&m&kl& bera
ber asıl bücumun ıııklet merke
:r.lnln cenubu IJ&rld mıntakalan 
ve bllhaalla cenup sahlllerl ~hlr
ıerl ve ,ımendlfer yolları olması 
UçUncü baltanın en mUhlm bir 
safhaeımn başlangıcı gibi gö· 
rUnmektedlr. Ayni gftn akıpam 
Uzerl bü~ ku,,·etlerle yapılan 
hücum, 9tmdlye kadar olan ha\"& 

hilcumlarınm en bUyUğü ve şld· 
detllal .ıtmuştur. Bulutlann ln
gtıfz a,·cılannın barekiıhnı güç.
leştlrdlğl tnglllz ajansında bil· 
dlrUmektMlr. 

14115 geceııl nlsbeten ıük6net-
le geçmiş, alirm müddeti de fa-
11ılah olarak daha az de'am et· 
miştlr. 

Llb'.\·a • Mıııır hududunda bil· 

lnoilizlerin Müessir 
Hava Hücumlan 

RUmanyada 8 i r 
Darbei HU kOmet 

• 

Manşta Birçok Demir Muhafız 
Limanlar Partisi 

Bombalanıyor Başa Geçti 

Malzeme depolarında 
Yangın Çıkarıldı 

Londra, 15 (A.A.) - 1-:lava 
Nezaretinden tebliğ edilmiştir: 

Dün gece kuvvetli İngiliz hava 
filoları Mano denizinde toplanm1ş 
olan a~ıman vapur1arile ma cv
ralarına ve harp malzemelerine 
ve düşman tarafından bu malze
menin tevzii için kullanılan tevzi 
merkczlerile münakale hatlarına 
uzun müddet devam eden şid
detli hücumlarda bulunmuşlardır. 
Anverı, Ostende, Fleııaingue, 
Dunkerk, Calais. Boulogne li· 
manları ,iddetle bombardıman 
edilmiıtir. 

Eıınabruck, Mannheim, Aix -
la - Chapelle, Hamın, Krefcld 
ve Brükselde malzeme depoları
na hücum edilmiştir. Rheine, A· 
daus, Sundern, Husten ve \T/ est
hofcn' de demiryolu münakalcle
rine de taarruz edilmiştir. 

Antonescu Gene 
Başvekillikte Kaldı 

Bükreş, 15 (A.A.) - Dün, 
Kral Mihai, Rumen devletinin 
bundan bö:> le totaliter devlet o· 
lacağını ve harici siyasetinin mih· 
-.·er üzerıne istınat eylıyeceginı 
bildiren bir cmirmaneyi imzala
mııtır. Demir Muhafız partisi, 
devlet içinde tanınmı~ yegane 
partiyi t~kil edecektir. 

Demir Muhafızlar Romanyuı 

Bükreş, ı 5 (A.A.) - Stefani 
ajansın dan: 

Dün akpm yeni bir darbei 
hükumet yapılmıştır. Demir Mu
hafız kıtaatı teşkilatı, bir devlet 
organizaııyonu halini tlmış olup 
neşredilecek olan bir kararname, 
devletin bünyesinde yarından iti· 
baren Romanyayı <Demir Muha
fızlar Romanr_aııı> haline getire· 
cek tekilde tadilat yapacaktır. 

(De\"&mı: S. t SU. 2 de) 
Pilotlanmız ve mürettebatımız 

havanın muhalefetine ve dü§ma- ============= 
nın müdafaasına rağmen hücum- Metaksas Türkiye 
lannı muvaffakiyetle neticelen- Elçisi lıe Görüştü 
dirmi§lerdir. Bilh115Sa Anvers 
nhtımlarında muazzam hasarlar Atına, 15 (A.A.) - O. N. B. bil· 
vukua gctiri1'."1İ!jtİr. Grisnez bur· diriyor: 
nunda topçu mevzileri ve muh· BqvekU Metaksas, Ankaradan av· 
telif düşman tayyare meydanları det etmiş olan Türkiye bUyUk elçisi· 
da bombardıman edilmiıtir. ni dUn kabul etmiştir. · 

Kunduracılar Yüz Bulamadıklarmdan ŞikAyetçi 

ha819; motörlü blrllkJerin top
landıklan mevkilere kal"fl müte
kabil ha\"& faallyetl olmuş "" 1-
taıyanlar lnglll:r.l~r tarafından 
evvelce tahliye edildiği anlaşılan 
hududa yakın ''e Mıaır toprak· 
larındaki Sellum şehrini lf pl et
mitlerdir. 

notu Afrika ve Sudanda mü-
tekabil hava faallyetlerJ. 

ı~;I 
iki öıoli srati? 1 İ 

Yeni bütl;e kanunu şehrin 
nakil vasıtalarına ufak birer 
nakliyat vergisi ekledi, 

lstanbul tramvaylarında bu 
vergi yalnız birinci mevki bi
letlerde <>nar paradır. 

Ayni vergi yine blri~ci mev• 
ki biletler üzerinde ü'sküdar, 
Kadıköy tramvaylarında l~r
mi para! 

İki ölçü mü) Y anlı~l&k mı) 

1 

- Pabuç ~iyatlanm siinclea aüne niçin arttırıyorlar?. 
- )'üzaüalükteıa-
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SARI Hopah Mehmet 
Maceralarını 
Anlatıyor 

OINttN ROPOBTA.JI 

Köprü Altı Sergileri 

BORSAN 
Çarşamba Günü 
Amerikaya Bir 
Vapur Kalkıyor 

Ev Kirasını 
Artttırmanın 

Maskeli Bir Şekli 

ilk Parti . 
İngiliz Malı 

. Yakında Geliyor 

Fıstığın Kilosunu Yüz Kuruşa Satan Bu 
Esnafı Kontrol Edecek Makam Hangisi? 

1 

Kenar ve sapa bir yerde de ı - Fıstık kaça? •• 
dciil. lstanbul köprüsünde ve - Yüz kuruı Beyi~ 
her ıün, içlerinde belki de bu Manalı manalı güldüm ve 11'1' 

-3- Akdenlzde aeferlertn lmklnaızlıJı 
yüzünden lthalAtımıaın yalnnı Bura 
yoluna lnhlaar edec~ haberi llHrJ. 
ne Amerika ile limanımm a.raamd&
ki tlcart mUnaııebeUerl temine çaJı
p.n Yunan vapur acenıe.inden bu 
huauata malQmat iltedik. bbe Um· 
dal, Yunan vapur acenteal sahibi bu 
hususta fl.lnları söyledi: 

BIJ' olnQ'Ueummu ta flkiyetl 
Tar. Bluı blldlrtyor: 

!ng'llla ticaret mUmeaalllerUe An
karada yapılmakta olan müzakerele· 
rin bu hatta iç1nde nihayetienecett 
tahmin edilmektedir. lniUiz:ler ıerek 
orduları ve ıerek halk ihtlyaçlan f' 
çln her tUrlU ihraç maddelerimize 
talip olmUflardır. 

ıibi iılerle ilitikli yüzlerce me· j navı da güldürdüm. Çünkü. a'f'l 
mur bulunan on binlerce halkın fıstığın Ketenciler kapısındaki 1" 
akıam, .abah ıeçtiii, Şirlceti miıçilerde, karı ile beraber ~ı· 
Hayriye iıkelelerinden biri üze. , miş kuruşa aatıldığını o da b~ı· 
rinde. Eaki bedeıtan dolap ve yor, otuz kuruş daha fazla iıteu" 
camekanlarını andıran dar bir ii h alde kızmayıp da gülüıiil!'" 
ıerai, Süılü raflarında ve öne hiç ıilphesiz ki, hayret ediyordu 
doiru eiri tezglhında, ıeçenleri Diğer yemi§ ve meyvalar U..
imrendireeek, hele, küçükleri ter rinddci etiketler de, axni der~ 
ter tepindirecek çeıit çqit mey· de ihtikftrı gösteriyordu. Jıin 11" 
valar ğizili ve ıerilidir. Hangi va- aaribi. Belediyede memur oldU' 
kit olurea olıun, A11ah arttının iunu bildiğim bir zat da o ..ıı•· 
birkaç müıteriıi de hiç ekıik de- da bu ıergiden kilosu elli kurt 
iildir. Daima ıörür ve beienirim, tan armut, yetmit lcuruflan 1 

ıahibi de çok temiz ve terbiyeli· 1'abuklu fıstık alıyor, diğer ali~•· 
dir. lı bir memur da bu alıı verıf' 

Sarı Korsan Tefrikamızda çıkan kısımların hulasası 
cfftlkQmeUn buırladıtr bir ka

nan mooiblncıe ev klralarm111 
arttınımamaaı karar altına a· 
Jınmııtır. Halbuki ev aalıJplerl, 

bu karann haricine çıkmak için 
türlü türJO ftstU kapalı yollar bu· 
la,yorlar. Meseli ben kaloriferli, 
ucak salu bir apertmanda otu
ruyorum. Sıcak ıoJu bir apart· 
manda elbette ller sün 11cak su
dan ıstttade fldebllmek tabii bir 
ft'Ydlr. Halbuki ev aablbl, ıııcak 
suyu haftada AIK'alr bir gün ve
ttbUeceğlnl söylemiştir. Bunun 
manası to ld, ev klraaı ayda 20 
lira al'ttırılmıttır. 

Suı Konan, İfp)cil.-İn hapiahanesinde mükemmel da
~ yemifti. Sonra Suat adında senç bir polisin nuare
tinde polis miidürJüiün• ıönderiliyord"" Suat, yolda, 
memleket ve millet heaabma çabpnaal prtİle Hopah'11 
.....,... hlralamftı. «- Bu haberler aaılaıadır. Vapur

lannuz Akdeniaıde muntazam sefer· 
ler yapabilmektedir. 

lnglllalerin blse verecekleri mad· 
deler meyanında her nevi •mal m&• 
muller, fllbilellk kumq, manifatura 
eşyuı, çuval, _.hhı malzeme, kimye
vi maddeler ve tıbbi ecza, demlryolu 
malzemesi mevcuttur. Ticaret Ve
klleti memleketimizin muhtaç oldu· 
fu maddelerin bir Uıt .. ini huırlıya· 
rak !nclltz ticaret mUmeaamerine 
vermlftlr. Haber alındıfma göre İn· 
glllalerle 100 milyon liralık karfılık· 
1ı ticaret mübadeleleri yapılacaktır. 
Bu maka&tla İnillls Balkan ve Ya· 
kmtark ticaret birlilt memleketimiz· 
de genif blr tetklllt vücude getire· 
cek ve bUrolar test• edecektir. Kar· 
~ılıklı nakliyat Akdeniz ve Bura yo· 
ıu Ue İngiliz vapur kafileleri tara!m· 
dan yapılacaktır. 

Ylsl»afl • .,. ..... 
-.,1a llalıetbadt." 

Y-uzhaıa Meaut Beyin, arka
dqlan ananda Dayı Meıut di· 
ye anıldıiını. mertliği ve aıırı 
derecede süz pddiliii ile tanın
dıimı. Kadıköy iıkeleainde rastla 
daiım Hemtinli bir hemıeriden 
öğrendim. Meaut Bey, beni iyi 
kabul etti. !Geçirdiğim felaketli 
macerayı dik.katle dinledi ve ai
ladL Bir saat ıüren bıir görüıme, 
bizi biribirimize tanıttı. Onu ba
na inandırdı ve beni de ona ıım
ııln bağladı. Bir hafta içinde, 
ben Deli Mehmet. Dayı Mesut 
Beyin en yakıh ve emin bir ada
mı oldum, Verdiği tabancayı ee· 
bime koydum ve yurt iılerine 
•oyuldum. 

Can v~ baıla çaiıııyor, veri
len- en güç ve gizli itleri birer bi
rer ve zabitimi memnun edecek 
bir ıekilde ba~nyo:rdum. Dayı 
Mesut Bey. bir ak§a.m asık bir 
yüzle yanıma rıeldi. Ağlıyan bir 
sale: 

- Mehmet, dedi. Küçük Bak· 
hl köylüler de, diğerleri gibi tıy 
netlerini göaterdikr. Civar köy
lüleri tarlalarına çıkaınıyaeak bir 
hale aetirdiler. llir kaç_ sündür 
rastladıkları Türke aaldırıyorlar· 
mıı. Nuıl bunlerla boğu§mıya 
gicfer milin? 

İki gün içinde hazırlığımı bi
tirdim. Kala.fat yerinden ıetirt
tiğim Rizeli Osman, Hemşinli 
Ka)yoneu Mahmut, Sürmeneli 
Kamil ve Dayı Meaut Beyin ya· 
nrmıza katbiı Çineli Ömer c;avuı 
ile birlikte Bakkalköylülerin kar· 
ııaına .dikildim. 

Evvelce ıunu aöy]iyeyim ki bu 
y~la öyle ulu orta çıkmıt değil
dik. Babacan olduğu kadar da 
çok iı ehli bir afacan olan yüz
ba11mız. her türlü tertibata al· 
mı§ ve aldırmııtı. Bulgurlu kö· 
yünde Hoca Said Efendi ( 1) . 
küçük müfrezemizin haberciliğini 
de yapıyordu. Bulunduğumuz 
yerlere geceleri yiyeeek taııyor, 
bize birer evlat gibi bakıyordu. 
Merdivenköyünde, Asaf Bey a
dında bir yıırtaever de bize göz, 
kulak oluyor, kıymetli muavenet 
!erde bulunuyordu. 

Dı§katalı Kazım adındıı bir 
çoban da. Bakkalköyünde olup 
bitenleri, haydutlan idare eden· 
lerin planlarını saati aa.dine bi· 
ze bildiriyor, hareketlerimizi ko· 
laylaıtarıyordu. 

l~aı~ırıllerl Adım 
ltmete GldlJOl'llZ 

Hiç unutmam, bir Cumartesi 
günü akpmı idi. Uzunçayır bo
yunda. Şeytanköprüaü ile Ka
panağılı aırtlan aruındaki funda
lıklarda ıindik. O ıece, Bakkal
köyünün batı11ndaki ayazmanın 
baıında ejleneceklerini, daha 
evvelden haber aldıiımız nllnkör 
sürüaüne yapılacak ilk baslunın 
programını da, arkadaılarla baı
baıa verip çizdik. Gökte ııılda
yan yızdızları seyrederek yedik, 
içtik ve nihayet ayazmaya doğ
ru h arekete geçtik. 

O zamanki Bakkalköylülerin, 
azizlerden birinin adile andıkla
rı bu ayazma, o ak,am müstesna 
geeeleri!lden birini yaııyordu . 
Kadın, erkek bütün köylüler, eğ· 
lentiye davet edilen yerli ve ya· 
baneı misafirl~r. yer yer yakı· 
lan ateşlerin etrafına toplanmış
lardı. H ep içiyor, eğleniyorludı. 
Gitaraler, mandolinler, gaydalar 
çalınıyor~u. Bastıklan naraların. 
attıkları silahların sesleri birbiri
ne karışıyor, kol'kunç bir uğultu 
halinde etrafa taf1yordu. 

Biz de, bu hayhuylu alemi, ıo
kulup sindiğimiz yerlerden ıey
rediyor, baskın için münaıip bir 
fnaat g_özlüyorduk. Makıadımız, 
bu kdileyi topyekun yok etmek 
değildi!. sadece netelerini kırmak, 
mecliılerini dağıtmak ve bu ıu
rctle öldüğü zannına düştü:Cleri 
Türkün yaf&dığını anlatmak idi. 
Tertibatımızı da buna ıröre al
mıflık. Ayazmanın Merdivenkö
yü, Uzunçayır, Ubade ve Um
raniyeye doğru uzanan patikala
rını. icabında atf!ıimiz altına a
labilecek bir tarzda kapamıı. 
yalnız, köye ıiden yolu açık bırak 

!!'llftık. B_u kalabalıiı, ilk ateıleri
mizle ürkütüp geri iıtikametine 
çekilmek mecburiyetinde buak
mak, ıonra da köy ile ayazma a
raıında ıakııtırıp biraz hırpala· 
mak iıtiyorduk. 

Bu huauata lngflis ve ttaly&nlar
dan tam blr muvafakat cevabı elde 
etmlye muvaffak olduk. Nevyorktan 
kalkan Angira vapuru eyUUUn 26 ine 
dotru !atanbulda olacak. Buradan 
hareket eden Patrai vapuru da Ak· 
dent.de hiçbir' mlnie teedüf etmeden 
ilerlemektedir. 

Dün, vapuru kaçırdıiım için hayran hayran bakıyordu. 
bu iıkelede biraz fazlaca durdum Bu manzara bana Bekri MIJI' 
ve tarif ettiğim o küçüeük dük- talanın bir hikayesini hatır]attl
lllindaki yemiı ve meyvalara ko- Güldüm ve kendi kendime: 
nulan fiyat etiketlerini tetkike - Her halde deniz ilzerind• 
koyuldum. Yapıldıiını ıördüiüm olduğu için bu sergiye Beledi1' 
bu ihtiklr •uçunu aanki iıleyen karıımıyor .•. 

Vakit aeee yanaını seçiyordu. 
Bizim Bakkalköylüler de durup 
dinlenmeden içiyorlardı. Fakat. 
ne de olaa biraz yorgun düımüt
lerdi. Hoplamayı, zıplamayı ter· 
ketmifler, 1ırup 1!'1P birer tarafa 
çekiln}itlerdi. Meclisi yine ıeref
lendirmek, nankörleri tekrar ıen
lendirmelc vazifeai artık bize düı-

SulHotla vapuru da ayın 18 inde 
buradan mal yükllyerek Amertkaya 
gidecektir.> 

Ev aahlplerlnln kömllr flyatm· 
dan ili.Andan dolayı haklı bir .ı
kl;vt>tlerl ~-arsa hllkftmet bunu 
tetkik et.melidir. Fakat ldralann 
arttırılmamuı hükd~tln kararı 

Urtızaemdan kaldık~.a hiç. klm..e 
Dattl kap&lı yollardan kanunu 
bomuya cttret edememelidir.» 

benmiıim aibi, aarardım, aoldum, Dedim ve o sırada açılan ki' 

Halk Hamamları 
nihayet terbiyeli manavın yanı· pıdan ben de vapura &irdim. 
na ~okuldum ve ıordum: y. 

Beledlye halk hamamları tamiratmı 
müt. beklediğimiz fıraat da gÖ· bttlrm1'tlr. Hamamlar yarından iti· 
zükmüıtü. baren tekrar halka açılacaktır. Ha· 

Yattığım yerden kalktım, ar- mamların ııeat 17 de kapanmasın
kadaşları topladım. Yapılacak dan 9ikAyet eden halkın dileği tama
hareket ve vazifeleri ayrı ayrı mili'. yerine getirilememiose de böyle 
anlattım ve hepsine de ayni ıey- erken kapanma yerine PJ.lar ve cu
leri tekrarlattım. Muvaffakiyet marteai günleri de hamamların açık 
duaları ile ayrıldık. Gündüzden bulundurulmuı suretlle dUelderi 
markaladığımız yerleri almak Ü• yerine setırmiştir. 
zere, koıar adamlarla karanlıkla· 
ra daldık ve on dakika sonra da 
iıe baıladık. Attığım ilk İşaret 
kul'Jununu mavzerlerimizin fa11-
lalı ve ıiddetli yaylım ateşleri ta
kip etti. Evvelee aözlqtiğimiz 
:gibi, iki,er deste fitek yaktıktan 
aonra, ateşi kestik ve hemen yer 
ıdeiiıtirdik. Yeni mcvzileı:'imize 
yerleşmemiz aneak üç dakika ıür
müştü. 

Ayazma meydanını, kıyamet 
gününü hatırlatacak ıiddetli bir 
uğultu kapladı. o ane kadar dur· 
madan patlıyan silahlar birden
bire durdu ve nira baaan ağızlar 
ıustu. Koea vadiyi kadın ve ço• 
cuklann acıklı feryatları doldur· 
du. Herkes bulunduklan yerler• 
ele aınmi~. çukur ve fienaekfere 
gizlenmiı olacaklardı ki. ateılerin 
ı§lklandırdığı taraflarda kimıe
eikler görünmüyor ve hiçbir ha
reket sezilmiyordu. Halbuki biz, 
meydanı dolduran kalabalıiın, 
birbirlerini iterek, çiğniyerek ve 
önÜne gelenleri ıürükliyerek coı
kun bir ıel halinde mevzilerimi• 
zin arasından ve ateıimizin altın· 
dan geçmelerini ve köye doiru 
akıp gitmelerini bekliyorduk. İı. 
tahmin ettiğimiz gibi olmamıftı. 

Ben bu hareketsizliğe hiçbir 
mina veremedim. Merakla, on 
beş yirmi metre kadar ilerledim. 
Ayazma istikametini gözledim ve 
dinledim. · Bu esnada, gittikçe 
hafifleşen feryatlar da birden 
kesildi. Kendi kendime. acaba, 
dedim. 

(Drnını var) 

(1) Mücadele yıllarında büyük 
hizmet ve fedakt.rlıkları ıörlllen bu 
zat şimdi Topkapı aarayı mllze8inde 
memurdur. 

Serbest Döviz 
Dlf piyaa&larm bir kıanuıu teşkil 

eden ko°"u memleketlerden maden 
kllmUrU ith&lltı Jçln ıık ıık mUr&· 
caatiar ve talepler ıeımektedlr. Bu 
~lya.salıır TUrklye JcömUrlerinden it
hal edf'bllmek için aerbeat dövizle 
teklıfler yapmaktadırlar. Esasen hU· 
Jromelimlz kömUrUn serbest dövizle 
ihracına müaade etmekte olduğu için 
buna alt fartların d& kabul edilm~i 
icap eylemektedir. Yunanistan plya
aalarr yeniden kömUr ithaletmek için 
bazı taleplerde bulunmuşlar ve tedi
ye tartlannı da kabul eylemişlerdir. 

Cezalandırılan Esnaf 
Y eldeğirmenlnde Nikonun tmnın· 

da 70 kUo noksan ekmek, Kadıköytın 
de İzzettin aokağındakl tırancala fı· 
nnınd& 51 kilo noksan fıraneala 

mUaadere olunmuf. Yeldf'ftrmentnde 
Kasap Fahri TütUncUoğlu, dağlıç ye
rine M kuruşa manda eti sattıtı için 
cezalandırılmıştır. 

Bir Yankesici · 
Mehmet isminde bir çocuk dUn 

Küc;Ukpazarda Haydarm yelek cebin
den 4 70 kUl'\lfUnU çarptığından U
çUncU asliye mahkemealrıe verilmiş· 
tir. Yapılan durutma sonunda >leh
met bir ay haplae mahkQm edilmiş, 
tevkif olunmuştur. 

Bir Sarhoşun Marifeti 
Pafabahçede tutla fabrikuı civa

rmda oturan Hasan, sarhot olmuş, 
etrafa tq atmıya ba9lamıfttr. Tat· 
!ardan bir kaçı MehmeUe, Muhittin 
admda iki klttye taabet etmlt. yara
lanmalarına sebebiyet vermlftlr. 

Gümüş Liralar 
Darphane idaresi Uııtünde Cilmhur· 

reisi Milli Şef İırımet !nönUnUn bUstle· 
ri bulunan gümü9 lirahklann buıl· 
muma devam etmektedir. Şimdiye 
kadar ikl milyonu baıılmıftır. Bu 
miktar Uç milyona çıkanlacaktır. 

lng'lliz Ticarf K6orporatlon reJat 
Lord Glenconner halen Ankarada bu· 
lunmaktadır. Müükerelerin netice· 
ıenmeeini mütealup 9ehrimize dHne
cek ve lzmire gidecektir. Aldıfımıı 
malQmata ıöre, lng111• mahreç Uman 
larmda.n hareket elmff olan vapur· 
larla bazı ithaltt mallarının ilk par· 
tileri yakında limanımıza cetırtıecek· 
tir. 

ODUN BOadB IBTiYACI 

Depolar Halka İstendiği 
Kadar Kömür Verecek 

Kömür depolannd& kok, sönli kok 
ve KarabUk koku satışları devam et
mektedir. 

Son günlerde komUr depola.rmın 

halka bir tondan afatı kömUr eat· 
madıkları haberi alınmıttır. Bu hu· 
susta ~ehrimizin muhtelif aemllerin· 
de depolar teslı eden Eretli kömUr 
lfletmeleri lhrakiye ve kok aervialn!n 
mlldUrU funlan söylemiştir : 

mevsimine yetecek miktarda köm~r 
stoku bulundunılmakt&dri'. Klf ayla· 
rında darlık çekilmemesi için alına
cak tedbirler hakkındaki etUUer i-
Jerlemektedlr. Belediye, •ehlr dahi· 
linde yaptırdığı araştırmalar netice· 
sinde, lstanbulda bir ıo, mevılmln• 
yetecek miktarda odun bulunduğunu 
blldirm!.ftlr. 
Kış aylan gelmeden odun kömUrU 

< ...... Evet ortalıkta böyle haberler stoklarının arttırııınaama ~alıfılmak 
dola.,tnaktadır. Fakat bizim 'ubele- tadır. 
rimizin ve depolamnwn böyle bir 
harekette bulunamıyacakların& eml· 
nim. Çünkü kendilerine bu husuıta 
verilmiş şiddetli bir direktifim var· 
dır. Bir tondan aşağı kl:lmUr i!latı'ı 

yapılmıyacağına dair ortaya atılan 

haberler asılsızdır. İl'ltiyenlere çuval· 
Ja bile kömUr verilmesi için şubelere 
emir verdik. Herhangi bir depomu· 
zun böyle bir hareketine şahit olan· 
lar keyfiyet! bize bildirmelidirler. 
Biz halkın menfaatine çalışıyoruz ve 
kimin ne kadar kömür alabileceğini 

de pek lll takdir ediyoruz. 

KömUrcu Kavgası 
Asmalımescitte Sotyalt sokatmda 

kdmUreü 1smallln kömUrcU dUkkAnt· 
na kömUr ıetıren Rasim. lamaUle 
kömUr yüklemek yüzünden kavıaya 
tutuşmuttur. Kavl'a neUceainde la· 
mali Raalml bqına odun vurmak IU• 

retile yaralam~. kaçarken yakalan· 
mı,tır. * KONYADA CİNAYET - Kon
yada Ahmet TM!gu adında biri arka· 
daşı Ahmet ':lozcuyu keserle başmı 
parçalamalc ııuretlle llldUrmUt, blll-
hare sinema seyrederken ya~alan· 

nuştır. 

*TEMİZLİK AMELESİ - Ab-

YegAne üzüntUmllz havalann i)1-
liği dolayıslle kömUr almıya gelen
lerin sayısının çok mahdut oluşudur. 
Klf bastırınca herkeı hep birden hü
cum edecek o :zaman hem biz, hem 
d" halk sıkıntı ve eziyet çekecektir. 
Herkea havalam bu iyi zamanında raham Pa.şa korualında temizlik ame· 
kömürlerini alarak bizi ve kendile-
rini bu mU.kül vasiyetle kar,ılatmak lesine bir kantin tutulmuına karar 

tan kurtarıınlar.'> verilmiflir. Bu maksatla buradaki 
İstanbulda afatı yukarı bir kıf binalar belediyece tamlr edilecektir, 

Kı .aa Haberler 
* BİR YARALAMA - KatamUr· 

aelln A9afıkiru köyünde bir kavıa 
esnuında Tahir, arkad&fl Tahlrl ta· 
banca ile yaralamı9tır. * BİR BİSİKLET KADJNA 
ÇARPTI - Kemalpqa mahalluinde 
Gümrilkemlnt aokatınd& H numara· 
Jı evde otur&n Leyli adında genç bir 
kızın kullandığı bisiklet 70 ya,vında 
Esma adında blr kadına çarparak 
muhtellf yerlerinden yıı.ralamıftır. * BlR ŞAKALAŞMA - EyUpte 
Caıniikeblr çaddelinde .UtçU Caterln 
dükkAmnda çır4Jc Hiliıeyi11 ile !lrka· 
daşı KAmil, takal .. ırlarken, lamailln 
elinde bulunan çakı. Kt.mllln mtına 
nplapmı,tır. , * İNG1L1Z L!R.\LAIU-Ellerin· 
de ıterlln bulunup ta muayyen mUd· 
det zarfında Merkez: Bankasma tev· 
dl edemiyenlerden banka, btrer ma· 
zeret mektubu ietenıektedlr. * P4HlL.lYE MEMURLA:RI -
Dahiliye Vekilet1, u fakat dolguJ\ 
maa,ıı memur ı;alıştırmıya karar ver 
mittir. * P..UU.IU'l'Ç'O'l.JDIU>ı - Pa• 
rafütçtilerlmiıin propaganda teyaha· 
ti devam etmektedir. * ADLİYE SARA Ti - Adliye 
Veklletl, adliye aaraymın Bultanah
mette haplıhane yerinde yapılmuın· 
da ısrar etmektedir. * MUALLİMLER - Barem ka· 
nunundan istltade edemtyen 120 mu· 
alllm m~larıntn birer derece yUk· 
aeltllmeai için Ankaraya gHnderllen 
proje, MB:liY• Veklletince tetklk olu· 
naralc tudlk otunmuttur. * ELE,.rELJ!lR - Orta okul ele· 
me ikmal lmtlhanlan neticeleri la· 
!ebelere blldirilmlşUr. But imtihan 
eVT&kmm yeniden tetkik edilmesi i· 
çin tlklyetıer yapılmı,tır. · * ORTA TEDRİSAT ){()'Dt). 
ftv - Bir mUddettenber1 fe}u'fmlzde 
bulunmakta olan orta tedriaat umum 
müdUrtl Hayri, tetkiklerini bitirerek 
Ankaraya dönmtlştUr. 
* HALKEVLERİNDE - Vekl· 

letln yeni vermif olduğu bir karara 
ıöre, halkevlerl reislerinin btlhaasa 
Universite yüksek okullar profesör 
ve doçenUerlnden olmaaı taavlp edil· 
m~ti.i. 

Dünkü Kısmın Hulasası ...--MAVD--... kadmla tamtnıak çarelerini dütündü. Macar artla& mct
har (Elınular) tarkıaınr o kadar ıt1ze1 bir şekilde llÖy

ledl ki. bütün tiyatro, cotlnın bir tekilde allaflıYorda. 
.Tohn. tekrar llÖ&e haflamak lçta bu veeUeyt ~. Per
de ka~ kapu.maı; l'MÇ kadına dönerek IOrdU: 

Uzun müddet Afrikada kaldıktan sonra Londraya 4~ 
nen John, ilk akşamını operada ,uzeı bir arkada.şla ge· 
çlnnek istiyor. Eskiden tanıdığı Betti, o · 'tşam. Mavi Por· 
takal barmda arkada.şlarile sabahlıyacttfmı, kendisinin de 
operadan sonra oraya ıeımesini söylüyor. John elinde ka
lan lki opera biletinden blrlnl sokağa atıyor. Tallh opera
da kendisine kimi arkad&f gönderecekUr '! Kalabalık, bllett 
kimin aldığını görme11ine mlni oluyor. 

Operaya gittiği. zaman yanındaki koltutun bof oldufunu, 
henUz bo' durdugunu ve uzaktan tanıdığı bir arkadqmm 
Yetil elbiseli, kızıl ııan aaçlı gıenç ve stızel bir kızla konut· 
tuğµnu görüyor. Ah, bu kız, sokağa atılan bileti bulmu' 
olaaydı da onun yanına otursaydı! 

Nihayet bir zU çaldı. Perde nerede ile ~ta. lolm ela 
iç.eri gtreı4ek koltatuaa otardu. Yannldald ~ lllli bofta. 
Dt-Ukanlı mahzun malazan ban.ya belayordu. Acal>a bilet a
yak altında kalarak ~' mıydı f Yolma Opera .....S
yea birinin eline mi cltlpDftö f 

opera llenUz batlamamqtı. M•lld lletlerlnln akordu, mu· 
tat gttrtUtülerle etrafı çınlat.ıyordu. Biran John'uıı ytlrett 
oynadı. Simsiyah saçh çok ebnu takmt1 olan ıttzel bir ka
dın boş )'flre dojTU bakb, 90llra ellnclekl bileti tetkik ederek 
arka 11ıradakl bir başka bot ,_. oturda. 

Bütün yerler dolmu9, yalnıs lohn'un yanındaki koltuk bot 
kalmııtı. Belll ki, bileti peacenden atmakla ~ lna1'un 
sıkmıttı. 

Bir alkıt tufanı perdenin açılmaaını lelAmladı. Tam o an· 
da lncec-lk bir kadın Jobn'un :;nün-ten Jtıçel'\lk yanındaki bo9 
koıtuta oturdu. 

Tarı karanlıkta kızın ytizilDü iyice farketmek mllmkllJI 
detlldl. John, yan &'Özle bakıyordu. Genç kadm, Mllnede
kl Fauet ile IJ0)'1anın muha\"ere&lnl dikkatle takip ediyor· 
du. Musiki son deret>e güzeldi. Fauat oper&fYDm ba!Jı<'a 

kahramanı olan Marıarft Nluıeye çıkar r-ıkmu etrafta 
bir fı11ıltı oldu: 

PORTAKAL 
YAZAN 

WiDiam J. MAKiN 

ÇEVlREN 

ReauaAE. YALMAN 

-Z-
- Metbar Macar artlatl Krtaka. .. Macar çlılpnetl lmlf. 

Ne ıttzel kadın, beaı de ne ,.ttael aeaı var! 

Macar artllt berrak aeel ve ta&e ıençUtt ile blittln tiyat
ro 1lallmu cidden hayran etnılfU. l'&lıuz Jobn'wı söZJerl, 
,....mdakl aeMlz oturan komfııtWldan ayrılmıyordu. Ak· 
,.... opera bllettnl aokafa attıktan ıonra taUin luamettne 
ae çıkal dıtmı deHcıeetne merak edlyordu. 

BtrlncJ perde oynanmıftı. Jflklar yandı. Herkes m1Ul a
zan alkışlıyordu. Blrlncl kat localanrulan blrl8inde bir tek 
kiti, herkee bıraktıktan ıınnra. bAlı\ alk'!a dın·am ediyordu. 
Bütün ıhlttr o tarafa ~\Tildl. Aj'ızdan atıua bir l8lın do
ı-.ıı: 

- PrJanta kralı Van Blond, Macar artiste lflk ... 
.Jobn yaıımdaki koltukta oturan kadına dikkatle baktı. 

Yetil bir eılblae Ciyml9tı. P~k nadir derecede Jilzel kı1:ıl 
.. " s~ları ~·ardı. Bl.rdenblre Jobn, bu kadının biraz: evvel 
tiyatronun holündf! eıımer bir delikanlı ile konu,tutanu 
hatırladı. Bu adamm elinin küçük parmatındakl pırlanta 
yü&ük Jobn'un ıö-ıüne çarpmı9tı. DelİkaoJı, genç kadmla 
derhal konuttınak için mukavemet edllm~ bir anu duy
du. Aklına 08eD ilk aualle llkırdryı ~tı: 

- Procrama baJnnak tat.er mialn11: ! 
- T.,.ekkür ederim, proçamım , ·ar. 
Tekrar derin bir &likQt ... John perde araaında umumi

yetle dıpn ('ılnp sigara içerdi, bu defa yerinden lmndda
madı. Ge!'lç kadın ~. öyle .•• 

tım.cı perde batlan-.19tt. ~tltttn perde Mnaamda ıJobn ıeaç 

- Ne ıüzel aeeı var, detti mi f 
- Evet, barUnalAde.-
o!ohn devam etmıye çahfank teıuar 10rdu~ 
- Opera Mıver mlalnlz f 
Geeg kadın telıeeelbn ederek: 
- BeVllMIMlll pUr ml7lm f 
lolm lrekeledJ; 

- llayD' amma, bul lllWllar taftletlerl .. lral'beblı 
1eyretınek için pUrter. 

- Belkt .. Fakat ben 181mz m.od için pUr1m. 
Geao ka4mm vakar " abenJdJ lıılr Mel Yardı. lolm, ..._ 

ba,fna olda: 
- ilen de mmJld !ela pUrbn. dedJ. 
8oara llHlflaar operalardaa, IMfbar beetekarlaıdan lı&ra& 

bahMtttler. 

tıdal de Naki HDelerdenberl faıuf13'orlanm9 SiM Jıon-
9ayorlardı. Nlbayet lolua dlfU'I ~ bir alpra lemeji 
teklif etti. K1U'fUlll Jklll kadın. lobn'a dlldıatle albcHUr
t.en aoara ba tekllll bbal etti. Kalktılar. lolm llbdrll ve 
t)81dape klL Halbald ıenç lradnma P7e& ... ff tabii bir 
tavn vardı. 

- Sık ıık opera;_ pUr mlalnls f 
lobn'an bu aaal1ae ıeno kadın yine &7111 t.abtt faTJr)a ta 

eevabı verdi: 
- Blltçem buna mllaaade ettlfi zaman benlen kotanın. 

Ya ılaf 

- Ben de Lolldrada olduj1un zamanJar4 Çtlnldl Afrl
kada o~ Orada mulld olarak aaQk 'Vallfllerin 
tam t.am aeelerlJe iktifa etmek llaım.. Onuıı lçla baraşa 
ıeJdlkoe do~ lradar malld dJnJemek laterlm. 

- ~ e barUnal'4e ft!J'·-
-HarlkalAde olan aeclU f 

(Devamı var) 

Memleket Haberleri 

Bergamanm Kurtuluşu 
Bergama, 115 (A.A.) - DUn -P

gamanın kurtuluşunun 18 inci yıl• 
dönümü, qslz tezahUratıa JcuUuWI' 
mıttır. Saat 9 da. atılan bir topla -' 
tanlı bayrağımızın bir subay tart' 
tından çekillfl De meraalme ~· 
mış ve yaşanılan günUn önemlnl bl' 
llrten ııöylevler verilmlftir. * A~EHIRDE - Halk1' 
iıtirahat etmeıi için bir kaç park 
yapılmııtır. fyi çalıımalar ıonull' 
da Akşehir kazaıı bir vilayet ki' 
dar büyümü§ olacaktır. * lZMIITE - Jzmit Hali&• 
evi 1zmitin tarihini yazdırını>" 
karar vermigtir. Bu iıle Mehmet 
Ali Kaiıtçı, Bedrettin Ahıakalı. 
Nüzhet Unat, Hasibe, Halit Net: 
ter, Zeki Vural, İclal Par. Nur; 
Özdoian, Hikmet Oken mefl" 
olma~tadır. İzmit tarihini cil_t~~ 
halinde ııörmek bizim en büY""' 
ıevineimiz olacaktır. * ÇORLUDA - lıkln id•• 
resinin fen mcmur1an ıruplar b• 
!inde yeni teaia edilen ve aöçnıd 
iskinıtıa tahıiı olunan- uı.,, f;· 
senler ve Kırkrıö~ köylerind• 
ıezmektedir. * ÇORLUDA - Sincer kumpall' 
yasınm LUleburgazda açtığı dik!f. 
nakıf kurauna 60 talebe devam et· 
mı9t1r. * ANTAKY ADA - · Viliyetinıi' 
köylerinde Maarif seterberltti bUtllt' 
h1ztle devam etnıektedtr. Muhteıtl 
kHylerde 190 eğitmen kur1Unun ı~ 
sına ba.şlanmak Uzere tedbirler alll'' 
mıfUr. 

Köylerde mektep infur lı;ln c;ol 
ıen1f bir program hazırl&nmıt tnJlU' 
nuyor. Bu programa göre birkaç tr 
neye kadar vill.yetin muhtelif köylr 
rinde 100 mektep int& edilecektir· * YENİ TOTON MAHSULU .,.,. 
Erbaa, 15 (A.A.) - Tqovanın t40 
tUtUn mahlUIU eaki senelerle m~· 
yese edUemlyecek kadar netıatlr. * AYVALIK KURTULUŞ BA°f' 
RAMi - Ayvalık, 115 (A.A.) - /t.1" 
va1ık buıün kurtulufUnun 18 inci yıl• 
dönümUnU içten tezahUr&tla kutlulr 
mtfbr. 

1 TABVlll. 

16 Eylfil 1940 
PAZARTESi 

1 

YIL: 1940 - AY: 9 - G'V'N: 380 
RUMl : 1356 - EYL'OL: S 
Htoat: ıau- ŞABAN: 11 

VAKİT VASATI ~ 
GUNEŞ : 5.42 11.23 
ôGLE : 12.09 6.80 
lK1NDİ : l~.40 9.21 
AKŞAM : 18.18 12.00 
YATSI : 19.t52 1.S' 
lKBA.K 1 6.00 M1 
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iCMAL • 
SiYASi 

İtalyanlar Mısır 
Hududuna'. 
Girdiler 

fi talyan kıtaları Libya hudu· 
Yün" _du civarındaki Sollum kö
le t~ 1ııgal etmi§lerdir. Bu şuret
M a Yan askeri ilk defa olarak 

0
1
:•r R0Praklarına sirmiı bulunu· 

bu h beuter'fn Kahircdcn verdiii 
•ır ~- ere nazaran, İtalyan - Mı
Ya ~unaaebatının kafi bir tafha· 
lat~ırınlc ek üzere olduğunu hatır· 

~ ıerektir. 
tc~~kü Mısırlılar, topraklanna 
rnu1c"1: edildiği takdirde ıilahla 
fıraa~ ele edeceklerini muhtelif 
l~ı •rla ilan etmiılerdi. Eğer 
eh Yan. askerleri ıevkulcey§İ bir 
)'ij e~rnıyetj olrnıyan Sollum kö· 
kı~J e~ geri çekilmezlerse Mısır 
Ça •rıle rnütec.avizler araaında 
dı rpıırnalara intizar etmek lazım· 

r. * 
ku lia~b~ bugünkü teklinde uy
olrn trıubıın bir silih yerine kaim 
ıtcc 1ft~r. Alman hava kuvvetleri 
cfaJ e erı aekiz, dokuz ıaat ıüren 
tcrı Kblı hücumlarile, ıehri tahrip· 
rnak •ıka, Londralılan uyutma· 

M gayesini de ıüdüyorlar. 
~•lh .•repl Görinıı. lnııilterenin 
Ilı•! 1b addedilen Londrada, nor· 
bilj ~Yat ve normal iatihaal ka
bo:jtı, devamlı uykuıuzluktan 
de ıı:~·~· harbe mukavemet e• 
~~ Utiin Britanya vücudünün 
ru~•ıljcağını hesaplıyor. Ve taar• 
:Yo P ~nını ona ıöre ic!are etli· 
k~' .aıiyeti bu zaviyeden tel· 
ar edınce, Almanlarla İngilizler 
d laındald bu ölüm dirim harbin· 
b~· ııytunun en eaaalı ıillhlardan 
ccf 1 0 duiunu kabul etmek icap 

er. * 
la R~~aQYada Demir Muhafız· 
~r ~ukOmeti dü§iirdüler. Demir 
l\t~ ~fıılann reiıi, Baıvekil ınu· 
A ını olmak prtile yine General 
"'ntope • . . d · b · acu nun rıyasetın e yenı 
ıt f abine tetkil ettirdiler. Sabık 
ıı ra ırı, tahtından çekilmui mü· 
l.::betilc bu aütunda çıkan bir 
ll'ıib rnızda, Demir Muhahz:lann, 
bi "~rcilerle tamamen beraber 
ıı: 81Y&1et takip edilmeaini temi· 
tıi ~htacaklannı aöylemittik. Ye 
bi t~alın. mihvercilerle beraber 
~~ 11YUet takip edileceii hak· 
li ~iki emirnamesi Rumen dahi· 
rrı 11Y•aetinin busUnkü halini ta• 
il •rrıile meydana koymuı bulu· 

UYor. J1. 
ı Diin Ccbelitarık Boiazından 
t eçen altı F ranaız harp ıemilinin 
\tot~arını Dakar'a çevirdiklerini 
ı: u· ranıız müıtemlekelerindeki 
ırı 1 ~. propqanduına mini ol· 
D tlt UZere hareket edeceklerini 

· ~- B. Alman ajanaı bildiriyor. 

111 
U h~bere ~ağmen, yine bu hu

t/1•. dünkü yazımızda iıaret et· 
lı itınaz noktayı bir daha tekrar· 
/•taiız: Franm ıemileri. lnail· 
~:f e .. kartı huma_!le hareket· et
rn · u:ıere Cebelitank' dan geç
ırı'' olsalardı, lngilizlerin hiç ol· 
ırı a~sa Mhil bataryalarının mü· 
il\ anaatine maruz kalırlardı. Bu 
F' eaelede lngiliz 1istihbaratmm, 
l'~ızların makndını farketmİ• 
ili kadar, gafil avlanmıı oldu· 
lı nu da farzedemeyiz. Çünkü al· 
tr Parçalık mühim bir filonun 
d •nıanın ıu dahili keımekeıin
~ "ı:zifeaini tamamen gizliyere)c 
kı{e et etmi§ bulunmasına pek a• 
de ~r~iremeyiz. Zira, bilhuaa 
cfo~ııcıler araaında hür FranAya, 
va /"ile İnıiltereye tarafdarlar 
~bt• ır. Böyle bir §ey olsaydı, Vi· 
d Y den olmasa bile, filonun için· 
l~b saıacak ı:nalumatla lnııiliz ia
lıırd~J'atı vaziyetten haberdar o-

l'\' Bu" tneıelenin hakikt mahiyeti· 
ilk b11arnak için Fransız filosunun 
y areketini beklemek icap edi· 

or. _ Ş. A 
'= . 
lereı Stadlada 
laaaaı htbol Maolan 

ep Dün. Beıiktaıta Şeref ıtadında 
•i ~ bbır kalabalık önünde husu· 

. t ol maçları yapıldı. 
bti~~~li. ~alatasporu 6 - O ıibi 
ap uk hır farkla yendi. Beyoilu
il'tb: Kurtuluı maçını 4 - O gibi 
~•nd:: netice ile Beyoğluspor ka-

1'\ınlC~Iatasaray A ve B takımları
td il. maçlarına hazırlık teıkil 
hk~ ır ckzersizinden sonra Be-
6 ~ ienç ta.kımı Süleymaniyeyi 

·c··Y~ndi. 
ed utı8un en mühim maçını te§kil 

en "k d 8e "le eıı t&f - Vefa maçını a 
tll f~ taılılar, fazla gay;et nrfet· 

e en 3 • O kazandılar. 

Yukardaki harita, Almanyaya karşı lngiliz ablokasının vazi· 
yetini göstermektedir. Köşedeki gemilerin beheri 200 bin to 
nil!toluk ithal!ta işar•t etmektedir. Yukardakl siyah gemilerf 
Almanyanın ithalatını, aşağıdaki içi beyaz gemiler ise bu it
halAttan ne kadarının abloka neticesinde akim kaldığını an· 
tatmaktadır. 

ABLOKA 
İngiliilere ıöre bu harbin 

yansı abloka ile kazanıJa
c.itktır. Almanlar, lr.gilizlerin 
tatbik ettikleri abloka tesi· 
rile iklbeti meçhul addedi
len «İngiltereyi iıtilb te
tebbüsüne bile baflamak 
üzeredirles-. 

Bu harbin can noktası o
lan ablokaya dair lüzumlu 
malUınatı qaio'a hullaa· 
lancbnyonız. 

lagWz Ablokaı•a•• 
Temleri 

A,aiıdaki rakamlar, Alman 
ithalatının yüzde ne kadarının 
abloka haricinde kaldıiını, yüz
de ne kadarının ablokadan kur
tulamadıiını aöatermektedir. 

Bu rakamlar, Almanların ab
lokayı akim bıraktırmak için ıar· 
fettikleri büyük ıayreti anlatma
ia kafidir. 

1 
Etya Ablokaya t.A.- Ablokaya tl· 

, •• emtia bl olan bl oJmıyan 

Bakır 95,3 
Manganez 85,5 
Nikel 100 
Tutya ,100 
Kalay. 70,7 
Antimuan , 100 
Krom 94.S 
Ham petrol 74,2 
Benzin 76.4 
Ga:ıolin 9 Z, 6 
Amyant 95,5 
Pamuk 93 
Kauçuk 100 
Fosfat 100 
Yün 81 

4,7 
14,5 
o 
o 

29.3 
o 
5,S 

25,8 
23.6 

7.4 
4.5 
7 
o 
o 

19 
Y ağh çelçir• 
dekler 96 4 
Kahve, kakao 100 O 

1939 IJl6llaclı 
Bu harpte, muhuamat baılar 

balııı.maz İngilizler, Almanyaya 
karfl hemen abloka ilan ettiler. 

Almanların 4 milyon 244 bin 
tonilatoluk ticaret &emilerinin bir 
kıemı Alman limanlarında, bir 
kıamı da iltica ettikleri bitaraf li
manlarda muattal kaldılar. Bir-

1 s p o R · I 
Türkiye Atletizm Birinciliğini 

İstanbul Kazandı 
Kampa Girecek MIW Atletler Seçildi, 
ıstanbul, Marmara Klrelı Birincisi Olda 

Cumartesi günü baılıyan Tür· 
kiye atletimn birinciliklerine dün 
Fener bahçe ıtadında devam edil
di. 

200 metre: 
l - Melih 23 2/1 O (İstan· 

bul), 2 - Sami 24 2/10 (Eski· 
tehir), 3 - Şerif 24 3/ l O (İı· 
tanbul). 

500 m.mı: 
l - Hüseyin 16.01 3/10 (İı· 

tanbul), 2 - Mustafa 16.06 
8/10 {Ankara), 3 - Bebzat 
16.52 (Eski§ehir). 

800 metre: 
l - Rıza Maksut l.59 6/10 

(İıtanbul). 2 - Kemal 2.02 
5/1 O (Kocaeli), 3 - Galip 
Z.04 4 /1 O {Ankara). 

400 ~etre manialı: 
1-Faik58 6/10 (İstanbul), 

2 - Neriman 61 l / 1 O (lıtan· 
bul). 3 - Raıit 61 3/10 (An
kara). 

Oç adım atlama: 
1 - Yavru 1 3, 77 m. <lıtan· 

bul), 2 - Abdurrahman 13. 
46,5 m. (İatanbul), 3 - Münir 
13.42 m. (İstanbul). 

Yüluek atlama: 
1 - Jerfi l,80 m. (Ankara), 

2 - Pulat 1.75 m. {_İstanbul), 
3 - Faile 1.75 m. {İstanbul). 

Cirit atma: 
l - Melih 53,65 m. (İstan• 

bul), 2 - Kemal 5 3.40 m. 3 -
Şerif 52.24 m. (lstanbul). 

Dille atma: 
1 - Arat 40.25 m. (İstan

bul), 2 - Ya~ 35.72 m. (İı
tanbul), 3 - Ate§ 35.28 m. (1 .. 
tanbul). 

Balkan Bayrak: 
l (R Ah et Halit, - ıza. m , 

Ceımi) den mürekkep A takımı, 
derece: 3.32. 3/ l O. 

2 - (Ahmet, Oıman, Fikret, 
Turan) ~an mürekkep 8. takımı. 
dere~e: 3.36. 6/10. 

Umumi tasnifte İstanbul birin· 
ci, Ankara ikinci, Eakitehir üçün
cü oldu. 

DünkU Türkiye birincilikleri mU
sabkalarmdan sonra Burhan l<'clek'in 
ba.Jkanlığı altında toplanan teknik 
komite bugUn Kalamışta BelvUde a
çılacak Balkan oyunları kampına 

girecek atletleri seçmiştir. Seçllen 
atletler ~ardır: 

Muzaffer, Fikret, Melih, Cezmi, 
Sami, Turan, Gören, Ra.şit, Osman, 
Rıza Maksut, Adnan, Galip, Kemal, 
Recep, ?tfustafa, Hüseyin, Artan, 
Faik, SUha, Vasfi, Neriman, Jerfi, 
Polat, Muhittin, Şeri!, MUnir, Ömer, 
Yavru, .Atef, Arad, Balcı, İzzet, Hay
ri, Ali, Şevki. 

llanW"a Bll'laolUlf 
lzmit, 15 (Telefonla) - Mar. 

mara kürek ve yelken birincilik
leri bu.Un burada bü)"iik bir in
tizam içinde yapıldı. 

Neticeler_ıunlardır: 

Bir Çifte: 
Birinci Günet ( 14.40) • İkinci 

Kaiıtspor - "Oçüneü Herekespor. 
iki çifte: 
Birinci Galataıuay { 12.35) -

İkinci Herekespor. 

4 Tek: 
Birinci GalataAray ( 11. S S) -

lkinsi Kağıtspor - Üçüncü Güneı. 
Umumi tasnifte 16 puanla İs

tanbul birinci, 1 O puanla İzmit 
ikinci oldu. Klüpler arasındaki 
tasnifte birinciliği l O puanla Ga
latasaray, ikinciliği 6 fil? puanla 
Güneı ve Kaiıtspor aldılar. He
rekespor 4 puanla dördüncü ol· 
du. 

Tıllls 

POMPEININ SON GÜNLERi 
Ten is çalenç kupası final maç· 

!arı dün Tarabyadaki okrt\arda 
yap:lmıotır. Tek erkeklerde Tel. 
yan: çift erkeklerde Hasan Akif 
ve V. Bfnı; muhtelit birinci ka
tegoride Bayan Filipı ve V. Bina: 
ikinci kateaoride Şayan Jale ve 
İbrahim Cimcoz kazanmlflardır. 

TORKÇE SÖZLÜ muazzam ve emsalsiz bir §aheAer 

Önümüzdeki s A R A y P Sinemasında 
•rıembe akpmı 

c;okları da kendi kendilerini ba
tırdılar. 

İhtiyaçlarını hariçten tedarik 
edemiyen Almanla me,hur Dok
tor Claudius'u Balaknlara gön
derdi. İptidai maddeleri buradan 
tedarik çarelerini aradı. 

1940 EJlillade 
Alma!lların, Avrupanın garp 

sahillerini ele geçirmesi, abloka
nın teklini değiıtirdi. Bu değişiş, 
Almanyanın lehine değildir. ln
giliz filosunun daha ziyade faali
yet göstermiye mecbu~ kalması
dır. 

Almanya, kazandığı zaferlerle 
iktısadi vaziyetini düzeltmi§ de
iildir. Eline bazı stoklar geçirmio 
olmasına mukabil, büyük bir yük 
altına da girmiştir. işgal ettiği 
memleketlc:r ahalisinin İa§csını, 
ihtiyaçlarını temin etmek mecbu· 
riyetindedir. 

&Jman Ablokalı 
Bir Alman darbımeseli: cOil, 

daima hasta diıe dokunur ... ~ 
der. Almanların, İngiltercyeı tam 
bir abloka tatbikma karar ver· 
dikteri zaman bu darbımeseli 
hatırlamamak kabil değil. 

Almanya, İngiltereyi açlıaa 
mahkum etmek istiyor. Sahilleri· 
ni. ablokaya· almıya çalı§ıyor. Bu· 
nun için de tayyare ve denizaltı· 
ları, torpido - vedetlcri kullanı· 
yor: bitaraflan tazyik ediyor. 
Fakat muazzam İnıiliz donan· 
maaı ve ticaret filosu karşısında 
kendi ablokuını tatbik ve İngiliz 
ablokasını kırmak hususunda bu· 
gün için ldeta lciz kalıyor. 

/L/M GÖZÜYLE -
Yazan: Sallll Murat 

ı Harp Tahriplerinde 
• 
Ilniin Mes' uliyeti 

Var mıdır? .• 
Bu clevirde ilim adamı olmak ı liati ilimde değil, tatbik şeklinde; 

da güç ... Yıkıcı harpte ilmin ana zekada değil, hırsta aramalıyız. 
rolü oynadığına hükmeden bazı Jlmin fena tatbikatını bıraka
kimseler, ilim adamlarını, tahrip hm da bir de iyi tarafına baka
vasıtalannı meydana getirmekle hm. On yedinci asırda Londrada 
itham ~diyorlar. Halbuki ortada hüküm süren vebadan ölenlerin 
bir fevkaladelik yok. Her harp adedi, bugün ıiddetli tayyare 
gibi bu harp de, ilimden istifade bombardımanı zayiatından çok 
ediyor ve devrin ilmıne tempo idi. Bakteriyolojinin doğması ve 
tutuyor. terakkisi. veba mikrobunu tepe· 

Bazan harplerin ilmin terakki- lem iş. Bu, ilmın bır zaferi değil 
ıine yardım bile ettiklerini söyle- mD 
sem biraz garip olur, a.m~a bu H tt• b gu·· Londrada tayya· 
b. h k"k . d a a u n 
ır a ı attır e. b d k t la 
Taarruz silahlarının, harpte re bom ar ımanına arşı. op. -

kullanılan enerji membalarının rm açtığı baraj ateşi de ilmın yıne 
kuvveti kar§ısında. iltm adamla- bir zaferi değil mH 
n yeni yeni müdafaa silahları bu- insan zekasının büyüle bir zafe
luI,.or. Ş,unlar da sulh zamanında ri olan ilmi. fenaya alet oluyor 
bazı konfor vasıtalarının meyda- diye tahtie ederek kaldırmaia 
na gelmesine hizmet ediyor. çalışmakla tekamül kanununa 

İlim bakımından harp deyin· Xal'fl koymaz mıyız} Bu, bir ir
ce, enerjinin bir yerden diğer bir tica olur. 
yere siiratle naklini ve tetbikını H d" · la' Ha· b"ıl Kabil 

h l 
ay 1 gerıye, • 

anlarız. O a de, gerek taarruz d · · '-adar .,idelim. Kabil. 
k ""d f "! '"hl d evrıne ~ • ve gere se mu a aa sın arı ev- H•b"J" ·ı · t rakkinin meydana • •1 . •• ıc·l h" a ı ı, ı mı e 

rın ı mıne gore ıe ı ve ma ıyet k d w b günkü silahlarla de· 
alırlar. Babillilerin veya Romalı· w ~ly udgu l u "ldu··rmüıtü. Orada 
l 

•1 k h" . . gı , o un a o 
arın §ar}'Otu ı e tan , ma ıyet ıh· d · d" e '-uvvet ı"lim kanu· . . . o unu ın ır n ıı; , 

barı le a~nıdır. degw ·11 hırsa bag· tıdır. O hal· 
B. . • . d h "k t t., nuna ' 
ınncısın e ta n va~ı _ası_ ~ . d h b kızınca ilimden ziyade 

ikincisinde motördi.ir. Bırıncısını . e al r e hırsına ratmak e lbette 
.. b . .. _kl k t ınsan arın >" 

~kç" . ~y.gır .. ıubru ~r, k oı t~rudr, daha doğrudur. 
ı ıncısını yuz eygır uvve ın e 
bir motör. SALİH MURAD 

Eski insanlar okla harbeder• 
lerdi: timdi makineli tUf ele ve top 
kullanıyorlar. Okta yayın elaıti· Faydalı Bilgiler 
ıitesinden ve pazu kuvvetinden, 
makineli tüfekte baruttan ve bun· l t Ml 
dan hasıl olan gazların -ellstisite- ÇAY HALİS M • DEG L } 
sinden istifade edilir. Oka karfl Ç.aym ballı olup olmadıtını an· 
müdafaa silahı kalkandı. Makine· lamak için e.n kolay mul bir tatam 
li tüfeğe ve topa karıı zırh levha- çayı blr b&rdatm lçlne ko)'lllall ve 
)ar kullanılıyor. O halde ok, ma- tıattıne biraz aotuk n ükmektlr. 
kineli tüfeği!) ceddidir. Eğer çay haline ıa pek az renk-

Fakat öbür taraftan insan, ya· lenlr, değtlAe çayın rengi derhal ve 

d d fazla miktarda ıuya çıkar. Bir ke· 
yın elastisitesinden istifa e e e· 
rek (saat) dediÇimiz faydalı ci· re tecrübe edinl~ 
hazı da yapmıı. ilmin verdiği ka· ELLERİN lYl MUHAFAZASI 
nun, okla, saatte he.men hemen 
aynen tatbik ediliyor. Bu misal
ler iatenildiği kadar çoğaltılabi· 
lir. --• 

ilmin ba§lıca ııayeai, tabiat ka
nunlarını bulup çıkarmaktan iba
rettir. Bu bakımdan ilim, bitaraf
tır. Bulduiu kanunları, istiyen iyi 
ve iıtiyen gena itler için kul
lanabilir. Bunda ne ilmin ve 
ne de 6limin kabahati yok. Kaba-

Elleri temlslemelc, beyazlatmak 
ve lyt muhafaza etmek için blr çok 
usuller ,·ardır. Blzlm -.atın ya
zacatrmrz usul bantann en bult 
..-e en müeealrlertaden blrtcUr. 

Yatmadan enel ve gönde bir· 
kaç kere elleri içine mllaavl 1111k· 
tarda bor&ka ve amonyak kanştı
rılmıt oldukça aıcak tuda yıkama· 
lıdır. 

FELEK 
- Yazan: 8. FELEK_ 

Yaşasın Kıtlık ! 
B u aöz, daha dün elime geç· 

mi§ olan 1 1 Eylul tarihli 
bir Fransız haftalığındaki, ciddi 
bir makalenin son cümlesidir. 
Vereceğim izahatı okumadan bi· 
le. Alman istilaat altında Fran
sızların ne hale gelmiş oldukları
nı bu cümleden anlıyabilirsinizl 
Hafazanallah 1 

Efendim cadı ge~> bu haf
talık gazete, Fransız ırkının kur· 
tanlması çarelerini mütalaa eder
ken ıunlan yazıyor: 

<Orta yqlılar için ild bfiyük Uet 
var:tçki, frengi. lçkiye karşı ~ye 
kadar tababet tamamen ailt.hsız idl. 
Frengiye k&rfl da mlllga Sıhhati U· 
mum!ye Nezareti iyi ~tl. 

Yeni kanuni tedbirlerle bu iJd l!e
U lSnJemlye çalıfacağız. Bundan ı,q. 
ka bizim memlekette bir çok art. 
Y~lıJar vaktinden evvel ihtiyarla• 
maktadır. Evvela. hemen bUtün Fran· 
sızlar fena yerler. Gerı;i pek .haklı o
larak dünyanın en a.ıt yemek tertip· 
leline malık olduklarile öı.11nllrler 
Fakat en hazmı gQç gıdalarla beale 
nlrler. Çok1annm dişleri bozuktur 
nefesleri kokar, yüzleri kanlı, karın 
ları şftkin, yürllyllşleri ağır ve vU 
cuUarı JU.Zumunda.n fazla yağlıdır 

Şlkemperverllk Fransız için bir mil· 
11 Afet olmu~ur, dersek ka.rflcrtmiz 
mUteesslr olmamalıdırlar. ŞUpheslz 
iyi yemek yemek bir sanat ve blr 
zevktir. Fakat çok yemek, çok zen 
gln yemekler yemek, bir çok çef{ 
şarabı bhibirine karıştırarak içmek 
yemeklere ağır salçalar illve etmek 
uzviyete yorucu bir hunu vazlf'esl 
yüklemek ne!se ka~ı bir cinayet
tir. 

Fransanm medan ffUhan mahut 
tikcmperverllk; mUkerrer gıda! ze
hirlenmeler, karaciğer hastaııkla.n, 

mide yaraları, kalbin fazla çalıfmasr 
ve yagıanma tereddisl ne 1nsanlan 
vaktinden evvel çBktllren fena btr 
tegaddt tarzıdır. 

BugUn kannlarmuzı kUçUltcn, re..,. 
gimizt blraz sarartan gıda tahdidi 
\"UCutlerimizl daha çe\1k, zJhlnleriml· 
zl daha berrak hale getirmektedir. 
Yaşasın gıda tahdidi!> 

Açlık da bundan daha i\izel 
methedilemcz aanınm. Tarihi" 
hemen her eafhaaında açlıktaro 
çıkmıı ihtilallere, açlıktan doğ 
muı muharebelere, hulUa açlığu: 
doiurduğu felaketlere tesadüf e· 
dilir. Nitekim, bugün Almanlarırı 
dövü~melerine ıobep de sayılar. 
yetmit milyona varan Alman d· 
miaaının açlığıdır iddiası var. 

Lakin tokluğun bir milleti mai· 
lubiyete sevkettiği ve bir felaket 
doiurduğu iddiasına rastgelmio 
değildik. 

MöHRöDNftN DIEVRIALEMI 
Bunu da dostumuz Fransızlar

dan iıitiyoruz. 
Eğer bu gazeteler memleketle

rinin efklrına cidden tercüman 
oluyorlarsa, Fransada hakikaten 
iddia edildiği gibi büyük bir zih· 
niyet değioikliği ve bir mantık in
tikali olduğu anla§llıyor. Bu ve 
bundan evvelki ne§rİyata naza• 
ran artık Fransanın harp meaul· 
leri meydana çıkıyor demektir: 

Yazan: MiHRi BELLi 
Tom, seyahate otomobille başla· 

mak fikrini 1yl •buldu. Bir sinemada. 
gizleniyoruz, halılar üzerinde geceyi 
geçiriyoruz. Ertesi saba.h Kansu Ci
ty'nin cenup tarafında bir yol kena
rında durduk, geçen otomobillere mu
tat ol&n işareti veriyorduk. Sopamla 
çantamı iki gUn evvel San Fransis
koya gönderdiğim için bu se!er da· 
ha hafif seyahat ediyordum. Yanı

mızda yalnız birer yedek gömlek ile 
çamaşır vardı. Bunları bir paket ha
linde sarmıştık. 

Geçen otomobillerden biri durdu, 
bizi aldı. Onun durduğu yerden bt41-
ka otomobile geçtik. Böylece bir
kaç otomobil detişilrdiltten sonra Ok 
lahama eyaletinde bir kasabaya gel
dik. Ortalık kararmıştı: 

- Acaba. nerede yatsak? diye dU
fUnUyorduk. 

-3-
nık havalı sinemanın yumu,ak 

koltuklarına kurulduk. Filmler Ue 
varyeteyi seyre koyulduk. Gözlerimiz 
yalnız eahneye takılı kalmıyordu. 

etrafı da gözlllyorduk. Sinema bittik
ten sonra elektrikler yandığı zaman 
saklanacak iyi bir yeri iptida.dan 
bulmak ıtzımdr. 

Sahnenin sağ tarafında kUçllk bir 
odaya benzlyen bir çıkmu vardı. Bu
ranm kapısı acaba kilitli mi idi? 
Bir mUnn.sip zaman bularak yerim
den 11ı)Tılıp kapıya gittim. Mandalı 
çevirdim. Kapı açıktı. İçeri b84ımı 
uzattım. Zlflrt karanlıktan olr fey 
görünmüyordu. İçerde kim•e ol..,adı· 
ğt muhakkaktı. Artık nklarac ıfı· 
mız yer de bulunmUftu. Müsterih o-

larak yerime döndUm. 
Filmler ile varyeteyi ikl'er defa 

aeyrettik. Son film de artık bit.m•k 
Uzere idi. Yanımda uyuklt/an arka· 
dqımı dürttüm. Gözlerini açmulle içki ve toklulc:. 

kendini sığınafımıza atmuı blr ol- ============= 
du. Ben de biru sonra onun yanın· 
da idim. 

Girdiğimiz yer tahta l'm;alartle, 
tellerle dolu ve daracık idi, tkt klfi 
için 11.r·cak ayakta duracak yer vardı. 
En u!ak bir hareketimiz tahta YI· 
ğınlannm istifini bozablllr ve ~ık•· 
e&k gürtlltU bizi ele vere'JIJi-:"'11 Bizi 
bu halde yakalıyanlara bu atnemaya 
yalnız aotuktan barınmak için g"eldi
ğimize inandırmak biraa &'ÜÇ olacak. 
tı. İkimiz de hazır ol! vaziyette dim 
dik duruyorduk. 

(Devamı '9ar) 

Farkında mısınız 7 
'Bir makası bilemek isterse

niz bir parça zımpara ka
iıdı alınız, makasla bunu birkaç 
defa kesiniz. 

•• 
D ünyada en çok gazete oku-

nan yer Londradır. Londra 
rıazetelerinin bir günlük satış 
yekunu dokuz milyondur. 

•• 
Hava pek soğuktu. Dışarda yat

mak mUmkUn değildi. 
Böylece dUşünOP aranırken, bir si

nemanın önünde durduk. Şu bizim 
Sirkeci slnemaııt.rına benzer bir yer .. 
Tom: 

B u L M A c A 
A vrupanın bugün beş yüz 

milyon nüfusu vardır. Si
villere kartı harp devam e
derse nüfusun ne kadar inece
fini ancak Allah bilir. 

"' " 
- Bak, 'dedi, iki film birden .. üs- 1 

teıik varyete de." Hepsi on aente... 
2 

(On b9' kurut kadar bir ışey) ... 
Dıtarda soguk rUzglr Ulklerimize " 

kadar ifliyordu. İçeri daldık. 
Tom biletçiye eordu: 
- Son aeans kaçta bitiyor? 
- Birde ... 
Tom: cNerede bizim yirmi 

saat işllyen Kalifornlya slnemalan> • 
diye mırıldanıyordu. 

- Merak etme, dedim, geceyi bu
rada geçirmenin elbette bir kolayını 
buluruz. Umbalar yandıktan sonra 11 

saklanır, sinema b<>faldıktan sonra, 
meydana çıkarız. ı - Zaman taksimatından - Es

naftan biri • Bir renk. 2 - Bir sı
da maddesi. 3 - Yarım sarsak -
Cet. 4 - Bir marangoz işi - Ballık

ta blr liman. 5 - Yaprak slgarasmın 

- Hem bak, bu kadife halılar ne 
kadar da yumuşak ... 

Bizim bütçede otel taJuıisatı yok· 
tu. Soğuk bir 4imendifer lstuyonun
da tahta bir sırada gecelemek te i
şimize gelmiyordu. Bizde bu gibi 
vaziyetlerde kahvehanelerde barın
mak iınklnı vardır. Amerlkada kah· 
\"ehane denilen şey yoktur. Kışın ha· 
rınacıı.k "Jer bulmak parasızlar için 
epeyce bir meseledir. 

yarısı - Esas - Balık kuyruğu. 6 -
Zürriyet • Cüz!. 7 - lranla, Irakm 
benzer tarafı · Peygamber - S'J. 8-
Sert - !yne. 9 - KRradenlz uşatı · 
ifa et! 10 - Esk,ını, (arfo). 11 -
Yama - Sofra· :Edat. 

YUKARDAN AŞAGIY .t.: 
1 - Renk • Bir nevi tiyatro • Ten rbl .__ B 

Yama. 2 - Toetoparlak. 3 - Rama- rene &llrD8 81aJlatl 
zanın UçU • YUzUn ıllalerinden. 4 - Fenerbahçeliler dün yirmi beı 
Talih pwıla.ar • En bUyUk. 5 - Ba- kitilik bir futbolcu kadroaile Bur
A'ışlama • Gelecek·· Sanatm terli. saya giderek Acar idman Yurdu 
8 - Okuduğunuz suete • GümUf}U. ile kartılaımıtlardır. 
7 • .Askerlite bl.flarken • Kapanın Oy . . . . 
içinde • lsiın. 8 _ lzmirlnkl mefhur unun bırın~ı devr~ıı 1 •. O 
oldu • Dildt lJetlerlnden. 9 _ Başı- ~ ı:ne.rbahçe lehıne ne.tıc~enn:If, 
na bir E &"ellrae ltardef kanları 0• ıkı~~ı devrede Fenerlılerın d°':t 
ıur • İki harfi nokaan bir sebze. golune, Burnhlar pe~alt_ıdan hır 
ıo _ Yere balan tarafı eiTf. 11 _ golle mukabele edebılmııler, bu 
Kwldenizde dar bir körfes • 8imaJd suretle maç 5 • 1 F enerbahçenin 

e ıalibiyeti ile sona ermittir. bulunur. 
28 N. b Bal......-rn Ralli 

SOLDAN SAGA: 
2 - KlSMmlhal. 3 - Ölüm; Kale. 

4 - (m) ıı::,e; lrt, İde. C'i - (y) Eni: 
öIU. a - Ab; Ta; El; Ne. 7 - Ufa; 
(k) 'Obl (k). a - ilce: .AN; Aya. 
9 - Adil; Koza. 10 - Karadavut. 
1"UltARDA.~ AŞAGIYA: 
2 - K~ebue&k. 3 - Ölen: P'eda. 

4 (p) Us (k) U (l): İta; (b) tra. 
6 - Em!· Ala 8 - JCm· Re· Eıı· De 
7 - İki;• Ak~. 8 - Ab; Oltı; 0va: 
9 - Adil; Bazu. 10 - LeclUzünt. 

BqlD KadılEIJladı 

OPERA 'da 

O KADIN 
Şehir Tiyatrosu 

Artistleri tarafından 
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SON HABERLER 
• 
lngilizler Bütün 

Mallarımızı ·Alacak 
lngiltere, Yakın Şark Ordusunun 
ihtiyaçlarını Bizden Temin Edecek 

lzmir, 15 (Telefon.la) - İ"l'İliz Ticaret _Korporasyonunun 
aalahiyettar bir rüknü fU beyanatta bulunmuttur: 

«- Satın alnuyacağımız malınız yoktur. Bize her teY çok la
zunchr. Mallannızı tam değerlerini ödeyerek alacağız. Türki
:reye ithalat e,yaaı normal fiyatlarla verilecektir. 

İngiltere Yakın Şer\ orduaunun ihtiyaçlannı Türkiyeden te
min etmek kolaydır. 

Alacaklanmazı tercihan Bura yohından göderebiliriz. » 
Korporuyon, latanbul ve hmirde daimi birer mümeuil bu

hmduracaktar. 

Almanlar Dün Macaristan İle 
165 Tayyare Romanyanın 
Kaybettiler Arası Açılıyor 

(Başı birincide) 

.yeniden isabetler vaki ~muştur. 
ikametgahlara bombalar isabet 
~tmif, ~angınlar çıkmış ve gaz ve 
su borulannda ha.aarlar vuku bul
muıtur. 

İlk raporlara göre insanca za· 
yiat azdır. 

Bu baskın eanuında en az 5 O 
düıman tayyareai dütürülmüştür. 

Londra, 1 S (A.A.) - Hava 
Nezaretinin tebliği: 
Düıman bombardıman tayya

releri dün gece Londra bölgesi 
üzerine fasılalı hücumlaraa bu
]unmuılardır. Jngilterenin ve 
Galle'in muhtelif kıaunları üzeri
ne de· bombalar serpi§tirilmiftir. 
Birkaç düpnan tayyaresi Londra
nın merkezi üzerinde uçmuılar
dır. Bombaların ekserisi banlfyö
lere ve civar bölielere diiFOÜ!I· 
tür. 

Londra bölgceinde her taraf
ta hasar ve telefat miktarı evvel
~i hücumlardan a.z:dır. 

Yüksek infilakli bombalar Or
ta lngiltere şehirlerinden birinde 
bazı haşarlara iıebep olmuf, bir· 
kaç ev ağır hasarlara maruz kal
mı~tır. ÖJen ve yaralananlar var· 
dır. 

Diğer bölgelerde hasar hafif ve 
pek az ölen ve yaralanan olmuı
tur. Dün, 7 düıman tayyaresi da· 
ba düşürülmüştiir. Dün gündüz 
~üıürülen düıman tayyaresi ade

Budapeşte, 15 (A.A.) - Yan res
mi bir surette yapılan beyanat Ru
men Transllvanyıuunda Macar aha· 
liye karşı fiddet haraketlerl tatbik 
edildiğini bildirmektedir. Şimdiye 
kadl\r Budapeştede hAdlselerin ayni 
mesut unsurlar tarafından vukua ge
tirildiği zannediliyordu. Fakat en 
son haberler, yüksek Rumen makam
larının gizli emirleri üzerine tedbir
ler alındığını göstermektedir. İki 
memleket münasebetlerinde salalım 

munhasıran Macaristan& bqlı ol
madığı kaydedilmektedir. 

Ayni zamanda Demir Muha!ızla
nn rolQ de henüz aydınlanmamıştır. 

JAPONYANIN 
Hindiçini Hakkında 

Kat'i Talepleri 
Şanghay, 15 (A.A.) - Tus ajan

sı bildiriyor: 

Japon hlyetı, Fransız Hindiçlnlsi 
makamlarına Japoııyanın katı ve son 
isteklerini tebliğ etmiştir. 

J'apcnlar, Franltl& Hindiçlnlalnln 

Uç bölgeye taksimini istemektedirler. 
Bu taleplere göre, Tonkin vilAyeti, 
Japon kontroıu altına geçecek, AA
nam bir tampon arazi haline ifrağ 
edilecek, Saygon bölgesi ise Fransız 
kontroltinde kalacaktır. 

Hanoy'da bir Japon hava UssU te-
:li bu suretle 18 dir. 

Berlin, 1 S (A.A.) 
[ebliğ: 

sis edilecektir. Sahil kısmının deniz 
- Resmi 

Uslerl tesis edilmek Uzere Japonlara 

Alman tayyarderi 1 4 Eylul 
gündüz ve 14 • 15 Eylul gece 
havanın kapalı olmasına rağmen 
Merkezi ve Cenubi İngilterede 
ve ezcümle Londrada askeri ba
kımdan ehemmiyeti olan hedeflcı; 
üzerine mukabclebilmisil taarruz
lanna devam etmitlerdir. 

Londra bölgesinde liman tesi
satına bombalar isabet etmiıtir. 
Liverpool limanı, Marringtonda
ki hadde fabrikası ve Cenubi İn· 
gilterede birkaç hava meydanı 
ve tesisatı bombardıman edihnİ§· 
tir. 

Dün Londra mıntakasında ilk 
alarm gece yarısını 19 dakika ge
çe verilmİf ve 2.30 da bitmiıtir. 
Günün ikinci alarm ifareti de 
11.S 1 de verilmiıtir. 
Budöngbam Sarayına Bombalar 

Düttü 
Londra, 15 (A.A.) - Bugün Lon· 

.tra bölgealnde verilen ikinci alArm 
eıanaıımda Bucklngham sarayına bom 
balar dllfmllştUr. lneanca hiçbir za. 
yiat mevcut olmadığı bildirilmekte· 
dir. 

Londra, 15 (A.A.) - Bu
gün çıkan gazeteler dört geceden 
beri Alman tayyarelerinin hü
cumlanna karıı koyan ıiddetli 
baraj ateıinin maddi ve manevi 
mükemmel tesirini ıararla kay
:ietmektedirler. 

Oaily Mail gazetesi diyor ki: 
cBütün Çarpmba günü bütün 

ıece Alman tayyarelerini karııla
yan muazzam baraj ateıi payi
taht üzerinde tonik bir tesir ha
ııl etmiftir. Şehir .akinleri Lon
dranın tiddetle mukabele ettiği
ni görerek rahat etmİ§lerdir.> 

Neva Chronicle de şu satırları 
yazıror: 

clnfilak maddelerinin karaya 
çloğru değil, göke doğru gittiği 
intıbaı herkesi rahatlaıtırdı. Ger· 
çi bombalar da atıldı, fakat reı· 
mi tebliğe göre, Çarşamba gün· 
kü baskın büyi.ık baskınlar arasın· 
da en az netice v

0

ereni olmu§tur. 
Salahiyetli mahfill~rde bildiril· 

diğine göre, yeni baraj muhak
kak bir muvaff akiyet olarak sabit 
olan yeni usuller üzerine müea· 
sestiı;. 

Zaman geçtikçe ve tecrübeler 
devam ettıkçe muvaffakiyetlerin 
de artacaiı muhakkaktır.> 

terkı istenmektedir. 

Romanyada Bir 
Darbei Hükumet 

(Başı birincide) 
Dün akpm Başvekil General 
«Antonescu> tarafından teşkil 
edilen yeni kabine şudur: 

Demir Muhafızlar Şe!i Horia Si· 
ma: '.Ba.9vekil ?luavini, General Pet
Toviescu: Dahiliye .Nazırı, Profesör 
Banaitescu: Milli Terbiye Nazırı, 

Michel Antonescu: Adliye Nazırı. 
Nivolau: MUnakalAt Nazırı, Sturdza: 
Hariciye Nazırı, Vasinlchi: Mesai 
Nazırı, Maras: Ziraat Nazın, Dra· 
gomi: Milli İktısat Nazın, Leon: 
Maliye Nazırı. 

Pek yakında bu me\'ZU üzerinde 
bir tebliğ neşredilccektır. 

Ordu Tenaic Ediliyor 

Bükreş, 15 (A.A.) - Rador ajan· 

sı: General Antonescu, ordunun der· 

hal teruıikine tevessuı edilmesini em-
reylemiştir. Servisler 

konulacaktır. 

modern hale 

General Antonescu, keza ordunun 

zamanın icabına göre, yani dUnkil 
ailAhlarla değU, yarının BilAhlarlle 

dövQfecek vaziyette talim edilmesi 

için de dlrektl!ler vermiştir. 

Kesik Baş 
<Batı birincide) 

lık, duvar arasına s~tırılmı;ı bir 
paket gördük. Biz buralarda oynar
ken dalma duvar diplerinde böyle 
paketler görUr, içlerini açtığımız za. 
man ya yemiş, veya yiyecek bir baş
ka şey buluruz. Bunun için seVindik. 

Paket, gazete kAğıtlarma kat kat 
sanlmıştı. Birinci kAğıdm UstUnde 
bir feY yoktu. İkinci kAğıdın üstün
de kan lekeleri gördllk ve tuhaf bir 
koku da etrafa yayılmakta idi. 

İkinci kAğıdı açmca, içinden göz

leri kapalı bir baş çıktı. Korkudan 
dılimiz tutuldu. Bır mUddet olduğu

muz yerde kaldık. Biraz sonra pa· 

keti elimbclen attık ve. ~mıya bef· 
Jadlk.> 

Son Tren 
Kaçıyor 

(Başı blrlnc!de) 
kuvvetleri, demokrasi aleminin 
ikinci bir siper hattı §eklinde git
tikçe kuvvetli çizgilerle beliriyor. 

Böyle bir cepheye karşı deniz 
yolile bir milyonluk bir orduyu 
ve bunun ağırlıklarını sevketme· 
ğe kalkışmak öyle delice bir ku· 
mardır ki dünyanın en korkunç 
bir bozgununa yol açabilir. Bu
na karşı, muvaffakiyet ihtimalleri 
:gün ve hatta saat geçtikçe sıfıra 
yaklaşmaktadır. Artık bu mev• 
simde Şimal denizinin ve Manş 
denizinin saati saatine uymaz. Ha
vanın müsaadesini de hesaba ka· 
tarak plan yapabilmek imkanı 
gittikçe azalmaktadır. 

İngilizler, bunu bildikleri için, 
adeta çığırtkanlık ediyorlar: cBu 
yurun, g_özlerimiz yollarda kaldı, 
sakın fırsatı· kaçırmayın. Havalar 
da yakında bozacak> diyorlar. 

Birdenbire İtalyadan bir ses 
yükseliyor. Diyor ki: clngiltere· 
ye yakında hücwn edileceği riva
yetlerini lngilizler, propa:ganda 
makaadile çıkarıyorlar. Hücum 
yapılmayınca bizim tarafı acız 
kalmış gibi gösterebilmek için ••• > 

Bu iddianın üzerinde durmağa 
değer, çünkü tereddüdün ilk açık 
ifadesidir. İtalyan gazetesinin 
düıüncesi tamamile l:erindedir. 
Bu kadar gürültülü iddialardan 
sonra lngiltereye bu sene taarruz 
yapılamazsa, bunu bir aciz ala· 
meti diye karşılamakta bütün 
dü!_lya ~irleşecektir. Bu kanaate 
Alman milleti de ortak olmakta 
gecikmiyecektir. 

İnsan bu ihtimallere bakınca 
şu kana"ate varıyor ki, bir bera· 
berlik aulhüne vardırabilecek son 
tren kaçmak üzeredir. Hit)er, 
harbin aldığı vahşi §ekilden dola
yı ıstıraplar duyan insanlığın kal
bine hıtap ~tmek ve yeni bir ni· 
zam istemek için son fırsat karşı· 
sııidadır. Fakat bütün mil-
letleri Alman tahakkümünün 
esın haline indirecek bir 
Alman nizamı değil, bütün 
milletlere müsavi hak, müsavi 
fırsat taıuyacak, devamlı barışa 
temel olabilecek insanca bir ni· 
zam .•• 

Öyle görünüyor ki, Almanya
nın talihi, yokuş aşağı gitmek İs· 
tikametini almıştır. Yokuş diktir, 
aşağısı korkunç bir uçurumdur. 

Ahmet Emin YALMAN 

İtalyanlar Mısırda 
Bir Mevki Aldılar 

(Başı blrloclde) 

ten aridir. Sollumda pek az bina 
vardır. Normal nüfus bin ki§iden 
azdır. ' 

Baqka Memuru Alınacak 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Ankara merkezimizde çal1'tırılmak üzere ve 3659 numaralı barem 
kanununun tarifatı veçhile mUktesep hakları olduğunu tewlk eylemeleri 
Ftile birisine 1~ üçüne 120 fer lira aylık ve ayrıca bu derecelere gö
re Ankara tazminatı verilmek suretile, Bankalar muhasebesinde veya 
muameltı.tında çalışm19 !orme dört memur alınacaktır. Talip olanların 
IUzumlu veslkalarlle birlikte bizzat veya mektupla 30/9/940 tarihine ka· 
dar umum mUdUrlUğümüze mUracaatıarı. (8685) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1940 - 1941 ders senesi talebe kayıt muamelesi Cumartesi ve Çar· 
şambalardan maada her gün saat 10 - 12 ve 13,30 - 15,30 arasında 
yapılmak üzere Eyl1llün birinden Birincit~rinln beşinci g(lnUne kadar 
devam edecektir. 

Ta!slltı.t almak istiyenler mektep idareııtne müracaat edebilirler. 
(7821) 

Devlet DeDlzyoUarı 
ftıetmell ba•ıan 

16 EylOlden 23 EylOle Kadar 
Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

Karadeniz; hattına - Salı 12 de (Ege), per.şembe 12 de (Ankara) 
ve pazar 16 da (Erzurum). Galata rıhtı
mından. 

Bartuı battma Salı 18 de (Ana!arta), Cumartesi 18 de 
{Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

tmııt hattına 

Bandırma b&ttma -

Karablga b&ttıaa 

lmroz hattma 

Ayvalık Jıaıtma 

(Not: (Anafarta) vapuru İneboluya kadar 
gidecektir.) 
Sal1 9,30 da (Uğur), perşembe 9,30 da (Tay
yar) ve pazar 9,30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımmdan. 

Pazartesi 13, aal1 9,50, ça.rf&Mba, perşem· 
be, cuma 16 da ve pazar 8,1:> te (Marakaz). 
Ayrıca cumartesi H te ve pazar 19 da 
(Sus) Galata rıhtnnından. 

Pazartesi, Salı, Çar~amba ve Cuma 8.15 de 
(S~). Galata rıhtımından. Ayrıca. 

çarşamba 20 de ve cumartesi 20 de (Kon· 
ya), Tophane nhtrmmde.n. 
Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Topane rıh
tımından. 

Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtlmmdan. 

Çal'f&mba 15 te (Bursa), cumartesi 15 te 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 
(Not: Cumartesi postası tzmire kadar gide· 
cektir.) 

lunlr sürat battma - Pazar- 11 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 

lznı.lr Ulve postası - Perşembe 13 te (Tırhan). Galata rıhtımm· 
dan. 

(8740) 

Vapur ae!erlerl hakkında her tUrlU mal!llnat a~ğıda telefon nu
maralan yazılı acenteıerhnbıden ~-ll•btlir. 

Galata Bat AcenteUği - Galata nhtnnı, Limanlar 
Umum MUdürlUğU binası 

altında. 42362 
Galata Şube Aoentellğt - Galata rıhtımı, Mıntaka LI· 

JT1an Reisliği binaııı altında 40138 
Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu 5alonu. 22740 

İngilizler Somali ve Eritreye ~--••••••••••••••••••r 
Taarruz Ettiler 

Kahire, 15 (A.A.) - lnglllz hava 
kuweUerinin dUnkU tebliği: 
Doğu Libyası üzerine yapılan bir 

çok baakınlar esnasında deniz tay
yareleri UssUne taarruz edilmiştir. 

Demirlemiş tayyareler ilzerlne bom· 
balar düşmtıştUr. Rıhtımda bUyUk 
bir yangın çıkmıştır. 
Pe~be gUnU cenup Afrikası ha

va kuvvetlerine mensup tayyareler, 
Orta Habeşietanda tayyare meydan
larına taarruz etınlşlerdlr. 
Bombardıman tayyarelerimiz per

şembe günü Somal}ye ve Eritreye 
taarru7. etmişlerdir. Berberada Av· 
rupa mahallesine bombalar dllşmilş· 
tür. Asba liman rıhtımına tam isa
bet kaydedilmiştir. Gura ve Asmara 
tayyare meydanlann(I., taarruz edil· 
miş. binalarda yangınlar çıkarılmış
tır. 

Diğer bir yangın da Masovva'da 
çıkarılmıştır. Şiaşia Manna'da umu
mi karargfllıa alt bir binaya bomba 
isabet etmı.tır • 

Hazin Bir Ölüm 
Merhum veteriner yarbay Abdüs· 

aellmın oğlu Deniz Harp Okulu son 
sınıf talebesinden Emin Aşkın, mUp· 
tclA. olduğu haetalıkta.n kurtulamıya
rak genç y~ında rahmeti rahmana 
kavuşm114tur. Cenazesi bugün saat 
12 de Beyoğlu Belediye hastahanetıin· 
den ılaldırılarak Feriköyünde mak· 
beresine defnedilecektir. , 

Evinizin. Apartmmmmn 
HALI, SECCADE ve 
YOLLUK ihtiyacuu 

Balıcıllk Tiril Ltd. 
Şirketinden t~mln edcblllrıdnlz. 

SlparllJ. Temizleme, Tamir Bab· 

' tekapı • 4 ncU '\"akli Han 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekillitl köy enstitilleri için .aşqıda cine ve miktarı yazılı 

yatak takımları pazarlıkla satın alınacaktır. Yatak talamlarmın mu
hammen bedeli (30438) lira ve teminatı ( 4565) lira (70) kuruştur. İs· 
tekliler bu eşyaya ait şartname ve nUmuneleri İstanbul Maarif MUdür
lUğO YardirektörUlğUnde görillebllir. 

Pazarlığın 20 eylQl 1940 cuma günU saat 15 te İstanbul Maarif MU· 
dürlutfi binasında yapılacafı ilAn olunur. (8648) 

BellerJnln m......._ 
Etyanm Cinsi Miktarı Fiyatı Yek6a• 

Lira Kr. San. Lira 

"Battaniye kılıf1 6000 3 02 60 18156 
(Nevresim) 

Yatak çarşafı 6000 l 51 30 9078 
Yastık kılıfı 3000 35 80 1088 
Yastık yüzü 6000 35 60 2188 

30~88 

lstanbul Belediyesi il anlan 
Boğazlçlnde Emirgtn nıahalle ve caddesinde 60 yeni numaralı ev 

enkazı satılmak UZere açık arttımuya konulmuştur. Tahmin bedeli 1058 
lira 71 kuruş ve ilk teminatı 79 lira 40 kuruştur. Şartname, zabıt ve 
Muamel!t Müdilrlüğü kaleminde görWecektlr. thale 23/9/940 pazartesi 
günU saat 14 te daimi encUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarlle ihale gUnU muayyen saatta daimi encümen· 
de bulunmaları. (8387) 

• 

* Taksim gamnosuna bitı.tk salona yaptırılacak Aplikler açık eksilt
meye konulmuştur. Kqi! bedeli 750 lira ve ilk teminatı 58 Ura 25 ku· 
ru,ıur. Keı,if ve f&?'tname zabıt ve Muamelt.t mUdürltıtU kaleminde 
görUlecektir. İhale 23/9/IMO pazartesi günü saat U de Daimi Encümen
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale 
tarihinden 8 gün evvel Fen 1'1erine müracaaUa alacakları fenni ehliyet 
ve 940 yılma alt Ticaret odaaı veaikalarile ihale günll muayyen natta 
Daimi Encümende bulunmaları. (8866) 

Sahibi ve Neftiyat MüdUrU~ Ahmet Emin YALMAN 
B&Sıldıl'J yer: VATAN MATBAASI 

Yeni Kolej ·=-
iLK - ORTA· LiSE 

Tallalade lıraelvller 18 • T 1 K I & Ç 1 L D 1 
Mlldürü - Zeki Şi,u Terakki Dlrekt6rtl: M. Ali llafme& Kınla 

H~usiyetıeri: YABANCI DİLLER öCRETİMİNE genl.f mikyuta 
ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebe81nln 
çalı9ma ve inki9a!ı, sıhhat ve inztbatlle yakından allkadar olmaktır· 

Mektebin denize nuır kalöri!erli tene!f\lshane ve jimnaatikhanesl 
vardır. Hf'.r gün saat (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: '1159 

Ziraat Vekaletinden : 
Ziraat VekA.leti Veteriner ltİeri Umum MUdilrlUğU ihtiyacı için 3& 

adet seyyar koruma ve tedavi banyosu açık ekSiltme usuliylc! satın aıı· 
nacaktır. 

Eksiltme 26/9/940 tarihine müsadif Perşembe gUnU saat 15 de zu-aat 
VekAleti biruuıı içinde toplanacak satınalma Komisyonunda yapılacaktlt· 

Banyolann beherinin muhammen bedeli 145 lira umumunun fiyatı 
5075 lira ve muvakkat teminat miktarı 380 lira 63 kuruştur. 

Banyolara ait şartname ve plA.n levazım MüdürlllğUnde mevcut oıup 
paraıırz olarak verilir. (8230) (5288) 

SATIŞ İLANI 
İstanbul Dördüncü İcra Meınurluğundan: 

Cemile ve Hadiye tara!mdan Vakıf Paralar idaresinden 24086 ikral 
numarasile borç alman paraya ınukabil birinci derecede ipotek g&ıtaril• 
mlş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve ta· 
mamına yeminli Uç ehlivukuf tarafından (525) llra kıymet takdir edil· 
miş olaı\ Ak.sarayda Muratpaşa mahallesinin Horhor caddesinde bir tara· 
fı Sıdıka menzili, bir tarafı ŞllkrU açıklığı, blr tarafı Horhor caddesi ,,. 
bir tarafı yol ile çevrlll S94 ada lG parsel eski 36 yeni 68 kapı num~ 
köşe b~mda evvelce hane olup maili inhidam bulunması dolayıslle .Be
lediyece yıktırılan ve 11Alen arsa halinde bulunan 209,5 metre murabb6" 
mdaki bir kıt'a arsanın tamamı açık arttırmaya konmuştur. 

ı - 1şbıı gayrimenlmlün arttırma .,artnamesi 23/9/940 tarihinden itl· 
baren 036/ 2489 No. lı İstanbul dördUncU icra da.iresinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İllnda yazılı olanlardan 
fazla malfunat almak isteyenler ı,bu ,artnameye ve 938/2~89 doaya 
No. sile mernurlyetimize mUracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukanda •yazılı kıymetin 'i'cı 7,5 nistıetin• 
de pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (mad· 
de 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifak hakJU 
sahiplerinin ga)Time.nkul Uzerindeki haklannı hususile faiz ve masraf• 
dair olan iddialarını işbu UAn tarihinden itibaren onbeş gt1n içinde eY· 

rakı mUsbitelerlle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satı~ bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. 

4 - G&ıterllen 2'ilnde arttırmaya lştlrak edenler arttırma .-rtname
sini okumuş ve lüzumlu malQmat almıf ve bunları tamamen kabul etınif 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 8 / 10/940 tarihinde Salı g\lnU saat H den 16 y& ka• 
dar İstanbul dördüncü icra memurluğunda Uç defa bağırıldıktan so~ 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıyme
tin % 75 ini bulmaz veya satıf isteyenin alacafma rUçhanı olan diğet 
alacaldılar bulunup da bedel bunlarm bu gayrimenkul ile temin edilıni4 
alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranm taahhü· 
dü baki kalmak üzere arttırma 10 g(ln daha temdit edilerek 18/10/940 
tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul DördUncll IC1'8 
memurluğu odasında arttırma bedeli sat19 isteyenin alacağına rUçhan1 

olan diğer alac::aldılarm bu gayrimenkul De temin edllmif alacaktan mec· 
muundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 ini tutınak şar· 
tile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihal• 
yapılmaz ve satıf 2280 No. 1ı kanuna tev!ikan geri bD"akılır. 

6 - Gayrimenkul kendiSine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayi vermezse ihale kararı feııholunarak kendi8inderı 
evvel en yUksek teklifte bulunan kimse arzetmlş olduğu bedelle almağ• 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün mUddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale araamdaJd 
fark ve geçen günler için % 5 den heaap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hllkme ha.cet kalmakBIZlll memuriyetimlzce alıcıdan taıı.tı olu· 
nur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferat barcını 
yirmi senelik vakı! t.Aviz bedelini ve ihale karar pullarmı vermlye mec· 
burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delWiye r~mlndeI\ 
mütevellit belediye rUsumu ve mUteraklm vakıf icaresi alıcıya ait oıma
yıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

l,bu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihde lstanbul dördüncO icra 
memurluğu odasında işbu illn ve göeterilen arttırma .-rtnamem daire
sinde satıl&e&lt ilAn olunur. (8738) 

Muhasebe Memüru Aranıyor 
Maden kazası civarında bulunan Guleman'daki işletmemizde 

çalıştırılmak Uzere bir muhasebe memuru alınacaktD'. Liseyi bitir· 
mif olmak ve askerlikle allkası bulunmamak fa?'ttır. Tenvir, tes

hin ve ibate işletmece temin edilecektir. İsteklilerin kendi el yazı. 

lariyle yazılmış mutaaııal tercttnıei hallerini, bonservisleri varsa 
birer suretini ve bir de fotoğraflarını 

c'ETt BANK ŞA.811 KBÖMLABI lŞLETMESt - MADEN» 
adresine göndermeleri ve istedikleri asgari maaşı bildirmeleri ll· 
zundır. 

Münakalat Vekaletinden ; 
1 - 30/9/9~ Pazartesi gilnU saat 15 de Vektı.let Levazım. 'xudnr

lutU eksiltme komfııyonunda cem'an <13260> lir& muhammen bedelli 140 
parça muhtelif mobilyanın kapalı zar! uaullle ekalltmeai yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 994 lira 50 kunıftur. Eksiltme evrakı ve te
ferrUatı Levazım MUdürluıtınden paraııız verilir. 

3 - lııteklllerin kanuna sfim veıılka ve teklif mektuplarının en geç 
30/9/IMO pazartesi günü saat H de kadar komisyona vermeleri ıtzmıdJr. 

<3462> 

DIMÖI •• TABTA ruBIBAl.Alu 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİNDEN: 

İldacl ıımıf t8vlyecl De l&Ç 'ftı perçin lflerinde çalıym19 işçiye ih
tiyacımız TardıT. TaUplerln bizzat Adapazan Fabrikamıza mllracaat

ları llAn olunur. 

Telelo• ı 10547 
1 Devlet Demiryolları ilanları 

Muhammen bedeli 58650 lira olan 300 ton petrol 1/10/940 salı cünU 
saat 15 te kapalı zarf usum ile Ankarada idare blnaaında satın alına
caktır. 

_•_••_I ŞİŞLİ TERAKKİ LiSESİ 1 ••••• 
AKA • 11.a • ORTA • Li8I. 'fa'bucı dillen Nlllıısa ltlaa Hlllr. 

Bu işe glrmek istiyenlerln ( 4182,50) dört bin yUz seksen iki lira 
elli kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini ayni gfin saat 14 e kadar komisyon reisliği.ne vermeleri 
lılzımdır. 

Şartnameler (290) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. (8659) 

.. 

Tedris ve terblyeıılnd.ıki cldcU.yet devlet imtihanları uetlcelerDe aabltttr. 
1 - Talebe kaydı, her gün eıaat 9-18 e kadar Halil Rlfat Pa,. konafında yapılır. 

2 - Arzu edenlere mektebin mofaıısal tallmatuameııl posta ile gönderilir-. 

1 aeımmı TATiLi 
a - Kayıt için "\"fllilerln bluııt mektebe celınelerl serekttr. 

Nlpn~ı - Rumeli "«l Çınar Caddelerinde 

Blçlllr Yerde ŞuDeal YolEtar. 
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