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Reisicümhur DünGec 
Ankaraga Gittiler 

d .. Reisicümhur Milli Şef ismet lnönü, 
~ gece Ankaraya avdet etmek üzere 

nı İshak Avni, Emniyet Müdürü Muzaf
fer Akalın teşyi etmişlerdir. 

§e rimizden ayrılmışlardır. · 
I ~illi Şefimizi, istasyonda Vali ve Be
edıye Reisi Doktor Lutfi Kırdar, Orge
~eral Salih Omurtak, lstanbul Komuta-

Reisicümhuru hamil olan hususi tren, 
gece yarısından sonra saat bire on kala 
Haydarpaşa istas'~onundan hareket et-

Roman yada 
Nüfuz 
Kavgası 

~lıarı: Ahmet Emin YALMAN 

~ ornanyada Demir Muha· 
d' fular it batına gelmiıler
b~r. Ronıanyanın mukadderatını 
,:{ te.~ eklen idare etmek iddia
t e. bırltaç gün evvel it baıına 
k:t~n General Antonescu, yeni 
liit b~ede kalıyor, fakat ancak ıi-

ır vaziyette ••• 
Bu ı_.d. . • .,_,. d C na ıaenın manası aıı~r ır. 

t\ıeneral Antoncacu, mihvere uy
id n bir aiyaıet takip etmek üzere 
«hı~~i ele alml§tı. Bun.un ba§ka 
tii,.~. olrnuına Romanyanın bu
t:' ·oq balinde zaten ihtimal yok. 
~ ~t Generalin a11l makMdı, 
Y 0 11lanya haabına milli bir ıi
b 'let takip ennelc, vaziyeti bu 
tn~ltllndan idareye çalıımaktı. De
Alr Muhafızlar ise ipti<ladanberi 
Ç\i ın.nyanın siyasi hedeflerini öl
nı diye ltabul eden, bunlara ta
l •mile. uyan bir te§kilattır. Bun-
'tın i b -, · At .. f 1 aıına ge mesı, man nu-
)~Unun fimdilik Romanyada 

11 
~de. Y~ derecesinde yerle~iği-
e bir alamettir. Bu vaziyet an

ttlc. harici tesirlerle değiıebilir. 

11 ~0rnanya için hariçten. bekle
A~ ılecek tesirler. yalnız lngiliz : 

11 ~an mücadelesinin vereceğı 
rraetıceden ibaret değildir. Ro-

'"Ya diier bir nevi nüfuz mü
~e.leaine açıktan açığa sahne 
) ~tadır. Sovyetler; Roman
rtı'"ın, T unanın ve Karadenizin 
~ u~de.ratiıe ili§iği olan itlere 
le ~taız kalmıyacağını, her vesi
hld· ortaya k~ymaktadır. Hudut 
\'\lt~le.ri dolayısile Romanya 
r ıt vaJc.it bu taraftan ikaza uğ
l'~ktadır. Viyanada toplanacak 
y U~ .konferansı vesilcaile Sov· 
C<l~ e.rın aldığı vaziyet, nüfuz mü
İaf cleainin had bir ıckle girmek 
i idadında olduğuna drkkate de· 
er bir ip.rettir. 

lı Eie.r iki taraf arasında karşılık
" 'nlaylfa dayanır bir vaziyet ol
r Ydı Viyanadaki Tuna konfe-
'nıı hleaelesi diplomatlar ara
~~nda halledilir, Tasa ajanSJ tara
.... ndan neıriyat mevzuu yapıl· 
···•~dı. 

cj ~ir Balkan memleketinin hari
h 1. uvvetlerin bir nüfuz; sahası 
cİ •nde bulunması bize elbette 
ti c.rn Verir. Bir Balkan memleke-
8 n}" bugünkü haline bakarak 
lı~ kan rnisakının ortadan kalk
/·~na ve. Balkan birliğinin dağıl
cki~na hükmedenler de @!bette 
8 j~ 0lrtuyacaktır. Fakat bunlar, k: •n birliğinin asıl manasını 
ltir~;~.rnarnı!t olanlardır. Balkan 

81 
dgı, Balkan memleketleri ara-

na ·· k h gj it ıyı omıuluk ve aile a en-
ictir~{ln.a~ maksadile meydana 
rna. 1

• rnıştır. Bu maksat da ta
birt~~le hasıl olmu!ftur. Balkan 
tin ~~~e dahil olan memleketle· 
il\ . ınndcn diğerine fenalık gel
lll:İn~ ihtimal yoktur. Hüku
llltl erın bu maksatla ortaya at-
1'.l arı tohurn, resmi sahaları der· 
le.ti •~ıı. doğrudan doğruya mil
İt\k~rın ruhunda çok müsait bir 
Bat~a.f sahası bulmuştur. Bugün 
rn ~n birliği siyaııi vesikaların 
ha~!-11 1 içine hapsedilmiş bir gaye 
d-h:d:n çıkmış bulunuyor. Bir 
bi ızleri ortadan kalkmıyacak 

r telulde, Balkan milletleri ~ra-
(Dev&bll: s. ' Sü. 2 de) 

. +· • mı§ ır. 

ingiltere 
istilAsı 

Hazırlığı 
Almanlar İstila 
Planından 

Vazgeçemez 
Londra, 16 (AA) - Stok

holm ve Berlinden gelen malu
mata nazaran Almanlar, Norve
çin cenup ve garp sahillerinde Bü 
yük Britanyamn istilası için yap
makta oldukları hazırlıkları tesri 
etmektedirler. Amerikan kaynak
larından alınan habere göre, Al
man ordusuna mensup 19 Gene
ral Man§ limanlarına gelmi§tir. 
Berlinde büyük bir gerg_inlik ol
duğu söylenmektedir. 

Almanya Taarruza Mecburdur 
Londra, 16 (A.A) - Londra 

matbuatı müttefikan, Almanların 
artık istila planlarından sarfına
zar edemiyeceklerini işaret et
mektedir. Obeerver gazetesinde 
Garvin cŞimdi tam zamanıdn. 
Bundan sonra hiç yapılamaz> 
cAlmanya tereddüt ederse ka
zandık demektir~ diye yazmak
tadır. 

Güzel Hava Devresi Geçti 
Londra, 16 (AA.) - Bir 

gazete telgrafı, istila i~timal!eri 
münasebetile Douvrcs dan şu 
meteorolojik malumatı veriyor: 

Bugün fazla yağmur vardır. 
Birkaç haftadır devam etmekte 
olan güzel hava devresi bu suret
le inkıtaa uğramı§tır. Hava kapa
lıdır. Kül rengi bulutlar alçakta
dır. Deniz üzerinde sis vardır. 
Fakat ufukta Fransız sahilleri gö
rünebilmektedir. 

Ayda 700 Tan-re 
Vai§ngton, 16 (A.A) - Ha

ber alındığına göre, Birlefik A· 
merika, lngiltereye ayda 700 
tayyare vermektedir. 

iNGiLiZ 
Hava 

Akınları 
Alman Harp 

Gemileri 
Bombalandı 

Londra, J 6 (A.A) - fngiliz 
Hava Nezareti tebliği: 

Dün gece İngiliz hava kuvvet
leri yeniden Berlin askeri hedef
lerini bombardıman etmişlerdir. 
Harp tcchizatı imalat merkezine, 
Hamburg, Vithelm9hafen, An
vers, Flesingue, Üstende, Dun
kerk, Calais ve Boulogne liman
larına ve bu limanlarda bulunan 
mavnalarla tezgahlarda bulunan 
diğer ı gemilere tekrar ağır hü
cumlar yapılmıştır. 

Ba§ka bqmbardıman tayyare
lerimiz de Hamın, Osnalburg, 
Soest . ve Krefeld, tevzi merkez
lerine hücum etmişlerdir. 

Hamburg' da emtia garları ve 
Rhiıı havzasında demir yolu ilti
sak hatları da bombardıman edil
mittir. 

Terschelling açıklarında düş
man harp gemilerine tam isabet
ler kaydedilmiştir. Havre'da bu
lunan gemilere ve doklara hücum 
edilmİ§ ve rıhtımda bağlı bılunan 
gemilere ve rıhtıma mükerrer 
isabetler kaydedilmiştir. 

Londra, 16 (AA.) - Lon
drada dördÜncü alarm işaretin
den az sonra dafi topları obüs
lerinin patlaması ve bulutlar üze
rinden gelen 'tnitralyöz sesleri işi
tilmiştir. Öğleden sonraki hü
cumda Londra civarında mağa
zaların bulunduğu merkezin ar
kasına iki ağır ve müteaddit yan
gın bombalarını!! düştüğü haber 
verilmektedir. Zayiat yoktur. 

Tayyare dafi bataryaları Al
man tayyarelerine kartı çok §id
detli bi_!: baraj ateşi açmıılardır. 

.İiısanca Zayiatsız 
Geçen Tren Kazası 

Dünkü tren kazasından sonra. yolcularının akıbetinden haber 
almak için Haydarpaşa istasyonuna birikenlerden bir grup 

Dlin sabah Dil iskelesi iSlasyo
mında bir tren kazası · olmuş, bir 
yUk vago'nu parçalanmış, iki vagon 
da hasara uğramıştır. 

Hadise şoylc cereyarl etmiştir: 
Adapazarından hububat y U · ~n 

ve tstanbula doğTU yola çıkan bır 
marşandiz treni dUıı gece, sabaha 
karşı Dıı i"kelesl tstesyonıında dur· 
duğu c ıı <1"l soıı '"goTJlardan bırka
ı;ı makas clı•1 ında kalmıştır. 

Evvelki akşam saat 17 de Ankara
dan hareket eden ve dün sabah sa-

at 7,45 de Haydarpa.şaya gelmesi 
~klc.nen yolcu treni de biraz sonra 
Dil iskelesi istasyonuna yaklaşmış
tır. Yolcu treninin makinisti, yolun 
açık işaretini görUncc, yoluna de
vam etmiş, ve hızla makas dışında 
halmış olan marşandiz vagonlarına 
çarpmıştır. Bu çarpışma esnasında 
bir vagon parçalanmış, ıki vagon ha
sara uğramış, vagonlardaki buğday
lar dökUlmüş yolcu treninin lokomo
tıfi yoldan çıkmıştır. 

(De\ıum Sa: 4, SU: 1) 

Fransa da 
Açlık ve 

ihtil81 
emareleri 

• 

Vichy Hükumeti 
Aleyhine cereyan 

Kuvvetleniyor 

Paris Halkının . 
Yüzde 90 ı İşsiz ve 
Açlığa Mahkum 

MAREŞAL PETAIN 

Cenevre, 16 (A.A.) - O. N. 
B. ajansı bildiriyor: 

Vichy" den öğrenildiğine göre, 
birkaç gündenberi irtica unsurla
rını bir araya toplamaia çalıpn 
bir hareket belirmektedir. Pa
pazlar, Action Française etrafın
da toplanan krallık tarafdarları 
ve bazı askerlerle büyük sanayi 
ve• maliye mümessilleri bu hare
kete iştirak etmektedirler. İyi 
malumat alan mahfillerdeki inti
ba. bu hareketin her §eyden ev
vel Ba"'ekil muavini Lava) ile 
tcmail ettiii ~ti he:rtaraf et· 

(Devamı Sa: 4, Sil: 1) 

Rumen . 
DiktatGrO 
"Kin Gütmeden 

ÇallşacaQım,, Diyor 
Romanyadan Giden 
Macar Muhacırları 

iade Edildi 
BükrC§, 16 (A.A.) - D. N. 

B: 
General Antoneac.u, nqrettiği 

bir beyannamede ezcümle ıunla
n söylemiştir: 

cBütün millet artık temi.ı: ve 
saf bir ruh taşıyacaktır. Bitaraf
lığımı muhafaza ederek, kin güt
miyerek, haksız hareketlerde bu
lunmıyarak • muvaffak olmağa 
gayret edeceğim. Şimdi artık va
zife ve çalııma zamanı gelmiştir. 
Milletin manevi, siyasi ve askeri 

(De\'1U1U Sa: 4, SU: 1) 

~ 
Şol6rlerlD BıbOı 

İstanbul Belediyesi taksi şo• 
förlerine bir teviye kasket ve 
pardesü giydirmek istiyor. 

Kaskete diyecek yok. Lakin 
teklif edilen pardesüler bir 
hayli çirkin. 

Avrupanın birçok yerlerin
de taksi şoförlerinin kılıkları 
kayda tabidir. 

Fransada şoförler bu bizim 
teklif ettiğimize benzer kur§U• 
ni bezden yapılmı§, baıtan 
geçme bir gömlek giyerler. 
Londrada yalnı.ı: kasket mec-
buriyeti vardır. • . 

Bi:ı: de pu çirkin gömleği 
kaldırsak iyi olacak. Daha tak· 
si otomobillerimizi yeknasak 
yapamadık. Üniformanın ilk 
şartı güzel olmasıdır. Onu da 
bu gri pardesüler ifade edemi
yor. 

Güzel bir kasket nümunesi 
kabul etsek de pardesüden 
vazgeçsek .. 

Hem tatbikatta kolay ola
cak, hem -göze çirkin görünmi
yccek. 

Mısır Kralı Faruk, lngiliz Yakın Şark orduları başkuman danı General Wavel ne 
Cebelltarık için 

ispanyol 
Talebi 

Yenilendi 
Dahiliye Nazırının 
Mühim Beyanatı 

Cebelitarık İspanyol 
Toprağının Bir 

• 
Parçasıdır 

Münib, 16 (AA) - Stefani 
ajansından: 

İıpanya Dahiliye Nazırı Serra· 
no Sune!,, Almanl.aya hareket et
meden evvel Voelkisoher Beo
baehter' in Madrid' deki muhabi
rine beyaıw.tta bulunarak İspan
yanın gayri muharip olmakla be
raber ,!Pihver devletlerine karp 
mevcut olan sağlam dostluk yo
lundan inhiraf etmek niyetinde 
olmadığını söylemiştir. Mumai
leyh demiştir ki: 

c lspanyollar, en müşkül anda 
f talya ile Almanyanın kendilerine 
yapmış oldukları yardımı asla u
nutmıyacaklardır. Ccbelitarık' a 
geline~, bir iadeden başka bir 
§ey olmıyan bir keyfiyet için id
dia demek doğru olamaz. Zira 
Cebelitarık, İspanyol toprağının 
hir" cüzünden ba~ka bir §ey de
ğildir.> 

Berlin, 16 (AA.} - Stefani 
ajansından: 

İspanya Dahiliye Nazırı Serra
no Sun~r, bugün Berline gelmiı, 
iıtasyonda Hariciye Nazırı Von 
Ribbcnt;op ile İspanyanın Berlin 
sefiri ve İtalyan maslahatgüzarı 
tarafından kar§ılanmııtır. 

Askeri Vaziyet~ 
YAZAN: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
l 4 eyUU akşamı büyük kun·et

lerle yapılan Alman hllc-umların
da ha\'&nın buluttu olmal!lı, tnst
llz &\'C'ılannm harekAtıru güçl~ 
tJnnlştl. Yani avcılarm bomba 
tayyarelerlnl vakWe cörtlp hU -
own edememeleri Almanlan, (Ha
, .• tefeVVUkunu) ele ~rmek :za.. 
manı Yaklattıtı hakkında ümide 
dU11tlrmüt olabUlr. Fakat 15 ey
UU günü ha\·anm fenalığı Alman
lara yir olmamıt. öğle üstü iki 
yUz kadar Alman &\' ve bombar
dıman tan·aretıl, üzerine tngUlz 
awılan hücum imkflo , .e talllnl 
bulabllml9lerdir. 

Öğleden sonra bir da.ip halinde 
300-400 tayyare De yaptlaa (küt
le hücumları) sahilden Taymls 
n~llrtne kadar lnıtJlz &\cdannın 
tlddetU b~umJarDe ka~ 
, .e Alman tayyareleri tardedllf'..rek 

Manş sahillerine kadar ko,·alan
mıtlardır. 

BogU.nkü haberler de hü<"wna iş
tirak ettiği blldlrll~ 400 tayyare
den 186 tayyarenin dtlftiritldöftlnü 
kaydtıtmektedlr ld, zayıat nl8betl 
lftirak eden tayyare yekhunun 
hemen hemen yanın demektir. l-'e 
parlak bir muvaffaluyettir. Bu 
mu,-affakıyetln sebebi: tngtllı; 

avcılarının, Alman tayyare tııo

ları, lngilUıre 11&hlllnl ge(tlkleri 
anda ha\·ada kuvvet.il olarak bu
lunmaları ,.e \'akttnde Alman fi
lolannı karşıbyabllmelerldlr. Av 
tayyareleri uzun müddet havada 
kalamazlar. Tayyare adedJ ve pi
lotların mecburi l8Uralaat zaruret
leri buna mtl8alt detllcllr. 

15-16 gece htlcumu m.un sllre.n 
bir alArmı icap ettlrmtşUr. İn&i
llder eski mal6m bedellerine hü
cum etml11lerdlr. loJlllz hatif ge. 
mllerlnlo Maaş denWnde faaliyet
te oldukları da mWıim bir 

haberdir. 

Afrika Barbl 

iTALYA 
Taarruza 
Geçerse 
Mısır da Derhal 
Harbe Girecek 
Sollum'un işgali 
Mısıra Tecavüz 
Addedilmiyor 

Bale, 16 (A.A.) - Buler 
Naohrichten gazetesine Romadan 
bildirildiğine göre, Romada Mı
sır bahsinde istisnai bir gerginlik 
ve intizar hüküm sürmektedir. 

Gazete diyor ki: 
İngiltereye yapılacak Alman 

umumi taarruzunu derakap Mı
sırda bir İtalyan ileri harelcetinin 
takip edeceği kati surette teyit 
edilmektedir. 

Kahire, 16 (AA.) - Reuter: 
Mıaır - Libya hududunda Sol· 

lum"un İtalyanlar tarafından it• 
gali, ba:ı:ı ma:hfillerde tabii bir 
endişe uyandırmı§ olmakla bera• 
her, buradaki kanaat, bu hareke• 
tin, Mıs~ harbe sürüklemek için 
kafi derecede askeri dıemmiyeti 

(Devamı Sa: 4, Sö: %) 

Balgarlıtaada 

10 Bin Biti 
Askere Abadi 

Sofya, 16 (A.A.) - D. N. B. Ajan• 
81 bildiriyor: 

Bulgari11tan, 75 gUnlUk bir talim 
devresi için muhtelif sınıftan 10.000 
kifl slldh altına almıştır. 

Almanya, lngiltereye Taarruz için (Kale J Bogazmda Hazırlık Yapıyor ... 

-... ~-=-4 

Almanya - Ah, Şu Boğazdan Geçmek Olmasa 1 
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Hopah Mehmet 
aperalarmı 
Anlatıyor 

"l\:JI lk <§\it 
gö~l\JıyO~ 

·zinada Koca Ve 
Kannın Vaziyetleri 

Avukatll k Stajı Kar Nisbeti 
Kız Talebe Yurtları 

-4 

«Zinada. kanun karı ile kO<'ayı 

mtisa\ 1 tutnuu:.-• Biliyorum. Bu 
cümlem ftıaccUp Ue karfılatıa('.ak

tır. Faknt haktknt böyledir. Yazlye· 
ti luıb ede)im: 

imtihan 
Talimatnamesi· 
Dün Bildirildi 

C'Umhurlyet Halk Partisi ge
çen ~t'ne yüksek tahsilini takip 
edecek k 17.lıır için bl r leyli tııle· 
be 3 urdu ~tı. VUz yataklı yurt 
J'ftt\>et ı;-ördU \'e bu sene, ağuıı
toıı ayında kadrosu doldu. YUk· 
sek tahcılllnl yapan genç kızlıın· 
mrz için re..,mi lkl~l bir yurt 
yoktur. Tıp Taleho yurduna yal· 
nız erkek talabelcr alınmal<ta· 

Mürakabe 
Komisyonu Bu 
İşe Bak yor 

İlk ategimizle a~ıran ve pa• 
n iğe uğrayan bu adamlar, ken· 
dilerini topladılar, bize kargı bir 
taarruz yapmak acvdasına mı 
kapıldılar> Hani bu da umulmıya 
cak bir ıey değildi. Yüreğimi sa· 
ran güphc ve kuruntudan kurtul· 
mak için, yirmi otuz adım daha 
ilcrleiüm. Bir toprak yığıntısının 
gerisine uzandım. Nafile, ne bir 
ses işittim, ne de bir harekete 
dt'lalet edecek çıtırtı hissettim. 
Meydanda hiç hayat eseri kalma
m~. yer yarılml§, o kader halk 
sanki toprağın altında kalmıııtı. 

Bu vaziyette, zihnimi kemiren 
şüpheler arttıkça arttı. Ölmek 
değil, fakat, girigtiğimiz işi ba~· 
ramamak ve bu yüzden uğnya· 
cağımız çok ğır bir mahçubiyt't 
altında kıvranmak, hele nankör
lerin daha ziyade ııımarmalarma 
sebep olmak endiııelcri ile üzülü· 
yordum. Vaziyeti anlamadan ge
ri dönmek, hiç şüphe yok ki, ar· 
kadaşlara beceriksizliğimi gös· 
termek gibi arzu etmediğim bir 
hareket olacaittı. Bunu göze al
mak ,öyle dursun, hatırlamak bi
le yüzümü kızarttı.Duramadım ve 
ileri atıldım. 

Ne kadar yürüdüğümü fimdi 
pek kati olarak ııöyliyemiyece
ğim. Çünkü, o esnada eçirmck· 
te olduğum tiddetli -buhranın te
sirleri ile, bunu pek farkede· 
memiştim. Yalnız, bir aralık 
fundalıklardan çıkmış, sürülmüş 
bir tarlad ve şuursuz bir halde 
koşuyordum, ki, geri istikamette 
ansızın ve ecı acı patlıyan ailah 
sesleri, aklımı başıma getirdi. O 
anda, geriden sanldığımıza, tehli
keli bir baskına uğradığımıza 
hükmettim. Hemen döndüm, bi· 
zimkilerdcn ayrıldığım yere gel· 
dim. Fakat. fena halde yeislen· 
dırq. Çünkü, a.rkadaılanmın ye· 
rinde yeller eııiyordu. 

ce v t Yohta 
Artık onları aramak, bele ge· 

cenin o zifiri karanlığında hul· 
mak, hangi istikametlere gittiklc· 
rini anlamak imkanları gibi boş 
yere geçirilecek vakit de yoktu. 
Çok dü§iinmedim, kararımı pek 
çabuk verdim. Hedefimden kati· 
yen dönmiyecek, mabadıma mu
hakkak erişecektim. 

Bir yandan k~uyor, bir yan· 
dan da bel keyı§ımda aııılı bulu
nan bombıılarımı çıkarm ğa uğ
ra~ıyordum. 

Nihayet, hedefe yaklaıtım. Fi· 
lintamı boynuma astım, bomba
lan elime aldım, geee vakti ağıla 
sokulan bir kurt 11insiliği ve 11eıısiz. 
liği ile iler\emege ba~ladım. 

Biraz daha ilerleyince, korla§· 
mağa yüz: tutan büyük ate§ yığın· 
tılarının etrafa yaydığı sönük ışık
lar bana yaraıma baıladılar. Ar
tık. yer yer §Uraya buraya sığınıp 
saklanan, top ağaçlann altlann· 
da toplanan karaltılan cephe ve 
yanlarından iyice görüyor, sesle• 
rini itıitiyordum. Fakat elimi kal
dıramıyor, bombamı fırlatamı· 
yordum ki bir türlü. Yüreğimde 
uyanıveren acıma, beni insancıl 
bir kuzuya çevirivermiıti. ÇGnkü, 
o karaltılar kadın ve çocuklardı. 

Oradan ayrıldım, yine karan· 
lıklara daldım. Silah ıeıleri azal· 
makla beraber yine devam edi
yordu. Bu defa da ayazma ile köy 
arasındaki sahaya doğruldum. Bir 
kaç dakika sonra, bombamı yollı
yacak yeni bir hedef buldum ve 
ıokuldum. Toprak yolun kenarın
da, derince bir yarıntıda, sekiz on 
kadar karaltı, anlıyamadığım bir 
dil ile sert sert konuşuyor Vt' bo
ğuşuyor gibi sendeleyip sallanı· 
yorlardı . Seslerinden erkek ol
duklarını anladım. Sağ kolumu 
kaldırdım, tam bombayı savur
mak için gerilirken, karaltılardan 
bırinin sesini tanıdım. 

Bu ses, bize habercilik yapan 
çoban Di!lkatalı Kazımmdı. Her 
halde çok sıkışık bir vaziyette 
bulunuyordu ki, ağlıya ağlıya 
yalvarıyor, Türklere espiyonluk 
etmediğini yeminlerle yanındaki· 
lerc inandırmağa uğraııyordu. 
Aeı acı ülerek hemen diz çök· 
tüm. Bombaları önüme koydum. 
Hırçın bir nnra ile filintamın teti

ğine dokundum. Daha ilk kurıu· 
num karaltıları dağıtmağa, ıaval
lı çobanı kurtarmağa kiıfi gelmiş· 
tı. Nankörler, ürkek kazlar gibi 
bağırarak, çırpınarak kaçışırlar· 

ken, sesimi tanıyan Kazım da, bu 
karga!lalıktan istifade ile kaçıp 

yanıma gddi. Hemen filintamı 

uzattım ve: 
- Haydi durma, ate§ et. 

Diye basırdım. Ben de belim· 
deki parabc1lom tabancasına sa· 
nldım. Son mermilerirnizi• de 
yaktıktan ve her kurşunumuzln 
birer nankörü toprağa kattıktan 
tıonra, bombaları alarak geriye 
doğrulduk. 

ikinci bir hedef daha bulmak 
ümidi ile sağa, sola başvurduk. 
Ne yazık ki o koca saha bomboıı• 
tu. Her vakit yol bağlayıp adam 
boğazlıyan kahpeler, korkup kaç
mİ§lardı. 

Hırsım biraz gcçmi,,., fakat in· 
tikam arzum sönmemişti. Ne ya· 
pacağımı clüıünürken koyun ağılı 
sırtlarından gelen silah sesleri, 
bana arkadaglanmı hatırlattı. Mü
sademenin devamından . onların 
yardıma mühtaç olmadıklarına 
kanaat getirdim. Bu esnada Bak
kalköyünü yakmak hatınma gel
di. 81.J.ı nankörlerin o güne kadar 
yaktıkları canlara, döktükleri 
kanlara çok yerinde ve yakı§ıklı 
bir mıf.cabele olurdu. Kararımı 
verdim. Fakat, Çoban Kazım 
buna tarafdar görünmedi. Müt~ 
rcddit bakı§larını, etrafta gezdir· 
dikten sonra, korkulu bir eda ile: 

- Tehlikelidir bizim için ... de
di. Çünkü, Pagaköylü Milki Kap
t n da çeteıile ayazmada idi. İlk 
açtığınız yaylım ateşlerinin, kö
yü yakmak için bir oyalama plAnı 
olduğunu ııöyledi ve adamları ile 
koşarak köyü korumağa gitti. 
Düşüncen çok münasip amma, bu 
işi iki kişi beccrebileccğimizi pek 
sanmıyorum. Vazgeçelim bu i~· 
ten. 

Çobanın dedikleri doğru idi 
rnma, bana eğri geliyordu. Bazı 

i lcre böyle muhakemetıiz atıldı
ğım için ban , Deli Mehmet di
yenler çok haklı idi. lşte, bu ka· 
rarımı da düıünmeden vermif, 
arltadaıımın klıı yııkın ol n eöz
lerini geri çevirmiştim. Deliliği. 
mi yine gö.rıteriyordum. Köyü 
yakmak için ısrar ediyor, biraz 
daha sapıtarnk zavallı çobanı 
korkaklıkla suçlandınyordum ve: 

- Sen iatersen gitme, diyor
dum. Ben tek baııma bu ioi ba· 
şarmak, bu kahpclerin yuvalan· 
nı bozmak yolunu bulurum ••• 

Sözümü bitiremedim. Köy is· 
tikamctinden ansızın bir cay1rtı 
koptu. Şiddetli bir kurşun sağna· 
ğınn tutulmuştuk. Mukabele im· 
klnını göremediğimiz için hem 
kaçıyor, hem de sağa, sola yalpa
lanarak korunmağa çalışıyorduk. 
Bi; taraftan da çene yarıştırıyor· 
duk: 

- C.ördün mü, dediğim çıktı. 
Şimdi ne yapacağız Deli Meh· 
men .. 

- Hele yürü ... Onu sonra dü
fiinürüz. İlkönce bir kuytuluk bu· 
)up girelim de, yok yere postları 
deldirmiyelim. Milki Kaptanın 
yanında kaç kişi olduğunu gör
dün mü sen} .. 

(Devamı var) 

E\•IJ olan bir kan \'e kocadan, 
karı bir defa dahi "' her nerede o
lun; ol!IYn zina edecek nlursa, 
Türk ceza kanununun (HO) ıncı 

mnddMI mut'lblnce Uç aydan otuz 
aya ktu1ar hapse mahkfım olur. 

K<K'anın vaziyeti böyle detlldlr. 
Kocanın, zlnadan dolayı hapse 
mahktım olması ayni kanunun 
(441) lncJ madOt'.Slne göre 'iocanın, 
yo kansae birlikte ikamet etmek· 
le olduğu evde, yahut da herkesçe 
bOlntt.ek 11urette bafka bir yerde 
b:ı ka ile C\•li ol"\13'lln bir kadmı, 
kan koca gibi geçinmek Uzere tut .. 
m ı icap eder. Ancak bu hallerden 
biri me\·cut olduğu takdirde kO<'A\ 

da biraz fl\'\'el kan lçtn 115yledlğt· 
mlz gibi il~ aydo.n otur; aya h:ıdıır 
hapis cezasına mahkt\m olur. Tok
sa sadece ır:.lna etti diye kanun onu 
suçlu ııaymıyor. Fakat tunu da flA· 
\"e edelim ki, erkek bir defa olsun 
zina etse, kanv, bu sebepten do
layı boşanma da,·uı ikame etmek 
hakkına maliktir. / 

A\·ukai 
İsmail J\emal El,fttR 

Müesseselerinde Ecnebi 
Çalıştıranlar. 

Polis müesseselerinde ecnebi 
çclıotır~nlar hakkında aıkı bir 
kontrole baolamııtır. Polis, evvel
ki gün yaptığı kon.trold~ kanu
nun bu mecburiyetini yerine gc
tirmiycn yüzlerce mücsscae teabit 
etmi§ ve hepsini de mahkemelere 
vermiıtir. Yalnız Sultanahmet 
sulh birinci ceza rnahkemeai dün 
20 kitinin divaıını teşbtt etmiş, 
muhtelif cezalar vermiştir. Ka

nun bu gibiler hakkında 3 aya 
kadar hapis ve 1 00 liraya kadar 
para cezası alınmasını amirdir. 

Apartımanm Çökmesine 
Sebebiyet Verenler: • 

lkinci Ağırcez.a m hkcmeşindc 

dün. Kurtuluşta Atlas apartıma· 
nının çökmesile 14 vatandaıın Ö• 

lümüne ve 1 5 kiıinin yaralanma
sına sebep oldukları iddia edilen 
Aleko, Yani ve Tornanın duru§· 

malarına başlımmıt§ır. Suç1ular· 

don T omanın Atinada olduiu 

anlaııldığı için Hariciye V ekale· 

ti vasıtasile Atina cinayet mah· 
kemesinde istinabe suretile ifade

si alınması kararlagmı~ır. 

Meb'usların Teshil 
Ettiği Dilekler 

Kaıalarda halkın dileklerini 

tesbit eden mebuslar dün Parti 

merkezinde toplanmıf, bu dilek
ler hakkında Vali ve Belediye 

Reisi Lutfi Kırdar ve Parti idare 
heyeti reisi Rctat Mimarciğlu ile 
görüşmü§lerdir. Bu görüıme ak· 

§am geç vakte kadar devam et• 
miştir. 

Adliyede avukatlık stajı gören 
hukuk mezunlarının imtihanları 
hakkındaki talimatname dün Ad· 
!iye Vekaleti tarafından müddei· 
umumiliğe tebliğ edilmiıtir. 

Bunların imtihanları V ckaletçe 
temyiz mahkemesi reis ve azala
rı arasından seçilecek iki, ve An· 
kara barosunda kayıtlı avukat
lından intihap olunacak bir :ı:at 
ile hukuk ve ceza iıleri umum 
müdürlerinden müteşekkil bir 
heyet tarafından her sene Mayıs 
ve Birinciteşrin aylarında Anka
rada yapılacaktır. İmtihan günle
ri biraz evvel Resmi Gazete ile 
ilan edilecektir. İmtihana gire
ceklerin bir gün evvel Ankarada 
hukuk işleri müdürlüğüne mü;a. 
caatleri lazımdır. imtihan sualle
ri kanunu medeni, borçlar kanu
nu, ticaret kanunu, ceza kanunu, 
ceza ve hukuk umum muhakeme. 
leri ,avukatlık, harç ve icra, iflas 

dır. Haklı olarak blrc;ok ebe\·eyn, 
r~m1 kız talebfl yurtlartnın ço
jtaltılma.cıınr istemektedir, Yn 
parti, )"Urt kadrosunu te\td et
meli, nya resmi teşckkWlerden 
bazıları birer yurt açmalı. Uzak 
ışehlrlerlmlzden ytlksek tabslUnl 
takip l~n btnnbula geJcn cenç 
kıtlarımınn ~ııyrl tt$mi yllf't
larda bıırınmamalıın, pertşııi ol· 
mamaları için resmi kız tal('be 
),ırt ·ayısının teuı)idi beklen
mektedir. 

İ!ltnnbııla t~lehfı akını gittikçe 
artmaktadrr.Kız talebe ile berabe 
erkek talebe lc;ln de açılma.'!lı dil-
şUnWen in.lehe yurtlarının bir nn 
enci faaliyete geçmesi beklen!-
yor. 

kanuntanndan verilecektir. · Kesik ea~ . 
l.mtihanı kazananlara mazba· ; 

lalarının tasdikli birer ııureti Ad- Ahırkapıda bulunan kesik baş 
!iye V eka!eti tarafından kayıtlı hakkındaki morg raporu henüz 
oldukları baroya gönderilecektir. adliyeye gönderilmemiştir. Ba
ltntthanda muvaffak olamıyanla- şın. Cülhane hastanesinde staj 
ra yalnız imtihanın neticesi bildi- ı gören talebeler tarafından atıldı-
rilecektir. sı tahmin edilmektedir. 

Kısa Haberler 

Fiyat mürakabe komisyonu 
dün toplanmıştır. Komisyon, it
hal edilecek kırtasiyelerin toptan. 

1 
cılarına bırakılacak k6.r nisbetl~
rini tPsbit etmi~tir. Birinci ve •
kinci nevi harcıalem kağıtlara 

1 

yüzde 15 • 20, üçüncü nevi lüks 
kağıtlara yüzde otuz, dördüncü 
nevilere yüzde kırk kar bır~k· 
maktadır. Kar miktarının fazla-
lığı ithalatı arttırmak içindir. 

1 

Un Çuvalları 
Değirmenlerden fırınlara satı

lan unlarla birlikte verilen çuval· 
)arın bundan böyle tekrar değir-

! menlere iadesine karar verilmiş· 
tir. Oeğirmencilerlc fırıncılar ce· 
miyeti bu hususta anlaşmışlardır. 

1 Fiyat mürakabe komisy~nu da 
bu gibi çuvalların çiftinin 90 ku
ruştan qcğirmenlere satılmasına 

1 ve yüzde beı tolerans bırakılma
ıına karar vermiştir. 

Hava Kurumuna Teberrü 
İstanbul, İzmir, Mersin güm

rüklerinden çıkarılan ça ve kah
veler, ithalleri zamanında mua
mele vergisinden istisna edilmiş· 
ti. Bu suretle 200 bin liraya ba
liğ olan bu vergiyi ithalatçı tüc
carlar HavA Kurumuna teberrü 
etmişlerdir. 

-* lLKMEKTEPLERDE KA
YIT MUAMELE.Si - Dünden 
itibaren ilkmekteplerde talebe 
kayıt ve kabu\üne ba§lanmıştır. 
Bu sene ilkmekteplcre evve.la 9 34 
doğumlular kabul edilecektir. 
Boş yer kaldığı takdirde 9 3 5 lilc· 
rin de iri olanları alınacaktır. 

Halkevlerinde Birer Resim 
Müzesi Meydana Getirilecek 

* TiCARET DAiRESi REİ
Si - Ticaret V ekfıleti dış tica~t 
dairesi reisi Servet, dünkü eks· 
presle Ankaradan ~~hrimize gel
miıtir. 

* DÜNKÜ CEZALAR -
Belediye :z:abltcııı memurl rı şon 
günlerde kontrollerini sıkla§'lır· 
mıılardır. Dün de Küçükpazarda 
Petronun fırınında 83, Zeyrekte 
Manto Marakinin fırınında 5 4 ki
lo nokııan ekmek bulmuşlar ve 
müsadere etmişlerdir. 

* KARNESiZ HAMAL -
Son zamanlarda K~prü üstünde 
ve vapur iskelelerinde markasız, 
karnesiz ve pejmürde kıyafetli 
hamııllar türemi~tir. Polia dün 
bunların hepsini yakalamış ve ka. 
nuni takibata ba lamııtır. * TABAKLA YARALAN· 
MA - Y enikapıda Çakır Meh
ınedin gazinosunda. Hasan oğlu 
Kemal ve Hasan oğlu Recep, sar· 
ho§luk yüzünden çıkan kavga ne· 
ticesinde tabaklarla birbirini ya
ralamışİardır. * ŞÜPHELi CESET- Yako 
isminde bir adam, evvelki gÜn 
Arapcamii caddesinden geçerken 
yı-re dü2erek ölmü§tür. Tabibi a· 
dil. cesedi ıüpheli görmüı. mor• 
ga kaldırılmasına lüzum göster• 
miştir. 

Memleketin muhtelif mıntaka· 
larını dolaıan re111amlar, karak
teristik tablolar yaptıktan sonra 
Ankaraya dönmüılerdir. 

Bu ııeyahat ncticeşinde 140 • 
180 kadar t blo vücude getiril
miotir. Cümhuriyet Halk Partisi· 
nin tertip ettiği bir jüri, bu tab
loların en 'kıymctlilerinc bir fiyat 
takdir ederek ,ınubay a ctmcğe 

bavlamıgtır. 
Bu teşebbüs birkaç senedir de

vam etti~i için şimdiye kadar bir 
hayli tablo toplanmıştır. 

Toplanan bu tablolarla vila
yet Halkevlerinde halkın resim 
terbiyesini temin etmek içip 'kü· 
çük müzeler kurulacaktır. Bu te· 
§ebbüs ile memleketin uzak ve 
güz:el mıntakalan sanat tarihimi· 
ze girmiş olacaktır. 

Cüze\ ııanatlar akademisi mi· 
mari ııubesinden bu sene 1 O kişi 
hıcı:un--ohnuş; yerlerine 90 talebe 

alınmışır. Önümüzdeki sene aka· 
deminin mimari vubesinin birinci 
sınıfına 60 talebe ahnncnktır. 

Osküdarda Bir Mektebin Şemsipaşa Medresesinde 
Altındaki Su Kütüphane 

lki sene evvel Üeküdarda tari· 
hi Selim Ağa mektebi yıktırıla
rak verine 22 nci ilkmektep ya• 
pılmıııtı. Mektebin altında bir 
kuyu varmış. Bazı mevsimlerde 
bu kuyunun suyu ta§'tığı için eski
den sebillere vcrilirmi§. Mektep 
yapılırken bu ve ietimlak edilen 
diğer iki binanın içinde bulunan 
kuyular kapatılmıt§ı. Son zaman· 
larda bu kuyuların suları ta§ml§ 
ve mektebin bodrum katını ve 
yemek odalarını kaplamıştır. 

Mektebin duvarlannda da yer 
yer çatlaklıklar görülmü§tÜr. Ma· 
arif İdaresi bu kuyulardan denize 

veyahut ana lağıma kadar kanal
lar açtırmıya karar vermiştir. 

Üsküdarda Selim ağa kütüp· 
hanesi biriken kitıı.plarlıı bir de
po halini almıştır. Müzeler umum 
müdürü Aziz, kütüphaneyi teftiı 
etmiı. buradaki fazla kitaplarla 
Şemıi Paşa medresesinde bir kü
tüphane teıkiline lüzum haiıl ol· 
duğu neticesine varmıştır. 

Yabancı Dil Mektebi 
Ortamektepler ıçın yabancı 

dil muallimleri yetiştirmek üze
re Üniversitede açılan bu kursla· 
ra bu aene de 60 talebe alınma
ııına karar verilmiştir. Bunlann 
seçme imtihanlarına 1 Teşriniev· 
velde başlanacaktır. Geçen ııene· 
ki kurslardan !12 ki§i mdun ol
muştur. 

ııfohıı, o ID9 Kadın aa,..aa oımaıta ......--MAVö--....... mnktan baron öyle bıkanm ki, hurası tıpkı Balzak'ın ro
manlarınd3ki dekorlara benziyor. ~e ı:fılzel bir tablo ya
pılabUlr, değil mi'! - Siz Londradnn uuk bir hayatı hiç tUJ1ll.C51z pek ~di-

ne.ak bulnnmnuı. \' 
-Burada ynşnyıp ı.'nlışmak daha mı lyl sanki f 
- Demek ki, calı,şıyorsunu1. ! 
- Tabii delil mi': Bugiin çaJışmıynn klm 1 
Hem holde dol.,rynrlar, hem de konuşuyorlardı. Pşrma• 

ğındn pırlanta t ıynn mr,r gence bir aralık raı.tladılar. 
Kadın onu tııınkl tanımıyormu' glbl dal-'rıındı. 

Yerlerine döndükleri -roman blrlblrlerl hakknıda epey fi· 
kir e<llnmtşlerdl. Jnhn, ber hu usta genç kadına hayran ol· 
muştu. Talih ('(tldl"n yüdiM _rülmllştli. Kadın da halinden 
memnun görünliyordu. Se6!Izce Faust'an son rerdtı8lnf din· 
ledller • • 

Bir 111aat nnra opcraıtan bernbette ~ıktılar. Biraz en:el 
dinledikleri güıel musiki yerine timdi fltomnbll ldAksonları 

50kıık glirUltUlerl ltltiyorludı. Operadan akın akın t11Uıılil 
kadınlar, frak1ı erkf!kle:r !:•kıyordu. John ldlçük bir tered
dütten sonra 60rClu: 

_ Beraberce bir !JCY yesek •• Ne derıtlnlı:, muvafık olur 

mu? 
· Genç kadın gillerek: 
_ Tabii mu\·afık nlnıaz, dedi. Hem bir; henliı. blrlblriml71 

tanımıyoruz; ki'" tsmlml blle bllmlyor1ıunuz '! 
- Beraber ) emek yemek lçtn 1 Jmlerlmlzi bllmf'.k oart 

mıT 
_ şarthr tabii •• Fakat o kadl\J' ~ıııı ki ltabuJ edeceflm, 

nereye glc'erejtlz '! 
_ p;, \t1l:ı 1}11 lınlııhalıktan çıkalım da elbette hlr yf!r 

bulumı:. 

Lüks otomobltlere hlnen halkın arasından geçtiler. ,John, 
arkadaşının koluna glrml U. Birdenbire garip hlr rnanr.ııra 
llıı karşıl~tılar. Otomoblllerln tam flrta ında portakal dolu 
bir el aratıası duruyordu. Bu gayri tabii bir şe~· değildi. 

i"akat n.mtmyr çeken adam garip idi. Frokh, tıUlndlr şap
kalı, şık bir k m kıyafetine girmiş. saz benizli blr gene· 
ti. Hf'rkes on::ı b..,luyor ,.e JU atı ·ordu. O ise, etrafındaki
lere hlc ehemmiyet ••enneden arabayı lmmnlığa doğru !-:C· 

• 
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klyordu. Dellkandı, tam gözden kaybolaeağı sırada John'un 
gözleri eline ntşti. Onun da stıJ cIJnln kUsilk parmağında bir 
pırlantalı yüzt\k 'ardı. Kendi kendine mınldandı: 

- Garip şey ... 
Gene ku: ılohn'a sorda: 
- Garip olan ııedir! 
Dellkanlı, parmağlhı az benizli genci gö Uırerek: 
- Bu gencln kıyofetl '11 JıalL. dedi. Fakat Londrada o 

kadar gnrlp şeylere tesadllf edilir ki ... 
Güul kadın lirpererek: 
- Aman şu kalabalıktan bir ~ık.alım dıı .• dedi. 
tkl gent, hl\yük !14trnnd (.'tlddt'.slne tnU\·azJ olan kUcük 

bir l'<okakta akJn bir lokantaya girdiler. Gen~· kız bura. 
11ını ~miştl . .John merak \"C allıka ile ııordu: 

- BumJıırını pek 1~1 billyon;unuı:., değil mi~ 

- E\·et, bura;\'a yukın·blr :rerde nturuyorum. 
- va .. (lemek ki, ~hrin ıobetindc oturmaktan hopnı-

yn~unu-ı:. 

- Evet, bu mahalloyi ~·ok f!e\·uım. Rom ntlk bir imli 
,·ardır. Bakalım, bıı lokantB)'J beğenecek misiniz? 

Johl\'tın lnkıınta hemen h0ıjuna gittJ, Kırmızı kadJ!e ka
ıw.pelerlyle, güler ylh:ltl gıırsonJanyle l"'k aııkln ve temiz bir 
yerdi. lcerl!ıl ltalah.'llıktı. J"aknt garsnn onlara tenha bir 
köşede bot bir l11$ll buldu. John ~"11\'~a: 

- ~e mükemmel bir yer bulduk, dedi. Burası pek botu· 
ma gitti. 

- Pftk ~·orgun dıiştiığüm \'e yemek plşirmlye takatim 
olmsdı~ı ı.amanlar burııya geiirim. Ocıık knrşı&mda dur· -

- ~iz tıpkı bfr res am gibi konuşuyonun~ 
- Ne münasebet ben haklkt bir ressam değlllm. Yalnız 

hayatnnı kaz.anmak lcln mecmua kapl.arma resim yapa
rım. Fakat bu b makalıp iti yapmalt hiç de hoşuma git
miyor. Şimdi biraz d sizden bahsedelim. Siz ne ı~ yapı· 
yorsunuzf 

Tam o aralık pnıon ne ylyece.Jd rlnl sornuya geldi. Söz
ler keslldl. Biraz &onm tekrar konuşmıyn daldılar. 

Nihayet John ene kadmın kim olduğunu öğrendi. ismi 
Helen Oamond ... tkl oclalı bir apıırtımandıı otunıyor. Der as· 
rt genç kız gtbf hürriyeti ve lstfkl!ll lcJn bir meslek sa· 
bJbl olmuş. Çalışıp hayatını kar.anıyor. Bır,ok mUcadele
lerden onra mu\•nffak da olmufo 

!şttha ile yemeğe başladılar. John da Afrilmdakl hayatı· 
nı arllatıyordu. Genç kız biraz sonra tekhır kendisinden 
bah&etmlye ba,ıadı: 

- Bnlunduğomnz d\·ara bııyılırım. Londranın bu kö
İ ba~ hl,blr tarafa benzemez. Tiyatrolar bu tarafta 

olduğa gibi, )lyecek satan bUylik mağnuılar ,.e depolar da 
buradadır. Sııbahlnn memleketin dört köşesinden gelen 
ebze ve meyva kamynnlarını S'Örmek pek hol}uma gider. 
BöyJcee konuşa konuşa yemek bitti. Lokontadnn tıkbk

larr zaman John genç kızdan aynlmak istemiyordu. Bu 
se"·dlğl ,.e içinde ya'adığı mahalleyi blmz daha ltendısıne 
tanıtmasını rica ettJ. 8unısı Juıklkatf!n romantik bir :rerdl. 
Daracık nkaklıırr arasında kocaman bir kilise flrkışmı,. 
tı. Yeşil bir meydanda 5eyyar ,atıcılıır vnrdr. Kimi 1101. 
muş çl~ekler, kimi de lmh,·e 'C'C peynir ekmek sattyorlardı, 

Sokaklarda dOlll1Jıın polis memurları gece kı,)'Bfctlle bu 
~tte kol kola dola.,an ~ki gence dl katle bakıyorlardı. Ne
rede fse mııhallcnln ı;abah hayatı başlıyacaıctı. Biraz eV\·el 
Helen'ln bahsettiği yemiş ,.e ııebze dnlu kamyonlar gelml· 
ye·başlanııştı. İki tarafı yüksek binalarla çenllnılş daracık 
bir soko.kt~n geı;lyorlardı. Fersiz bir soknk feneri, etrafa 
~rı bir :ıJya dökllyordu. l"erde ~1iksek bir küme teşkil 

ectcn bir portakal yığım karşısında durdular. Helen elile 
bunu göstererek: (Devamı var) 

t 

• 

Piyasaya Çıkarılma!< 

Ozere Gelen Peynirler 
Ne Oluyor? 

Beyaz peynirlerde teneke bJ~ 
şına ! 2 5 - 15 O kuruş yükseklı 
görüldüğünü tazmışttk. Piyasa· 
dan verilen malumata nazaran bıJ 
sene peynir yapıcı tüccarlar er 
kenden mandraların sütlerini toP' 

. 1• lıyarak geçen seneden daha fa% 
miktarda beyaz peynir ve kaŞll1 

yapmı lf-rdu. Bu (!_cynircilerde~ 
bazıları aralarında da anlaşarak 
piyasaya az mal çıkartmışlardı~; 
lstanbul. Edirne gibi müteaddı· 
buzhaneleri buluqnn merkezler 
de bu senenin bütün peynirler• 
depo edilmiş bulunmaktadır· 
Pelnfr tüccnrları piy211sa~n h~ 
gün ihtiyacını kollıyarak ona go· 
re piyasaya peynir ç1kartmakllı .;e 
malın piyasaya az miktarda arıe· 
dilmesinden dolayı da fiyatlar 
bittabi yı.ikselmektedir. Geçell 
Ağustos ayına nazaran teneke ba· 
şına 125 kuruş zam yapılmı~tıf· 
Toptan satışlara göre: Eylul i~· 
tidasında. tam yağlı peynirleriP 
kilosu 40 kuruşa satılmış ikeP

7 dün ayni peynirlerin kilosu 4. 
kuruştan, yanm yağlılar 28,0' 
kuruş iken dün 34., 15 kuruştall• 
taze yağlı ka§arlar 49 kuruşkell 
dün 35 den satılmıtşır. Peynir fı· 
yatlarının on beş gün içinde kile 
başına 7 • 8 kuru§ yükselmesirıe 
piyasada hiçbir sebep görülme
mektedir. 

lktısadi 
1

0evlet 
Teşekkülleri Tel<aUI 
Sandığı 
Sümerbank, Etibank, Ziraat 

Bankası, Devlet Ziraat İşlctıt1e'. 
leri 'Kurumu, Toprak Mahsullefl 
Ofisi gibi iktısadi devlet teoel:· 
küllerine. mertsup memurların i: 
tikballerini temin etmek iizere btf 

tekaüt sandığı tesisine karar '\·e• 
rilmiştir. Bu hususta hnzırlanarı 
kanun projesi de Büyük Mille' 
Meclisine takdim edilmi~tir. 

acaristana Pamuk 
Gönderiliyor 

Son günlerde Macaristan piy•' 
ııamızdan fazlaca pamuk çekmek• 
tedir. Diln de ( 158ıS96) kilo pıs· 
muk için Macaristana ihracat mu· 
amelesi yapılmı tır. Bu pamuklaf 
1 1 7,626 lira tutmu§tur. Yuna' 
nistana dört yüz bin kilo miıske1 

ile 188 bin kilo mercimek, Ro' 
manyaya elli bin kilo zeytin, Bul• 
~aristana yirmi bin kilo ~eytin• 
lsviçreye on bin kilo iç fındık "ı~ 
Finlandaya 1 B bin kilo yapr~~ 
tütün gönderilmi;:ıtir. 

Altm Fiyatı 
Altın fiyatı birkaç gündenberİ 

dcği§mcmiıtir. Dün 2085 kurı.ıa· 
tan muamele olmuıtur. Geçt:l1 
sene bugün bir altın l 603 kuruG 
idi. Arada 485 kurut fark görül• 
mektedir. Bir gram altın 251 kU' 
ruştur. * AMERiKA YA VAPUR __.. 
Bu ayın on dokuzunda İzmir ts' 
rikile Amerikaya hareket edeeelı: 
vapurda mavi ha§haş tohunı\J• 
kitre, bauak, tütün bulunacaktır• 

1 1 
16 E1'L1'L 19t0 

KapanılJ 

Sterlin 5.24 

Dolar 132.20 

İsviçre Frc. 29.605 

Drahmi 0.9975 

Leva 1.6225 

Peçeta 13.90 

Pengö 26.5325 

Ley 0.625 

Dinar S.1715 

Yen 81.1876 
bveç Kronu 31,005 

Esham ,.e Tah'1Iat 
Ergani 19,50 

rograı:ı 

7.80 Program 7.35 Hafif mUıil' 
(Pi.) 8 Ajans habcl"leri 8.10 Ev l{S' 

dını - Y~mek listesi 8.30 Hafif musl· 
ki devamı 

12,30 Program 12,35 Muhtelif şat' 
kılar CPl.) 12,50 Ajans haberterl 
18.o.'i Muhtclif şarkılar devamı (pJ.) 

ıa,20 Hafit orkestra. eserleri (Pi.) 
18 Program 18.05 Cazbant (Pl.l 

18,30 Çocuk saati 19 Çocuklar içiJI 
mUzik 19.15 Muhtelif IJarkılıır ıs.46 
Ajnl\!I haberleri 20 Çiftçinin saati 
20,15 Konuşma. 20,80 BUyılk fasıl he' 
yeti 21,SO Radyo gazetesi 21.4~ Ra.d• 
yo salon orkestrası 22.30 Ajans h•• 
bcrlerl 22.45 Radyo salon orkestraıı 
devamı 23 Cazbant (Pl.) 28.30 l(J." 
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iCMAL 
- SiYASi 

t tal ya 
K~rşısında 
Mısırın 
Vaziyeti 

[fViJ ısır hududu içindeki Sol• 

t 1 
lurn mevküne İtalyan kı· 

a a • 
lah) rının girmcai Mısırlıları si· 
•• a mukabeleye sevketmcdi. 
ıvııaır hu"'k"' . . b h k· k urnetının u ususta· 
'1 an · S aatj fU merkezdedir: 
lan ollurn. tjnsansız No man's 

O d> addolunan kısımdadır. 
nun · · 

be .. ~~ı~ bu hadise Mısırı har-
ği)d~ruklıyecek mahiyette de· 

C: No·. rnan's Land tabiri, Garp 
Me~~esinden çıkmıştır. Orada 
aın1ıno hattile, Zigfrid hattı ara· 
rn a kuş uçmaz. kervan geç.
O~ bir arazi §C:ridi bırakılmı§tı. 

oş araziye lngilizler «inaan• 
~2) d . . 
inde . ~rnı§lerdi. Sollum mevk1· 
g k.ı ınsanların yekunu 1000 i 
b~'inuyorrnuş. Vakıa bin kifilik 
~r {ere tamamile insansız de
C: k~bil olmaz. F •?t Garp 
d Phcsındeki No man s Land
d \da ileri müfrezeler fırsat bul· 
\r~ ça dola§ıyorlar, düşman a
d~~ çı~ıyorla~dı. Zahir Sollum· 
Y 1 hın kişi de oralarda esaslı 
1ı:~eımi1 değillerdi. Göçebe ha· 
d M 0 mıntakada dola1ıyorlar· 
~· aarnafih, dün de yazdıiı· 
iı;; ~ gibi, Jtalyan taarruzu daha 
h·~k~erc kadar ilerlerse, Mııır 
v 1.ı Urnetinin mukabeleye karar 
ermesi mümkündür. 

rn Solhırn' a giren İtalyan ku· 
il andarunın bu siyasi mülahaza 
~ e~ oldutu yerde kalıp kalmıya
bgı malum değildir. Yalnız 
1.ındıı.n ôn bq gün evvel, Mısı· 

f~1 tecavüz meselesi etrafında, 
Yan matbuatının yazdıkları• 

~a bakılırsa, bu ilerlemenin Sol· 
tn'da durmaması ihtimalinin 
~a::la olduğuna hükmetmek ic.ap 
c er. Çünkü İtalyanlar: biz Mı
eır to ki . w • b era arına gırmege mec· 
/:..olursak orada Mısırlılan 
·ı cgı}, lngilizleri aramak üzere b er)iYeceğiz.. diyorlardı. Bu iti· 
b rı.~lıı. tefsiri ve mazereti pefin 

11 
u hnrnu§ bu taarruzun inki~fı-
1 eldemek gerektir. 

• ı· İıpanya Dahiliye Nazın Ber• 
hıtıe &itrniıtir. Nazır, Madritten 
lteketinden evvel bir Alman 

~t~eciaine verdiği beyanatta: 
b bclitarık üzerindeki m~tali· 
d '~~! tazelemiı ve İspanyanın 
.• ılı harp esnasında mihver· 

<:ılerden gördüğü yardımı asla 
lıflBtrnıyacağını ilave etmiştir. 

(.ASKE~i)~~ 
::S::i~Ait~IBA Hl SLERI 
Tayyare ;,.- · 
Bu Harbin 
Kralıdır! 

' , 
Halihazırdaki savaşa tayyare· : 

ler hakimdir. Bil' senedenberi de- ' 
vam eden deniz • hava harbi hu· 
nu isbat ediyor. Deniz hareketle
ri de 19 14 • 18 dekilerine hiç 
benzemiyor. Büyük kuvvetler, 
birbirlerile karşılaşmıyorlar. Yal
nız, eeyrüseferi ihlal etmek, dur
durmak gayesini güdüyorlar. 

Bu harpte en çok iş gören ha
va kuvvetleridir. Tayyareler, 
harp gemilerinin en büyük düş
manıdır. Bu, Jspanya muharebe- Akdenizdeki İngiliz filosunu 
sinde anla§ılmıştı. Barselon gibi da iz'aca çolışıyorlar. Girit. Sicil· 
büyük bir liman, tayyarelerin at· ya ve Balear adalan civarında 
tıkları bombalarla harap bjr hale seyrüs~eri güçleıtiriyorlar. Şar
gelmişti. ki ve Garbi Akdenizde seyrüııe-

Son günlerde, yüzlerce Alman fer tehlikeli bir hal alıfor. Şimal 
tayyare:ıi lngilterenin .cenup ]j. ve Man§ denizlerinde lngilizlerin 
mantarını tahribe ça.lıııyor. lngİ· ve bitarafların ticaret gemileri 
!izler de gerek Almanyadaki, ge- her an batma ktehlikesine maruz. 
rek Alman işgali altındaki liman- Bu tehlike, Almımların Şimal ve 
lan hiç rahat bırakmıyorlar. En Manş denizleri sahillerine ycrleı· 
aon olarak Anverse kırk ton bom- melerinden sonra büsbütün art· 
ha atılmış olması buna bir misal- mıştır. • 
dir. Bundan böyle, limanları, Harp gemilerinin himayesinde 
bahri üsleri ıtan:arelerin hücu· giden vapur kafileleri de tayya· 
mundan korumak pek güç. Bun- ıelerin taarruzundan kendini ko· 
lar. gece demiyorlar, gündüz de· ruyamıyor. Tayyareler, denizal· 
miyorlar, yüksekten ve alçaktan l tılardaq daha ziyade faaliyet gös· 
bomba y~ğdırıyQr}a.r. Tayyare teriyor. Bir Alman istatistiği~e i· 
dafi toRları olmıyan limanların nanmak lazım gelirse, son altı 
vay haline. 1 haftada ( 15 Haziranda!! 31 Tem-

Jngilizlerin en modern eilah- muza kada~) 1 milyon 2 70 ton· 
larla tahkim ettikleri Cebelitarık luk gemi batmıştır. 
boğazı, mehtaplı gecelerde İtal- Bu da gösteriyor ki, 1940 har• 
yan tayyarelerinin taarruzuna uğ- binde, bilhassa deniz üzerindeki 
ruyor. Malta adası da öyle •• , Ta- muharebelerde tayyareler kral· 
bii az v cçok zarar da yapıyorlar. dır! ... 

s o 
• : ... .; ~... : • • • ' 't • • - • • ,• ' • 

Türkiye Birinciliği Finali 
Tekrar Tehir Edildi 

Türkiye blrlnclllğl final maçmın 

Anlmrada ynpılması kararından son
ra tatanbuldıuı Ankaraya gtl'len fut· 
bol federasyonu başkanı Danyal yap· 
tığı temas nctlcı.Mlncle bu ma!;rn tek· 
rar tehirini ~·e Deride bir tarihte oy· 
ııaııaeağmı htanbııl bölgesine hlldlr
miştt(· Bu suretle bu l1laQ hakkında
ki karar dördüncü defa olara~ değlŞ· 

mlttlr• 

Balkan Oyunlanna Bulgarlar da 

Giriyor 

Suriye Takmu Geliyor 
Jzmirde yaptığı maçlardan sonra 

btanbulda da oynıyacak olan Suriye 
rutbol takımı' ;\ludanya yoluyla tı.
mlrden lstanbula hareket etmiştir._ 

. Atletl~r Kampı Açıldı 
Balkan oyunları için lleÇllen mil-

li otletlerimlz dün akşamdan itibaren 
Beh·Ude acılan kampa gtrmltlerdlr. 

Burada ıkı blr eli !i.lplln nltında bu· 
lundurularak müşabaknlara hazrrla· 
nncaklardır. 

Stad Mukaveleleri Y enı1endi 
Fencrbahçe ,.e Beşiktaş klüpleri 

Doktor Diyor ki 
Bayılmalar 

Bir takım hıuıtahk ve sıkmWar 
vardır ki, insanlara birdenbire mu· 
sallat olurlar. Bir kaç dakika evvel 
tamamen sağlam :ve 111hhat halinde 
olan hlı- lmmnın, herhangi bir tesirle, 
!nlyen hastaıanma111, kendisine olan 
zararından b~ka, etrafındakileri bil· 
yllk heye<'an ve tel!şa dU~Urmesi I· 
tlbarlle de çok ehemmiyetlidir. t te 
bayılmak hu, nevi !rızalardandrr. 

Evde, vapurda, tramvayda, şurada 
burada birdenbire fenalafıp baygın· 
Irk geçıren insanlara her zaman rut· 
larız. Bayılma haşlarken haııtaların 
içine bir sıkıntı, kulaklanna çınlama· 
tar gelir. Gözlet! kararır. Yüzlt'ri 
solar. VUcutte takat kalmadığı tc;ln 
hasta birdenbire yere dil.fer ve ba· 
zan da ıfüştUğU y~rde kendisini kay· 
beder. 

Bayılmak, başlıbaşma bir hutaıık 
değil, bir çok haataııklann mUşter~k 
aldmeUdir. Çok dt>!a beyinde bulu· 
nan incecik kıı.n damarlarmm bUzUş
mesi lle beynin muvakkaten kansız 
kalmasından ileri gelir. 

Bir çok h!d!seler bayılmalara se· 
bep diye gösterilebilir. Bir takım sJ· 
nirll insanlar, kend!lerinde veya bn~· 
knlannda Ufak bir kan damlası gör· 
mlye tahamrnuı edemez, hemen fe
nalaşır, bayılırlar. Bazıları kurh:ığa, 
k~tenkele, fare, yılan .. gibi bazı 80_ 

tllk hayvanlan görünce dtişUp bayı
lırlar. Güneşte, sıcakta, hava nlnu
yan kııpalı \•c Blkmtılı yerlerde uzun 
müddet kalmak, herhangi bir kaza 
netlcc::ıı darbe yemek, dUşmek, ya· 
ralanmak, çok kan kaybetmek .. gibi 
hAdiscler hep bayılmaları hfısıl ~en 
sebepler nrasındadır. Sar'a zaman, 
zaman bayılma Ye kendini kaybetme 
nöbetıerilc ortaya çıkan bir hastalık· 
tır. Kalbinde, damarlarında ciddi bo
zukluklar bulunanlann bayılmalo.n 
bu ağtr hastalıltlan dolayısiledlr. 

Bir bayılma vakası karşısında, 
mUmkUn olduğu kadar te!Aş ve he
~·ecana kapılmadan bunun sebebini 
aramalı ve hemen izaleye çalışmalı· 
dır. Bayılanı temı.z havalı bir yerde 
upuzun yatırmalı, b~mı vUcudUnden 
daha aşatı Vaziyette tutmalıdır. El· 
bisenin sıkı olan dU!Jne ve ku~ak
larını çozmek, yaka ve kıravatı çı· 
karmak hastaya ferahlık verir. 

Alkol, kolonya, sirke bulunursa, 
bunlarla ıslatılmış bir mendil veya 
tUlbezıt ile bayılanın göğsüne, kolla
rına. bacaklanna hafif hafif trtksi· 
yon yapmak, yUzUne soguk su serp
mek -uyandırıcı bir tC!!ir yapar. A· 
monyak, kolonya. sirke, limon.. libl 
meddeler! koklatmak ekeertya fayda 
\"e.r:lr. 

Dr. Xuri Ergene 
------

OKUDUKLARIMIZ 

Garip Bir Klüp 
Kırkını 

• 
Aşkın l şsizler 

Bu Sayede İş Buluyor 
Bir Zengin, Klflbil G le Beftenml, ki 
Masrafını Gdeyecek Bir Vakii Kurmuş 

Bostonda garip bir klüp var. ruluğunu isbat etmiş. Klüp evve
Dört, beştf'n başlıyarak azası bir, la tetkikler yapıyor. Bir müesse· 
iki :ııenf'de yüzlere çıkmıştır. Klüp, sede boş bir yer keşfederse veya 
maksadını o kadar iyi başarmış- mevcut bir işsiz arkadaşın orada 
tır ki, bugün ht-.r yerde dillere faydalı olabileceğine aklı keserse 
destan olmuştur. müesse!eyc başvurup konuşuyor. 

Boston klübüne ftza olmanın Yalnız şu noktaya ~ıkı surette dik-
fartları şunlardır: I kat ediliyor ki, tavsiye edilen a-

1 Yaşı kırkı aşkın olmak. dam cidden o iş için tavsiyeye )f.ı· 
2 Jşsiz bulunmak, yık olsun ve klübün tavsiyesine 
3 Ayda dört yüz dolardan ı tam bir surette güven temin ede· 

fazla kazanç getiren bilsin. 
yübek mevkilerde bu- Çok defalar, bir müessesenin 
!unmuş olmak, I müdürü tavsiye edenin kendisini 

4 - Kendisi için iş arama-
1 
beğeniyor ve diyor ki: 

mayı ve kabul etmeme- I - ~rkadaşınızı bir tarafa hı· 
yi taahhüt etmek, rakın. Ben size it vermek is~yo· 

5 - Tavsiyeye layık meziyet rum. 
ve iktidarda olmak... - Ben iş kabul edemem. Ah· 

Teşebbüs şöyle ba§lamış: A· dim var. Tavsiyr. ettiğim arkadaş 
merikada buhran olunca her şir- size benden dahn faydalı olabi· 
ket yüksek maaşlı memurlarını lir. göreceksiniz. 
azaltmış. iki kişinin işini bir kişi· - Canım, bu kadar doğruluk 
ye gördürmeğe ba§lamış. Hal bu- olur mu} Ben sizi istiyorum. 
ki yüksek maaşlı bir memuriyete - Hayır, ben gdemem. Sö-
ancak kırkından sonra varılır. Bu züm var. 
yaştaki bir adamın kurulmu~ bir ' İşte bu doğruluk ve dürüstlük 
evi, çoluğu, ç"cuğu \•ar. Birden· sayesinde klübe derin bir emni· 
bire işsiz kalınca dünya başına yet uyanmış ve azasından yüz 
yıkılıyor. Başka iş arıyor. Her ta' sekseni derhal iş hulmağa başla
raf duvar... 1 mıştır: Yavaş ya va~ ba,.ka şehir-

- Biz yeni memur alırken ler de Boston klübüne başvurma· 
kırk y . :ndan fazlasını kabul et· yı adet edinmişlerdir. Bunun ü
meyiz ... diye ce\'ap veriliyor. zerine diğer büyük şehirlerde şu-

Bir iki derken, her şehirde yaşı beler açılmıştır. Klübün gayreti 
kırkı aşkın işsizler, yüzleri bul- sayesinde şu fikir yayılmıştır ki, 
muı. Bunlarıı:ı arasında (Ronald mühim mevkiler için kırkı aşkın, 
Darling) adında biri varmış ki. olgun adamlar gençlerden daha 
eskiden bir gazetenin ilan şubesi çok işe yararlar. 
müdürü imiş. Bu adıı.m §una dik- Bostonda büyük bir binıı. sa· 
kat etmiş: Yüksek bir İçtimai hibi. ioi o kadar beğenmiştir ki, 
mevki sahibi bir adam, kendisini 1 binasında Kırkı Aşkınlar klübüne 
satmaktan utan~or. Fakat başka parasız bir daire vermıştir. Zen· 
biri için bir iş istemek lazım gel· g_in bir adam, klübün masrafını 
se onun meziyetlerini ayıp dö- ödemek üzere bir vakıf kurmuş. 
küp muhatabı üzerinde tesir ya· tur. Bo tondaki valilik seçimin· 
p•biliyor. de her iki partiye mensup valiler 

Bunun üzerine Kırkı Aşkınlar bu teşebbüsü alkı§lamışlar ve iş I 
klübünü kurmuş ve bütün azaya başına gelirlerse yardım edecek
şu esası kabul ettirmiş ki iş bul- }erini söyJemişlerdir. 
manın yeganı; çaresi, başka işsiz· Görüyorsunuz ya. bir tek ada
ler hesabına iş aramak ve kendi mın iyi bir buluşu yüzlerce, bin· 
için müracaat etmek şöyle dur- !erce meyus adamı faaliyet fırsa
sun, teklif edilen işi bile reddet- tına kavu§turrou§, bu kadar aileyi 
mektir. sürünmekten kurtararak hepsine 

Yapılan tecrübe bu fikrin doğ· yeniden refah temin etmiştir. 

~------ Yazan: JJllHRI BELLi 

FELEK 
- Yazan: B. FELEK-

Harpte Müsavat 
fl-JI ava harbinin bütün deh· 
u-ıJ etine, fecaatine ve be· 
§eriyetin kendi kendine icat et 
tiği en büyük afet olmasına rağ· 
men bir m~ziyeti var ki; inkaı 
edilemez. 

Diğer harpler gibi değil, sivi· 
li de, askeri de, zengini de, fu. 
karayı da, genci de, ihtiY.an da 
ayni nisbette tehdit, ayni nis· 
bette tahrip ediyor. 

Londra bombardımanında 
Kral Altıncı Jorfun sarayına 
düşen bombalar bu afetin en 
küçük vatandaştan Krala kadar 
!herkesi ayni tehlikeye maruz 
bıraktığını, hattiı sivilleri, mü· 
dafaa ıertibatile mücehhez as· 
kerlerden daha ziyade tehdit et. 
tiğini göstermiyor mu} Bunu 
gördükten sonra İngiliz amele· 
sinin artık: 

- Kral da benim kadar bu 
tehlikeye maruzdur ... diye mu· 
kavemet niyetini ne kadar tak· 
viyc edeceği meydandadır. 

Naklederler ki vaktile - ~ya 
Timur ordusunda • ok talimleri 
yapılırken Hoca Nasrettin de 
hazır bulunrQUŞ. Bakmıı ki; ok
ların hiçbiri hedefe isabet etrre· 
diği halde bilakis bulundukları 
çadır civarına düştüğünü görün
ce gidip ~defte oturmuş ve 
soranlara da: 

- Gördüm ki, en emniyetli 
yer burası, onun için selameti 
burada buldum .. demiş. 

Hadiselere bakınca muhıırip 
memleketlerde en selametli ye
rin muharipler safında olduğu· 
nu teslim etmemek kabil değil· 
dir. Bu müsavatın temin edil
miş olması ileride harp Metinin 
memleketleri sarmasına mani 
olacak muhtemel amillerden bi· 
ridir. 

Vaktile harbin önüne geçmek 
için birinci çare, harp ilan eden· 
leri ilk safa sürmektir, diye fi. 
kirler beyan etmi§lerdi. 9 39 
harbinin bugünkü gekli alacağı
nı bilselerdi bu tecavüz ve istila 
!harbine tevessül etmİ§ olanlar 
bu kanlı kararlannı verirken bi· 
raz daha düıünür, biraz daha 
teenni ile hareket ederlerdi. 

İlerisi için umalım. 

Farkında mısınız ? 

Acı bir ilaç içmezden evvel 
dilinize buz sürmek fayda-

lıdır. Dilin lezzet sinirlerini so
ğuk uyuşturur, sıcak aksine O· 

larak hassasiyet verir. Buz SÜ· 

rünce acı lezzeti hiç duymaz 
sınız. 

• l' u beyanııttan İspanyanın 
h~'lcın bir atide Jngilizler aley• 
ınc harekete geçeceği m&nas1· 
~ çıkarmıık pek doğru olmaz. • 

} 11• ltalyanın harbe girdiği sı· C ıı.rda ispanyayı idare eden. 
h encral F ranko, Cebelitank 
a atkındaki İspanyol emellerini 
~ çı c;a ıöylediği halde harekete 
a:: ~rneğe karar vermedi. Hem o 
~~ıı.n_Akdenizde İtalyanın çok 

On birinrl Bn.lkan oyunlarına Yu
nanlstanla, Yugosla\•Iann, f tJrllkle
rl resmen °bUdlrlldlkten onra, Bul. 
prlann da ıeJmelerl kuvvetll hlr 
lhtlmn.l dahillne girmiştir. Bu husu • 
ta Bulgar atlefü.m federasyonlle 

muhabere de\•am etmr.ktedlr. 

stad mıı.kavelele:rlnl bu sene (Cin de 

::~~.~==::··~== Sinemanın iyi Kalpli Hademesi 
günleri eaııa~, mektep maçlarına tahı Bı·zı· Barındırıyor 

Bir duvara çivi çakacağınız 
zaman çiviyi ilk önce kay-

nar suda ısıtınız. Sıvanın çatla· 
ması ihttmali azalır. 

61!1 edt'<'4':tfnl blJdlrmlşttr. 

::;;;;===================================== 

~ Uesair bir rol oynıyabileceği 
anaati vardı. 

B u L M A A 

• Pıı.risteki halkın yüzde dok· 
:ı~ı işsiz ve perişandır. Terhis 
Şalılen. askerlerle işsizler, Mare· 
t b Petain' e yazdıkları bir mek· 

d~ il §U cümleleri ilave etmi§ler
ır: 

1 «.ı\çlıktan ölmel<te olan işsiz
er ordusuna iş veriniz. Sabrı
~ı:t tükenmek üzeredir. Çocuk
arırnıt açtır.> 

• • lll il 

fununla müvazt olarak Fran· k ıı. l&val'in siyaseti aleyhine 
UV\rctli bir cerel_an ;başladığı 

anlaşılıyor. Bu hareketlere Al· 
illan ajansı, irtica diyor. ı - Bir oyun kAğtdı - Karn p!l.r-

Ş. A. çaııı • Sahaya girerken 2 - Ucu iğ· 
~:::========:----:. neli kurşun - Dini tören a- :Mukad

Buğday Fiyatı 
v Dün Toprak Ofiı. piyasaya 2 3 
"r~~on buğday çıkartıp satmıştır. 
ı 6ccar namına 2 6 va~on buğday, 
tc>h "lllgon arpa, iki vagon keten• 
"a umu: ~ki vagon nohut, birer 
Ce~0.~ t!ftık, mercimek ve fasulya 
b• ll'ı rnlftir. Fiyatlarda yeniden 
~eddül olmamııtır. 

der ' - Sakat - Ters çevirmeyiniz 
erir 15 - Avadanlıklarlle 6 - Uy· 
ku • KAğlt kibrit • Bir sayı 7 - E· 
beveyn 8 - İlletler • Sonu getiril· 
mcmiş nutuk 9 - Beceremez ıo -
Fiyaka - .Aklından çıkar! 11 - 1z. 
mire gtrerken • Bir böcek - Ne.tı e· 
datı. 

YUK.ARD~'l AŞAOIYA: 

ı - Çokun bir kımıı • Ceyl!n • 

Sıfat edatı 2 - Ev eşyasından - Ak
lını başına toplatma 3- İzdiham 4-
Eskt Yunanblarm cesl'l.ret timsali -
Nağme 5 - İlgili 8 - Coğı-at'ya tt,. 

birlerinden - Takat • Almanya.da 
bir nehir 7 - Rusya.nın Ermeni 
CUmhurlyeti merkezine 8 - Snkat • 
bir-soru 9 - Eski bir mahzen ıo _ 
Göğüs - Birbirine eklenmiş kı· 

ııalar 11 - LAhza - Babanın e.şi • 
Uzak ifareti. 

Dllnkil bulmM"anm halll 

~OLDA!lı' SAOA: 
1 - Ay; Kavaf; Al 2 - Kurufa. 

sulya. a - Sar( sak); Ata • - Oy
ma: Rlga 5 - Pu(ro): Ana; (bal)lk 
6 - EvlAt - Parça 7 - Ra (İran, 
Irak): 1Btı.; Ab 8 - Arka; lbre 9 -
Laz; yap 10 - Kaşarlanmış 11 -
Ek; Maide; Ki. 

YUKARDAN AŞAOIYA: 

ı - Ak; Opera; Ke (ek) 2 - Yu.ıı 
yÜvarlak 3 - Ram(azan); Kq. 4 -
Kura; Azam fi - At; Ati; Ra (ar) 
6 - Vatan; Simli 7 - As(kerllk): 
(k)Apa(n); Ad S - Fuar; 1yne 9 -
(e)Ltl; Bam(ya). 10 - Ayağı çar
pık 11 - Akabe; Şl(mal). 

, a Bu Akşam s u M E R Sinemasında 
MELVYN DOUGLAS. VIRGINIA BROCE 

Gibi iki büyük Yıld~ın güzel bir tarzda yarattıkları 

AH! NE KADIN! ••• 
Yenı ve cazip Fran61ZCa eözlU filmini takdim ediyor. 

ll'IUcevherat hırısw ... Bir kadın, hem hırsız, hem hafiye, 
ll'laşuka olabilir mi? 

Aşk uğrunda 

hem de seven 

B Ne.ş•e ... Esrar ... Macera ııahnelerll,. dolu bir fılm · 
u akşam ıçin yerlerınızi evvelden temın ediniz. Tel. 42851 

-4- sıldadıktan sonra adamın tam arka- çen otomobillere işaret ediyoruz. Fa
sı bize dönUk olduğu bir sırada aya.- kat bugün bir uğursuzluk var. Bir 
ta kalktım. Kn.lınla~tırdığım sesim· saat oldu kimsenin durduğu yok. O· 
le: tomoblller yıldırım sUratlle gelip ge-

- Sa&t kac, hemşerim? Dedim. çlyor. 1şnret ederken en taUı tebes-
Adamcağız yerinde irkildi. SUpUr- sUmUmUztı takmdığmıu: halde hile 

- Nazlliğim hatırıma geldi! diye genin sapını elinden attı. Tom kıs bir netice elde edemiyoruz. Tom bir-
alay ediyordu. kıı gUlUyordu. Adamcağız tekrar dcnblre: 

Tom'un keyfi yerinde idi. Böyle 
kazık gibi dikilip durmak tUhafına 
gidiyordu. Bu· kolunu havaya kaldı· 
rarak: 

Karanlıkta hiçbir ~ey röremiyo· kendine ırelince vaziyeti galiba kav- - Anladım. dedi. Neden dunna-
ruı. Amma oparlörden çıkan büttfn radı. Halden anlar birine benziyor- dıklannr anladun. 
se.<ıler duyuluyor. 1''ilmde artık oğ· du: - Neden? 
lan kıza kavu~uş, nerede ise llm· - HenUz dört. .. Yatın, yatın. Ben - Neden olacak senin suratını gö-
b:ı.lar yanacak. slıi sabahleyin uyandırırım, dedi. rtıyorlar da ont!an ... 

Sığ"lnağ?mızm kapıııının Urıtünde· İyi kalbi! hademe bununla da kal· - BE'.nlm suratımda ne var ki? 
ki pencrreden gıren ziya bulunduğu· mıyarak bize bir adres verdi. Ertesi - Sakalın ne çabuk ta uyuyor. 
muz yeri birdenbire aydmlattr. Dı- gün orada bedava yemek bulabllece- Hayduda benziyorsun. Tevekkeli de
Jllrıdan ayak !'esleri duyuluyor. Si· ğimizl rıöyledi. Biz de, IUks bir ote· ğfl, kimse durmuyor. 
nema boşalıyor. Biraz sonra IA.mba· lln kapıcıııma emir verir gibi: Elimi yUzUıne götllrdUm . .iki gün· 
lar kısmen söndü. Seyirciler gitmiş· - Bizi yann tam altı buçukta !Uk sakalrm epey uzaznıotı. Tom sa
lerdi. Seslerinden biri erkek, diğeri uyandır! rıfm olduğundan onun tr~ı belli ol· 
de kadın olduğU anl~ılan iki hnde- Talimatını verdik, sonra tekrar muyordu. 
me hem konuşuyor, hem kapıları ki- uykuya daldık. - Sen bir ağacın arkasmda giz. 
litliyorlardı. Ertesi sabah sinemadan ayrılır- len. Duran otomobilci olursa seni de 

Bir aralık seslerden biri bize doğ· ken ha.demeye dedim ki: e.Jmıya ikna ederim. 
ru yaklaştı da yaklaştı. Kapımızda - Senin bıı gece bizi burada ba- (Devamııv) 
hafif bir tıkırdı oldu. Sinirlerimiz rınmamıza.mUsıınde ettiğini kum· 

•• 
Olgun bir insan günde sık

letinin her kilogramı için 
32 kalôri sarfeder. Yetmiş ki
loluk bir adamın bir günde sar
fiyatı 2240 kaloridir. Yorucu 
bir iı;de sarfiyat 2500 kaloriye 
kadar çıkar. 

TEŞEKKÜR 
BüyUğUrnfu: Emekli Yarbay Profe

sör Doktor (l\lahir Tokay'm) hasta
lığında tedavisi lçln ba~ ucuna koşan 
me.ıılekdaşlarile cenazesinde hazır hu· 

lunan arkadaşlarına, dostlarına ve 
gerek Telgraf ve gerekse Telefonla 
tAzlyette bulunan zevata Teşekktlr
lerimlzln lblAğtna. tavassut •buyurma
nızı rica ederiz. 

Merhum J?oktor ?.tahir Tokay 
Eşi, Çocuktan ve ailesi 

yay gibi gerili, nefes almadan bek· parıya duysa işinden olursun. Neden 
!edik. Bereket ki. ses tekrar uzak- bizi kapı d~arı etmedin'! ~ .. - ZAFER' EKSPRESi GELiYOR -~ 
Ja.ştı. Biz de rahat nefes aldık. Ya- - Sen de benim gibi fakir bir a
nm eaat kadar daha bekledik. Ar- damtmı. Sana yardım etmlyeyim de 
tık btitUn ltınbalar sönınUf, dı~an· kime edeyim? Dedi. Sizi rUzgtndıın 
daki sesler de keellmlfti. barındırdı diye ııinemanın duvan a-
Yav~~a saklandığımız yerden fmma.dı ya ... Haydi, yolunuz açık ol· 

çıktık. Yumuşak halılar üzerine uza· sun. 
narak uykuya daldık... Hademenin tavsiye ettiği adrese 

Bir aralık uyanır gibi oldum. Bak- gittik. Burada bize yemek verecek
trm ki, biri beni kolumdan tutmuf !erine bir mazereUe başlarından sav
saraıyor. Gözlerimi ac;tım. Sinema.da dılar. Adre • Ameriknda (Kurtuluş 
bir Ifı'k vardı. Tom kulatıma: .-Biri Ordusu) adı verilen dint teşkllAta alt 
var!> diye fııııldadı. ti. Bu teşkllAt zenginlerden topladığı 

CECİL B. DE M1LLE'ln harikalar dünyasından çıkarak şarka 

koşan ... Sonsuz zaferler tAfan 
cTURKÇE> 

ATLAS EKSPRES'i 

LALE inemasına Bu Pertembe 

akşamı \'al'acak 

Yerimden doğrtıldum. Koltuklan paralar ile fakirleri doyurup giydir· 
önUme lliper alarak kendimi göster- •mek iddıaııındadır. Bu iylllklere kar· - Korku, Deb~t Fllml.-
meden gözetlemlye ha.şladrrn. Bir a- fi fakirlere üçUncU sınıf bir yemek Korku Bahşeden Artist ... Ölmeyen canavar._ 
darn koltuklann arMını sUpUrUyor· verirler, buna karoı hUtUn söyledık· B O R J S K A R L O F F 
du. ' lerini yutmak veya yutmuş görUn· 

- Burada oldugumuzu kendisine mek luımdır. Kurtuluş ordusunun <FRANKENSTEİN) den daha mUthiş bir rol temsil ettiği 

haber verelim. dedim. ciyilikl .. .rlnu bir hayli du1:ar olmuş Ası I a m 1y8 n Ada m 
Arkadaşım cevap verdi: I bir zavallı bana bir defa dedi kı: 
- .Aman ynva.<ı söyle, heri! kork- - - Bırak şu insaniyetçi bozmala· 

masın. ı rını ... Ellerine on geçiyorea ancak fil · ı TA K s ı• M s • d 
- Olur, olur. biri !o.kire gidiyor. ya~;::,:· 1nemaS1 n a 
Bunlllrı biı birımizın kulağrn:t fı· ı lşte gene bir yol kenarındayız. Ge-l!lllll•••Rı••••••••••••••••••••• -
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SON HABERLER 1--ş-~-:K-EE_~-~-K D---=.IŞA_LE_VR_~ T--
Sirkeci 

alkımsögüt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasmdaki 
Sergiyi ziyaret ediniz. 

Churchill 
taggarec_ileri 
Tebrik Etti 

Londra. 16 (A.A.) - Churchıll 1n· 
gllız avcı tayyare filolarının yaptık· 
ları hizmetler hakkında hava nazı· 

nna şu mesajı gBndermiştır: 
Dünkü gün, avcı tayyare filolan

mızın bundan evvelki blltlln rekorla
rını gölgede bırakmıştır. Çek ve Po
lonyalı filolarının da müzaheretlle 
avcı pilotlarımız mecmu kuvvetleri· 
ıvn ancak kUçUk bir kısmını kullana
rak ve az çok fCJla bulutlu hava ~rt 
ları içinde, dUşmanın ayrı Uç dalga 
halinde sivil halka karşı tevcih eyle
diği öldUrllcU akını parçalamışlar, 

dUşmana kat'l olarak 125 bombardı
man ve fi3 avcı tayyaresi zayi ettir· 
mlşlerdır. Hasara uğrıyan d•an 
tayyareleri ve muhtemel zayiat bu 
hesaba dahli değildir. Ingiliz avcıları 
ise ancak 12 tayyareci ve 25 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

Bu neticeler her türlü tahminin 
fevkindedir. Ve yakınlaşmakta olan 
mücadele hususunda bize kat't bir 
iman vermektedir. 

Rumen 
Diktatörü 

(~ı blrfnclde) 

noktalardan ıslahı derhal bal~ı
yacaktır. Köylü, amele ve me· 
murlann haxat şartları derhal 
iyileştirilecektir. <Lejyoner dev· 
let» in kanunları, disiplin, çalış
ma, talim ve terbiye. ciddiyet ve 
milli tesanüt kanunları olacaktır. 
Valide Kraliçenin avdeti herkesi 
büyük bir disiplin muhafaza et· 
meğe meobur edecektir.> 

Budape§te, 16 (A.A.) - Nim 
rcami kaynaktan bildiriliyor: 

T ransilvarıya' nın Rumenlere 
kalmış kıamından gelen mülteci· 
leri taşımakta bulunan 50 yük 
vagonunaan müteşekkıl bir tren, 
Rumen • Macar hududundaki 
Kuertoes istasyonuna gelmiştir. 
Mültecilerin ifadelerine nazaran, 
Rumen makamatı bunları yurtla
rını terkctmeğe mecbur etmiştir. 

Kimsenin yerini terketmeğe ic
bar edilemiyeceğini ve herkesin 
k.alıp kalmamakta hakkı hilarını 
istımal edeceğini amir bulunan 
Viyana hakemlik itilafına istina
den, Macar makamatı mültecileri 
kabul etmekten içtinap ederek 
gerisin geriye göndermiştir. 

F ransadaAçlık 
(Başı birincide) 

meğe matuf olduğu merkezinde
dir. 

İpizlik, Açlık 
Paris, 16 (A.A.) - Tass: 
Fransız gazeteleri f ransadaki 

dahili müşkülat üzerinde dur· 
maktadırlar. Uval'in, Parise yap
tığı son ziyarette, Şimali Fransa
daki kömür madenlerinin işletil
mesine muhasamat sebebile im
kan olmadığından haberdar edil
diği bildirilmektedir. Gazeteler 
mütemadiyen artan işsizlik me· 
acleaile de meşgul oluyorlar. Pa
ris bölgesinde halkın yüzde dok
sanı ipizdir. 

Bir gazete terhis edilmiş bir 
askerin Mare§Cll Petain' e hıtaben 
bir mektubunu neşretmektedir. 
Mektupta şöyle denilmektedir: 

clstıra~larımız hudutsuzdur. 
Açlıktan ölmekte olan işsizler or· 
dusuna iş veriniz. Sabrımız tü
kenmek üzeredir, çocuklarımız 
•çlığa mahkumdur.> 

----ıo,----

Din Sabahki 
Tren Kazası 

(Ba.';!ı blrlnclde) 
Faza esnnsmda in?nca hiçbir za· 

ytat Olmamıştır. 
Kazanın vukuunu haber alan Dev

let Dcmlryollan birinci ışletme mU
dürü, Haydarpa.şadan tahrik ednen 
imdat trenllc Dil iskelesine gitmiş, 
tahkikata başlamıştır. Dört saat su
ren çalışma neticesinde yol açılmış. 
l!!c!erlere tekrar başlanmıştır. 

Haydarpa..şada yoku karşılamıyn 

gl'lenler ve Anadoluya gidecek yol· 
cular saatlerce merakla bekleşmiye 

meC'bur kalmışlardır. 

Nihayet rıanl on be.,e doğru iki lo
komotif' tarafından çekilen yolcu 
treni Haydarpnşnya gclcbllmi~Ur. 

Duvardan Düşen 
Çocuk Oldü 

On üç ya~larında Onnik ismin
de bir çocuk incir koparmak için 
çıktığı duvardan aşağıya düşmüş, 
baraakları ve akciğeri kopmuştu. 
Onnik. kaldırıldığı Cerrahpaşa 
hastanesinde ölmüştür. Tabibi a· 
dil Nuri, cesedin gömülmesine i· 
ZİD vcnniftü'. 

İngiltere 
•• 

Uzerindeki 
Muharebeler 

Londra, 16 ( A.A.) - Hava N"eza· 
relınin bu sabah tarihli tebliği: 

Diln, 185 düşman tayyaresi tahrip 
edılmlştir. Dünkü İngiliz kayıpları, 

yalnız 2:; avcı tayytıttsidlr. Bunla
nn pılollarından 12 si sağ ve salim
dir. 

185 düşman tayyare, bir gi.lnJUfc 
faaliyette yeni rekordur. Bundan 
evvelki en yük11ek tıakkam, 15 ağus
tos gtlnUniln 180 rakkamı idi. 

Almanlar 400 Tayyare 
Kullandılar 

Londra, 16 (A.A) - Hava Ne
zareti istihbarat servisine göre Al
manlar dünkü muharebeler esnasın
da lld mUtcmadl dalga halinde Lon
dra ve cenbu şarki mmtakası üze
rine 350 iltı 400 tayyare göndermiş
lerdir. 

200. kadar tayyareden mürekkep 
ilk dalga sabah saat 11 e doğru gel· 
mfş ve Kent Kontesini aşmıştır. 

Son hücum saat 14.15 de başladı. 
Hücuma iştirak edenler 10 grup ha
linde takrioon USO llA. 200 tayyare
den mUrekkep bulunuyordu. 

Ahnanlar Bir Haftada 455 
Tayyare Kaybettiler 

Londra, 16 (A.A.) - Geçen haf· 
ta içinde Almanlar, 455 tayyare ve 
1100 tayyareci kaybetmişlerdir. Ay
ni hafta içinde İngilizlerin zayiatı 

JOO tayyare ile 57 tayyarecldir. 

Anverae Kırk Ton Bomba Abldı 
Londra, 16 (A.A.) - Dün Manş 

denizindeki limanlara hücum etmiş 
olan İngiliz tayyareleri Anvers şeh
ri üzerine 40 ton yüksek infllAklı 
bomba ile binden fazla yangın bom· 
bası atmışlardır. Bu hücum iki bu
çuk sa.at Calais'ye karşı hücum iki 
saat devam etmiştir. Limanda bulu
nan mavnalarda yangın çıkmıştır. 

5000 tonluk bir gemiye isabetler ol
muştur. 

Roman yada 
Nüfuz 

Kavgası 
(Başı birincide) 

sında dal budak salmıştır. 
Bu inkişaf harici tesirler yü

zünden bugün için durmuş gibi 
görünebilir. Hakikatte bunu an· 
cak zahiri bir fasıla diye kabul 
etmek laı:ımdır. Normal vaziyete 
dönünce şunu göreceğiz ki bazı 
Balkan mem!eketlerini•ı geçirdi
ği tecrübeler, kendilerini Balkan 
idealinden uzaklaştırmıyacak, ak
sine olarak bu ideale dört elle sa· 
rılmalarına sebep olacaktır. Bal
kanlılık fikri bugün için belki de 
zahiren geriliyor, fakat yeni bir 
ruhla ileri atılmak, ) eni bir hız 
almak için .•• 

Bunun böyle olmadığına ihti· 
mal vermek acı bir şey olur. 
Çünkü bu asır içinde hiçbir sulh 
teşebbüsü, Balkan birliği kadar 
bol ve çabuk verim temin etme
mi~tir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Afrika 
Harbi 

(Daşı blrlnclde) 

haiz olmadığı merkezindedir. 
Bir yüksek hükumet memuru, 

dün Reuter muhabirine demiştir 
lr.i: 

cltalyanın harbe girişinden bi
raz sonra. kuvvetlerimizi hudut
tan çekmemizi müteakip, Sollum, 
müdafaa edilmez telakki edil
miştir .. Bu sebe~ten Sollum,un İŞ· 
galini, ltalyanın Mısırı istilası bah
sinde doğrudan doğruya bir teh
dit telijtki edemeyiz. 

cFakat ltalyan hareketi Mısı
rın iııtiliı.ıına,. başlangıç şeklini a· 
lırsa. hiç tereddüt etmeden l!!ÖY· 
lüyorum ki o zaman harp ilan e· 
deceğiz.> 

İtalyanlar Ne Diyorlar? 
Roma, 16 (A.A.) - Stcfani 

ajansından: 
ltalyanla.rın Mısır arazisindeki 

ileri hareketlerinden sonra ltalya 
ile Mısır arasındaki münasebatın 
almış olduğu şekil münasebetile 
Romanın salahiyettar mahafilin
de İtalyanın lngiltereye akrşı har
be girerken Duçe" nin 1 O Haziran 
tarihli nutkunda açıkça söylemiş 
olduğu vcchile, ne Mısırı ve ne 
de diğer memleketleri ihtilafa 
sürüklemek niyetinde olmadığı 
beyan edilmektedir 

Kral Faruk'un Müalümanlara 
Mesajı 

Kahire, 16 (A.A.) - Reuter: 
Kral Faruk, bütün Müslüman

ları yarın sulh için duaya davet 
oden bir mesaj ncşretmittir. 

Yerli Eminönü Askerlik Şubesln· 
den: 

336 doğumlu ve hu doğumlularla 
muameleye tAhi eratın son yoklama· 
!arı 25/ 9 ' 940 tarihinde sona erece
ğinden şimdiye kadar yoklamaya 
gelmemiş eratın muayene günleri o
lan l7; 19; 21; 23; 25 EylQl gUnle· 
rinde nüfus cüzdan ve okurlann o
kur veslkalarile şubeye mliracaat
ları; gelmlyenler hakkında kanuni 
takibat yapılacağı illi.n olunur. 

* EmlnöniJ l'ab. As. ~ubeslnden: 

Şubemizde yabancı kayıtlı 336 do
ğumlu ve bunlar ile muameleye tA· 
bi diğer doğumluların son yoklama
lan 24/EylQl/940 akşamına. kadar 
uzatılmıştır. Bu tarihten sonraya 
kalanlar yoklama kaçağı olacakla
n ve buna göre kanuni muamele 
yapılacağı illm olunur. 

* tı'ıküdar A!llkf"rllk Şubeatnden: 
336 doğumluların ve bunlarla mu

ameleye tabi olan talebelerin son 
:yoklamaları 25/9/940 gününe kadar 
uza tılmıştrr. 

AlAkadaran behemehsl bugüne ka
dar yoklama için şubeye gelmeleri. 

* Beşiktaş Askerlik Şube6lnden: 

1 - Şubemizde kayıtlı 336 do
ğumlu ve bu doğumlularla muamele
ye tAbl eratm son yoklama.lan 25/ 
9/940 çarşamba günü akşamına ka
dar devam edecektir. 

2 - Yoklama günleri haftanın tek 
günlerinde sabah saat 9 dan akŞam 
17 ye kadar devam edecektir. 

3 - Yoklamıya gelecek erat elle
rinde nüfus tezkereleri ile iki adet 
fotoğraf ve mektebe müdavim olduk
larına dair mektep vesikalannı geti
receklerdir. 

.( - Yoklamıya vaktinde gelip mu
ayene ve tecillerini yaptırmıyanlar 

mükellefiyeti askeriye kanununun 84 
üncü maddesi mucibince cezalandırı
lacaklan ve hiçbır mazeretin kabul 

olunmıyacağı ve hariçte bulunanlann 
bulundukları mahallin yabancı fUbe
leri vasıtaslle son yoklamalarını be· 
hemehal yaptırmaları önemle ilan o-
lunur. 

* Bakırköy Al!i. ~· den: 
336 doğumlu ve bunlarla muame

leye liı.bi olantann son yoklamaları 
15 eylfil 940 tarihine kadar devam 
edeceği ewelce iltın edilmişti. Bu 
müddet eylCllUn 25 inci çarşamba gü· 
nüne kadar uzaWmış olduğundan bu 
zaman zarfmda her gün öğleden ev
vel alAkadaranm IJUbeye mUracaat 
etmeleri ıuzumu iltuı olunur. 

* Beyoğlu Yeril Askerlik Şubesin-

den: 
ı - 336 doğumlu ve bunlarla mu· 

ameleye tiı.bl di~er doğumlu eratın 
son yoklamasına 14 eylQl 940 günUn· 
de nihayet verileceği evvelce ilAn e
dilmiş ise de, sonradan bu müddet 
25 eylQl 940 akşatnma kadar uzatıl-

mıştır. • 
2 ...,.. Bunlardan yoklamasını henUz 

yaptırmıyanlartn en geç 25 eylQl 
940 akşamına kadar, cumartesi ve 
pazarlardan maada her gün 88.at 9 
11! 13 arasında şubemize mUracaat· 
ları ilA.n olunur. 

TAKVİM 1 
17 Eylfil 1940 

SAL 1 
YIL: 1940 - AY: 9 - Gtl'N: 281 

RUMİ : 1856 - EYL°(}L: 4 
HlCRl: 1859 - ~ABA"S: 14 

V AKtT VASATİ EZANİ 

GüNEŞ: 5.42 11.26 

ôCLE : 12.08 5.52 

tKlNDl: 15,33 9.22 

AKŞ~M: 18.16 12.00 

YATSI 19.20 1.32 

!MSA.K: 4.01 9.44 

EMNİYET SANDIGI iLANLARI 

oıo 5 Faizli ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

• 
Semti Oinsl Muhammen 

ktymotf 

Kartalda 'OıskUdar caddesinde Hari· 
ta ı mevldinde K~gir bir dükkltnııı tamamı 
Beylerbeyi Bostahcıbaşı Abdüllah· Uç katta dokuz odalı iki 
ağa mahallesinde Fıstıklı sokak es- odalı iki sofalı ahşap bir 
ki 32 yeni 54, 54 No. h sofalı ahşap bir evin ta
Maltepede Vapur iskelesi yeni çift- mamı. 

llk caddeı;inde e6ki 519/10 yeni 7 

No. lı Kl'ırgir bir dilkkanın tamamı 

500 

900 

450 

1 - Arttırma 30/9/940 tarihine dü~en Pazarlf!Sİ günil saat 14 ten 
16 ya kadar yapıla~ak ve gayrimenkul en çok bedel verenlerin tlstUnde 

kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin ytizde 15 l nlsbe-
tinde pey akçesi yatırmak Uızımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtteblri peşin geri kalanı sekiz senede 
sekiz müsavi taksitle ödenir. Taksitler % 5 faize tAbidir. 

4 - Taksitler ödenlnclye kadar gayrimenkul Sandığa. birinci d~re
cede ipotekli kalır. 

s - Binaların fotoğraflan sandık dahilindeki satış salonunda te.,
hir olunmaktadır. Fazla t:afsllAt almak için salona müracaat edilir. 

(8663) 

Devlet Oemiryolları ilanları 1 

Doktor Ve Eczacı Aranıyor 
İdaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek Uzere kısım hekim

lerine ve eczacılara ihtiyaç vardır. Verilecek maaş doktorlara 177 lira 
eczacılara 100 Uradır. Ayrıca mesken veya mesken bedeli verilir. Ser
best bulunmak ve yaşları 45 den yukarı olmamak Uzere taliplerin D. de-
miryolları zat işleri mUdürlüğilne mUracaatlan. <5891> <8422> 

J Yüksek Öğretmen Okuluna 
Kabul Şartları 

Talebe 

Lise öğretmeni yetiştiren okul, yatılı ııe parasızdır. Tahsll mUddeti 
dört senedir. Okula gırebllmek için lise olgunluk diplomasını elde etmiş 
bulunmak ve kabul ımtihanmda muvaffak olmak ll!.zımdır. Namzet 
kaydı 11 eylülden 12 blrlnclleşrine kadar salı ve cuma günleri yapılır. 
Kabul imtihanı 14 birınciteşrin günü bBŞlar. Daha fazla malQmat iste
yenler okula müracaat edebilirler. Yazı ile müracaat edenlerin 6 ku· 
ruşluk pul g8ndermeleri lttzımdır. (8427) 

Sahibi ve Neşriyat MUdllrfü Ahmet Emin YALMAN 
Basıldığı yer: VATAN MATBAASI 

Eski Feyziati 

, _____ ...., 
Bayilanlar, çarpınh ve amır 

buhranı çekenler 

NEVROL CEMAL 
den 20 damla alırlarsa &İ· 
nirleri yabşır, derhal ferah· 

larlar. Evinizde mutlaka 
bulandunmuz. 

Evinizin, Apartmanmı:z:ın 
HALI, SECCADE ve 
YOLLUK ihtiyacını 

Babcıhk Tlrk Ltd. 
Şlrketlmlen t~mln edebUln;lniz. 
!Slparl~. Temizleme, Tamir Bah· 

çekapı - 4 neti Vakıf Han # 

Adalar Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

9401ıoı 

K ıdUs e ŞUkrU ElhUSe nl v rislert 

Fatma, Hindu, Cemil, Burhanetlin, 

Cemalettin, Zeynelft.bldin, Mehmet 

Sadık ve Mehdiye: 

Hasan Tahsin Ayni ile şayian ve 

müştereken mutasarnf bulunduğu

nuz BUyükadada Meşrutiyet mahal

lesinde eski 34-38 yeni 5 ve 5-2 No. 

lu bahçeli ahşap hane ve ayni mahal 

ve sokakta eski 34-38 yeni 36 No. lu 

ahşap hane ve ayni mahallın eski 

kalfa yeni has kıllfa sokağında eski 

03-89 yeni 36/l ve yine ayni mahal

lin yalı sokağında eski 34-38 yeni 

5/l No. lu gayri menkullerin taksimi 

kabıl olmadığından açık arttırma ile 

satılarak şuyuunun izalesi hakkında 

adı geçen Tahsinin aleyhinize açtığı 

davanın duruşma günü olan 1319/940 

saat 14 tc mahkeme,(le ispatı vUcul 
• etmediğinizden hakkınızda gıyap ka-

rarı verilmiş ve duruşma 21/10/940 

ta~ihine mUsadlf pazartesi günU saat 

on dörde bırakılmıştır. ~bu iltuı neş· 

rlnln ertesi gününden muteber ol • 

mak üzere bir ay zarfında itiraz el· 

mediğinlz takdirde muh~emcye ~a

bul olunmıyacağınız tebliğ yerine ol

mak Uzere ilAn olunur. (2008Ô) 

VATAN 

'l'ürklye Darl9 
ABONE! iı;ln için 

Senelik l.WO Kr. 2700 Kr. 

Altı aylık 750 Kr. HlO Kr. 

üç aylık 400 Kr. 800 Kr. 

Blr aylık 150 Kr. 

• YATILI BOGAZİÇİ LİSELERİ YATISIZ 

KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI AYRI BÖLÜKLERDE 
Ana, ilk, orta ve lise sınıfları için eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kay

dına baılanmıştır isteyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 36 • 21 O 
Araant116J • ÇUteıaraylar 

... •~tquada Karakol Bar,ıııada 

Eski F eyziye IŞIK 
ANA - İLK - ORTA 

LİSESİ YATILI 
YATISIZ 

LİSE - (Kız - Erkek) 
Tilrkiyenin en eski huııust Lisesidir. Kayıt ve tecdidi kayıt için her gün müracaat olunablllr. 

Tarifname isteyiniz. Tel: 80870 

------ -- - -- --

• 

YARIŞ 

Ne Zaman 
Başlıyor? 

-

• 

YA B 1 Ş; Haftanın En Canlı Resimlerini, 

Yazı ve Haberlerini Veren Spor Gazetesi. 
YA B 1 Ş: 23 Eylul Pazartesi Çıkıyor· 

Memur Alınacaktır 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
A - TeşkllAtımızm taşradaki münhal memuriyetleri için İ8tanbuld& 

U/10/940 pazartesi gUnU bir mtısabaka imtihanı yapılacaktır. 
B.- İmtihana girmek istiyenlerin qağıda yazılı vamf ve 9aruarı 

haiz olmaları ll!.zımdır. 
1 - ICn az orta tahsilini bitirmiış olmak 
2 - Askerliğin! yapmış olmak veya müeccel bulunmak, bilhassa her 

iki halde de son yoklamalarını nUCus cnzdanmda. kaydettirilmiş olmak 
3 - 21 yaşından aşağı ve 30 ya.ı;ından yukarı olmamak, 
4 - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak, 
5 - Akrabasından olmıyan iki zatı referans olarak göstermek, 
6 - TUrk olmak ve ecnebt kadınlarla evli bulunmamak, 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmamak, 
C - Talip olanlar bır dilekçe ve evrakı mtısbite ve üç fotoğrafla 

birlikte Galatada rıhtım caddesinde Veli Alemdar hanında Umum mll· 
dürlUği.lmüz memurin şubesine <10/10/9,0> tarihlDe kadar müracaat: 
etmelidirler: 

İmtihan mevzuu şunlardır; 
ı - Hesap ve hendese 
2 - Yazı 

3 - Umumt malftmat <Hayat bilgisi, coğra.fya> • 
4 - Lisan <konuşma ve yazmu ihtiyartdir. 
F.:rnehl lisana vakıf bulunanlar hangi lisanı bildiklerini dilekçelerin• 

yazmalıdırlar. 

NOT: 
1 - İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar aramnd&D 

yabancı li~ana vakıf buİunanlar tercih edilir • 
2 - İmtihanda kazananlann muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine 

göre haremdeki dereceleri Uzerinden ücretleri tesbit edilerek tayinleri 
yapılır.' 

3 - Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebliğ tıaıihinden itıbven on 
beş gün zarfında kabul ile vazifesi b8"ın& gitmiyenlerin tayin halcları 

iptal edilir. (8611) 

# 
ŞiŞE ve 

Türkiye 
CAM F ABRIKALARI 

Anonim Sosyetesinden : 
Pal}abahçe Fabrikamızın Şişe ve Cam kırığı lhUyacı için bir mü

teahhitle bağlanılacağtndan taliplerin şeraltt öğrenmek üzere 809-
yetenin Galata Perşembe Pazan 1' Hanındaki İstanbul Btlrosmaa 

müracaatları. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Vail Konağı karşısındaki Çocuk Bahçesinde yaptmıacak Mermer 

merdiven vesaire inşaatı açık eksiltmeye konulmuftur. Keşif bedeli 7698 
lira 65 kuruş ve ilk teminatı 577 llra 10 kuruJtur. Ke,if ve f}&rtname 
zabıt ve muamelA.t müdUrlUğü kaleminde görülecektir. İhale 2/ 10/940 
çarşanba günü saat H de daimi enctımende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 cttn evvel Fen lf. 
MUdürlüğUne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılma ait tica· 
ret odası vesika.larile ihale ~UnU muayyen aaatta daimi encUlriende bu· 
lunmalan. (8792) 

Tediye s. No: * J 
1 224 17/ 9/ 940 Salı " 

225 461 18/ 9/ 940 Ça~ba .. 
462 684 19/9/940 PeJ'9Clllb& ' 
685 871 20/ 9/940 CUma 
872 981 21/9/940 Cumartesi 
982 - 1020 23/ 9/ 940 Pazartesi 

Belediye ve Huswıl idare tekaüt ve i>kaUzlertn!n Eyltll/940 Ooer ay
lıkları yukarıda göalerilen günlerde cUzdan sıra numaralarına göre n-
rilecektir. Aylık sahiplerinin Ziraat Bankamna mUracaatlan. (8787) 

Adalar Sulh Mahkemesinden : 

Büyükadada Sahilde Satılık Arsa 
Mahkememizce terekesi tasfiye edilmekte olan ölU Sefer oğlu NI· 

kolaktnin hissedar olduğu BUyUkadada Nizamda eski Fabrika yeni Yahşi 
Bey sokağında eski 32 yeni 16 kapı, 132 ada, 1 :parsel No. lu araanm 
nısfı açık artırma.ya konulmuftur. 

Arsanın heyeti umumiyesl 678 metre murabbamdan ibarettir. Dere 
sokağından deniz Juyısındaki yola kadar imtidat etmektedir. .Arsanm 
yarısına 762 lira 75 kuruş kıymet tfıkdır olunmuştur. TelWiye, ihale 
pulu ve yirmi senelik tAviz bedeli müşteriye aittir. Vergi, belediye ril· 
sumu bedeli ihaleden tenzil olunur. Müzayedeye işttrak edenlerin yUzde 
yedi buçuğu nisbetincle pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın te· 
minat mektubunu ibraz etmeleri milktezidir. Birinci arttırma S birinci 
teşrin 940 tarihine mUsadif salı gtlnfi saat on d8rtten on altıya kadar 
mahkemede icra olunacaktır. Birinci arttırmada kıymeti muhammlne· 
nin yüzde yetmiş beşini bulmazsa en çok arttıra:ıın taahhüdU bald kal· 
mak üzere on gün daha uzatılıp ikinci arttmna 18 blrlnciı.tn 940 
tarihine mi!se.dlf cuma günü ayni saatta icra ve en çok arttıran& lhalel 
kat'iyyesi yapılacaktır • 

tpotek sahlbi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakla sa· 
hlplerlnin gayrimenkul Uzerindeki haklarır.ı huııuırtıe faiz ve nwırafa 
dair olan id:lialarmı evrakı m~bitfllerile birlikte ilin tanninden nihayet 

on beş r:Un zarfında bi'dirmelerl llznndır. Aksi •akdlrde hakları tapu 

sicilllc sabit olnııyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla malflmat almak istiyenlenn il~n tarihinden itibaren yir· 

mi gün zarfında herkesın görebilmeei için açık bulundurulacak arttırma 

f&rbameslle 92S/'..:i Hyılı doe~!aya mUra.caaUan i1&n olunur. (29071) 

t 
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