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Havalarda 

~eni Bir Marn 
~~bin Marn muhare· 
'İııd bır a)'IÜ fnsiltere üze. 
• • riinlerdenberi c-yan 
J ~edir. Bu muharebenin 
,.":b~~- ldıine netice verdi;;-

ıı..,,.etrnek caizdir. 

1 nıanların uçmaia haılama-
aı çok · b . H "•d yenı ır şey... a-

'•d:ı._.olup bitenin mina11nı, ka• 
ı, it 1 hô.diaeler kadar kolaylık
Son,•Vraınağa henüz alıımadık. 
Y•rd a •~en kara kuvvetlerinin bir 
lerıı.'n aıka bir yere doğru iler
t'rin~ ve~a gerilemesi; harita ü
l<yd · e 8orülecek, ölçülecek bir 
rı.,ti ır,. Havadaki çarpışmaların 
hı•~~aıni •yni ş,ekilde gözle gör-

"'••ıız · B • •ınkin yoktur. 
A.lrıı Ununla beraber lngiltere ve 
ttı1,) llnya Ü:terindeki hava çarpıt-
. •rının · · k . d k ın!f. aeyrını ta ıp e er en. 
n••tna ~nün birinde f(iyle bir ka
Çİtilnı ~e~ıyor: Dönüm noktaııı Se· 
led··· lftır. Alman savleti bek· 
bı..ı~~ı neticeyi vermcmiıtir. Ve 
bin an ıonra veremez, Yeni har .. 
tap 

1
M•rn muharebesi havalarda 

ne/ ınıı ve Almanyanın aleyhine 
ICe V • • B .. •rınııtır. 

,,, 
0 Yle kanaatleri hazan kendi 

l•k~~Uz ~oğu~u~. Hidis".le~in ne 
OyJ e. gıtnıeaını ıçunız istiyorsa 
ken~·gı~ınekte olduğunu kendi 

F ırnıze jnandınrız. 
ted akat bütün düııya ayni sani
'-luh •Yni hatayı yapmaz ya ••• 
~·· d•rebenin l,..;lterenin lehine 
~on ...... 
dii uııu kanaati, aon günlerde 
b.;;Yanın her tarafında yayılmaia 
ihr aınııtır. Şimdiye kadar ırayet 
b· 'Yatlı bir dil kullanan, hatta 
/. aralık Alman zafer ihtimalle· 
ı· ~ muhakkak ıribi gösteren Sov· 
r' 8•zeteleri ve Sovyet radyola
t;, lon ııünlerde liea-nlannı değiı
So l'lııılerdir. Bu yeni kanaatin 
on?•~ harici aiyaıetine taallGku 
b,

1
•r ııler üzerinde de tesirleri 
"llllflir. 

in. Arnerikada da İnciliz zaferine 
d 0';Rluın aayı11 birkaç ay için•d bırkaç miıli artm1ftır. Galup 
r hnda. çok zeki bir profesör ta
~· ndon idare edilen efkarı umu· 
r '

1
Y_e enıtitüsünün Amerikadaki 

o Unü JL b·1· . . B tir · .. e oette ı ırıınız:. u ena• 
r'kunun •aniyeai saniyesine Ame• 
kı •nın nabzına bakmak ve hal· 
kın fikirlerini anlamak maksadile 
E: Uru.lrılUı çok ıreniı tetkilitı var. 
l' nıtitunün son tetkilkeri ıöıterİ· 
n or . ki Amorikada Alman zaferi
iç~ ~nananların aayısı, birkaç ay 
U 

1~ .e umum halkın yüzde otuz 
tJ~kden yüzde yediıine düımüı
•tl .'• ·bunlar arasında da, kana· 
., •tınde aerbeat olmıyan bir kı· 
olb~erikan Almanlarının yeri 

• ılır. 
a· , ır aralık pek yılmı§ bir man-

•ra g·· 1 . 1 .. dil· oıteren avıçre aazete ennın 
•..\.;Peyce çözülmüıtür. Eakiden 
ın •n, halimiz daha beter ol-
1' 011n• diye ağızlannı tıkayan 
..''b"• gazetelerinde bile daha 
v r •ıtçe bir ha.va eaİyor. inal 
ı,' bosltı altında inleyen Flanaız· 
y ''n hotnutouzluk dalgalan da 
• ~"! Y;vq kendi kendini belli 

eııe ba1lıyor. 

8 
Ccçen Marn muharebesinden 

k~nra Alınanlar dört seneye ya
rı~ F ranıız ve Belçika toprakla
'-! n • kalmıılardı. Bu ıeferld 

01 •rn rnuharebcaindefl aonra ne 
k •cak) Almanların fngiltereye 
"•rtı olan hava akınlarının netice 
d't•ıniYcceği sabit oluna, bahoc· 
il 

1 
en büyük deniz taarruzu bu ae

rıı• {-'Pılamazsa veya yapılıp da 
l a. Uı netice verirse harbin sene-
erce u .h . B Z~maıına ı tımal var mı? . 
k una ınanmak güçtür. Bu harp 
~r Yıldırım harbi diye hazırlan· 
Yıl~ Öyle ba§lamıttır. Fransaya 1 
llt ırırn çarptığı gibi, Almanların 
.ıau · ·b· 1 · ı d ç ... ıarı gı ı ngı tereye e 1 

0°~Pıoydı, harp, yıldınm teklinde 
A~ ıcelenmiı bulunacaktı. E.ğer 
•!amanlar yıldırım ,eklinde netice 
nı n:1•.zlar9a yıldırımın geriye tep- 1 
•11nı v • d ·h ·k· ·kı ' 

10 h e a eta mı anı ı tazyı e 
rıı n a.ddc kadar zorlanan Alman 
çöa~. ~l vi cephesınin günün birinde 

zu rncıini beklemek caizdir. 

==- A_hmet Emin YALMAN 

&toıkov; Sefirimiz 
lazııesıne Gidiyor 
li Moıkova Büyük Elçimiz Bay 
ba•Ydar, Eylt'.11 sonunda vazifesi 

ı;::a avdet edecektir. 
çil"• . Yyetlerın Ankara büyük el· 
ha:kne tayin edilen Nogradov 

110
.. ında aldığımız malUmata 

re it d. · S di l en ıaı ovyetlerin en genç 

0
t orııatlarından biridir. Henüz 
uıı >'•ıındadır. 

Yeni ihraç Pazarları 
• 

Romanya ile Ticari Müzakerat' 
Yakında Neticelenecek 

Türk-Rumen Heyeti Dün 
Temaslara Başladı 

Türk • Rumen heyti dünkü müzakereler &ırasında 

Bir müddettenberi Ankıı.rada 
devam etmekte olan Türk • Ru· 
men ticaret müzakerelerine dün· 
den itibaren tchrimizde yeniden 
bqlanmııtır. Hükt'.lmetimiz namı
na O., Ticaret Rei•i Servet Bet· 
kin riyasetinde Talha Sabuncu, 
Merkez Bankaaından Adnan Bir· 
ıriden müı.,ekkil heyet ile Ro
manya namına umumi müfettif 
Yordan reüıliğincle miipvir Bar· 
bol ve Rumen Merkez Bankasın· 

dan Brenjo ve bir de mÜ§&Vir· 
den mürekkep heyet temaslarına 
devam etmi9lerdir. Rumenler9 

ıehrimizden Bükreıle daha yakın 
ve aeri vaııtalarla muhabere e.: 
deceklerini ileri ıürerek müzake· 
relere buradcı devam edilmesini 
1etemitlerdir. Dünkü temaılarda 
Romanyaya yapılacak ihracat ile 
bilmukabele yapılacak itlıalatın 
heaapları üzerinde durulmut ve 

(Devamı: Sa. i SU. 3 te) 

lstanb.ul, Zelzele 
Merkezi/Jeğildir 

Basra 
Yoluyle 

Bütün Uzak Sarka 
Mal Göndermek 

, Mümkün Olacak 
Tren Ücreti İndirildi, 
Bazı T Üccarlarımız 

lraka Gidiyorlar 
Bağdat ticaret atatemizden 

ıehrimiz ticaret odaıına gelen bir 
razıda memleketimizle Irak ara
sında doğru trenle nakliyata bat· 
lanması üzerine Baara transit yo• 
!undan istifade edilerek Amerika, 
Hindistan, lran ve Uzak Şark 
memleketlerile temasa geçilmeai 
imkan dahiline gir\iği bildirilmiı
tir. Bu nakliyatta bilhasaa eıya 
nakliye Ücretlerinde mühim ten• 
zilat yapılmı,tır. Verilen izahata 
nazaran İrak"a eat&bileceğimiz 
maddelerin Meydanı Ekber' den 

(Devamı: Sa. i Sil. il te) 

MANŞTA 
Fırtına 
Başladı 

Profesör Hamit Nafiz Diyor ki: İngiltereye ihraç 
Hareketi Bugün İçin 

"Şehrimizdeki sarsıntılar, Marmara imkansız Görülüyor 

zelzele mıntakasındaki çöküntülerin 
aksinden ibarettir ,, . 

lstanbulda vukubulan son zelze· 
.ce. bir hayli endişe uyandırdı. Bu.· 
iıun akabinde, daha şümullü bir .zel
zelenin, 1stanbulda geni;J mikyasta 
haııarat yapabileceti de, bazı ilml 
delillerle ileriye sUrtlldU. BilhU6& 
yenl kurulan apartımanlar için orta.· 
ya konan çürüklük iddia.er Talimha· 
ne, Cllıangir, Aya.pa,a, Maçka gibi 
11emtlerde oturanları ciddt bir teli'8 
dUfUnnUftUr. 

Meseleyi ilmi bir ağızdan ortaya. 
koymak için U~versite jeoloji profe· 
sörU Hlnıit Nafiz Pa.mire müracaat 
ettik. BU mevzu üzerinde mühim btr 
eser hazırlamakta olan profesör, bi
ze şunları söyledi: 

c- Anadolu ve Balkanlardaki bU· 
tün toktonlk çökUntWer, o:ı'nak yer
lttdir ve btiytlk zelzele enerjilerinin 
menbalandır. Buraların herhangi 

(Devamı: Sa. • Sü. 4 te) 

Başvekil dün akşam 
Nazilliye gitti 

..... ~~~~~~~~ 

• ... 

Londra, 17 (A.A.) - Bug1ln P .. 
de Calais boğazında şiddeUI bir bo
ra esmektedir. Bu bora sonbaharın 
ilk fırtınasıdır. Küçük nakllyelerle 
her türlü ihraç hareketi bugün için 
lmkA.naız görWmektedir. Fırtına bo
ğaZda. denizi kabartmakta ve ıahile 
çok büyük dalgalar çarpmaktadır. 

' Manfta Şiddetli Sia 
Londra, 17 (A.A. l - DUn akıam 

Manı;ı üzerine kalın bir sis taba.ka.eı 

çökmUı;ıtUr. Sis doJayrsile 100 metr"
den llerU!i görülmüyordu. Cenubu 
farld istikametinden f iddeth bir rüz
glr eBmiye ve kuvYetli yağmur yağ
mıya ba,ıanu,tır . 

Göring Londra Ozerincle Uçtv 
B<-rlln 17 ( A.A · l - Normandlya

da.k.I karargAhından Londraya karfı 
yapılan harek:Atı td.are etrnekte olan 
mareşal Göring dtin uzun müddet tn .. 
giliz hUkQmet merkezi üzerinde ken
di kullandığı ta.)")'&re ile bir uçuf 
yapmıftır . 

Çörçil'in 
Mühim 
Nutku 

Düşmanın Adet 
F aikıyetinde j 

Rahne Açılmıştır 
Daha Kesif Hava 
Muharebelerine 

İntizar Etmeliyiz 
Londra, 17 (A.A.) - Bug1ln öfle· 

den sonra Avam Kamarumd& aöy
ledlfl nutukta Churchill dem1'tir ki: 

•Umumt harp vulyeti hakkında 

mufaaaal beyanatta bulunmayı lü
zumlu addetmiyorum. Ht.diselerin 
hepsi netredUml9tir denUebttlr. 

Trablusgarpte İtalyan ordu.unun 
ileri hareketi vardır. Sollumu tut -
makta olan iki tnıuız mUfrezeof çe
kllm;.ıir. DU,man hJ.11. mUda!aa 
mevzil~rimimen bir miktar meeafede 
bulunmaktadır. 

(Devamı : S. i Sü. 2 de) 

Askeri Vaziyet 
YAZAN: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

15 eyl61 Pazar günü yapılan ba
va muharebelerinde Almanlarm 
nfraddtlarr afrr :zayiattan IM)nr& 

erteeı günü btlnan latlkamuu 
almak için kun·etll hl.r höcwn ya
prlacafı tahmin olunurdu. ÇUnktl 
ha\"& tefe'1l-ukunu elde etmek, 
münferit l"e kütük gruplarla ya.
pıl&n rece btlcumlarlle defll, ırtt•· 
dtizlln yapılaak. hava mllharebe
lerlnde birbirini müt.eeıdp elde e
dUecek mun,ffakıyetlerln tabU 

neticesi olarak dtl'man hava kuv· 
veıterlnln yıldırılmutte kabU o· 
labillrdl. Fakat 16 ey!IU lfÜtldtlz 
bllcmnu lıiç de kuvvelll olrnamıt· 
tır. Böyle olmaamı Atmu••• lla

nıllll bozuklaiuna lll&'lllr.lflr de 
15 eyJGI mnvaffakryetlerlne atfet· 
mekled.irler. Felemeak O&lılUerta
dekl PersbeU &dlı&ı açıklarında 

Myredcn Alman Jıarp gemilerine 
lnıttız tayyarelerinin hlloom ede
ttık buı isabetler kaydetmeleri 
millılm olmakla beraber t,...tltz 
deni& tlıottinlllftlııe ratmen Alman 
harp Kemllerinln Şimal Df.tüdnd( 
aeyredebllmelert hava lnıvvetl9" 

rlnln deniz. üsttt mubarebeleri ti, ... 

urlne yaptıtı l>öyük ı..ırtn ııetı
ceel obna.8mdan dolayı dalla 90k 
mlilıtmdlr. 

İtalya ordmunan Sellttm'dan 
tlerllyerek Seyit Bt.ranl clvarma 
kadar Uerlemetıl ve kam frrima. 

16M·ı on k. . . lan: arumda ceün muharebelerin 
J Y J ŞJ YJ devam eylem""I Mıtrr ve Stldaıım 

yakında mllbtm harel<Ata oab· 

Silah Albna \:. olaatmı psıe .... -1erdlr. 

Çağıran kanun i~~ 
Roosevelt'in Nutku 

İlk ParHde 400 Bin 
Amerikalı 

Başvekil lznıire mu vasalatında karşılanırken Askere Çatrıbyor 
lzmir, 17 (A.A.) - Ba,vekil ı Vali ve Komutanlar, Belediye y · 17 (AA b a.şıng:ton, . . ) _ A-

Doktor Refik Saydam ugün Reisi, Parti Müfettiıi, şehrimiz- . merika Birletik Devleti · R · · 
···ı d • D . k kt . d k b 1 p k erı eıaı og eye ogru emır ona a Jı- e i me us ar, arti er inı ve ! Rooseveh, dün 16 milyon Ame-
tirahat ettikten sonra öğleyin C. askeri rical tarafından uğurlan· rikalıyı itıtihdaf eden Amerikan 
H. Partiıi tarafından şereflerine mış)ardır. . mecburi aslı.eri hizmet kanununu 
Kül.türpa~k' da Fuar gazinosunda B.aşvekil, lzmirden ayrılırken, imzalamıştır. 
verılen zıyafet~~ hazır .bulunmuş- ; lzmır halkının göstermiş olduğu , Rooocvelt, bu münasebetle 
lar ve alc.aşm uatti: Jncıra)tına gı- sıcak ve samimi teşyi tezahürle· / yaptığı beyanatta den1i f k · . 
derek bir grzinti yapmışlardır. 1 rind•n çok mütehassis oldukları· . <Amerika Birletik b ır ı t

1
J. · 

B kT . b d k 1 . J eve erı, 
al99ve30ı ıdmızA. 1 un kan ıslonra ' nı~ iv! e te~bel ... k~r erinin sevgili iz .. nıukadderat yolları ilz~rinde en 

ıaat . a sanca lan ıusu· mır ı ere 1 agını Belediye Reisi yüksek ehemmiyette b · d ·· .. 
si trenle Nazilli iatika~etine ha· ı D?k.tor Behçet Uz' dan rica et- noktaeında bulunmakt~dır. °F~: 
.relı.et buyurmutiar ve •taoyonda m1Jtır. (DeY&mı Sa: f, ı:ııı: ıı 

Otematuı mi, ... , .... •1 

Her yerde 
vardır. 

(otomatik) !er 

Otomatik pul veren makine; 
Otomatik limonata veren 

makine, 
Otomatik çikolata veren 

makine gibi •.• 
Bunlara muayyen bir made· 

ni para atınca mukabilinde ve
receğini verir. 

Kadıkoy iıkeleainde de beı 
kuruşa· görüştüreceğini vaade· 
den bir otomatik telefon maki
nesi var. Likin pek nazlı! 
Çok defa on beı kuruf& bile 
yol vermiyor ve parllları iç e
diyor. 

Bu otomatik, ,caba telefon 
rnakineıi mi, kumbara n:ı? 

Reisicllmhur Ankarada 
.A.nka.ra, 17 (Telefonla} - Reisi.cüınhur tmnet 

lnöıı.li bugün sıı.at 13 de şehrimize dönmüşler ve 
M.,...ıl Fevzi Çakmak ile Vekiller ve diğer zevat 
tan:fmdan karııılanınıglardır. Vali Nevzat Tando
ğe.ıı MHU Şefi vilayet hududunda karşılamıştır . 

Mısıra 
Taarruz 
Başladı 

Sidilbarani'de 
Çarpışmalar Oluyor 

1 
1 

Yıl: 1-Sayı: 31 

:8 
,~ 

Mısırdaki Anzak kıtalarına mensup bir ln&iliz askeri 

. Roma, 17 (A.A. ) - Stefani 1 
aıanaı ncırediyor: 

Jngiliz propagandaaı, ltalyan• 
lann Mııır araziıindc Jngiliz üıle .. 
rine karıı yaj,makta oldukları 
harekitı Mı11r milleti aleyhine 
müteveccih herhangi bir hareket 
gibi göıtenneğe çalıtmaktadır. 

Bu müna.ebctle mcaul maha
filde lıalyanların bir tek Mısırlı
nın bizim kıtaatımızın hareki.tı 
yüzünden telef. olmasına. veyahut 
yarala.nmaıına müteessir olacak
larını teyiden beyan olunmakta
dn. 

Biz, bizzat lnırilizlerin intihap 
etrnit oldukları bir toprakta mün
h.,..•n lrıırilizlere kartı harbedi· 
)"ONZ. 

Hitlar, İtalyanın Afrika Nazın 
ile Görüttii 

Berlin, 1 7 (A.A.) - Stefani 
!_janaından: 

ltalyan Afrika11 Nazırı Gene· 
ral T erruzi, Führer tarafından ka· 
bul edilmiı ve bu kabul esnasın· 
da Von Ribbentrop da hazır bu· 
lunmuttur. 

Afribda Çetin Muharebeler 
ltalya da bir mahal, 1 7 (A. 

A.) - Rcomi tebliğ: 
Dün -gündüz Sidi-El-Barrani· 

de kıtalarımızla fngilrz zırhlı müf
rezeleri araı1nda çetin muharebe
ler cereyan etmiıtir. Muharebe, 
çölün iıddetli rüzprından tevcl· 
!üt eden kum bulutlan arasında 
devam etmektedir. Diitman oaf· 
!arı arasında buhran alametleri 
ıröriilmektedir. 

Almanya 
üzerine 
İngilizler 
Hücumlarını 
Arttırıyorlar 

Londra, 17 (A.A. ı R_.men bil· 
dirildiğine göre, İngiliz ha va kuvvet· 
lerinin harbin idaresi noktuından 

büyük ehemmıyetl olan dUııınanın 

aakm hedeflerine karfı hücumları 

gittikçe ;-iddet kesbetmekt~fr. "' 
Pazarı Pazartesiye baflıyan gece 

zarfında İngiltz bomhardun&.l1" t ay .. 
yareleri , Belçika, Hollanda ve Fran· 
sa sahillerindeki Aln1a n t ııııtilA. üP.leri
ni mermilerle Adeta dt>lık deı:s i k et -
miı,lerdir. 

Kuvvetli tayyare tf>ŞE"kkiilleri A1· 
man arazilerinin çok derinlerine g ir · 
miflerdir. 

Dilfman bahriy~.ı:i ne de muvaffa· 
kıyetll hücumlar yaptlmı,u r. Bu htl· 
cumlar esnasında bir düş,man kruva· 
zörü üzerine bir tam L<abet kaydedil· 
mlıJtir. 

Anvers üzerine yapılan hücum, 3 
saat sürmUf, büyük yangınlar VU· 

kua gelmiftlr. 
Ostand, .( saat bombardıman edil 

mtf ve Boulogne'da mendireğin ce ... 
nup luammdald yangından ba,ka bir 
çok yang-mlar zuhur etmittir. 

ltalya Mısıra Yerleşmek istiyor 

• 

- Buraya yerleşmek zannettiğim kadar 
kolay olmıyacak ! 



• 

-----------------------VATAN------------------------------- 18 -9 -940 __...,, 

SARI Hopalı Mehmet 
Maceralarını 
Anlatıyor 

BORS N 
-5-

- Vardı on bet kadar silahlı. 
ıçin tbrdun bunu Mehınet} .. 
- Öyle. G-aliba köydeki ya-

bancı yıl•nlar da katılmış bun
lara. 

Onlar da kim> .. 
Kim olacak>.. Milki Kap

tanın çetesine ya~ılmak için Ada 
ile Modanın. Fener ile Tatavlanın 
gönüllüleri. Onlar da •ftosları ile 
köy içinde eğleniyorlardı. Bu yı· 

d ele açmıtş ı . Birçok i~ ehli haba
can l arı o taraflıtra almış ve hiya
net peoinde kotanları gızli bir 
çember içine aldırm"ı ş tı. Bu se
b eple, ha fiyel erle bu gizli erler 
arasında esrarlı çarpıımalar olu
yordu. Saraya ve işgalcilere men
subiyetleri söylenilen bazı kim~ 
selerin ortadan yok oldukları du
yuluyor ve bu ııibilerin adetleri 
gün geçtikçe çoğalıyordu . 

!anlardan biri sebep oldu ya tu- Gizli Savaılara Baıladık 

tulmama... İşte, benim gece gezintilerine 
Dışkatalı. macerasını anlatmı· baılayışım o günlere tesadüf edi

ya vakit bulamadı. Ansızın acıklı yordu. Çok geceleri, D•yı Mesut 
bir ahla elini söğsüne ath. sarsıl- Beyin adamlarından Rüıtü ile 
dı ve kendini yüzükoyun yere at- birleşiyor, uzun ıeyranlara çıkı ... 
tı. Vurulmuştu zavalJı. Eğildim, yorduk. Sırasına göre yol keıiyor, 
arkaıı üstü çevirdim. Bahtsız ar- köşe bekliyor ve iş üzerinde tut
kadatımın ağzından. goi:sündeki tuğumuz kara yüzlülerin hayat 
yaradan kanlar sızıyordu. Vücu• defterlerini dürüyorduk. 
dü battan ayağa · ürperiyor. bel- Bu gizli savaşlardan birinde 
1i ki canını yaradan• veriyordu. kar ılaştığım çok heyecanlı ve o 
Bir yudum olaun içirmek için eli- nisbette gülünç bir hadiseyi an· 
mi matrama. attım. Fakat, 0 ııra... latmadan geçemiyeceiim. 
da ben de sarsıldım ve arkadaşı- Hiç unutm•m. hol yıldızlı bir 
mın kanlı hagrına kapandım. Kal- kış gecesi idi: Şiddetli bir ayaz 
çam ve aol baldırım ıızlıyordu. ortalıiı kemiriyordu. Rüştü ile 
Belimden Apiı11 Tutmuyordu birlikte, F eneryolunda, Kuyubaıı 

Aradan ne kadar vakit geçti- denilen yerde Bağdat caddesi ü
zerindeki kö~k1erden birinin yı· j-ini, bulunduium yere nasıl ge-

tirıld iğimi hiç bilmiyorum. Göz- kık bahçe duvarı gerisine gizlen
. b. miş, polis karakolunu gözlüyor

lf'rimi açtığım zaman genış ır 
samanlıkta yumuşak bir §ilte ü- duk, jşgalci kuvvetlere menıup 

k d . · bir müfrezenin bizim pohılerle bir zerinde ıerili buldum en ımı. 

B ı . d • f l e ug" ramıt likte, o gece bir kötk baıacakla-
e ım en atagısı, e c h b ı D M B 
·b· h ' · h ketsı"zdı' Sag"' rını a e.r a an ayı eıut ey, 

~1 1, ıssız ve are · ı. . . .k . · 'b 
oııakıldığımı ve bir tiltede yatı- _..,ızıd orbyİk v~ ! . ı ınz~ at km~mu_ru
· ıldığımı görmekle beraber Bak- ~u a_ ~ ~ ıgımız ra 0 b a~n
talkOylülerin elinde esir bulun.. ekkı~tık ., -~-- meınur b~.re, b ~1d -•· 
foğumu sandım ve tasalandım. ca k b~ u dg~·n,JP . ·~~ k .. 

1 ır
:.'.:'ıözlerimi kapadım, kara bir en- hmbe . ' ıze . ~ a kıseyı foş_ ~n sa-

d d ld F k t rok sür· ı ıne yelJ('lırme vazı esını ver· 
ışeye a ım. a a , ,. . 

'tledi bu. Baı ucumda, bdtl yaz- mıotı. 
na örtülü, güler yüzlü bir nine Vakit geçiynr, h~le ayaz ilikle
belirdi. Anamınk.i gibi tatlı ve rimize iı,liyordu . Rüı,tü ile yanya
candan bir sesle; na oturuyor, avuçlarımızı hohla-

- Gazan mübarek olsun yav- y.ardak, ayaklarırnı1zla toprak üz:· 
- y ı r nı elı'mle yıka· rın e trampet ça arak ııınmaga 

rucugum. ara a ı d "'' l d d' ... .. 
~ım ve sardım. Hiç merak etme. d•gkı Te b .?nbmakml agak ugradşıyor· 
lk · · d h f'f u . a ıı e eme ten e 11-

ısı e a 1 
• kıldığımıt. için fısıltı ile görü üyor 

Dedi, beni sevindirdi. ve ara sı ra hal imize ııü lüıüyor-
Sonradan öğrendim. O a:ece, duk. Gece yarısından biraz son-

ceıur arkadatlar1m beni, tam ho· ra, yanımıza gelen memurlar, 
ğazlanacaiım bir sırada yetişip baskının ertesi akısama bırakıldı· 
kurtarmıtlar. Sırtlarında taşıya- ğı hab.,ini l(etirdiler. Kalktık, 
rak göz hekimi Es•t Patanın çift- caddeyi t•kip ile Su•diyeye yol
liğindeki bu samanlığa getirip landık. Caddeden eoki Mama 
yatırmı,lar. mc&İresine sapılan ıokağın ha· 

On beş giın saklı kaldığım ve tında, i ~galc il e rin iki ,.smi poliıi 
bir evlat gibi bakıldığım bu çift- ve hafiye olduklarını ıonradan 
likten, İmam Sait Efendinin unu- anladıiımız iki sıville ansızın kar
tulmoz yardımlarına, hele. Ane ştla,ıık . Dördiı de kör kandil •ar
nin~nin gösterdiği şefkat ve ihti .. ho~tular. Tabii çekindik. Günün 
~ama borçlanarak, çıkhm. lıtı... bu ~ımarık ve dC"nsiz ağalarına yol 
rabım azalmıştı, am~a. pek ıer- vermt"k için kenara çekildik. 

A<d!Döy<®cft 
g©~lÜlyDe 

Hakiki Suçlu Olan 
Davacı Anne 

Sulh ceza mahkemnlnde dava 
dinliyorum. oa,·aeı bir ana. au~· 
Ju da kırk be-' Yll!1arınd.a bir ka-
dın .•• 

Ana - Bu kadından da\·a.cıyım. 
O benim on liç yaşında ~ocutumu 
çaldı. Ona kapı bulup hlzme~lllk 
flıtttrdl. 

Suçlu - Hldlee öyle değll, bay 
hlklm. Bu ~ocufu tanırım. Dalma 
mahallf'mfzde kolunda ufak bir co ... 
l'uk dol .. tırır, cok kene de çalı, .. 
tıa-ı e\'e ıu ta,uken ıörUrdUm. Za· 
\"allr, zayıf bir çoeuk idi. Bir re<• 
bana seldi ,.e kendlalne bir kapı 
bulmamı atlıyara.k rica etti. ça .. 
lı'1hiı yt!rde onu hırpaladıklarını, 

dayak 1·edlj'lnl ,.e ufak vficudile 
yapamıyacafı h]lerln kendlıdnden 
yapıU,,uını latedlklerlnl &8yled.t. 
Bf>n de, iyi bir aileye bu zavallı 
çocuğu t•kdlın ettim. Bu .. kilde 
hareketime 84!1Mp. sadece ona a<"ı
mam olmu,tur. 

)hakim, d&\.'JM'I anaya; cVazlyet 
hakkında izahat ,·er.» Dedi. 

Ana - Ben kocam ile boşanmak 
Uzt"re idim. Kocam, çocutumuzu 
bundan iki sene evveJ bir kapıya 
koymu,, çn<·uk orada pekAli\ talı
ı,ıyordu. tşte, bu kadrn oradan ral
mı' ve bafka yere çocuğu 7erıe,
tirm1J;ı. 

HA.kimin &uall ii:ıerlne. da.\·&eı. 

ç()(•utunu bu iki sene l('l'?de bir 
kerre dahi görmedlilnl de ikrar 
etmcl mecburiyetfncte kaJdJ. Şa

htt: ııfatlJe l"elbedUenJer arasında. 
(;O<'Uğun 8U('1u tarafından yerl~

ttrlfdlji evin kibar bayanı vardı. 
tfad~fnde şun1an söyledi: 

- Bu ('ocuk e\·lmlze geldlll za
n1an "\-"Uf'udUnde çürilkler vardı. 

Çok h•I lı bir vaziyette idi. Ve ba
ba,mm e\·tnde lken anıun ile bab ... 
sının dalma. ka.vga ettlklerlnl, dö
' Oşttiklerlnl ve orada son d("rece
de bedbaht olduğunu ve kat•tyyen 
bir dalla e\·tı dönmek fstemMlflnl 
bize anlattı ... 

Tahkikatın dflvamı için, muha
ktme başka bir güne tAUk Mildi. 
Anc:-ak, ben kendi kf'ndlme lf(iyle 
dü,llndUm: Rakiki •uçlu kim' U
fak yııı~md& ('ot'Uklarmr bfnnet f'!t
mf"k itin etinden atan, C't ufak mA
flum yavrunun tf'rblyeel, ahllkı. 

ttkumaın ""' mflllgul olmıya.n anMı, 
bahası dekll mi! Çocuğunu sene
lrrdenberl aranuyan bu ana. za ... 
, ·&lir yaVTunun kazandılt birkaç 
lirayı rllnden alamadıfr için mi. 
M'aba çocutunu aradı T Ona kar
'!'' anahk bl,ıılf'rl an<'ak o zaman 
mı ayaklandı! 

Nlfln böyle analar ile babaları 
suçlu mt-"·kitnde .-örmüyoruz T 

Bu da,·ayr dinlerken. da\·M'ı 

me"kllnde bulunan ana, benim 
D&tt&rımda hakiki auçlu idi. 

ADLIYECl 

Bir Piyes Davasının 
Neticesi 

-,,.st yürüyemiyor, bir topal gibı Herifler, bu hareketimizi, kim 
aksıyordum . İki •Y da Suadiyede, bilir nezaket V• hürmet gösterdi
taharri komiserlerinden Zeki Be· ğimİze mi, yoksa korkup ürktü. 
yin bağınd• .akl•ndım. Saklan- ğümüze mi hamlettiler nedir bil- Maruf piy•s muharrirlerimİ•
dım diyorum, çünkü. orkadaşları- m•m, bizi çevirdiler. Anlıyama· den Mu••hi.ezade Celllin Lale 
mı tutanların beni de Bulgurlu dığımız diıleri ile bir §eyler gö- devri ismindeki eserini, muvafa
köyünde aradıklarını haber alan rüt tüler, ardından kahkaha ile kati olmabızın Üsküdarda Bey
yiizbaşı Mesut Bey, hiçbir y•r• gülii~tiiler. Meğer, bu ağalar yo- l<roğlu bahçesinde oynotmış ol•n 
çıkmamam ve kimseye götünme- rulmuşlar, ı11a ilt- sırtımıza bin- Cevdet Güldürücü aleyhine Üı· 
mem hakkında, Zeki Beye haber- mek ve yere basmadan Kurbağa- küdar asliye ceza hakimliğinde 
ler salmıştı. lıdereye kadar gitmek istiyorlar- açmıt olduğu hakkı telif davası 

Milli Bir Teıekkülün Esaslan mış. Sivillerden biri dilimizle işi neticelenmiş ve hakkı telif kanu-
Kuruluyor bize anlattı ve : ., nu ahki.mına göre ıuçlunun bir 

- Haydi iğiliniz de bilj•İnler. Bu bağda geçirdiğim ilk gün
lerde tamamile mahpus hayatı 
yaşadım . Fakat, yirmi gün geç
tikten, yaralarım iyileştikten ıon .. 
ra, yavaş yavaş gece gezintilerine 

Zaten ikisi d e kuş kadar hafif haft• hapiı ve yirmi bet lira pa
adamlar. ı ra cezasına çarpılmaıına karar 

1 verilmiştir. (Devam 

Mahrukat Satışları 

Nakliye Ücretlerinin yeniden 
tesbitine lüzum hasıl oldu 

Şehird e odun ve kok kömürü 1 rik edilememekte .. şehrin kenar 
satı ş ları y üzünd en yapılan ~ika - semtlerinde kömürün tonu 2 7 li
yetlerin arkası bir türlü alınama .. raya mal olmaktadır. Odun satış-
maktadır. Gerek reami, t kıl' l a rı da böyledir. 
husuai odun ve kömür oları Fazla tikayetler alan Belediye, 
muayyen fiyatlara göre odun ve dün kay!flakamlara gönderdiği 
kömür tevziatını başaramamak- bir emirde nakliye ücretlerinin e
tadırlar. Fiyatlar tesbit edilirken saılı ••kilde tetkik edilmeıini, 
şehrin uza k ıemtlerinin istilzam tesbit eçlilmiş olan miktarlar az 
ettireceği lüzumu kadar nalkiye görülüyorsa ihtiyaca göre yeni
masrafının nozarı dikkate alın- den fiyat tesbit edilerek Beledi
madığı iddia edilmektedir. Bu yeye yeni bir nakliye ücreti tiri
iddiaya göre Kuruçetmeden Ba- feıi g_önderilmesini bildirmiştir. 
kırköy, Y eşilköy, Topkapı gibi Şimdiye kadar kışlık ihtiyaç 
oehrin uzak semtleri için ton ha· için şehi!._de satılan kömürün mik
şına 180 kuruş nakliye ücr.ti he- tarı ancak 28 bin tondur. 
sap edilmiştir. Halbuki ugün Till Depolar 
Kuruç~meden bu semtl e.... nak - ı , 
!edilecek kömürün tonu 3 lira Fatih, Galata, Şiıli ve Unka· 
nakliye masrafına mal olmakta- panında açılacak tlli kömür de· 
dır. Bu yüzden bu semtlerde a- poları Belediye kooperotifine ve- ı 
çılma11 iıtenilen semt kömür ~- rilmiıtir. Bunlardan Şiıli huaUn, 
poları açılmamıftır. Kömür naRIİ Galata da iki ııün ıonra •Çıla
ic;in 6 - 7 liraya dahi vasıta teda- caktır. 

Vekil İmzaslyle 
Tavsiye Mektubu 

Yazan Suçlu 
Sahtekarlıktan suçlu ve aabı

kalı Mehmet Şükrünün duruıma
sı dün Sultanahmet sulh ceza 
mahkemesinde yapılmıtlır. Meh
met Şükril, bu defa birçok ıahte
karlıktan ıuc;lu <ılarak hakim hu
zuruna çıkarılıyordu. 

Suçlu, Vekillerden birinin kart 
vizitini taklit ederek V•li Lutfi 
Kırdara ve Maarif Müdürü Tev
fik Kuta mek1j!>lar yazmıftı. Bir 
harp m•dalyası beratı ve lise dip
loması da uydurmuıtu. Mehmet 
Şükrü, Ultfi Kırkara ve Tevfik 
Kuta yazdığı mektuplarda fÖyle 
diyordu: 

«- Bu çocuk akrabam mer .. 
hum Mirala;ı: Oamanın oğludur. 
Lise tahıilini ikmal etmiıtir. Ken
diıine münaıip bir memuriyet 
verilmesini iıtiyorum.:> 

Suçlu, h8.kim karşısında birbi
rini tutmıyan sözler söylüyordu. 
Mahkeme, Mehmet Şükrünün 
tevkifine karar verdi. ----o----

Kısa Haberler 

* YEN! iCRA KANUNU - ı 
icra h&kimleri yeni tiıdilli icra ve 
ifllo kanununa ııöre d-.ıruşm•lor 
yapmıya b•tlamıtlardır. icra dai· 
relerinin iıleri eıkilerine niıbetle 
hayli artmıttır. Adliye Vekaleti 
mahkemeleri t•kviy~ye karar 1 
vermişti. Henliz yeni hi.kimler 
tayin edilmemirlerdir. * KÖMÜR HTIY ACI - Ce- ı 
nup vili.yetlerimizin bu seneki 
kömür ihtiyaçlarını temin mak
sadile kömür yükleyen Kalkavan 
Vapuru hareket etmek için emir 
beklemektedir. · * ŞOFÖR ELBİSESi - Şo- ı 
förler için hazırlanmıı olan elbise 
nümuneıi dün Belediyeye gönde·· 
rilmiıtir. Nümune tetkik edilmek 1 
üzere daimi encümene verilmiş
tir. * T AHKIRDEN SUÇLU -
Emniyet memurunu tahkir eden 
balıkçı lsmailin durutmaaı dün 
yapılmıf, asliye dördüncü ceza 

ha.kimi maznunun tabibi adli ta· 
rafından muayeneıinc lüzum göı
termiotir. 

* BELEDiYE AFiŞLER! -
Belediye Kooperatifi Belediye, halka bir takım mükel-

D" T 1 d lefiyetler tahmil ~den zabıtai be-
Un op an 1 lediye talimatnameıinın muhte· 

. l Iif maddelerine dair afilşer ha-
Beıedl.ye Kooperatifı' umumı 1 k ş d 

T 1 zır amıya arar vermiştir. im i-
h · d.. t 1 t op an eyetı un op a~~ış ır. - ye kadar 30 afi, hazırlanmııtır. 
tıda ancak 20 _kışı bulunmu9~ur. * BiR ÇOCUK YARALAN-
Evvelce ıeçılm1ş bulunan rnura- , 
k 1 h 1 ıdukları ra Dl - Galatada Sırça sok,~ında 
ıp arın azır amıt o - El ·ı 7 

.. d · ·1 ·, bu rapo oturan mas og u ya,ınd..? Ar .. por goz en geçırı mı , • . d • · d' 
d h ık . mu"rakıpların tın, otur ugu evın mer ıveıtle-

run a a evve ı · d d'' ·· J 
hazırlamıt oldukları rapora isti· rın en Uı)muş, yara anmıştır. 
n•t ettiği görüldüğünden reddine * BiR HIRSl_Z Y AKAL~N
karar verilmiştir. Hesapları ye- Dl_ - Topkapı cıv:rında Artının 
niden tetkik etmek üzere üç kiti· evınden 200 lıra çalan Rıfkı, E
lik bir heyet seçilmiıtir. renköyünde suç üstünde yaka-

lanmı§tır. 

Emlak Bankası Satışları 
Emlak ve Eytam Bankası, ge

rek kendi uhdesinde bulunan ve 
gerek emlaki milliyeden müdev
ver olan em li.kin bi.r kısmını oim· 
diye kadar -.ekiz taksitle satmak
ta idi. Bu kere merkezinden aldı
ğı bir emirle bu takıitli satı,ları 
durdurmuıtur. B•nka, hundan 
sonra ancak: pefin para ile ıatııa 
devam edecektir. 

* HASTANEDE ÖLDÜ -
Bostancıda bir otomobil kazasın
da yaralanan •mele lbrahim, dün 
hastanede ölmüştür. 

-<>---

Para Çalan Hizmetçi 
Halk gazetesi sahibi Cemalin 

500 lirasile evinden bir altın bi
leziii çalıp kaçan evin hizmetçisi 
Leman y•kolanmış, adliyeye ve
rilmiştir. 

Jobn IÖU karıştı: 

Dilenciliğe Nasıl 
Nihayet Vermeli? 

Emniyet t~ktlttı dilenciliğe 

karfı açılan mUcadeleyl stk sık 
şiddetlendirdiği halde bir tUrlU 
önU alınamıyor. Dilencilere kar
şı açılan mUcadelenin t.atbikatı 

blr tUrlU iyJ netice vermiyor . Po
llsler tarafından tutulan dllencı .. 
ler, mahkeme kararile belediye -
de vazifeye davet ediliyor. Falta t 
belediyede bunlar için iş olma
dığı için ıııerbeet bırakılıyor. On -
lar da tekrar dilenmiye ba.,lıyor. 

Dile nc ileri 1atanbuldı:t.n yok e
debilmek 1ç1n ne gibi ceza tatbik 
edilmelidir? Okuyucularımız are.· 
sında bir anket açıyoruz. Her o
kuyucu mektupla veya telefonla 
bize fikirlerini bildirebilir. Biz de 
maalmemnuniye dercederiz. 

* 
TABİBİ ADLİ NURİ . BELLER 
DİYOR Ki: 

Dllencllerln yüzde dokaanr bu 
ı,t kArlı bir aatı'at haline ıetlr -
mı,1erdlr. Ytlzde onu da haklka -
t-eon muhtaç ve ktnıl'nlz adamlar· 
dır. Bunlan ayırt etmlye lmkA.n 
yoktur. Ç'ahşabUecf'klt.re kontrol
IU itler tf"mln etmtll, çahpnu • 
yanlar da bir belediye \·eya dev
let mUeue1e~lnc1e korunmalıdır. 

* AVUKAT HİKMET TEKCE NE 
DİYOR? 

- DUenelllk htanbulun müz
min bir derdidir. Gece, gUndUz 
her yerde insanı ıı.·~ eden bu 
mahl(l:klar hakkında cezri karar
lar ahnma!U u.manı gelmiştir. 

Belediyenin içtimai yardım leş -
kllatı genı,ıetıımell hakikaten 
muhtaç olanlara. belediyenin ~ .. 
eakf a.,hanelerde yemek vermeli 
,.e bakımsızlıktan ha.rap bir hale 
gelen eftki medrese ve lmarethar
nt-lerde bunlarırt yatıp kalkmalal'ı 
tt>mln edllmelfdtr. Eskiden evka
fın tmı:retlerl ve aşhane1erl var· 
dı. Onların vakıfları da aranarak 
bu ı.,e tah8ls olunm.&11dJ1". llu it 
yapıldıktan sonra dUenenler o

lursa onlara da daha alır ceza.. 
ıar tatbik edilmelidir. 

* İSMİNİN NEŞRİN! ARZU lllT-
:M1YEN BlR CEZA HAKİM1N1N 
FİKİRLERİ DE ŞUDUR: 

- Verilen ceıalar mahiyet iti· 
bartle esulı bir teıdr yapmaktan 
çok uzak "\-'fi . gayrl mUe$5lrdlr. 
Binaenaleyh çalışma cezasının 

miktar ttıbarlle arttrrılmalr, hüs
nü tatbiki ı~ın de hu•uıl te,kilU 
\'e mUesaeseler meydana getlrll -
melidir. 

Felaketzede Bir 
Sabıkalı 

Me~hur ıabıkalılardan Mehınet 
Hikmet, son mahkumiyetini bi-. 
tirdikten sonra zabıta nezaretin
de iken birdenbire ortadan kay
bolmuttur. Mehmet Hikmet lst•n 
bul zabıtasınca tanındığı için A
nadoluya geçmiş ve Refahiyeye 

kadar g_itmiştir. Refahiyede aahte 
bazı vesiaklarla Erzincan felaket
zedesi gibi müddeiuqıumiliie 
müracaat etmiş ve mahkemede 
ki.tiplik istemİ§tİr. 

Tayinini sormak için mahkeme 
başkatibinin odasına ııiren Hik· 
met, altmış liroyı çalıp kaçul<en 
yakalanmış, tevkif edilmiştir. 

başladım. O sıralarda, Maltepe- p t k 1 y v 1 
deki atış mektebı müdürlüğüne. or a a ıgın arı Altındaki Ceset 
Enver Paşanın eoski yaverlerinden _ Ne mılkemmel bir mcc:mua kapaJI reaml olur. dedl. 

---MAVfi--
PO RT AKAL 

- Size anlata.yını, bakınız ... 
Pollı aötllnü k-rek: 

Y enibahçeli Şükrü Bey tayin e• ııcrhald• hıf arabadan döklilmüş olacak. Bu kanııılık IO· 

dilmişti. Şükrü Bey ve arkada9(a.. kakta bir altın l•tını gibi duruyorlar. 
n, mektepte isyancı bir hava ya· Blrk&.f,.' adım daha attılar. Helene birdenbire bir iirperme 
ratmışlardı. lıgalcilere karşı ya- ı•ldl: 
pılacak •kurtuluş te~ebbüslerinin _ Haydi buradan uz.akla..,alım, cidden korkunç bir yer-
rollarını gizlice hazırlıyorlardı. Tıım o eıısnada. John'un göz.üne garip btr şey uı,tt. Porta.-
Sirçok fedakar ellerin. debboy- kal l"ığlnının arasında küı:ü.k parmağında bir pırlanta Yü· 
i•rdan ve cephaneliklerden gizli- zUk taşıyan bir el görınüştü. Yere nııhJanmı' libl durdu, 
;e ediQip getirdikleri silah ve kaldı. 
'!ephaneleri, lzmite doğru yollu.. Hf'len titrlyerek ıwrdu: 
.:.or, yer yer yığdırıyorlardı. Sö
Eun kısaaı, bu fedailer de, köylü
ler de birer karınca intizam ve 
ihtimamile. aece ve ıündüz çah .. 

1 tıyorlardı. 

Mümkün olduğu hdar ııizli 
tutulan bu faaliyetleri, itııalciler 
ve iıg•lcilerle birlik olan saray 
adamları h•her almıılar, fakat, 
ne kaıt ile ve nelerin yapılmakta 
>lduiunu pek •nlıyam•mıılardı. I 
3unun f için, ti. '<.adıköyünden j • 
~endiie kadar her tarafa h•fiye I 
ıürüleri yollamıılardı. Bu kara 
yüzlüler de, köy köy geziyor, ıüp
helendikleri yer ve erleri gözlü
yor ve izliyorlardı. Bu aebeple, 
çalııma ıahası a:ün aeçtikçe dara
lıyor ve çalışanların huzur ve em
niyetleri azalıyordu. 

C'ayı MMut Bey de, bu hiyanet 
faaliyetine kar~ı gizli bir müca-

- :S-e '"·ar-, ne gördünüz T 

John rt-,·ap ,-ermeden eğlldl. Ve ya.\·&fÇ& •le dokundu. 
Buz gibi nğuk idi. TelA' ile portakalları kaJdırmıya ba..,ıa
dı. Bir kol gOrdü. Biraz daha portakal kaldırdıktan: IOnra 
aolgun bir ba, nıcydana tıktı. Portakal yığınının altında. 
bir adam eesecll 'ardı. Biraz ev\•et gôrdüklerl fıraklı, si
lindir f&pkah. aaz benizli genç idi. Çektltl portakal araba
sının pôrtakalları aJtında kalmı,ı.. 

Helen dth'tf'tl& haykırdı. Gözleri dışarı uğramı,, "benzi 
aararmı' idi. Tam o anda yanlarına b.lr polls yaklastı V• 
9fipheU bir ta\'ırla onlara aordu: 

- Bıı nedir' 

-2-
Polla ttkrar etti: 
- Bu nedlrT 

ileten gözJtrhtl kapamış dütmf'mek i(in duvara dayan· 
m1-,t1. John f'tllmı, oldutu yertl~n kalkarak: 

- Blı; de bunu ~imdi gördli.k. Galiba., gallba.. Bu bir ce .. 
~t olacak. 

EIUe adaını göoı;tererek kekeliyordu. 

-------------------------------YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Rezzan AE. YALMAN 

4-
Pofı. cllkkatle John'un elin• bakıyordu. John evve!A bir "'Y anlamadı. Sonra Jıayret ve dehşetle elinla kan içinde 

olduğunu cördü, 
Poll9 düdUğtlnU öttürdü. Gö•lerlnl Jobn ve Helen'den a

yırmıyordu. Düdük aeslnl duyan mahalle balla toplaıı

mıya b8'1adı. Evvel& amele kıyafetli bir adam, IOnr& bir 
lkl mahalle çoeuğu, nihayet Cl\·ar e\·lerde otul'e.n Jcadm .. 
ıar .•• Polisi gören halk evvel& yakJaşmıya cesaret edem• 
ml9tt. Ya.va' yav~ sokuldular. 
Kadınlardan birisi dedi ki: 
- Galiba, Efendi biraz fazla ka(ırmı, olacak, değil mi! 
- Nı olacak, tlşede olduğu gibi durmaz ki ... 
Poll!I hiddetle herke&i ko,·du: 
- Çekilln oradan .• 
Blrkat adnn gerilediler. Fakat yine tece1•lııle &oku1m.P,a 

b&fladılar. Nlhayrt lk.Jncl bir polis förUndU. 
- Bir ş,ey mi "\-·ar'! Ne diye düdük çaldın? Diye yaklqh. 
- E'"·et, bu var ... 

DJter polis portakal yıtınına doğru etUerek: 
- ölmü~ ... Xa8ıl oldu da buldunuz T Kim gördü f Acaba 

kim \--Urdu? 
- Be:-r de bunu merak edlyorum ya .. Bu mÖlyö Ue bu 

ftn~ kızı burada efllmit cnede bakark~n l"O"<lüm. 

- Karakolda ifade verirken anlatınınız, ikinizi dı cö
türecetım. Orada raporumu '\'eririm. Buraya da bir ıedye 
cönderecetım. Sen buradan ayrı!nıa. Ve etraftan ldmae dı 
yakl .. muın, iyi dikkat et. 
-Pek&ı.. 1 

- Haydi flmcll ılz ikiniz de lıenlnıl• beraber karakola 
ceUn!z. 

Jobn telif ve heyecanla atıldı: 
- Mııd&mm da ceJmeaı limn mı T 
- Llzım deftl, elzem .. 
- Falc&t fena oluyor. Bafl)auk .. 

Helen o aralık Cözlerlnl açtı. Ve tıa,mı ııallıyaralc: 
- Hayır, lyUOftlm. Bayılmam. Size oös veriyorum. 
Jobn pn9 knın koluna clrdl ve poU .. ltar•t ederek: 
- Haydi cldellm. Yol cösterlnlz. Dedi. 

Tekrar Operarun önllnden ceı:l.Yorlardı. Helea'ln Cözle
rlnden yaşlar akıyordu. Karakol tam Operanın karfıan
da kurtunl renkU bir bina ldL tçerl cırc111er. ı..,. bir oda.
da polis komiseri kocaman bir deftere lrlr teYler yazı
yordu. 

Poll8 memuru ola.nJarı anlatırken kom.Je;er, lkJ gence 
dikkatle bakıyordu. Yanına yaklaşmalannı emretti. O
nttndekl bUyUk defte.re söyledlklertnl yaz.mıya haıırJandı. 
Jobn'a hitaben fl!ylece sorruya bu,ladı: 

- Polis ılzl bir portakal yıtıru i.ızerine efllmtş bir \."&

zlyette görmüf, öyle mı! Bu yıtınm altında da bir adam 
rMedt \'&.rmJ'i doj'ru mut 

- Evet.. 
- lımlnl2T 
- John Tl'encbam 

- Y .. ınızT 
(A:rkuı var) 

1 Püy 11'!l~~ J 
Dün Yirmi Bin 
Liralık İhracat 

Yapıldı 
Dün piyasamıza Toprak Of~ 

hesabına 1 1 vaııon buğday, 6 '~ 

1 
.• 

gon arpa, bir vagon yulaf: tıJ 
ca r ni:lmın a da 15 v~gon huğda~ 
1 O vagon arpa ve birer vıi0~ 

1 

çavdar, yulaf ve susam getirile
rek satılmı~tır. Son günlerde ,pr· 
külatif bir yiikselmeye maruz k•· 
!arak 2 3 kuruıa kadar fırl•Y1 

· usam ve ketcntohumları döO 
tekrar düımeğe başlamııtır. Dır 
şüklüğün devam edeceği ünıit ~ 
dılmektedır. Dünkü fiyatlar Z 
kuruştu. Bu fiyatlara bile ılı( 
yoktur. ihracat için talepler aı•1 ' 
mıştır. lsviçreye 25 bin kilo • 
fındık ve Finlandaya I 3 bin kil• 
deri gönderilmiştir. Dünkü ihrt· 
cat 21 bin lira tutmuıtur. 

Portekizde Kalan 
Kahveler 

Eski kahve ~irketi hesabı•' 
Brezilyadan ııetirilen beı bin ~d' 
val kahve deniz ablokası üzer••' 
Portekiz limanlarında bıraliılnııl' 
tı. Bu kahvelerin Lizhonda hU" 
lunduğu anlaşılması üzerine ıirkt: 
bunların oradan limanımıza nak' 
!ine teşebbüs etmiıtir. K•hveiı· 
rin Anı_erikad•n bu yol ile gelt' 
cek vapurlardan birine yiiklen~· 
rek getirileceği haber verilmi~tıt, 

Zeytin Stoku Azal dl 
Zeytin mıntakalarından ııel•' 

en son haberlere göre bu ae11e 

1 
mahsulün iyiliii nisbetindc k•li1' 
itibarile de yüksekliii zeytinci!« 
arasında mem'nuniyet uyandır· 

1 mıştır. Son yağmurlann da ai•ç• 
!arın beslenmesine yardımı d 0 ' 

kunmuotur. Havaların mÜfŞ1t 
ı ııitmeie haıladığı huııünlerde b•' 
zı turfanda yetiftiren köylerd• 
devtirmeye ba~lanılmak üz•r• 
hazırlıklar yapılmaktadır. Bu s•· 

! ne zeytin alıcılar da artmıı oJduk 
iiu için geçen seneden kal•n sto . 

' 

azalmıştır. Bu itibarr.. bu senek! 
zeytinlerin de kısmı mühim"11 

Balkanlara olmak üzere iyi fiyat· 
!arla ihraç edilecegi ümitleri art• 
mıftır. ltalyada mahsulün ıı.,çen 
ıeneden az olduğu öirenilrniıtil· 

1 BORSA 1 
17 El'LtlL 1940 

Kaparut 

Sterlin 6.24 
Dolar 132.20 
lovlçre Frc . 29.60:) 

Drahmi 0.997& 
Leva 1.6225 
Peçe ta 13.90 
Pengö 26.5325 
Ley 0.625 
Dinar 3.175 
Yen 31.1376 
lsveç Kronu 81,005 

Ealıam ve Tahvtlit 
Merkez Bankuı pefln 102.50 

Memleket Haberleri 

MUGLADA - Otomobil v• 
traktör toförü yetiştirmek üıer• 
llktefrinin 1 5 inde burada bit 
ıoför okulu açılacaktır. 

KA YSERIDE - Develi, ine•· 
•u ve Ürgüp kazalarındaki tet· 
kiklerini bitiren mebuılarımız dün 
de Bünyan ve Pınarh"lt k•zaları
na ııiderek halkla temasa bafla· 
mıı.lardır. 

BURSADA - Gruplar halin· 
de viliyetimız kazalannda yap"' 
makta oldutları tetkiklerini biti· 
ren mebus)arımız dün dönmÜŞ"' 
!erdir. 

TEKIRDAGINDA - Tekir· 
dağının Çorlu kazasına baiilı E> 
reğli köyünde, (Ereğli) adile •· 
nılmak ve ( l 2) köyij ihtiva et· 
mek üzere yeni bir nahiye teıkil 
edilmiştir. 

mm 
Bagbldl Program 

7,30 Program, 7,35 Hafit mıız;IC 

programı (Pi.), 8 Ajans haberleri. 
8,10 Ev kadmı - Yemek liatesi, 8.30 
Hafif mll.ılk devamı (Pi.) 

12,30 Program 12,35 Muhtelif tar' 
kılar, 12.50 Ajan• haberleri 13.ot 
Muhtelıf ,arkılar devamı, 13,20 Rad· 
yo 8&lon orkeıtra.c;;ı, 

18 Program 18.05 Cazbant (Pi.), 
18,40 Faoıl heyeti, 19.15 Konu~• 

(dl' politika hAdiselerl), 19,30 Muh
telıt fatkılar, 19,45 Ajans haberleri. 
20 Muhtelif ~arkılar devamı, 20,15 
Konuşma, 20,30 Müzik, 20,50 ez.çıt 

konseri, 21,15 Sinema sesi (Pi.). 
21,30 Radyo gazetesi. 21,50 Riyuetl· 
cUmhur bandosu, 22,30 Ajana haber· 
leri, 22,45 Dans mUziıl'I (Pi.), 28.80 
Kapanış. 
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iCMAL 
SiYASi 

Mısırın Vaziyeti 
Henüz Belli 
Olmadı 

S ollum mevkiinin İtalyan 
i . . kıtalan tarafında~ ioga· 
ıa~~erıne hasıl olan mütereddit 
lır 1Y7~ henüz a~dınlanmamıg· 
,, . Dun de iıaret ettiğimiz gibi. 
·•sır) 1 J 1 ıl l 1 ar, tn yan kıtaları daha 
't ed·-· 

b ıgı takdirde silahla muka-
e e .. 

'a ıçın evvelce vermit olduk-
d:h k~r~rda aabit olduklannı bir 

Ba ılan etmiılerdir. , 
a ~na mukabil Alman D. N. 
81
j aJ~nsı, Sollum'ün zorlanma· 

tı e bŞırnali Afrikadaki hareka
" n •tlamıı olduğunu bildiri· 
J0t 

ni l~tYan aalihiyettar mahafili· 
d n ugünkü lisanından, Sollum• 
li•n daha ileri gidileceği hiasedi-
1~0J · ~oma, Mısırdaki hareki· 
ti"' ngıliz: ordusunu istihdaf et-
f;ıni, ltalyanın Mısırla harhet

:c1k niyetinde olmadıiını tek-
r •Yor. 

lı:ı~u karıılıklı kararlardan .,u 
lnk~ıılıyor: ltalyan harekltı 
D lf&f etmeğe baılaraa, Alman 
~kN. B. ajansının söylediği ola· 
tii tır. Maamafih hidiaatın bu-

b .. nkkü ıidiıine nazaran, kat'i bir 
ıı .. 1 d urn vermek için talyan or• 

louau baıkumandanının vereceği 
cd n karara intizar etmek icap 
h er. Bu meselede siyMİ müla· 
.':(alarla askt(ri mecbujiyetle-
~ çarpııtıiı muhakkaktır. lhti· 
kal ltalyan siyasileri, Akdeniz 

1Yılannda Mısır gibi motörize 
orduya malik bir hükumeti ha· 
~ırn olarak kargılannda görmek 
~tcnıezler. O zaman harekatı 
k·İre eden baıkumandana o ıe-

1 de direktif verirler. 
Ç··Bizce bu ihtimal zayıftır. 

1 
.• unkü mihver siyasetinin it bö· 
"rnünde, lngilizlere Akdeniz f 0lunu kapatmak v.uifesinin 
halyanlara verilmiş olması mu· 
ıı.kkak gibidir. Akdeniz yolu· 
n~n iki kapıaından· biri Süveyt 
~ .duğuna göre, orayı müdafaa 
~ın. Mısırda bekliyen İngiliz or• 
~ lısıle heıabı kesmeyi ltalyan 
t'Unıandanı elbette arzu edecek
ır. -Ş. A. 

---
l'ar1rında mııımı ? 

Afrika Kimlerin Elinde 
Bu Zengin Topraklar Al~ı Avrupa 
Devleti Tarafından Paylaşılmıştır 
Afrika, bu harpten evvel de, uzun 

zamanlar, A\"rupa milletlertntn brr· 
aınr celbetmlştir. Çünktt Afrika, top· 
raklarının gımlşllğine nlsbeten az 

• bir nUfusu barındırmaktadır. Halbu· 
ki A vnıpahlar kendil~rlne dar gelen 
hudutlar içinde bunalmaktadırlar. 

Bundan başka Afrika büyük zen -
ginlikler kaynağıdır. 

ı 939 harbi ba.şladı~r 7.&rnan Afri
__ _._": kanın mUstaldl iki memleketi Mııır 

ile Ltbya idi. Bu iki memleket harl
clndcld yerleri altı Avrupa devleti 
paylaşmış bulunuyorlardı. 4:5.690,000 
nüfuslu cenubu garbi Afrtkaaı, ce-

• ~ nup Afİik'ası, Nyaasa, Tanganylka, 
!:'1!'91111!!!1...-"'"'" 111

1 

Uganda, Kenya, lngiliz Somaltst, Su· 
dan (Mısırla mUştereken), Nijerya. 

Kotdor, Slerra Leona İngiltere lm· 
paratorlutuna 40,090.000 nüfuslu 
Fas, Cezayir, Tunus, garbi Afrika, 
hatlılstiva Afrlkası. Madagaskar ve 
Somaltntn bir k11mı Fransa tmpa
ratorluğuna, 11,900,000 nüfuslu Ltb· 
ya, Eritre, Habeşistan, ve İtalyan 

Somalisl İtalya imparatorluğuna 

alt bulunuyordu. tııpanyanın elinde 
Fasın blr kısmı, Rio dö Oro ve İS· 
panyol Glne'sl; Portekizln elinde 
8.432.000 nutuslu Angola ve Moza.ın· 
blk; Bclçlkanın elinde de 11,000 nU
fuslu Kongo vardı. 

Toprak meaahası itibarile de mUs· 

temleke devletleri fU sıra ile gelmek· 
te idiler: lngUtere, FranA. ltalya, 
Portekiz, Belçika, İspanya. 

Akd ' . k'f'd' C b r · enızın ı ı ı e e ıtarık aynı zamanda lngiliz harp gemilerinin en mühim Uslerinden biridir 

Bütün dünya, endiıeli naza~- c E e· EL. 
Doktor Diyor ki: 

I Portekizlileri ve İngilizleri de be· 
arını çevirmi§, ehemmiyetle Ce- 1 ra~er harbe 'aürükledi. 
helitarığa bakıyor. Huıuıile bu ı J defa-Almanyayı ziyaret eden lı· TARIK lngi iz erin, 14 üncü Lui'yo 

D h 1 N 
kartı büyük bir kinleri vardı. Se· 

KARA SiNEKLER 
panya a i iye azJnnın yeniden b b' d F Cebelitarıktan bahsetmesi bu e- e 

1 
e. ransızların İngiliz tah· 

bemmiyeti arttırdı. tına Stuart hanedanını getirmiye 

Akd 
· h çalışmalan idi. Bu hanedanın aon 

.enizın ana tan olan bu Akd • • k l 2 · J 
b 

v 236 d b ı enızın ra 1 ncı ak, 1688 ihtilalcileri 
ogaz, sene en eri ngiliz- f d k 

1 
. . l l d b 1 J tara ın an ovulmuc ve Fransız· 

erın ışga i a tın a u unmakta- K •1 •dl l ili l h Y dır ve son derece müstahkem bir l l n ng z er ların imayesine iltica etmişti. 

İlkbahar, ;:tıar. •e Bftnbahar ayla· 
rında, havanın sıcaklıtı içinde., lnkl
faf eden bütlln tablatle beraber, bir 
takım böcekler \"e hafereler de or
taya ,,.yılırlar. Bunlar lçerlAlnde ka
ra ainekler, insanlara zarar \'erme
leri bakımından, en ön 81lfta bulu· 

' bahrt üıtür. Bi G cVeraset muharebesi> denilen r ün Ansızın bu harp çok uzun sürdü ve 1113 nurıar. 
Bu kocaman ve dik kayaya d Utrecht h d b 

1 
' e c mua e esi> ile itti. Kara ıılnekler, dalma pislikten Jtoş-

F enikeliler cAlube> ismini ver- şgal Edivermişti Ağ 
E 

4 ustoa 1704 de Amiral lanan mabldklardrr. Şnra:ra buraya, 
mKiılerdbi. ski Yunanlılar da Rooke'ni.n kumandasında bulu· kayıt8ıua, bırakılıp atılmış olan •Op· 
c alu a> veyahut c:Calpe> "der- b' I ·ı k 1 d R t Dahili N nan ır ngı iz filosu ansızın Ce- rl\ntlller, g1lbreler, yeme kınntılan, 
er i. oma mitolojiıine göre de spanya ye azırının belitarığa geldi ve bogv azı İşgal uz"1 maddeler Uzertnde yatf&masını 
cHerkülün ikinci diregv i .. "ıdı·. Bı'. bugünlerde tekrar Cebelit.a- cttı', " se,·er ve oralara yumurtalarını bıra-

rincisi, Cebelitarıgvın t" kar*ısın· rıktan bahsetmesi ve burası· a. " ı M d o·· M kırlar. Bu yumurtalar, u T.&manda 
daki cAbyla burn_u .. dur. { ı) Bu nın spanyanm bir cüz'ü ol· · a am 

0 ontepan'ın oğlu " K t o·· T ı · kemaıe ıeterek bir ııürtl ııınek hAıııı 
burun, Boğazın öbür tarafında ve duğwlu aöylemeai vesileaile on o u oz un ve Amiral ederler. 
Afrika sahilindedir. <>kuyuculanmız.a Cebelitan· .Pointiıı'in filoları kootular. Fa-V.n b' tari"b . • . kat pek geç kalmı,.)ardı. Bir kara slnettn hayatını tetktk 

Bir Fenike efsanesine göre, 0 -· ır çeaını venneyı • eden bazı meraklı lllAnlar, bu bay-
Herkül bir seferinde buraya uğ· faydalı buluyoruz. Arşidük Şarl, Barselona çıktı. \'8ncıkların akıllara hayret ,·erecek 
re.mı§, Okyanusla ciç denizi>. Katalonya ve Aragonu zaptetti. bir tenu\U bereketine malik oldu· 

· Akd · · b' l . k . . 5 inci Filip' e, budanmıs bir kral- A- bl da hl 1 
yanı enızı ır eştırme iste· sonra bu boğazı yıne kaybettıler. ılık bıraktı ~ . "'una ''e r yaz eınuuıın r " ne-
mit ve bir omuz darbeaile iki sa• Şarlken'in ıon evladı lspnn· . · ğln, yüz binlerce yavru bAarl edebile· 
hili birbirinden ayırarak bu bo- ya Kralı ikinci Şarl, Sonteırin İngfüzlerc gelince: Cebclitarık· cek derecede, bol yumurta yumurt· 
ğazı açmıştır. 1 700 de ölürken tahtını Fransa tan ayrılmadılar. Jspanyollarla Jadıfını görmüşlerdir. 

Araplann ispanyayı istilaları• Kralı 14 üncü Lüi'nin tor~nu Dük Fransızlar birkaç kereler ve bil- Bazı hastalıklar nrdır ki, lnaan-
nın bidayetinde Emir Musanın Danjo'ya terketti. Dük, S inci Fi· has~a 1?.79 

ve 179 3 de Cebeli· dan insan& butaşmaları t~ln aTada 
, 

1
• ') · · tarıga hucum tt'I f k h 1" kumanda_nı c Tarık bin Zeyyat>, ıp unvanı e ispanya tahtına otur- d f d . e ı er, a at er bir hayvanın bulunmasına urum 

rislneğln, '.i'lmıte bltfn oynadığı rol 
böyledir. Bunlara hekimlik dilinde 
(ara hayvanı) diyor!~. Fakat kara 
•ineklerin butalık mUrropları kar
ıısındaJd vaziyeti böyle ddildlr. On
lar, ı:Ubrele~. !!llprüntüler, blr~ok 
pislikler Uz.erine konarak oralardan 
ayak "·e hortumlarına bulattrracak
lan mikropları alıp uı.ak mesafeler· 
dekt sağlam lnunlar ' e gıda madde
ler! üurlne ıa,mıak •uretlle, buta· 
lıklann 11lrayetlne vasıta olarlar. 

Bir mlhanUdyetle kara sinekler 
tifo, pıu-a tlfolar, Dizanteriler, ''erem 
hattA Şarbon slbl fena \'e tebllkell 
hastalıkJann bulatmASına sebep ol· 
maktadırlar. 

««li'lnek ufaktır amma tnlde balan· 

dırrr» diye meşhur bir MJs <rardır. 
F.vd slnl'k ufaktır. Fakat y&lnn 

mlde~1 detll tnııanların 111hhattnl de 
bulandınp afır haııtalıklara kapı &<"· 

:rn&111 itibarile, oynadığı rol peı. bft· 
,11ktUr. Kara slnettn ufak olmaııma 
bakarak alclanmıyalım. O, ınhhatf -
mlzln en bliyük düşmanıdır. 

71 O da Herkülün a,çtığı bu boğa· du. Fakat, Avusturya hük\lmeti, e asın a hezımete uğradılar... "·ardn". ÇUnkü o hast:ıt .. iın mlkrop-
zı ıeçti. Ve lngilizlerden on asır bu parlak hediyenin f ranıaya ve· ı F. S. \arı, aray& ciren hayçancıtm vü • 

Kara sinekle, r.1441 blr sarette 
mücadele etmekle btrook balltabklar
dan korunmayı temin etmtı ~• aat· 
lttımm kurtarmıı oluruz. 

Dr. NURi ERGENE evvel bu mevkiin stratejik ehem· rilmesini kıskandı, daha doğrusu cudlinde bir olgunl&IJma deYresl ce-
miyetini takdir ile güzelce tah- Fransanın büyümesinden, kuv- (t) Bugünkü ~epte... ctrmek ururetlnd~lr. ~rtm&da •iV· 
kim etti. Arap kuvvetleri C~pe vetlenme~nden korktu, Fili~in ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~=-~-~~~~~= ... 
tepe1ine ycrleıtiler ve buraya .ku- saltanatını tanımadı. 
mandanlarının ismini verdiler: l -4 üncü Lui. carlık Pirene hu· 

ıngilterede adam b11•1na sene· cCebelitank> dediler. Bunu Av· dudu kalmadı!> diye seviniyor· 

d 
.,. rupalılar cCibraltar> a çevirdiler. du. 

e 78, Amerikada 67, lavlç-

d
tede 59, Almanyada 55, HoUan- Tamam 750 sene, yani 711 Halbuki Avusturya imparatoru 

MDHRô 0 NöN DIEVRIALEMD 
Yazan: MiHRi BELLi 

ada 31 mektup yazılır? den 1469 a kadar bu kocaman r Birinci Leopold dö Habsburg 
kaya parçası Endülüs Araplarının İspanya tahtına, ortanca oğlu Ar~ 

• elinde kaldı, Sonra, cEyi IGuz- şidük Şarl'i geçirmek istiyordu. M eşlıur lngiliz muharriri man> deyrinde lspanyollara iade ı Bu sebeple ordularını İspanya 
Bernard Şov hayvan eti olundu. lepanyollar 252 sene üzerine yürüttü. Holandalıları, 

Yettıez. Şimdiden yazdığı va.si·=========================== 
~~t~~~mede fU emir vardır: cöl. 

1 
ugum zaman cenazemi insan· 
ar ta.kip etmesin. Öküzler, ko· 
~Uhlar, tavuklar, kavanoz için. 
He ca~lı. balıklar takip etsin. 

B u L M A c A 

. er bı rıne ( Bernard şov) sağ , • • ' 10 n 
;ken bizi yememişti, diye bir ,-..,.......,..._,.......,.-s.., • ,....;':..,_::--~...;.;;..~., 
ev1ıa asılsın ... > 

Türk Kuşu Tayyarecileri ' 
Mersinde • 

)( Mersin, 17 (A.A.) - Hava ., 

YUKARDAN AŞAGIYA: 

1 - Birinin elinde oyuncak • Blış 
gezen 2 - Yanmıt kömUr 3 - Mil· 
z1k • AnlabJıa 4 - Solun tersi 15 -
RUtubet • Bir meyva • Ustat 6 _ 
Şarap • BUyilk aile 7 - Ata • Ko
parma - Pus 8 - Vücuttan aızan 
ıu 9 - Şehir • Telsizin teli 10 A· 
kıl 11 - Bir erkek lamı - Tancll un. 
otlrın\tJ BULMACANJN HALLİ 

SOLDAN SAGA: 
urumuna mensup tayyarecileri· 

ltıiz dün buraya gelrrıii, Vali, 
~omutan, Belediye ve Parti Re· 
ısleri, Hava Kurumu lzalan ve 
milli teşekküller mensupları ile ıı 

ı - As: Ada: Sa<ha) 2 - zokıt; 

-,AYln 3 - Ba.şagel@n 4 - Alil; Rl
'---..:....-'-....ı........ı- re (erir) 5 - Alatlle e - Hab; Kav; 

0 n binlerce halk tarafından kar· \..-..:...-!.._._-.ı-
rılanmıotır. ParaıütçUlerimiz at· 
aına gösterilerinden önce Emin 
~)j Y aıın tarafından havacılıia 
ıı.ıt bir söylev verilerek dünya ha· 
~iseleri önünde Türk milletinin 
ıı.vacılığa verdiği önem ve bü

tün memleketin sarsılmaz bir küt· 
le halinde Milli Şefin etrafında 
tc~kil eylemekte olduğu birliğe i
şaret eqilmİ§, Kurum gençlerinin 
Yapmakta olduiu bu seyahatlerin 

SOLDAN &AOA: 

l - Bazı sebzelerin sert göbeği • 
Riyazt bir Ulm 2 - Doğurtan 3 -
Esir • Donuk - Bir millet 5 - Muh· 
tıra 6 - Sesli iki harf - .Ayni lkl 
har! 7 - .Aslller ve imtiyazlılar zUm 
resi 9 - Polonyalı • Maden kiri -
BütUn ıo - Bir sayı 11 - Kuşak 
Bir böcek. 

!Hn 7 - Ana baba S - tıeı; Nn· 
tu(k) 9 - Kıvıramaz 10 - Caka; 
Unut 11 - b(mir); An; Na. 

YUitARDA..o.'"'i AŞAGIYA: 

1 - Az: Ahu; Ci 2 - Soba; İkaz 
3 - Kalabalık• - Aşil; Neva 5 _ 
Ala.kalı 6 - Ada; Tab; Rur 7 - E· 
rivana 8 - Alil: Bu mu? 9 - Ye· 
rebatan 10 - Sine; Uzun 11 - An; 

Ana; Ta. 

ıtayeleri anlatılmııtır. Bundan YARIN AKŞAM 

Kış ortası kırda, ayazda berbat 
bir gece geçiriyoruz. 

_ 5 _ 1 meme mUSaade etmediği bazı kUfUr- lelerinin yolunu tuttuk. lçine daldı· 
ıert savurarak g-aza basıp sUraUe u- tımız ıokaklarda pek de kravaUı a· 

Yolun kenarında bir ağaç arkasında zakle.ştı. Bunu yaparken epey ihtiyat dam& rastlamıyorduk • 
gizlc.'ldim. Gizlenmem ile geçen oto· ıı da\Tan~ıştı. Küfüre başladığı U.• Nihayet meyhanemsi bir yerde a.
moblllerden birinin durması bir ol· man bizden en &(la!ı on metre meaa- radığnnız yardunı bulduk. Nefeai iç· 
maz mı? Tom, otomobil Sahibini iki· fede tdl. Torna dedim ki: ki kokan peripn kılıklı yLflıc& bir 
mızı de almrya ikna etmiş olacak ki, - D'11'1ek bu gece temls hav& kok· adam bize sordu: 
beni çıığrrdL Böylece yolumuza de· lıyarak uyumak kısmetmiş. Etraf· - Garbe doğru mu gidecekainlz? 
vam ettik. Hiç Hayk wıulU bedava tan biru ot toplans. RUzglnn pek Tam adamına çattınız. Ben bu mem· 
otomobil seyahatinde tali bUyUk bir tesir etmediğ'i hendekte birer yata· lekeU kant karıt guıni.şim. YUk 
rol oynar. Bnzan kendi lstlkametlniz cak yer hazırlarız. Buraeı aa.ndığt· trenlerindeki yaftaları benim gibi i· 
de binlerce kilometre giden otomo- mız kadar fena değil . .Amma ikimi· yl tanıyan az bulunur. Oğlum, ben 
blllcre rutıarsınız, bazan da vakti· zin de gözüne uyku ~rmiyKek. tam meslekten ser.;erlytm, anladın 
nlzin çoğu yol kenarlarında geçer. Vakit geçirmek için konutmıya mı, meslekten serseri ... 
Bizi otomobiline misafir edenler bir daldık. Tom, TUrk!yeye kadar ya- - Bizden bir bira iç d~ bize bir 
kaç kilometreden aonra başka isti· pacağım aeyahatin her merhalesi hak lylllkte bulun. Al fU kalemi, fU kl· 
kamete saparlar. Şimdiye kad&r bı· kında ayn . ayrı tavsiyelerde bulu- ğıdın Uzerlnde bize gideceğimiz yer
z!m talllmiz ya\·~r gitmişti . nuyordu BUtün dünyayı avucu gibi leri tarif et .• Şonra trenlerden han-

Fı:ıkııt işte o gUnUn akşamı aksi· biliyordu: gt yaftayı tqıyanına binelim ki, bizi 
ilk başladı. l{UçUk bır kasabıı dışında · - Dediğim gibi, J&ponyada uzun mUmkün mertebe San Fraruıiakoya 
bekliyorduk. Akşam olmuş, ortalık mUddet kalma. Biran evvel kapağı yaklattıraın: Buradan San l"ranıts
kararmıya başlamıştı. Viran Fordu Çine at Oruı hem daha ucuzluk· koya dotru sid•n yük treni yok mu? 
Ue geçen bir çiftçi durdu: tur hem o kad&r zabt ve rapt yok. ln j - Blra için çok t•kkUrler ... Siz· 

- İsterseniz binin: d<ıdi. Yalnız sanın b~ına bin tUrlü macera gelir. ter iyi adamlara benziyorsunuz. 
on kilometre ileride anayoldan sapa· Geçen yıl ben Ş&nr;hayda iken ba· Sonra masaya abanarak bize usun 
cağım. O zamana~kadar ortalık da şrmdan tuhaf bir vaka geçti anlata- usadıya izahat verdi. 
kararacak, silkti} gece yolda kalmı· ynn sana: Bir gece d&r bir aokakt& Meyhaneden çıktığımızda arka• 
yasmız! yUrUyordıım birdenbire... dBfımın da, benim de keyfiml.Z ye-

Geceleyin Hiç Hayk urulUnUn iyi Böylece l!f saatlerce uzadı, nl· rinde idi. Birkaç gUndenberi Dk de· 
neUce vermediğini bile bile çiftçinin ha~·et uykumuz geldi. usanıp oUara fa olarak doyasıya yemek yemiftik. 
davetini kabul ettik. g!SmWdUk. Mf' .. 'ıan<ıdekl yemek fiy&tla.rmı bUt· 

Viran Forddan indiğimizde orta· J!:rtE'!!I gUn talilmiz tekrar açıldı. cemlze uysun buldutumuzdan ya-

FELEK 
- Yazan: B. FELEK 

Kesik Baş 
Bu kimsesiz bedbaht ara sı· 

ra meydan~ çıkar. Kih 
ıur haricinde bir.hendekte, kih 
yangın yerinde bir viranede; ya. 
gazete kağıdına, ya bir paçav· 
raya sarılı olarak bulunur. Ken· 
di haline kalsa, toprak olup gi
decek iken, meydana çıkar çık
maz o karakoldan bu karakola 
•eyahat eder. 

Hürmet. ıefkat, merhamet 
ıörec.e.lı: yerde nehetle kar11la· 
nır. Herkes ona fÜ.pheli bir na·· 
zarla bakar. Ve çoğu istikrahını 
gizlemiyerek yere tükürür. Ne· 
dir biçarenin suçu canım 

Gövdcainden ayrıldıysa ka
bahat onun mu) 

Sar;ldığı eski bohça, ya gÜnÜ 
geçmi§ gazetede kalsa idi, ne 
kimseye zararı dokunacak. ne 
kimse ona ilişecektil 

Ne diye tedirkin ettiler, bi
çareyi) 

Ettiler de ne oldu) Sahibini 
mi buldular? 

Bulsalar ne olacak) Yerine 
mi yapışacak? 

Hem .. esik başa olan bu hu· 
ausi alaka ne? 

Keıik, yalnız ha§ mı vardır 
hu alemde? 

Keıilmiı ümitler, kesik baı
lardan bin kere fazladır. Onlan 
bulup tamir etsek l Kesilmiş na· 
!akalar ondan da çoktur. Bun· 
ları yenilesek 1 Kesilmig sesler 
kim bilir ne kadardır? Onları 
söyletsek .. (Ağzı karalar hariç!) 
Kesilmiş maaşlar varsa tekrar 
hail anmasına baksak l kcsilmao 
alakaları bulup yeniden tesise 
çabalasak 1 

Kesilmiş nefes varsa, onları 
soluklandırsakl Ve kesilmiş e
lektrik, su, hava gazı varsa iade 
etsek güphesiz kesilmiş bir başı 
alıp üzerinde uğraşmaktan bin 
kere daha semereli İl yapmıı o
luruz. Çünkü gövdesini bulsak 
da kesik başı yerine koyamayız. 

Hem ne telaş ediyoruz efen· 
diciğiml 

Kafasız: gövde bir bu kesik 
başınki midir? 

Fay dalı Bilgiler 
GÜMÜŞLE.RlN LEKESlNl 

NASIL ÇIKARMALI? 
Lekelenmlt ctımtı~ aofra tokırn

lamıı, ~tal bı,aklan bu lekeler
den kurtarmanın ve parlatmanın 
pratlk ve ucu& bir usulü \'&!'clır. Bu 
eşyayı içinde patates haşlamf! ııu 

De yıkamak klfldJr. Bunu )ıaptrk
tan ııonra ~kalamalı, blr güderi 

ile •llmell. 

MUTFAK BEZLERiNi NASIL 
TEMiZLE.MELi? 

Mutfak Te bulafık MzleJ'lnl teo 
mldemek tçtn bunları l~ne blral 
boraks kanttınlmıt ııuda kaynat· 
malı, sonra yıkamalıdır. Yatların 
c.ıkmaaı ~ e be'&Jerln yıkanmaaı ~k 
kolaylaşır. Fazla olarak boraka 
dezenfekte edici bir maddedir. 

YANIKLARA KARŞI 
E'' lflerlnde cUkkataWlkle ellerde 

ufak tefek yanıklar oldutu ~oktur. 
Ecr..acılardan az bir miktar toz ba
llncle (mayi almayınız) aattplkrik 
«ıdarlk f!derek bunu bir litre aoğnk 
11uc1a eritiniz. İcabında yanık yeri 
bu su ile yıka),n~ Ağrı derhal se
ı;:er. Yara wı kabarcık ha!lld olmaz, 
bir kaç gün lc;lnde de hlı;-blr iz kal· 
ma:r;. Yalnız bu mahlö1 clldt .arar· 
hr. Bunu da elleri aaltborlklt 1111 I· 
le yıkayarak geçlnnek kabildir. 

MILANEZ YUMURTA 
SahaDID dlblnt bir bıçak sırtı ka

lınlıiJDda tereyaiJ tabakası ile ört 
meli, yağın ttııttıııtl baştanbaşa p
yet ince ekmek içi dDlmlerlle kap
lamalı, ekmeklerin U9tilne de ktiçttk 
küçtik ı-rtıye.r veya k89U' peyniri 
dlltmlerl yerleştirmeli. Bosma4an. 
ve utıtmadan blr kaç yumurta in· 
rarak biraz toz ve biber eJanel1. 
Sonra bunu pyet baftf .teft.e y.
.,.. yavaş plfll"lllflli. Ucuz. un. ve 
mapddl btr yemek yapılmıf olar. 

sonra tayyareler uçuglara ba§la· 
mı,, earaşütçüler, halkın co,,kun 
te~ahüratı araaında muvaffaki· 
Yetli atlayı,,lar yapmıılardır. At·. 
ln:rıcı Bayan Muzafferle Edibeye 
kar,ı gösterilen takdir hisleri çok 
ıçten olmuıtur. 

1
• p E K Dtlılyanm en bUytllı Rejisörü 'ta ''llyALonlEarKSANDR KORDA'nın 

·~ S&rflle ha.ztrladığı 've 

ıo.000 FIG'ORAN'ın 1•t1rak ettiği muazzam sahnelerle dolu 

lık tamamile kararmıştı. Issız bir Bir günde 500 kilometre kadar me- ı·ı 1

•
0 

t geçen birkaç gUnUn &CJ8ını çı· 
yerde idik. Etrafta bir tek ışık bile safe gittik. Geceyi de aobaar bir dU· karmıştık. Seri adımlarla ihtiyar Hr· 

yoktu. Soğuk r;ızga.r da gene alabil· ziye yanan bir otobüs bekleme ye- hoşun tarif ettili yoldan yUrUdtlk. 
diğine esiyordu. Pek seyrek geçen rinde geçirdik. (Dewmu var) 
otomobiller dıınnak şöyle dursun ya- Sonra tekrar yola çıkıp öğle vak- :::::r=:===::z:========================= 
vaşlamıyorlardı bile ... Isınmak için ti Teksaıı eyaletinin büyücek bir feh· TA•ı• a•ıa• 

sinenlasında ---=-~_.:.._.---=-================ 

1 
TAKVİM 1 

18 Eylfıl 1940 
ÇARŞAMBA 

\•n.: JIMO - A'l': 9 - GnN: 262 
Rl'l\lf : 1856 - EYL'CL: 15 
HiCRi: 1859 - ŞABAN: 115 • 

\'AK1T • VASATI '.EZANI 

GÜNEŞ: ti.-13 lı.28 

öGLE 12.08 5.53 

lKl?\'Dl: 115,34 9.22 

AKŞAM: 18.14 12.00 

YATSI : 19,18 1.82 

İMSAK· 4.03 9.47 

KANLI DAVA 
Şaheııerl gösterilecektir ı 

AŞK-HEYECAN·MOTHtŞ..KOBKUNÇ ve MUAZZAM SAJr.lı'ELER 

lstanbulun en 'ık ve kibar baJkmm Sineması 

MELEK BU AKŞA~f 

YeDJ •lııeaıa me,"&lmine 1>a4lıyor. 

KADINLAR OTELİ 
Balf Rollerde: 

ANN SOTHERN. LİNDA DARELL: JOYCE COMPTON 
Ayrıca: l - TAYY.ARE ile getirdlğ!mtz en son FOKS JURNAL 

2 - RENKLİ ).1QDA GAZETESİ 
D 1 K K A T : Numaralı biletler bugUn sabahtan itibaren aldırılabılır 

Telefon: 40368 

yerimizde zıplıya zıplıya bir iki sa- ri olan Dallas'a vardık. 
at boş yere bekledik, Yol kenarın- Artık Hiç Hayk, yAni bedava , 
da durup ı.,aret etmenin beyhudell· otomobil usulilc seyahatimiz sona ı 
ğlnl anladık. UZ."\ktan bizim istika· ermişti. Cenup hattile garbe dofru 
mete giren bir otomobil görUnmUş- giden yük trenlerinden birine bura· , 
tu Kollarımızı açarak yol orta.sına dan aUıvacaktık. ı 
çıktık. •Geleni durmıya mecbur et - Dallas'dan her iklmiZ de evvelce bir 
tlk. Sonra yaklaşarak: kaç kcrre ıec;ml' ve 'elui gezmi• 
~ Size karşı bu şekilde hareket oldutumuz için burada fazla vakit 

ettiğimizden mUteessirlz, dedik. P'a- kaybetmeden yola de\'&m etmiye ka· 
kat o derece çareslr: kaldık ki ... Biz ra.r verdik. 

. seyahat eden iki talebeyiz. Bakın o- ssırduın: 
tomobillnlzde de boş yer var. Blzl - Acaba trene atlamak için en 
buraya en ,yakın bir kasabaya kadar uygun yer neresidir? 
götUrUn de bari gecE'ııln 11nğuğ11ndıı - Gel, fehlrde şöyle bir dola,a • 1 

dışarlarda kalmasak ... d•dlk. lım. Belki bize yol gösterebilecek bl·' 
Otomobıldeki kırmızı yanaklı şlş- rlnl bulunız. 1 

.. 

SARA.Y 
Milyonlara mal olmUf Film~. On binlerce artist \'e figüran... BUtUn 

dünyada en fazla okunmuş sinema romanı ... 

POMPEİN SON GÜNLERİ 
Mevsimin ilk T 'O R K Ç E 

Baş ltolltrde: 
SÖZLU sUper filmi 

MARIA KORDA - VICTOR V ARKONI 
VezU volk&nının lndifaı ile harap olan günahkAr memleket. .. Zevk ve 

ııefahat ... ltUnQş llemlerl ... Fahlfeler ve LUks hayatları ... 

/tAveten: FOKS JURNAL - Hali 
Hazır Haberleri. man &damın yUzU hıddetten bUııbü-1 BiZP. yol göate.recek adam 1stan· j 

tun ıuzardı. bıze hain hain baktı bulun Şişlisine benzer mahallelerde ı 
Edep ve terb!yenın burada tekrar et· bulunamazdı. Onun ıçin fakir mahal- ',._••••••••••••••••••••••••••~ 



Hitler İspanya 
Dahiliye Nazırı 

İle Görüştü 
Berlin, 17 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 
Führer, bugün Von Ribbe.n

trop ·da hazır olduğu halde la
pan ya Dahiliye Nazın Serrano 
~uner'i kabul "etmİ§tİr. Hitler, Ja
panyol Nazın ile uzun müddet 
görütmüttür. 

Dahiliye Nazırı Frick, Suner'in 
şerefine bir ziyafet vermiftir. 

Rı"bbentrop'un Remıi Kabulü 
Berlin, 17 (A.A.) - Alman

ya Hariciye Nazırı Von Ribben
trop bu akpm Adlon otelinde is
panya Dahiliye Nazırı Serrano 
Suner ıerefine bir resmi kabul 
vapmıtJır. 

Alman Guetelerinin 
Metbü Senası 

Berlin, 1 7 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Alman gazeteleri, Jspanyol 
Dahiliye Nazırı Serrano Suner'in 
şahsında General Franco'nun en 
sadık taraftarlarından ve mühim 
mesai arkadaılarından birini ve 
mihver devletin dostu olan bü
yük laapnyol'u selimlamaktadır
lar. 

Lokal Anzeiger, Serrano Su
ner0in ltalyaya yap_mıı olduiu 8C

yahati hatırlatmakta ve mumai
leyhin ltalya ve Almanya hakkın
daki sempatiaini hiçbir zaman 
;izlememiı olduiuna ipret et
'1lektedir. 

Alman Sporcuları 
Balkanlara Geliyorlar 
Bertin, 1 7 (A.A.) - izhar e

dilen arzu üzerine Rayhf spor ıe
fi. llkteşrin ortalar;nda 80 kiti
lik bir ekiple Balkan memleket
lerini ziyaret edecektir. 

Bu seyahatte gaye, çeıitli spor 
gösterileri ile Alman modern be
den idmanları hakkında bir fikir 
vermektir. 

Alınan ekipi. ,Bükref, Sofya, 
Belarad. Atina ve 01.impiayı zi
yaret edecektir. 

16Milyon kişiyi silah 
altına cağıran kanun 

' (S.,r blrineldfl) 

la zayıf oldukları için tecavüze 
kurban gitmiş olan birçok mem
leketlerin uğradığı müthiş akıbe
te bigane kalamayız. Milletimizin 
arzusu, zulmetin memleketimiz 
üzerine çökmesine mini olmaia 
her zamandan daha ziyade az
metmio bulunmaktır. Vazifemiz, 
memleketimizin bir tecavüze 
kurban olmasına mini olmaktır. 
~uklarımızın ve torunlarımı
zın mukaddes miraslarından 
mahrum edilmelerine bütün vası
talarla mini olmak vazifemiz
dir.> 

Mecburi askeri hizmet hakkın
daki kanun mucibince, 400 bin 
kiti silah altına çaiırılacaktır. 
Bunların arasında 36 bin de zen
ci vardır. 

Harbiye Nezareti, milli muha
faza kıtalarına mensup 3S. 700 
subay ve erl. nizami orduya da
hil olmak üzere 1 S T eırinievvel
de müracaate davet etmiftir. 

Amerikan Donanmaaa Paaifikte 
Santiago -Kaliforniya- 17 JA. 

A.) - Bahriye Naz:ırı Knox, A
merikan dona~aaına mensup 
harp gemilerinden bir grupun 
Birleıik Amerikamn Büyük Ok
yanus sahillerine gitmeJl üzere 
dün Honolulu ·dan hareket etmit 
olduiunu bildirmittir. 

Mumaileyh, her biri 30 semi
den müt~kkil diğer iki srupun 
ayni mahalle gideceklerini ilave 
etmiıtir. 

Her grup, Birletik Amerika 
wlarında 1 5 gün mezunen kala
caktır. 

Panama Kanalına Ancak 
Havadan Taarruz Miimlriindir 

Santiago -Kaltforniya- 1 7 (A. 
A.) - Knox, timdiki istisnai va• 
ziyet dolayıaile Nicaraııua' da bir 
'kanal hafredilmeaine tarafdar 
olmadığını aöylemİftİr. Halihazır
da Panama kanalı üzerinde inp
ema teİebbüa edilmit olan muaz
zam seddin vücude setirilmeai 
daha mühimdir. 

Knox, Panama kanalına ancak 
l.ava yolile taarruz edilebileceii 
fikrindedir. Mumaileyh demittir 

Cezayirde Bir 
İngiliz Tayyaresi 

Düşürüldü 
Rabat, 1 7 (A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
14 Eylul günü Caaablanca ya

kınında kara suları üzerinde u
çan bir İngiliz deniz tayyaresi ıe
hir üzerinde talim uçufu yapmak
ta olan bir avcımız tarafından 

görülmüttür. Tayyareyi tethia et
mek için üzerine c!oiru giden av
cımıza lnıiliz tayyaresi ateı aç
mlflır. Avcımız derhal mukabele 
etmit ve Jngiliz tayyareıi alevler 
içinde denize dütmüıtür. Cezair 
bahriye kumandanı vak'a mahal
line derhal bir devriye gönder
mit ve üç lngiliz tayyare zabiti 
kurtarılmııtır. 

Çörçilin 
Nutku 

(S.,ı birluclde) 

tatili Huaflldan 8-denmdır 
lnctıterenln ve lrlAndanm isWlaı 

maksadile Alman gemi ve mavnala
rmm yayılmuı devam etmektedir. 
Fınatm m.llaait olduğuna hükmetti
ti anda HIUerin bir tetebbtls yapma
sını beklemeliyiz. Blnaehaleyh her 
tilrlU ihtiyati tedbirlerimizi idame et
meıtyts. ~anın gemi t.aıı.ldatma 
ve ~ıca askeri hedefierine her gece 
yapılan 9iddeUi bombardımanlann 

dil9mana lra.a ettlll bu&rları dete. 
rinden az tahmin etmemeliyiz. Dllf
man remilerine ve mavnalarına ln
klr edilmez bir surette clddt huar· 
lar verdlrilmlftir. Avam Kamarasını 
teml9 edebilirim ki, geçen zaman zar 
tmda kuvvetlerimiz denizde, karada 
ve havada kat'! olarak inki~ et -
mı,ur. 

Diifmanm Tayyare Faikiyebnde 
Rahneler Açılnuflu' 

Pazar ıünkll hareklt, bugüne ka
dar lngllla hava kuvvetlerinin yaptık 
larmın ne parlağı ve en fazla .semere 
vereni olm~tur. Dllfmanın adet fai
klyetlnde bUyllk rahneler açıldJtını 

t.Jlnün ettlr.c•k ~ sebepler ~ 
dır. Uzamakta olan bu harbin netice
sini müteaaylt bir emniyet havası i
çinde be.kliyebllirlz. 

Efkin Umumiyeyi Teıvit Etmek 
istiyorlar 

Tethi' ile sakinlerini it.uta almak 
\"e kargqalrğa sevketme.k ümidtle 
\'e bu suretle bunların hükCmete te
tıir ederek sulh yapması vahimesUe 
Alman hücumları bilhL'll!a Lohdra 
sivil halkına tevcih edllmi,tir. Buc
klngham sarayına ve sevgili kral Ye 
kraliçemizin 'ahıslarına tekrar edi
len hücumlar, barbar evaa!Janndan 
mlda efk~n tunumlyeyl t .. vı, &ibl 
bir maka&t istihdaf etmektedir. Ta· 
bil bu htıcumlar iatihdat ett11ı:lerl ga
yelerin aksine bir akaülAmel dotur
mutlar, kral ve kraliçeyi mUftereken 
maruz kalman tehlike gibi yeni ve 
mukaddes bağlarla millete bq'lamıt
lardır. 

Bednam Bir Düpnan 
Bu hUcumlar, bednam bir dU.,ma

na kartı yapılan harbin sonuna ka
dar takip etmek azmini bUtUn kalb· 
lerde kuvveUendlrmiflerdlr. 

E)'hil Za~ 
Atustos sonuna kadar zayiat ra

kamlannı vermi,tim. 
tı:ylaIUn birinci yaruımda erkek, 

kadın ve çocuk olarak tahminen 
2000 kiti ölmU., ve yine tahminen 
8000 ldfi yaralanm!ftır. Hava bom
bardrmanlannın ubep oldutu bu a
ylatın bette d~rdtı Londrada vertı
miftir. Birçok hastaneler, ldllaeler, 
t.bideler hasara uğramıştır. Fakat: 
harp kabiliyetimize lras edilen za
rarlar haYt"et verecek derecede az ol· 
m~ur. 

Harbin bidayetinde b&flanan bU
ytlk programlara göre, lmalltm 
muntazaman artmasını ancak ~mdl 
idrak etmekteyiz. nu,manın gayret· 
lerlne, rağmen bu tezaytldlln devam 
ettiğini ıörmek mem11unlyet verici 
bir hldiffdlr. 

Ordu telJl<ilAtında ancak 250 kl,l
lik bir zayiat opaama mukabil hava 
htlcumunda sivil q&U arasında 10 
bin kl,ınln ölmilf veya Yaralanmqı 
olması bunların ne derece kasdt ve 
hedef aeÇmeksizin yapıldıklannı ia
bat eder. Hava müdafaa te.,kilt.tınua 
da tesirini lçat etmiftir. 

Aiu' Vuifeler 
Times vı\dlalnde sekiz mU_yonu se

çen muazzam ntlfuauR sıhhatini mu
hafaza ve latlrahallnl lemin, bunla
ra btltün lhllyaçlannı tedarik, evleri 
yıkılan veya tahliye ettirflenlerin ih· 
tıyaçlarmı temin vazifesi, htlkQmet 
makanizmasını bütün alAkadar ma
kamlan durmadan bir &"aYt"et sartet
tirecek kadar ıermı,ur. Bu ağır \'e 

cBu sebepten dolayı 
'1Wrlel'i1° nizin ve üslerimiz.in 

• arttırıyoruz.> 

tayyare· mutlak vazife muvaffakıyetle ve 
mikt,.ıı · mQeair bir &Ul'elte yapdmlfbr. BO-

i tan lllftCUdi1et .,. m..a •iet-=•s 

Bulgar Meclisi 
Toplantıya 
Çağırıldı 

Roma, 17 (A.A.) - Stefani: 
Romadaki Bulgar elçiliği, 1920 

doiumlu Bulgarların ve timdiye 
kadar askeri hizmetlerini ifa et
memi§ olanların bu hususta yapı
lacak muameleyi öğrenmek üze
re 25 Eylule kadar elçiliğe .müra
caat elmelerini ilin -etmiftir. · 

Sofya, 17 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Bugün netrolunan bir karar
name ile mebusan meclisi 20 Ey
ltilde fevkallde surette içtimaa 
davet edilmittir. 

Türk-Rumen 
Ticareti .... 

(B-,1 birincide) 

bu hesaplar tetkik ve tesbit edil
mittir. Varılan neticeye göre a
rada husule gelecek farklar naza
rı dikkate alınarak iki memleket 
arasında ithalat ve ihracat vazi
yetleri tanzim edilecektir. Müza
kereler son safhaya isal edilmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla iki üç 
gün içinde temasların tam ve mü
sait neticeler alarak nihayet bul
ma11 kuvvetle tahmin olunuyor. 
Limanımızda beklemekte olan 
Rumen vapuruna da birkaç gÜ
ne kadar mal yüklenecektir. Ru
men ekıperleri alınacak mallar 
üzerinde tetleiklerini bitirmİlf)er-. 
dir. 

R1111len He,eti Reiainin Be,uatı 
Rumen heyeti reisi Mösyö Yor

dan, kendisile börütcn arkadqı
mıza ıunlan aöylemiftir: 

«- Bu nevi müzakereler bit
meden efkarı umumiyeye malu
mat vermek adet d~ildir. An
cak birkaç haftadanbqi Ankara
da cereyan etmekte olan müza
kereleri bitirmek üzere buraya 
gelmİf bulunuyoruz ve kat'i üıni
dim ıudur ki; müzakereleri her 
iki memleketin menfaatine unun 
biT ,.kilde ,..C-da 1Mtinait -. 
lunacağız.> 

Türk heyeti reisi Servet de 
ıunları aöylemittir: 

c- Rumenlerle Ankara' da 
baılıyan müzakerata Rumenlerin 
arzuıu üzerine burada devam et
mekteyiz. Yeni anl&fJD&Dln eauı 
pamu~ mukabilinde petrol al
maktır. Fakat bütün ihracatımız 
yalnız pamuğa, bütün ithalttımız 
da yalnız petrole inhisar etmiye
~ek. Bu arada ihtiyacımız olan ve 
Rumenlerin ihtiyaçları olan bir
çok mütemmim mal alıp verece
iiz. 

cMeaela, Romanyadan sanayi 
maddeleri, kereste ithal edeceği
miz gibi, onlara tanenli maddeler, 
palamut, fındık gibi bilumum ih
racat maddelerimizden de aata
bileceiiz. > 

fimdiye kadar modem cemiyete meç 
hul kalan prUara aUraUe uymakta· 
dır. Hava hücumlarmm keaatetl, ha· 
va tehlik•i lf&retıeri vukuunda a
lt.rmlara mUteallilt yeni nizamlar da 
kat't neticelere vahlmumı güçl9'Ur
mi.ftlr. 

Meeainin inkıta.na Mini OlmM 
. için • 

Umumiyet itibarile canavar dü
düklerini tehlike !tareti olarak kul
lanmalı alArm olarak kullanmamalı 
ve her hangi bir noktada tehlike mu
hakkak gözüktllğil zaman alUm ver· 
miye idmanlı raaiUerden bJr lefki
lAta malik olmalıdır. Bu esasa illti
naden herkesi ifine devam etmek su
retiyle imalltın ve um'l;ll111 hizmeUe
rin inkıta& utramamuına veya az 
bir mtıddet için lnkıtaa utram&8Dlİı. 
gayret etmelidir. 

Daha Keeif Han MabareMlerine 
İntizar Etmeliyiz 

İ8tlkbalde daha kesif hava muha· 
rebelerine intizar etmeliyiz. 

Hava htıcumu halinde mtldataa ter 
tibatımıza ait bazı mevzular vardır 
ki, bunlardan han alarak bahsetme• 
y1 tercih ederim. 

Aleni bir celsede söylenecek her 
aöz dtınyanın her bir taratma tel
graflanabUir. 

Tedbirlerimize alt teferrü&ltan dU. 
manı haberdar ve bize tmkAn dahi
linde olan en büytık darbeleri indir
mesine müsaade etmeklifim için hiç 
bir sebep yoktur. 

Bu """ ' l ı1tlhbarat. genelku~yı
mı ı-ı ; t hızmetler temin edebilir-
se d ul z dil manın Y&f&YJ.111 hak-
kında huna ben:ur malCUnat gelme· 
mektedir. 

Meclise birçok şeyler söylemek ar
zusundayım. Bunun için han celse 
akdetmekliğlmi~ teklif edlyoı;um. 

Avam Kamarası Bqvekilin bu 
fMtiOnl JrPul etmlftir • 

s p o R 

Lig Ma_çları 
F. Bahçe - Beşiktaş 
Pazara Karşılaşıyor 
Kur, anın ilk Oyunda Karşılaştırdığı 
Bu /ki Kuvvetli Takımın Alacağı 

Neticeler Merakla Bekleniyor 
lstanbul liı maçlanna Pazar 

günü F enerbahçe ve Şeref atad
larının her iiksinde birden batla· 
nacaktır. Kur'a daha ilk hafta
dan geçen senenin İstanbul birin
cisi Betiktaıla milli küme pmpi
yonu F enerbabçeyi karıı karııya 
ıetirmiftir. Bu suretle lig maçla
rı senenin en mühim denecek bir 
maçı ile baılamlf olacaktır. 1 

Her iki takımın bu seneki va
ziyetleri daha henüz bilinemedi
ii için bu maç üzerinde evvelden 
bir tahmin yürütmek gÜçtür. 

Galatasaray, latanl;ul sporla: 
Vefa da Sül~maniye ile oynıya
caktır. 

Şeref stadında Pera • T opka
pı, Beykoz • Kuımpap kartıla
ıacaklardır. 

Milli Küme MUkAfatları 
Bu Hafta Verilecek 

lstanbul bölgesi, milli küme ve 
lig maçlarında derece alan klüp
lerin mükafatlarını bu hafta F e
ner stadında Beıiktat - F enerbah
çe maçından evvel merasimle ve
recektir. Bu meyanda F enerbah• 

Parti Kongresi 
Rüaeytnap 1e111t ocaj111dan: Oca

tımrzın yıllık kongreal 24/9/940 aa
lı günü aaat 18 buçukta Beyoğlun
da BUseylnata camii yazımda Sakı
zatacı caddeeinde (2) sayılı apar
tımandaki btlroaunda yapılacafmdan 
kıymetli üye arkadafların ayni gün
de muUak surette t9f1"iflerl ehem -
miyetıe rica olunur. 

KARAGÖZ VE KUKLA 
OYUNU 

~idik Raik Oduı llelllltladell: 
öntımflzdekl bu k14 mevsiminde 

Odamızda tarih! Karagöz ve Kukla 
oynattmlacaktır. Bu sanallarda lhü
auı olanlann teraiti anlamak Uzere 
açık adreeli bir mektupla odamız 

relalittne müracaat eylemeleri. 

ÇOCUK KOROSU 
ç. E. x. Embıillll ..... mdaa. 
Dtvanyolu çocuk kUtUphaneal ı;o- 11 

cuk koroeu için, piyano aatm alaca· 
tız. Sltmak iatlyenlerin Dtvanyolun· 
da Çocuk ktltüphaneai aekreterlfli· ı 
ne müracaat etmeleri. 
~--------~~--~~! 
RAŞİD RIZA TfY A TROSU 
Birinciteırin ayında kıtlık ıe

zonuna balııyacak olan cRaıid 
Rıza» tiyatrosu hazırlıklannı ik
mal için yazlık temsillerine niha
yet vermittir. 

YATA• 
Tllrldye llario 

ABONE: lefa lçla 

Ser.elik : 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık 7M Kr. 1410 Kr. 
üç aylık 400 Kr. 800 Kr. 

lM Kr. 

18- 9- 940 

Askerlik işleri 
..... , ...... 

ae,tktaş Askerlik Şabesladell: 
Şubemize kayıUı Piyade Tefti" 

ni (29503) kayıt No. ıu srueyınt' 
oflu Tahir Cağa.tay ve yedek Tofl'I' 
Teğmeni (41953) kayıt No. lu 'Jlllt' 
met Emin oflu Abdullah Rü9tU a:; 
men ile Emekli Topçu Oattej'Jll 
(331-N-82) kayıt No. lu Mustafa ol' 
lu Naci tste~'ln acele şubeınJll 
müracaatları, etmedikleri takdııd' 
1076 sayılı kanunun maddel malt" 
susu mucibince haklarında kanuııl 
muamelenin tatbik edileceği UAn " 
lunur. 

SiSLi TERAKKi 
Ltszst MVDCRLCOVNDEN: 

Eaaa talebe kadrolarunJS 
dolmuftur. Devam eden mtıra
caatlar ka ... ısınd& smıflarımı· 

za CYeni fUbeler) açmıya ka
rar verdik. K&ylt olmak illte -
yenlerin acele etmeleri ic:abedel'· 

Geçen eene lig maçlarının son
larına doğru fena denebilecek bir 
vaziyete düten Befiktathların tes
cil ettirdikleri yeni oyuncularla 
kuvvetli bir tekilde ortaya çıka
cakları söylenmektedir. Fakat 
tescil edilen. oyuncular içinde De
miraporlu Orhandan bqka ta
nınnuf bir oyuncunun bulunma
ması dolayıaile bu iddialann ne 
dereceye kadar doğru olduiunu 
anlamak için Beıiktaı takım1nı 
aahad~ ıörmek icap etmektedir. 
Bilh...a ilk hafta F enerbahçe 
kartısına. çıkmak mecburiyeti, 
bu'!_u bize daha kolay anlatacak
tır. 

çeliler 19 3 7 - 1940 eeneleri milli ••••••••••••• 
küme mükafatlarını. Bctiktaılılar 

Bir aylık 

1939 • 1940 senesi latanbul tam· ------------------------

F enerbahçe takımını da saha
da ufak bir tadilatla göreceğiz. 
Aralarına Y!lnız eski Güneıli Ni
yaziyi alacaklardır. Buna mukabil 
Melih"in Balkan oyunları dolayı
ıile oynamıyacaiı da gözönünde 
tutulursa bir kuvvet tevazünü do
layıail; F enerbaıhçe takımının se
çen ıeneki kuvvetile sahada Y• 
alacalı meydana ~r. Bunım 

içindir ki senenin ilk mühim kar· 
tılapnası spor meraklıları ve klüp 
tarafdarları iç.in çok heyecanb 
ola;;_ktır. 

Diğer taraftan Fener stadında 

lstanbul Zelzele 
Merkezi DeQildir 

(Başı bbbdıle) 

birinde vukubulan aanmtııar, civar· 
daki depr•yonlan da ald.aler. Yani 
cıt.eı.l> llelzeleleri tevlit eder. Ana· 
dolu ve Balkanlarda en büyük zelze
le faci&Jan 46 kilometre veya daha 
fula derinlıte inen yarıkJardaki Dls
location 1ardan ileri gelmektedir. A
nadolu ve Balkan maatnerindekl zel· 
ale aaramtııan Jcronolojlk bir tea
kupla ~olmaktadır. Balkanlarm 
en müteharrik oldufu bir devrede 
Anadoluda stlldbtet halinde kalrr. 

Balkanlar mtıvazenet haline gelin
ce Ana.doluda harekeUer bqlam~

tır. Bu senelerde Anadolunun hare· 
ketll bir devreeindeyiz. Bunun ne ka
dar atırecell bilinemez. 

Marmara mmtakaamda garpu 
SarOf körtezinden be.f)ıyan ve Mar
marayı garpten ...-O katederek 
İzmit körtezlnden Sapancaya, Ada
pazan, Gerede ve UJuçaya, belki de 
daha ileriye kadar devam eden bir 
tektonik hat vardır. 

Buna müvazl Gemlik körfezi ve 
tznlk gölü çökUnttısU mevcuttur. Bu 
çöktlntWerln üzerine teaadUf eden 
tehirler, tarihlerinde bUytlk zelzele. 
lere aahne olmutlardır. Millttanberl 
bu mıntakalard& 90 tiddetli Zelzele 
kayıtlarına teaadilt edllmlftlr. tzmtt 
sekiz defa, Bursa yedi defa, Erdek 
dört defa, Tekirdağ :ıııedl defa tama
men harap olm°'tur. 
• Biltün bu zelzelelerdt'n tAJI derece
de müteessir olmUf olmuına raf· 
men İstanbul bUytık bir k:lltUr tehri 
oldutu için zelzelelere kendi admı 

vermlftir. Halbuki btltlln bu zelzele
lerde a.ıııl merkez Marmaradan geçen 
söylediğimiz hatlar üzerindedir. 

piyonluiu kupasını alacaklardır. 

Suriye. Takımı Geldi 
Suriye futbol taltımı lzmirde 

iki müsabaka yaptıktan sonra 
dün sabah lstanbula gelmiıtir. 

Suriyeliler lzmirde Altınordu 
ve Altaya karıı oynadıkları her 
iki müsabakayı da kaybetmiıler
dir. İsta~~ul futbol ajanlıiı. lig 
maçlarını teahhura uğratmamak 
için bu maçı Cumartesi günü öğ
leden sonra Şeref stadında oynat
maia karar vermittir. Suriyeliler, 
F en4!rbahçenin çıkaracaiı bir ta
kıma kartı oynıyacaklardır. 

Boks Revanşı için 
Hazırlık 

lstanbUI fi~ Anbra araırılft 
yapılacak revanı maçı için İstan
bul bokı takumnı seçmek üzere 
Cu~arteai günü aktamı Süleyma· 
niye klübü lokalinde müsabaka
lar yapılacaktır. 

ı Basra Y oluyle 
Mal Sevki 

(8afl blrlnelde) 

Baidada kaclar olan nakliye üc
retleri umumiyetle ton b&flna 
bet buçuk sterline indirilmiftir. 
Bajdattan Baaraya kaclar olan 
dar hattın tarifesi de malın nevi· 
ne göre ton bqına 1 S. - 25 tilin 
tutacaktır. Bu suretle bizim para
mızİa tonu 32, 7S liraya ihracat 
yapılabilecektir. 

Irakta, Türkiye mallarından 
ıimdilik en ziyade aranılan muh· 
telif kuru me;rvalar, ve muhtelif 
içkilerdir. Harp dolayisile Bu
raya gelen vapurlar daha ziyade 
mübrem ihtiyacı kar11lıyacak olan 
mamul malları setirmektedir. 
Yalnız Irak, mallarımız için he
nüz iılenilmemi, bir piyasa oldu .. 
ğundan oradan aiparif almabil
meei, ancak oraya nümuneleT 
gönderilmesine ve Baidat teali· 
mi fiyatlann hesaplanarak bildi
rilmesine tevakkuf etmektedir. 
Diie; taraftan memnuniyetle ha
ber aldığımıza göre; bazı tüccar• 
lannuz, Irak piyaaalarile yakın
dan temas etmek ve koloni mah
ıulit ve mamtilitımn Bura yoli· 
le ithalini ve bir kısım mallanmı
zı da bu limandan ihraç edebil
mek imkinlannı yerinde arqtır
mak üzere lrak'a gideceklerdir. 
Bu tüccarlara döviz verilmesi için 
alikadar mahafilde te,ebbüaleT 
yapılmııtır. 

.Meclis Reisi Çankır11la 

EV· iŞ YILDIZ 
42 ci sayısı 46 cı sayısı 

20 Eylulde çıkıyor 20 Eylulde çıkıyor 

Yeni Kolej •::" 
1LK ·ORTA· LiSE 

Tallsmd• ..... ıwoerH· Tl•I &Çil.Dl 
MIWUrtl -~ Şlfll TeraldEI Dlreldiri: M. Ali 8-.met .._ 

B ..... eta.t: YABANCI DİLLllR OORllTIKlNI: pnif mUc)'uta 

ehemmiyet vermek, sınıllarmı az mevcuaıa t~kll ederek taıebelbılD 

çallfına ve inki9afı, llhh&t ve lnsibatile yakından ali.kadar olmaktır. 

Mektebin denbe DUll" kalöriferil tenettUsbane ve jtmnaatilcb&n.S 

Yardır. Her gt1n saat (9 il• 11) arasmda kayıt ve kabul olunur. 

Telef•: '1119 

Münakalat Vekaletinden: 
ı - 30/9/NO Puarteai gtınü aaat 15 de VekAlet Levaznn MtıdUr

lüttl ek8Utme koml8yonunda cem'an c132IO> lira muhammen bedelli 140 
puça muhtelif mobUpnm kapalı art usuHle ekalltmem yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 914 lira 80 kunıftur. Ekailtme evrakı ve te· 
ferrtı&tr Levuım lılüdUrlQIQnden paruıs verilir. 

3 - lateklilerin kanuna 1'6re v•ika ve teklif mektuplarmm en geç 
30/9/HO puartesi ,unu saat H de kadar komisyona vermeleri l&zundır. 

<5482> <8440> 

1 Devlet Demi ryolları llanıacı 1 

Doktor Ve Eczacı Aranıyor 
İdaremisin muhtelif yerlerinde iBtlbclam edilmek tızere laarm hekim

lerine ve ecsacılar& ihtiyaç vardır. Verilecek maq doktorlara 177 Ura 
eczacılara 100 liradır. Aynca m.Uen veya mesken bedeli verilir. Ser· 
bellt bulunmak ve yaflan 46 den 7Ukan olmamak U.zere taliplerin D. de
mir7ollan zat iflert mGdUrlltlOU mar.ca&tıan. c&38b cl02> 

* Mabammen bedeli Nl60 lira olan 300 ton petrôl 1/10/HO Balı gttnU 
aau 15 te kapell arı muJtl ile .Ankarada lclare blnuıDda •tm alln&
eaktır. 

Bu ife glmlek tatt19nlertn ( 4112,flO) d&'t bin yas Mkaen llri lira 
elli kurufluk mu-nkkat tmıinat ile Jwumwı t&1ln ettlll veeikaJan ve 
tekliflerini aJDI stln 8&&t H e kadar 1rıcımiqoıı ntaıitme vermeleri 
JUımdır. 

Şartnameler (2t0) kuruta Ankara ve~ vesnelerinde sa
tılmaktadır. (18151) 

lstanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
htanbul auJh maJııhm.a.ri için aatm elmacak muhammen bedeli 

c2112> lira ft muvakkat t.mln&tı «158> lira c40> kuruf olan 88 ton 
"6mlkokun eksiltmem l4ıln taYln edilen gGnde talip zuhur etmecUttnden 
on ıOn müddetle uahlmqta'· 

Bksiltme 21/9/NO -n-t ıtbıU aaat H de Sirkecide Adliye leva
mn dairMinde ;yapıtacaktır. İlteklller f&rlnamealni taW günlerinden 
maada her ıOn ad1tJe levazmı dairesinde stirebilirler. c8815~ tstanbul Marmara zelzelelerinin 

akislerinden az çok tiddeUe mütees
sir olm°'tur. Fakat 9imdiye kadar 
hiçbir zelzelede bizzat bir merkez 
olmam14br. tstanbul zelzele mer
kezi olmayınca lnf&atlnm, gerek te

Çankın, 1 7 ( A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi Reisi mebusumuz 
Abdülhalik Renda, ıehrimize ıel
miı ve istasyonda halk larahn
dan sevgi tezahüratile kar11lan
mıthr. Abdülhalik Renda, tehri- -------------------------
mizde kaıacaktan iki gün içinde Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
halk ile temaslarda bulunacaktır. 

mellerinin latınat etliği tabakalar emsali olduğunu, memleketin ııelze
bakımından, gerek in .. at rnaızemeal- le vaziyeti tesblt edildikten aonra bu 
' \'1 sağlamlığı bakımından ne kadar mıntakalardaki fehlr ve kasabalarda 
mukavim olursa o kadar az mütef:S- nuıl bir intaat nev'inin kabul edil-
sir olacaktır.:. mest lAzımgeldltinln de teııblt edll-

Profesör bundan sonra zel:ule mesi icap ettiğini aöylemif, bu nevl-
mıntakıdarındaki in,ııatın vaziyeti l '"rın dt' ancak mUtehuıruı mimarlar 
hakkında izahat vermlf, her mem- taratmdan tesblt edllmeel &'erek ol
lefr.etin kead!sine mauua bir 1D.pat dutww üve etmiftir. 

Komisyonundan : J 

Muhabere lAboratuvarnnıza lüzumlu aldbnlA.tör, transformatör, tevzi 
tablosu vesaire kapalı zart uaulile eksiltmeye konulmuftur. Muhammen 
bedeli c87M> ve Uk teminatı c~7> llradır. 

ıı:kalltme 4/10/IMO tarihinde mat clb de yapılacaktır. Fazla malQ
mat için mektep mtldUrlutUne müracaat (8780) 

Sablb1 ve Nefriyat lılOdUrO: .uı.e& _.. y+ıM+N 

Balll&..ıtı 78= VAT AX JIA'raAAılll 


