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BAŞ!\fUHABRtRt 

AHMET EMİN YALMAN 

.... Fiyah: 5 Kuruş slY.Asf SABA& GAZETESi 

Yarının 
Verimli 
Çalışmasına 
Hazırlık 

R . . .. h M I k Fransa 
eısıcum ur em e et Japonya'ya 

Seyahatine Çıkıyorlar Baş Eğdi 
Hindiçiniye 72 

İnsan bu ·· kü" , ...... lar · · d b' gun Y""". ıçın e 
.~e batarılan iılere bakıyor da 

toyle düıünüyor: 
Mesuliyetlerin dağıblmaaına ve 
sahipsiz .bırakılmasına nihayet 
~~iline, geniı aalihiyet, te,eh-

ua ve mesuliyet uıulleri ku- 1 
tuluraa bu memlekette daha 
neler yapılmaz! 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

için 
Ilı.ek v 
hazırlamak 
olur. 

.... .runc..,,ı ver
• Bunun 

hnı düşün

~li bir şel<llde 
pek yerinde bir şey 

lzmir, Balıkesir ve Bursayı 
Ziyaret Edecekler 

Reisicümhurumuz lnönünün bir iki gün 
içinde yeni bir memleket seyahati
ne çıkacağı haber verilmektedir. Milli 
Şef, evvela doğruca İzmiri şereflendi
receklerdir. Orada tetkiklerde buluna
cağı anlaşılan ismet lnönü, bilahara Ba
lıkesire daha sonra da Bursalıların da
vetlerine mukabele olmak üzere Bursayı 
teşrif edecekler ve oradan da lstanbula 
geçeceklerdir. Reisicümhurumuzun. Bur-

sadan sonra, lstanbula gelmeden evvel 
Çanakkaleye de uğramaları muhtemeldi 

BAŞVEKiL ANKARADA 
Ankara 20 (A.A.) - Başvekil Doktor 

Refik Saydam, bu sabah şehrimize dön
müşler ve istasyonda Büyük Millet Mec
lisi Reisi, Vekiller, Reisicümhur namına 
baş yaver ve yaverleri, Parti Genel 
Sekreteri, Mebuslar tarafından karşı
lanmışlardır. 

Hava Muharebeleri 
Taarruz 
Tesirleri 
Azalıyor . 

Askeri' Vaziyet Sovyetlere Göre 
MUşkil 
Devre 

Yaklaştı 

Yazan: Emekli Albay 
Mecit SAKMAR 

Almanların l9 EylQl gündüz hü-

Harici münasebetlerimizcle iyi 
"~ dürüst tohumlar ektik ve pek fuz.;ı mahsul aldık. Hariçte şere- Almanlar Dün de 
~ı:nız. ve itibarımız yüksektir. Sö

Z.une kıymet verilebilen biricik 200 Tayyare ile 

cumu ba~·anm çok fena olmasın· 
dan nl•beten ufak mikyasta ya
pılmıştır. lngiliz av<·ıları Alman 
bombacılarım önlemiflenıe de iki 
Alman tayyareel Londra Uzertne 

getebUın1'tlr. Allıl maksadın ee-
nubu şarkideki müdafaa tertiba
tının keşfi "·e tayyare meydan
larının bombalanına."ı olduğu an
la!!ılmaktadır. 

Almanya, istila 
İçin Bir Karar 
Vermeğe Mecbur b~erniekct olmak gibi müstesna 

~t tnevkiimiz vardır. Dahilde de Hu·· cum Ettı·ıer Aınl büyiik giindilz hücumunun 
c~l imkaniar karşısında- havanın dür..elıneslnden ı ttfade 
~· lVIHnldt'etiiUtZ?te amif e edUf'rek 20 Eyltu öfle üzeri iki 111-
Urnrc ihtiliflan yoktur. Hususi Londra. 20 (A.A.) - Reuter: ttkametten yapıldıfı blldlrtımek-

llı.enfaat arayanlan bile bile hi- Bu sabah Londra mıntakasına ~ır. Hücwnun ,·aktlnden en·el 
llı.aye )'olunda hiçbir istidada da geçmek teşebbüsünde muvaffak tnglllz avcıları tarafından k&l'fl· 

' . 

Moskova, 20 (A.A.) - Tass 
bildiriyor: 

Saatlik Bir 
Mühlet Verildi 
Japonyaya Karşı 
Konamıyacajı 

Blldlrlllyor 
Vaşington, 20 (A.A.) - Ste

fani: 
Vichy hükumeti, Birleşik Ame

rika hükumetine yaptığı tebligat• 
ta, Hindi Çiniye müteallik Japon 
hükumeti taleplerinin kendisi 
için mukavemet imkanı olmadı
ğını bildirerek bu müzakerelerin 
bugüne kadar devam etmekte ol
duğunu beyan etmiştir. 
Japonlar Hindi Çiniye Oltimatom 

Verdiler 

Hong - Kong, 20 (A.A.) -
Reutcr ajansından: 

Hong - Kong'un salahiyettar 
mahafilinde Japonların Hindi Çi
niye 72 saatlik bir ültimatom ver
ınif oldukları beyan edilmekte· 
dir. 

Bu ültimatomun müddeti, Pa· 
zar günü gece yansı münkazi ola
caktu. 

Bu haber hakkında mütem· 
mim malumat alınmamı~tır. 

Tokio, 20 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Domei ajansının haber aldığı
(DMamı: 8a. 4, Sü. t de) 

Gene Balkanlarda 
Yeni Ameliyat mı? 

SEKIZINC1 DiL BAYRAMI 
Ankara, 20 (A.A.) - ilk Türk Dil Kurul

tayının toplanışının yıldönümü olan 26 Ey
lül günü yurdumuzda sekizinci Dil Bayramı 
olarak kutlanacaktır. 

Yıl: 1-Sayı: 34 

Mısırdaki Hintli askerler 

Oniki Adalarda Mısır Yolunda 
i n g i 1 iz italyanlar 

Taarruzu Çok Fena 
Arttı Sıkıştılar 

Adalar ve Afrika 
Üslerinde Büyük 
Tahribat Yapıldı 

Denizden, Havadan 
İngiliz Tazyikı 

Harekatı Baltalıyor 
Kahire, 20 (A.A.) - 1ngilız hava Londra, 20 (A.A.) _ Reuter 

kuvvetleri umumi karargfıhmın teb- ajansının askeri muharriri §Unları 
llği: yazmaktadır: 

12 adadaki öUşman Uslcrinc dün ltalyanın Bingazi üssüne yapı-
çok muvaffakıyetli bir hUcum yapıl- lan Jngiliz hava hücumları haK
mıştır. Rados adasında Marltza mev- kında gelen raporlar, Mareşal 
klinde yangınlar çıkarılmış ve Calato Graziani ordusuna ait mühimmat 
da büyük yangınlar müşahede edil- ve takviye kıtaatı sevki faaliye
mlştir. tinin ciddi teehhürlere düçar o-

Lcros adasında Porto Lago koyun labileceğini göstermektedir. Trab 
da hangarlar, kışlalar ve dalgakıran lus'un 560 kilometre şarkında bu 
Uzerinde tam isabetler kaydedilmiş- lunan bu üs, harekata su ve ben
tir. Bir benzin deposu bombardıman zin yetiştirmek için en iyi bir 
edilmiş ve sahil boyunda yangınlar mevkide bulunmaktadır. Mareşal 
görtllmüştür. Graziani ordusunun münakale 

Derne'de bir tayyare tahrip edıl· yolları uzadıkça, iaşe meseleleri 
mlş ve Tobtuk'da birçok isabetler müthiş müşkülatla karşıla ma'kta
kaydolunmuştur. Sidi-Barranl ile dır. Qenize dayanan garp cenahı 
Sollum arasında büyük otomobil ise, lngiliz bahriyesinin mütema
nakliye kollarr tahşldatmda yangın- di ihtimamına mazhar olmakta-

tcaad"f- S f • olamıyan Alman tayyareleri 200 landığı haberlerc1en anlaşılmakta 
u edilmiyor. ır umumı den fazla tahmı'n edı'lmektedı'r. llı.e f li b l k ise de henüz tafııllllt yoktur. 

k n aat üzerine verim . ir var ı İngiliz avcı tayyareleri dü•manı 

1 
Urrnak hususunda en uygun §art- l b d' Ç k.. 19/20 gece"I lnıt"lllzler hücum-

11.t memleketimizde bugijn birleş- b~klıyor a! gi i ~.\'. ün Ü son tarını muayyen hedefleri üwnne 

Ko!!!somolskaya Prllvda gaze
tesi, Londra muharebesi başlığı 
altında nC§rettiği bir yazıda di
yor ki: 

Alman hava kuvvetleri, hava
(Dcrnmı: Sa. 4, ü. S te) 

lar çıkarılmıştır. dır. 

Rom aya Go•• re El Tmlml'de yerde bulunan elli ka- İtalyanlar henüz hakiki ilk mü-
dar tayyare üzerine muvaffakıyetli dafaa hattına bile vasıl olama· 
hücumlar yapılmıştır. Bombalar tay- mışlardır. 

llı.İ~ bulunuyor. diışm~nAf1ılosu saf.'l ı aşar a'tmafz yapmışlardır. lngllh: sahil tay-
B· . • • 1 birincı man ı osunun e ra ı yarecUiği ~imal Denizinde ~·e Fe- Her Mesele yarelerln arasına dUşmüş ve ciddt Bingazi ile halyan ileri kıtaa-

hruıarat nıkua gelmiştir. tının bulundukları mevki arasın· 
Bom,ba, Bardıya ve Capuzzo'ya da şimdi kuş uçuşu 5 75 kilomet• 

1 Halledilmemiş karşı da hUcumlar yapılmıştır. Bu- relik ibr mesafe mevcut bulur . !:::::~ı:~~= =l=z=<~·=~=:,=;r=· ·=· Siı=.~=··,=>u=a=r=,~=e\IUlU=D== Sa.=~=·~:=~~=de: 
b .. ır taraftan dı:ı harıcı alem, düş anın ilerlemesine şiddetli · ıemf'nk ııahlllerl lM,)ıklarında seyir 
tı.ırn vazifemizi kolaylaştırmakla k m k b"ırrok Spı'tfı're ve Ilı.eş ld"' ) . d ld arşı oyan ,.. eden himıı.yeli Alman gemi ka.-

guu:~.~r. ene erı 0 uran e- H" · 'l 1 sarılmıştır filelerine hü<'um Nlerek <lenlz 
llı.ekl~:trW: lJ.rca paranın urrıcan ar a ak h. 1· . Ilı.ah 

1
.. ~ l 

1
_ Oouvres mınt ası a a ısı bir kontrom vazifesine de iştirak et-

i 
.u u .. ~ er ~ar§ı- · · 1 d .. 

ıklı ~' WE ~. d'lf~ ' U Alman tayyaresının t~pe ere .}~': mektedlr. 
~IC' "ea e ı yor. zun .. w.. .. d · f ı·k ettıgı 1 

tel 
. .ı· .. d 

1
- tugunu ve ora a ın 1 a n İnvlJlz tavyareleri ilk defa o-

ınae vucu e ge en ma- . . b" "k .. " u~l" .. 1 ti .. d seyretmışlerdır. Az sonra uyu !arak Rado!I \·e Lerofl ada11ını 
.t' er. gun er, saa er, ıçın e b' Al .rok 9lu ll . 'd l ır man avcı tayyare grupunun bombahyarak Hayfa bombardı-
ketler kYQr.l ki eni gı ke~ t~em ~- Fransız sahillerine doğru kaçtığı ma.nını yapan ltalyıın tayyarele-

l , arşı ı ı o ara lll ı ar ,e - .. "lm" t'" 1 llı.~ıt. böylece kendiJerine yeıı_J· goru uş ur. r ne C('vap vermlşlerıllr. 
tnck için bize imkan na'Zlrl~ Havre Bet Saat Bombalandı Mısır cepheHlnde ileri harekAt 
tususunda söz birli~i i:t#lcffi Londra, 20 (A.A.) - Alman Sldl-Baraıı.lde durmuştur. Ba.rıU-

undan fazlasını yapa!Jazla?q~. istila. üsle~~e karşı. hücumların :ra - SldJ-Baranl arasındaki ıtaı-
Bu milaait .imk'1rlıirdan ıiıfıfa- en ııddetlısı evvelkı gece Havre ya askeri yı~ınaktarı Uzerlne de· 

de t k · • ı. ı ı· a vuku bulm t B )ı' nlzden "·e havadan bomhardı-c me ve ~mumı"nay~tımızın ımanın uş ur. u -
hcrirnine yeni bir ptt'~ek için 1 man hemen beı saat kadar şid- man yapılmış, Blngaz.iye kadar 

b~l.ırlıklarımız var "'mı~ Bunun detli bir bombard~.mana tabi tu- sahll mıntakaaıua dJzllmll} tay
.0Yle olduğunu ümit etmek iste- tulmuştur. Kara mudafaa kuvvet- yue meydanlan üzerine büC'wn 

tıı.. Fakat bu hazırlıkların umu- !erinin pek işddetli mukavemeti- edllmlştır ki, dikkate şayan olan O" f t d s· O . R ..._. 1 h l .. · l Eltin mevdanında ,.·erde elli tay- un ve a e en ır enıson os 
"'1 a akalan da ayaklandıracak ne ve ava şart arının musaıt o - " 
•lirette aleni münakaşa mevzuu mamasına rağmen, birbiri arka· yarenin yakalanmıt olm8.8ıdır. 
0~rnaaı temenni edilecek bir ~y- sına gelen bombardıman tayya· Şimdiye kadar Almanların lngU
dır ki ortada böyle bir münaka§a releri birkaç ton yüksek infilakli teredekJ tayyare meydanlarına 
Ve böyle bir cereyan görmüyo- ve yangın bombaları atmııılar- karşı yaptıkları hİk'wnlarda böy-
tuı. dır. le bir baskın lmk!nını elde ede-

Sir Denison 
Ros Vefat Etti 

K Ş'dd 1' b b d } medJklerl, İngiliz yer teşklJMının 
urulu ı'darı· mekanizmamız ı et ı om ar ıman ara ma- . 

h d fi d muvaffalayetine bir delU olarak 
Verimsiz ölü hareketlerle kor- ruz kalan e e er meyanın a T 
!tunç b~ oekilde yüklüdür. Dar cSaigon> rıhtımı, bir yüzer ha- gö~terUeblllr. Kıymetli Ürk Dostu 
ve 1.ı. b' 'l 'k 'h . t' (De,;amı: Sa. 4, SU. 2 de) \._ ,,J A ~· ır vası •• zı nıye ıne ve D ·· me ·k 
tneauliyeti dağıtarak sahipsiz bı- ====-=========:.=========== un rı an 

Uzadıya 06rı,ta 
Roma, 20 (A.A.) - Alman 

Hariciye Nazırı Von Ribbentrop, 
1 öğleye kadar Villa Madama köı
' künde çalışmış ve Berlin ile de
vamlı surette temasta bulunmuı
tur. Saat 14 de Von Ribbentrop 
şerefine, Kont Ciano tarafından 
bir öğle yemeği verilmiştir. 

Von Ribbentrop, öğleden son
ra Musso1ini ile ikinci bir müla
katta bulunmuştur. Bu mülakatı 
müteakip resmi bir tebliğ neşre
dileceği sanılmaktadır. 

Roma1 20 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

ıGiornale d'ltalia, Von Ribbcn
(De,aıw: Sa. 4, Sü. ı de) 

~akrn~k eaasın~ dayanan bu ~ol- Çuval Noksanı Hastanesinde Öldu"" 
a hır mekanızma, yeni faalıyet 
~aları hazırlıyabilmek oöyle İngilterenin Ankara sefareti Cahrl 
b Utaun, gündelik iııi zamanında müsteşarı, meşhur şark dilleri ali· 
~rabilmekten, emek ve feda• F • t[ 35 K t mi sır Denison Ros'un dün sabah ve-

kithldarımıza uygun verim temin zy a ar uruş an fat ettiğıni derin bir tcesslirle haber 

etmekten uzaktır. Esas ve kitaba ' · aldık. 
?rn·k meoburiyeti: umumi men- 170 Kuruşa Yu··kseldı· 
baate aykırı ve maslahatın icabı 
akımından zararlı bir takım lü· 

1;~bııuz. v-c manasız hareketlere 
;: ep. oluyor. Her birimiz her gün 
eaulıyet deyip duruyoruz, me· 

tnurlanmız.ın ağzında: c Yapa· 
~aın, mesul olurum> gibi sözler 
e •ık olmuyor. Fakat bir umumi 
tnenfaati ihmalinden dolayı me
IU) olanı hiçbir zaman görmüyo
ruz.. Çi.inki.ı mesuliyet ölçüsü, u
mumi menfaatin icabını derhal 
~apıp Yapmamakla değil, kagv ıt 
\11; • d erın eki usullere uyup uyma~ 
ınakla ölçülüyor. 

. I Bu arada memlekette hayırlı 
lf ir Yapılmıyor mu~ Elbette ya
~ •ror. Fakat insan, eller, koHar 

lktısadi hayatımızı bu saniye- teslim istedikleri için müteahhit
de çok sıkan bir mesele var: Çu- ler de mal tesliminde zorluk çek
val meselesi ... Bu mesele mahıul mektedirler. 
zamanı münasebetile tıad bir şe- Şeker vesaire için çuval mese
kil almıştır. Mahsul çok şükür lesini pamuktan dokunmuş bez
iyidir. Çiftçi çuvala doldurup bu- !erle halletmek imkanı bulun
nu gönderecek... Fakat çuval muştur. Hububat için bu imkan 
bulamıyor. Evvelce 35. 40 kuruş yoktur. 
olan çuvat yüz yetmiş kuruşa fır- Piyasadan öğrendiğimize gö
lamıştır. Fakat satılt'k çuval yok re hükumet, çuval meselesine ala. 
gibidir. Eıki çuvalların fiyatı da ka göstererek çuvalcılar arasında 
yüz yirmi kuruşa fırlamakla be- j bir birlik kurmuş ve çuval için 
r,aber bu nevi çuval da buluna- 1 akreditif açmak imkanları hazır
mıyor. lamıştır. Fakat birlik, karı az, ris-

(De\amı: ~a. 4, Sü. 4 te) 

Bilet Gişeleri 
Bilet gişeleri, nazlı bir çiçek 

kadar geç ve güç açılıyor! Bir 
hasta iştihası gibi bir türlü açı
lamıynn bu delikler, ancak ha
reket saatine beş nltı dakika 
kalarak müşterilere bilet ver
miye başlıyor. Bu yüzden halk 
zahmet çekiyor. Para hesabın
da da yanlışlıklar oluyor . 

Bir bilet gişesinin .l.aima açık 
kalmasındaki zararı ve halkı 
hacet penceresi önünde bekler 
gibi gişe önünde bekletmenin 
zevkini anlıyamıyoruz. 

Gece Kapandı 
Belediye Reisi, Sanayicilerin 
Alakasızlığından Şikayetçi 

İzmir, 20 (Telefonla) - Enternas
yonal İzmir Fuarı gece yarısmdı:ın 
iki saat sonra kapanmışt.Jr. Fuarın 
kapanması dolayıslle belediye reisi 
Behcet Uz, ziyafet vermiş ve bir de 
nutuk söylemiştir. Belediye reisi 
nutkunda, Fuarın hüldllnetiınlzln 

sulhe ve milletler arası samiml iş bir-

-

liğino verdiği ehemmiyet! tebarUz et• 
tiren ho.rlc! polltikanm:m daima açık 
ve dUrUst veçhesini tekrar göstermi· 
ye yarıyıın mühim vazifesini yaptı· 
ğını ve gelecek sene daha iyi olaca· 
ğıpı s6ylemlş ve hwıust sanayicileri 
mlzle bllyük taclrlerim.izin Fuara a· 
lAkasızlıklarından şikAyet etmiştir. 

~~ ü_ türlü usul bağlarile bağlı 
0 Ugu, kıymetli enerjiler yok 
:Yere inaf edildiği halde hu ka· 

(D~nuw: a. •, Sü. 4 te) 

Bu yüzden memleketin birçok k~ ~üyük bulduiu için çuval işine 
kısımlarında mahsulü eski uaul· kafı derecede alaka ile sarılma
de gömmek mecburiyeti hasıl mıştır. Çuval getirmek için birlik 
olacaktır ki mahsulün rütubetten aza.sına ayrı ayrı nisbetlerde alt
kısmen çürümesi demektir. Dai- reditif payları ayrılmı§, fakat 
reler müteahhitlerden çuvalla (De1;aau: Sa. t, SU. 8 te) 

İçeri.deki memurlar rah, · /. 
mı olur act.ba? 

laglllzlere Gire : Baçırı,or 



- - - - -
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SARI .Hopalı Mehmet 
Maceralarım 
Anlatıyor 

D'bh BOPOBTA.JI 

Bozuk Baskül 

BORSAN 
Bir Kısım Tramvay Kok Kömürü 
Hatları Kaldırılacak İçin Şikayetler. 

A_lmangadan rag getirtmek Devam Ediyor 

ve Teraziler 
Aldanmamak İçin Biz de 

Dedelerimiz Gibi, Belimizde 
Kantar mı Taşıyalım Acaba!. 

Bağdaki J stirahat 
Günlerinden Sonra 
Çalışmıga Başladık 

" mümkün olamıyor Baza Mıatakalarda 
yü- kömtlrbulanmayor Birçok i§ sahalarında, malzc· ı mümkün mertebe ~olaylıkla 

me noksanı i\.İn geçtikçe kendini rütebilmektir.~ 
daha faıla belli etmektedir. Diğer taraftan haber aldıiımı· 
Bu:ı gazeteler, vaziyeti gittikçe za göre, vaziyet bir müddet da
mÜ_§~Ütal kc.tbeden tramvay ida- ha bu ~ekilde devam ettiği tak· 
resının ray ve malzeme ihtiyaçla- dirde, Bebek - Eminönü ve Sir
~ı.nı. Karabük ten. temin ed~bilece- kcci • Y edikule gibi vapur ve 
gını, bu da k6fı gelmcdıği tak- tren yollarına muvazi hatlardaki 
dird~ -bunları Almanyadan getir- tramvay seferleri bilmecburiye 

Kok kömürü tevziatı hakkın
daki ıikayetlcr tevali etmekte
dir. Dün de Büyükada i1e Y C§İJ• 
köydeki semt depoları belediye· 
ye müracaatla Kuruçeşmcden bu 
semtlere 180 kuru§a kömür nak· 
letmenin mümkün olmadığını, 
bu nakliyatın ancak 380 kuruıa 
m1J,I olabileceğini bildirmişlerdir. 

Kadıköy vapurunda, karşım
daki kanapede yanyana oturu
yorlardı. Biri, ıözlerini gazete· 
sinden ayırmadan, hayret ifade 
eder bir tavırla silkindi. Dirııeği· 
le yanındakine dokunarak: 

reyan şekli, iki kantardan birinİ11 

ve belki de her ikisinin boıuk 
olduğunu gösteriyordu. Vapur· 
dan çıkar çıkmaz., tartı i§leri j)e 
ilifikli olduğunu bildiğim bir za· 
ta baıvurdum. Alğıfım malGm•t 
dinlediğim hikayenin uyandırdı· 
ğı hayretten beni tamamile kur· 
tardı. Bakınız bu doatuın n• de· 

-8-
Bu herıfin, ıcytana bile kü

llhı terı giydirecek kadar ke1kin 
fikirli. bir av zağarından daha 
çok hiıli, tilki gibi sinıi olduiu 
söyleniyordu. Pek yalan da de
ğildi hani. Çünkü, telkil!t itleri 
ile ilifikli olanlardan çoğunun, 
ba§ta Dayı Mesut Bey olmak Ü• 

zere, bu şirret herifin şerrinden 
çekindikleri anlat1lıyordu. 

Bağdan Aynlıyorum 

O günlerde, ıben de komiser 
Zeki Beyin bağından aynlmak, 
bir zama_rı da lstan'bulda yuvalan
mak hazırlığında idim. Çünkü, 
göze çarpmıf, dillenip damgalan
rnı§tını. Ansızın bir yerde baııtırı
lıp yakalanmak tehlikesi baıı:öıı
termitti. Bir aktam, yateı suları 
idi, Çineli Ömer Çavuı baia 
geldi: 

- Haydi, tası taraiı topla ba· 
kalım... dedi. .. Birlikte yüzbatı· 
nın yanına gideceğiz. Hem de he· 
men timdi. 

Sordum: 
- Buradan ayn}ıyor muyum 

ırtık? 
- Elbette. Yüzbaıı ııana baı· 

ka bir mckfm gösterecek ve yeni 
':>ir i~ verecek. 

Haberin verdiği sevinçle kalk
tım. Yatağımın samanını silktim, 
yorianımı dürdUm, çamaıırla
rımla birlikte koltuklayıp çavu· 
fUn önüne dü§tÜm. 

Atladıiımız bir araba, beni 
yarım aaat s;nra, gUnlerdcnberi 
hasretini çektiiim arslan yürekli 
yüıbaııma kavuşturdu. Saygı ile 
elini öptüm. Kıaa ve candan bir 
hoı be§ten sonra, aramızd11 §Öyle 
bir konuıma geçti: 

- İyisin değil mi> .• 
- Eh.. Şükür Allaha yüzba-

ıım. Demir gibiyim. 
- Ayağın biraz akıııyor am· 

ma ..• 
- Bakmayın siz ona. 
- Bu sefer çok eziyetli bir iı 

alacaksın Mcnmet. Kendini he1e 
bir yokla. 

- Tasalanma yüzbaıım hiç 
ondan yana. 

- Peki, fU hani {A •.• ) dedik. 
lcri herifi ıen de tanıyorsun de
ğil mi) .. 

- Rüştü, birkaç defa kendini 
de, evini de eöaterdi bana. 

- Evini bilmen de çok iyi. Bu 
herifin bir an evvel ortadan kal· 
dırılmaııı lazım Mehmet. Yoksa, 
ben ve Y enibahçeli Şükrü de da
hil olduğumuz halde bir.kaçımı· 
zın baıını muhakkak yi~ecek ve 
bütün teıebbüslcri altüııt edecek. 

- Yaparız Beyim. 
- Fakat, herif çok kurnaz 

ha •.• Öyle tanıyorum ki, pek de 
kolay yapamıyacaksın bu işi. Çok 
tedbirli hareekt lazım. Kimleri 
istersin yanına, söyle bakayım;> 

Dayı Meııut Beyin bir caııus 
parça.aına bu derece ehemmiyet 
vcrigi, hele, bana yardımcı tek
lif ediıi biraz onuruma dokundu 
doğnıııu. Gönül kırıklığımı halim
le hissettirerek: 

- Hayır, hayır... dedim ••• 
Safra taoıtma bana kuzum yüz
başım. Bu iti tek baııma ba,ar
mayı üııtüme alıyorum ben. 
Serezli Ahmet Beyle Çizdiğimiz 

Plan 
Görüşmemiz, biraz uzunca aür

nekle beraber verilen karar onu 
da, beni de memnun etti. Dayı 
\1eııut Bey, yardımcı değil, fakat, 
ittihatçılar zamanında İııtanbul 
poliıı müdürlüğü ııiyaııi kısım baı· 
kitıpliğinde bulunduğunu, bu 
gibi itlerde tecrübe11i olduğunu 
ııöylcdiği Serczli Ahmet Bey a· 
dında bir zatı, idareci olarak 
koydu baııma. Malum ya, ismi· 
min başında koskoca bir Deli la
kabı da taııdığım için, böyle us
u, akıllı ve tecrübeli bir zat ile 

birlikte çalıımayı, ben de hoınut
lukla karşıladım. 

Erteııi gün, Ahmet Bey ile Ka· 
dıköyünde Söğütlüçeımcdcki bü-

VATAN 

ABON E : 
... en elik 
Altı aylık 

Ut aylık 
Hır aylık 

'.l'Urklye 
için 

Hariç 
için 

1400 Kr. 2700 Kr. 
76Q Kr. HlO Kr. 
400 Kr. 800 Kr. 
150 Kr. 

yük çınarlı bahçeli kahvede' bir· 
leıtik. J,e, layık olduiu ehemmi
yeti vererek dört baıı mamur bir 
plln çizdik ve hemen o akıam da 
ige giriıtik. Pllnımız ıu idi: 

Ahmet Bey, vaktile ıiyui it· 
lerde hafiyelik ettirdiii, her hu
suııta kendilerıne emniyd ve iti
mat ettiği birkaç gayri müslim 
vaıııtaıile, (A .••. ) nın airiıtıği i§· 
lcr hakkında mahlmat alacak, bir 
taraftan da yine ayni adamlar{l 
hiç yoktan meseleler uydurtarak, 
onu ağımıza düfiirtecek ıebep ve 
fırııatlar hazırlatacak idi. Açıkça
sı herifi bir manevra ile aldattı• 
rarak diledijimiz yere kotturta· 
caktı. Ben de, o habiıin, bir feaat 
l<umkumaııı olduğu IÖylenilen 
kafasını kopııracaktım, 

Serezli Ahmet Bey, ( 1 ) Dayı 
Mesut Beyin methcttiğinden daha 
değerli ve pek kurnaz bir it ehli 
imiş me~er. Her yoruld~ğum yer
de han yapar eibi, yatıp kalka
cak, icabında ııığırup saklanacak, 
sıkıtıldıiı vakit bahçeden bahçe
ye geçilip kaçılacak evler buldu, 
herifin her hangi bir tcaadüf veya 
tertibimiz ile tepe)enmeıi ihti
mallerini de gözönüne alarak, ay· 
rı ayrı yerlerde çeıit çeıit kaçma 
vaııtalan bile hazırlattı bana. Bu. 
nun iı;in idarecimden çok mem
nundum. 

tebileceğini yazmıılardır. kaldırılacaktır. 
Dün bu huıustıı kendiıile gö- Belediye Sular İdareııi de. bo· 

rÜ§tüğümü:r., alakadar bir zat bi- ru~uzluk yüzünden son günlerde, 
ze şunları şöylemittir: şehrin hiçbir tarafında ne §ebe-

- Malzeme yüzünden çok k,.ye ait bir tamirat, ne de yeni 
sıkıntı çekmekteyiz. Şirket bize bir hat yapabilmektedir. Hntta 
işi, bütün malzeme ılokunu bitir- yeni abonelı-.re dahi ııu verilemi
~:kten sonra devretti. yecek kadar bir boru ııkıntm 
. . Karabük, ihtiyacımızı temin vardır, Belediye bu sıkıntıyı de· 
ıçın çalışmaktadır. Almanyadan fetmek için son zamanlarda Ka
ray gctirtebileceğimizi hiç ümit rabük fabrikzısilc bir anlatma 
etmiyorum. Bütün gayretimiz e· yapmıştır. Bu anlaımaya göre 
limizdeki vuaiti mümkün mertc- Karabük fabrikası, İstanbul sular 
be tahrip etmemek, onlardan a- idaresinin boru ihtiyacını karoılı
zami istifade etmektir. yacak niıbette boru imal edecek-

Bugün tramvay seferlerini &• tir. ilk parti, önümüzdeki ay i
zaltmıı vaziyetteyiz. Ve daha da çinde sular idaresince tesellüm 
azaltacağız. Gayemiz ıemiyi edilecektir. 

Adliyede: 

Bir Çift iskarpin 
İçin Dava 

Belediyede: 

AdUye Sarayıaın 
Planı 

Sultana'bmet Sulh Üçüncü Hu- Belediye imar müdürlüiü, ad· 
kuk mahkemesi, avukat Orhan !iye sarayı p)&nı üzerindeki tetki
Mithat tarafından Orozdibak mü katını bugünlerde ikmal edecek· 
e!l~esesi aleyhine açılan, bir çift tir. Haber aldıiımıza ıöre Bele
iskarpin davaııını tetkik etmekte- diye, Adliye Vekaletinin arzusu
dir. İddia ıudur: na raimen, ııarayın, şimdiki ha-

Orhan Mithat, bu müeueıe• pishane yerinde olmakla beraber 

Bu sebeplerden dolayı bu 
eemtlerdeki halk henüz kömür. 
lf'rini tedarik edemcmi§lerdir. 
Bc.-lediye İktıaat Müdürlüğü kö
mürcülerin bu talebini haklı bul
muş, bu semtlere mahsus olmak 
Üzere bir nakliye tarifeıi hazır· 
lıyara\ dün daimi encümene ver
miştir. Diğer semlerdeki depo· 
!ardan dün akşama kadar beledi· 
yeye bir tik.ayet gelmemi§tir. 
Ancak Kadıköy ve Üııküdar cİ· 
helindeki halk muhtelif makam· 
lara müracaatla kömürsüzlükten 
ıikayet etmektedirler. Bu ıiki
yctlere göre Kadıköydc Eti Ban· 
ka ait ana depo, resmi daire gibi 
yalnız ıaat 9 - 12 - 1,30 ve 5 e 
kadar açık bulunmaktadır. Bu 
zaman haricinde Kadıköy ve Üs
küdar halkı kömür tedarik ede
memektedirler. Kadıköylüler 
semtlerinde hiç olmazııa iki eemt 
deposu açılmasını istemektedir· 
ler. 

Romanya fıe Ticari 
Girişmeler ıu or 

- Bu ne yahu?, On gün bile 
geçmedi daha aradan .. dedi. O
dun, kömür fiyatları tekrar tct· 
kik edilccekmitl 

Öteki de gülümsiyerck: 
- İyi ya iıte. Bu defa fiyat• 

ları biraz indirirler belki. Ceva
bını verdi. Yalnız, ne olur, biraz 
da kantıı.rları, ba~külleri gözden 
geçirseler de, halk katmerli al
dııtılmalardan olsun kurtarılsa .•. 

- Yoksa onlarda da mı bo· 
zukluk var;> 

- Esefle ıöyliyeyim ki, öyle. 
Tütün Enstitüsünde fef bulunan 
bir doııtum, Kadıköyündeki de· 
pvlardan birinden on çeki kc
ııilmif odun almıf. Fakat, gelen 
odunu, gözü pek tutmadığı için 
bir kere daha tarttırmı§. Netice
de, iki bin be§ yüz kilo olması 
il-Op eden odunun, tam 460 kilo 
ya ni iki çekiye yakın miktarda 
noksan olduğunu görmüş. Bir za
bıt tutturarak keyfiyeti depo H· 

hibinc bildirmİf. O da, odunun 
tam on çeki olduğunu ıuarla id· 
d ia etmekle beraber, her halde 
b ir zırıltı ve şikayete meydan 
vermemek fikrıle olacak, çıkan 
noksanı ki!bul ve paraııını iade 
etmek nezaketini göıtermiı ... 

Hikayeyi daha faıla dinlemiye 
lüzum gör-mcdim. Hadisenin ce-

di: . 
- Buküller, kantarlar ve W 

raziler, senede bir defa, Ölçü ,.,.e 
Ayarlar müdüriyetinde muayeııe 
olunur ve bu ölçülere her mu•·· 
yene için ayrı a)'rı birer de danı· 
ga vurulur . 

Sordum: 
- Hepsi bu kadar mı~ 
- Hayır, kontrol mcmurlar1 

tarafından mahallerinde aynca 
ve anııızın muayeneler de yapı· 
lır, sonra, ara sıra odun arabaları 
çevrilir. muhteviyatları ikinci bir 
tartıya tabi tutulur. Bu muayene 
ve kontroller ekıeriyetle menfi 
neticeler vermemekle beraber. 
neden bilmem, kıyıda köoede 
bozuk terazilere, noksan tartan 
terazi ve basküllcre de tcıadilf 
olunur. 

- Şu halde} 
- Şu halde halk, dikkatli bu· 

lunmah ve aldanmamıya çalW 
malı. 

Dostumun bu cevabı, bana e•· 
kiden kalma bjr sözü ' hatırlattı· 
Kendi kendime: 

- Dedelerimiz gibi hiz de ya 
nımızda birer kantar mı taııı•~ 
acaba~ 

İıe Dört Elle Sanhnıttık 
İkimiz de iıe dört elle sanlını§· 

tık. Ahmet Bey, o dediiim kefe
releri birer alet aibi kullanıyor, 
{A. ... ) nın her hal ve hareketi

ni, hatta aıece, aıündüz ıideccği 
ve bulunacağı yerlere varıncaya 
kadar, saati ııaatine haber alıyor. 
bana bildiriyordu. Bc:n de, \IUl• 

yan sakalımın başlarını çevirtmiş, 
bıyıklarımı kırptırmı§, yefil sarık, 
elifi oalvar, bol bir cübbe ile kelli 
fclli bir hocacağız olmuftum. T eıı
bih elimde. . (A .... ) nın seçtiği 
caddelerde ııeziniyor, kahvelerde 
oturuyor ,hep onu gözlüyordum. 
Fakat, ne bileyim, tedbirli hare
ket edişinden mi, yoksa talihin 
ona yar ve yaver oluıundan mı 
nedir, o günlerde bir türlü, şöyle 
bir biçimine getirip de üstüste iki 
kur§Un olsun atabilmek fırsatını 
ele geçirememi tim. Hain herif, 
otomobilsiz yere basmıyordu ki 
hiç. Rastgcldiğim yerlerde görün
mesile kaybolmuı bir oluyor, e
lim tabancaJllın kabzasında kalı
veriyordu. 

den 650 kuru§a bir ayakkabı al- biraz daha geri<:le yapılmaaına, Türk • Rumen görüımelerinin 
mış, ayıplı olduğunu gördüğü i· şehircilik bakımından kati olarak bugün neticelenmesi beklenmek
çin de iade etmek İstemi~tir lüzum göıtermcktedir. Vekalet teqir. Rumen heyetinin Türk he-

M k b l · h yetine evvelki gün Besarabya 
üessese a u ctmcyınce ma • ise istimlakten kurtulmak için §C• d d ' V. . f b ' 

Piyasa Vaziyeti 
k b k Ö h . ı· · b k vapurun a ver ıaı zıya ete ır 

emeye aşvurmuı ve avu at • ır p anına ı:ı. madan sarayın he· '- b l l k .. h · • 
C ·1· d k'I S 1 h mu,,.a e e o ma uzere eyetımız mer emı ı e ve ı tutmuştur. men utana met meydanının b' . t• . · f 

Avukat Mithat ayrıca müessese· yanıbaşında inaşşına tarafdar<lır. , ır ge~ın .1 tertıp etm~~ 1~· v 

den 50 )ıra da tazminat istemek- Vekaletin talebi üzerine plan Gczıntı, yarın ~.o~?rlc B~gaz• 
tedir. üzerind,.ki tetkikler tcııri edilmiı- da ya?.ılac~k.tır. Goru§mclcrm ~· 

ilk celııedc iki r buçuk lira i· tir. Plan, birkaç. gündcnb ri evin- •u~ yun, tJftl~. P.amuk ve zeytın 
le ehli vukuf seçilmişt ir. Bunların de rahatsız bulunan Prost tara- yaiı mukabılınde petrol ve muş· 
ehli vukufluğu kabul edilmediği fından evinde tetkik edilmekte· tak~a~ı. kereste ve ~ellülo~ ithali-

Orta Avrupaga 
Sevkigat Yapılıyor 

Mühürdar caddesindeki kona
iının önünde beklemek, otomo· 
bile biner veya inerken hesabını 
görüvcrmek de gerçi hatırıma 

gelmiyor değildi amma, bunu da 
Dayı Mesut ve Ahmet Beyler uy· 
guq görmüyorlardı. 

(Devamı var) 

(1) Serezll Ahmet Bey, milcadele 
devrinin fedaklr simalanndandır. Hfl 
len Beşlktafta Abbasağa mahallo
ııinde oturmaktadır. 

için, ikinci bir ehli vukuf tetkiki dir. ı ne ı•.~ına~ etmektedır. Esk!. anl~-
için dava talik edilmiıtir. 

1 

B I ma uzcrınc Rumenlere gonderı· e adiye Reisinin lccck bin ton 'yapak Zi1aat Ban-
Bir Zimmet Suçlwu S" · • kasınca tamamen hazırlanmış ol· 

Erzurum Çocuk Eeirgeme Ku- ozlermıNasıl Anlamışlar duğundan hemen yüklenmesine 
rumu katibi ihsanın müessesenin B l d' . l b 1 başlanacaktır. 
500 lirasını zimmetine geçirdiği ı e e ıycnın . stan u ~a ker- ----~o----
"dd ' d'l · fh ı· t b 1 1 vansaraylar tcsıs etmege karar 
ı ıa e ı mış ve an s an u a d '•. h .. .. Kah 
k P 

r d .. k d ' · . ver ıgı akkında dunku gazete- Bakkallara 110 Çuval ve 
açmııtır. o ıs un en ıııını ya· I d b ' . d k h b d v Oagıw tıldı 

kalayarak müddeiumumiliğe ver- dcr •. eldn. _ ırBın e çı aln ha ekrk odgrk~ . . s 1 h s lh s· . . egı ır. u meııe e a ın a 1 
mıttır. utana m et u ırıncı b k d ' . f d 'Jd ·w· 
Ceza hakimi sorguııunu yaptı. İh · Beyl adn.atınR ~~ dıııın~ . atk~ 1 ıgı 

k d" • • .. l "d f d ' c e ıye cısı emıotır ı : 
sand en ııını §Ole! e mu a aa e ı· c- Gazeteci a;kada§ın mese-
yor u : 1 · b k"ld 1 - Ben yirmi lira ile çalıııyo- cy.ı u oe ı c an amaıına tccııs_üf 
rum. Bir cumartesi giinü yanım· cttım. Eııasen kervanııaray ıehır· 
da 500 lira vardı. Kurum rciıinc de değil, vilayetler .ara111ndaki 
verememiştim. Pazar günü kap· Y?llarda, ~~r otuz kılomctr~de 
lıcaya gittr n. Paraları ceketin iki bır olmak u~ere ort": za!11anlarda 
cebine takıim etmiıtim. Bir ce· yapılmı§ bırer mısafırhancdir. 
bimdc bulunan ve Hava Kuru· Ga~eteci arkadaola bu mevzu Ü· 
muna ait olan 150 lira çalınmıf. zcrındc konuıurken, orta zaman 
Ben 9a1ırdım ve müe111cacnin kar- kervan~araylarının cemiyette mü
şııına çıkmaktan utandım. İıtan - him birer müessese ,olduklarını 
bula g_cldim. Şimdi de yakalan· söylemek aurctile fikrimi ifade 
dım. 100 liruını iade ettim. Mü· ctmi~tim. Yoksa Belediyenin ker
tebaki parayı da harcadım. vant'aray yapacağına dair bir §ey 

söylemedim. Esasen Belediyenin 

Kahve İt'halat Birliği, bakkal· 
lan kahvesiz bırakmamak ıçın 
Bakkallar Cemiyetinin azalarına 
ııermaye ve faaliyetlerine göre, 
11 O çuval kahve vermiıtir. Bu 
sur~tle tecrübe mahiyetinde bir 
tevziat yapılmııtır. 

Akşam Arkadaşımızı 
Tebrik 

Kıymetli arkada§ımız (Ak
şam) yirmi üçüncü yıldönümünü 
idrak etmiştir. Bu yirmi üç yıllık 
faaliyet, her gazetenin iftihar e· 
dcbileceği şekilde dürüst ve tc• 
miz bir yatan hizmeti ile geç·· 
miıtir. Arkadaıımızı tebrik eder, 

Hakim. bu müdafaayı kabul 
etmedi. Kendisini tevkif etti. İh · 
san bugün Erzuruma gönderile· 
cektir. 

bir inşaat ve faaliyet programı uzun ömür ve muvaffakıyet di· 
vardır. Bunun haricine çıkamaz.> leriz. 

Dün ihracat faaliyeti nisbeten 
artmı§hr. Daha ziyade orta Av
iupa memleketlerine ııcvkiyat 
yapılmaktadır. Satı~ların mecmuu 
yüz elli bin lira tutmaktadır. Bil
hassa İsviçre fındık, halı, barsak, 
kum darı; Yunaniıtan miıket; 
Yugoslavya fındık. kitre, Alman
ya 25 bin kilo tütün, Macaristan 
dokııan bin kilo pamuk ıatın al· 
mııtır. Bu mallar dün gönderil· 
miştir. 

Anadoludan piyaııamıza tüc
car namına dört vagon. Buğday 
ve Toprak mahsulleri namına da 
41 vagon buğday getirilmi§tir. 
Piyaııamızda buğday fiyatlarında 
kilo ba§ına 5 para yiikıeklik ol
mu,tur. Buna sebep bütün Mar· 
mara havzaııile Balıkcıir, Jzmit 
havaliainde tüccarın buğday sat· 
mıya başlamasıdır. Susam piya· 
sası gev§emiştir. Dü~üklük 21, 30 
kuru9a kadar inmiştir. • 

Macaristana Fındık 
Gönderilmiyor 

Macariıtana gönderilecek fın• 
dıkların kontenjanı bitmiıtir. İh
racatçılar mcııuliyeti Üzerlerine a· 
larak Macariııtana fındık gönder-

Helen'in Çay Davetinde ~-MAVo-~ 
PORTAKAL 

Sonra kızararak ı;uııtu. John hemen lUh·e etti. 
- Çok romantik bir ~kilde oldu. 

- An<'ela.. An(.'ela.u 
- Çabuk J~erl ~lr. ~I pJa yumurcak eenlw 
Sonra John'a 9üphell bir göz atarak arkaamı dondil. 
Çll<'otan yanma 7akta,.rak bir tokat attı Hı kolundan 

~ekerek lı:erl sttrükledl. Kapıyı da 9lddetle John'un yüzüne 
kapadı. 

Bt!r. bebek hı\lı\ yerdf'! yatıyordu. John eğildi ve be~ğl 
yerden aldı. Tam o ııırada karşı dllkkAnlarm hlrlııılndcn bir 
adamın (ıktığnu gördü. Adam John'u dlkkatll'I 111lzdü. 

John kı)afetlm'le bir adamın hu Y&tte sokaklarda bir 
bez bebekle oynamuını he,rhalde garip \Julmut olacaktı. 

John adama dikkatle baktı. Pırlanta Jtralı Van Blond'un 
tA kl"ndl!ıl oldujlınu tanıdı. Azametli bir 31irilyUfU '-ardı. 
Delikanlı bir ~ye dikkat ettf. Pırlanta Kralınm da 1101 eli
nin kilelik parmatında bir pırlanta yiizük 'ardı: 

- Ne garip tesadl\f .•• 

Diye dUşllndU. Van Blo11d'un çıkmıt olduğu dıikktnın 

Je\·hauna baktı. Bu le\ hada «l\leUeteon , .e şeriki toptan ye
miş satışu diye ya7:ıh idi. ('o,·ent Garden mahallesinde 
bunun gibi hariçten yemiş ithal eden n toptan tıatan yü~ 
lerce mağn7.a vardı. Bu da onlardan biri olacaktı. Karıısın· 
da aandık !'landık domat«ı!ll, muz ve. .. portakal, vardı. 

John dlltündil: 

YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Rezan AE. YALMAN 
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kurşuni sözlerlle Helen kendli!iinl karşıladı. Güı:el kı:ıın 

yüzü biraz dahıt. aolpndu. Uzerindekl düm düz siyah elblııe 
yti:ıUnden bu solgunluk 'e saçlarının alev rensı bir kat da
ha göze çarpıyor ,.f! klZln g1i7elllji bu eanl~ ede cidden &'ÖZÜ 
kamaştırıyordu. Genç k17:: 

- Dernek kt. g-elcllnlz.. Diye mırıldandı. 
- Tahil gf'ldlm. Gebnlyecetlml mi 1.annetmittlnb: ! 
Helen ~mı sallıyarak dedi kl: 
- Geçen hldi&elerl belki de unutmayı ter<'lh cderainl:ı, 

aanmı:ttnn. 

Helen !Uraz eder gibi başını salladı: 
- Hayır, bilakis ... Çok mlnaaız; oldu. Nlçhı operada b&

nlmle konuftonoz sanki! 
- Bilmem ki ne ııöyllyeylm ! 
- Rica edertm .•• Böyle , ·aztyetlerde her ~rkeğln aöyllye-

cett ıözlerJ tekrar etmeylnl7~. Beni ı,etendiilnlzl, Jllzel bul· 
duAıınuzu ve gire g1bl mAnaarz eözler istemem. 

- Affederıılnl~ fft'len. Dün akıtam böyle iptidai nezaket 
kaldelerJnl unutmu!} olarak y&f&dık. Niçin şimdi böyle teY· 
!erden bahaetmek IUzwnunu hi"8ettlnlz T Madem k1, bahııl 
açtınız. 11öyJl)·eyı.m: Sokakta bulduğunuz opera biletini ben 
ot~ı pencereeinden attım. Talllml tecrübe etmek istedim. 
Talllmden memnunum. 

Genç kız hayretle ba~mı kaldırdı. Derin derin dtişllndü. 
Hiçbir §CY söylemedi. Ortada duran gazeteJ1 ıpret ederek: 

- Siz de ıaz:eteyl merakla okudunuz, defli mi T Dedi. 
Dün gece.kl ,·akanın bütün tatıllatını yazmqıar. Fakat he

nüz ceeedin kime alt olduğu anıa,ıtmamış. 
Bu aö:tleri söylerken ıenç kı:un tözlcrlnJJl fçlne bakıyor

du. Kızdan sordu: 
- Acaba bu adam kimdi? 
- Klmbilir, bunu henüz; kimse bilmiyor. Aman, say .au-

mek istemiılerdir. Bu müracaat. 
kabul edildiğinden eskisi gibi Ji• 
1ans verilecektir. 

Kuru Sebıeler için Litana 
Kaldınldı 

Lisansa tabi olarak ihraç edil· 
mekte olan bakla, bezelye, no· 
yut, fasulye, mercimek gibi kuru 
sebzelerin ihracı için liaana veril· 
memeııi kararlaıtınlmııtır. Bu 
karar bu maddelerin rekolte mik 
tarile fiyatlarının tesbit ve tayi• 
nine kaçlar tatbik edilCfektir, 

İncir ve Ozüm Satı,lan için 
lzmir, İncir ve Üzüm Satıı. Ko· 

operatiflcri umum müdürü Mu· 
hip Özyiğit §chrimize gelmittir. 
Muhip, iktısadi mahafille temu 
larda 9ulunmıya baılamıştır. Gö· 
rüımeJcr bu seneki satı§larda pi· 
yaııamızla İzmir piyasası araııın· 
da bir vahdet temini içindir. 

1 
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Kapanı, 

Sterlin 
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:S.24 
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Leva l.6225 
Peçeta 13.90 
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Ley • 0.625 
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Yen 81.1375 
taveç Kronu 31,005 

l!:aham ve TabvUA.t 
Ergani 19.M 
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m:J•üIJ 
Baglalrl Progr .. 

7,80 Program ve uat ayan, 7,35 
Hafit müzik (Pl.), 8 Ajana haberle· 
ri, 8,10 Ev kadını • Yemek listesi 
8,30 Hatif mtızik devamı (Pi.). 

18,80 Program ve saat ayarı, 13.35 
Muhtelif şarkılar (Pl.), 13.M Ajans 
haberleri, 14.0:S Muhtelif şarkılar de· 
vamı (Pi. ), 14,20 Rtyaaeticilmhur 
bandosu, 15 Operet parçalan (Pi.) 

- Fakat bir pırlanta krahnın yemiş toptanl'nılle ı,ı ııe· 

dlrf 
Bez bebek hlli elinde idi. Onu dn·ann dibine bırakarak 

oradan uzalda,tı. 

Saat tıe.,I bq geçe .John, Helcn'ln çay dal·etıne gitti. Gen<,' 
kn ile karşı(ft4mak onu heyf!C&n& dtifilrüyordu. Merdh·en
lerl çıkarken kalbi çarpıyordu. Bir kapmm üzerine (Helen 
08mond) diye bir karh·l:ılt iliştirilmişti. Bunun önünde 
durdu. Zile okunur dokuıımu kapı açıldı. Alev saçları 'e 

Bu öz;lerden onra .John kapıdan içeri girdi. Genç kızın 
kü'=iir.ük aparhmanı pek zarif bir ~ekllde dö~nmlştl. Bir 
hıiytlk oda, hem !jalon, hem resim atöl.yeal, ayni zamanda. 
da hl'lr z;aman oturulan bir oda. teklinde düzenmlftl. ı:11kl 

hlr nntlka kon!iol ürerlnde birkaç Çin '·uo..tıu duruyordu. 
Du\•orlarda meşhur tablolann kopyt"lerl, "trafta hep ııan'at 

bakımından kıymetli parçalar ,·ardı. Orta m&AUının üze
rine iki kişilik ~·ay hazırlanmıştı. flu nt>kta .John'un "özün
den J<a~madı : 

- Deinek ki. beni bekllyordunuı ? Dedi. 
HelP-n mahzun hlr tehea!illmle ce,-ap , ·erdi; 
- E\·et bekliyordum. Fakat gelmemeniz için de o kadar 

~k J11Cbep ,·ardı ki... Tanı§maınn: ~ok •. 

yum kaynıyor. Bir dakika bana müsaade eder mlslnlzf 
Ht'men odadan ~ıktı. John arkadan seslendi: 
- Size yardnn edeblllr miyim! 
-Teşekkür ederim. S~ oturup rahat ediniz. Ben hece. 

rikll bir ev sahlbetıl oldufwnu l!lze şimdi lsbat edeceğtm. 
John gillerek penr.ert'ye yaklaı,tı. Etrafta gih: alahlldlğf

ne damlar ve damlardaki bM'alardan ibaret bir manzara 
"örünUyordu. Bütün Covent Garden mahalle11fnln dam kr11-
mmı bu pencereden gönnek mllmkUndö. Biraz sonra Helen 
odaya kaynar ray dola blr çaydanlıkla &irdl. 

(Arkaııı var) 

18 Program ve saat ayarı, ıs.o~ 

Cazband (Pl.), 18,80 Çigan havaları 
<Pi.), 18,40 Radyo caz orkcııtruı. 

19,15 Muhtelif şarkılar, 19,45 Ajans 
haberleri, 20 Faaıl heyeti, 20,30 Ko· 
nuf1na (GUnUn meselelcrl}, 20,50 
Muhtelif şarkılar, 21,15 MÜlik, 21,30 
Radyo gazetesi, 21 ,4~ Radyo Alon or 
keııtrası, 22,30 Ajans haberleri, 22,60 
Radyo 6alon orkcstraaı Pr. devamı. 



SiYASi 

Romadaki 
Konuşmaların 

Mahiyeti 
A iman Hariciye N~zırı Von 
ruu . Ribbcntrop, Rom'a' da 
ıvı saol . ·ı 
dı. O ını ı e temaslarına batla· 
iİin · •. N. B. ajansının bildirdi
l?ıij c ~ore: Venedik •arayındaki 

za,;:crr:lcrde ·· ·· b "' .. ,_ ille l . gunun uyuııt 
Yo se elcrı tcfcrrüatile konutulu-
hij ~': Ve mihver devletleri. 
de~ ıılcri aralarında halle
hakkcn, konu§maların mevıuu 
ıtı k ında dünyayı haberdar et-

cR adetleri değihni~. 
b l omwada böyle cörüomeler 
si~ adıgı sırada, Japon kaıbine
u;rrı, imparatorun riyasetinde 
t ~at süren mühim bir t0 plan-
1 ~aptığını haber alıyoruz. 
d" u iki toplantıya bakarak, 
..,. unya siyasetinin idare tarzında 
de ~aı:.ı mesdeleri~ halli esnasın· 
1 a !§birliği yaptıkları malum o· 
~~h~u üç ~vletin buııünlerde 
r ıınce kararlar vermek üze. 
~! olduklt\rına hükmedebiliriz. 
,,. trıanya ile İtalyanın Avrupa 
rt .'?vrupalılDl"ın mültemlekele. 
P ıçın verecekleri kararlar, J a· 
it?'!Yayı da alakadar eder. Bu 
't iba.rla Roma müzakerelerile 
r bkyo toplantısı arasında bir 
~ 1ıta. mevcut olmuı muhte
·•ıc dir. 

Afrikadaki ltalyan harekatı
~rı başlıca hedeflerinden biri 
ol~ıl~eniz ve Hindistan yolları 

. uıuna nazaran, Japonya. 
l'llıhvercilcrin alacakları yeni ka· 
Arlarla yakından alakadardır. 
l lrrıanlarla İtalyanlar, İngiliz 
hınParatorluğuna kar§ı her cep
.. eden kati hamlelere giriomek 
uıere toplandıkları bir sırada, 
Akıayişarkta İngiltere ve Fran-
1~.nın imtiyazlarına sahip olmayı 
gu~en Jnponyayı al!kadar ede· 
cc kararlar hakkında haberdar 
etmeleri tabiidir. 
d ~ V enedik müzakerelerinin 

ogrudan doğruya Avrupa kı· 
~aı~.a ait kısımlarında, harbin 
t U~nkü idare vckli ve harekat
~ 11 bölümü meaelelerinin ye• 
hıden gözden geçirileceği mu-
tlckaktır. 

l Pek muhtemeldir ki, Alman• 
~~· bütün gayretlerine rağmen 
~tın geçtikçe mü:ı:minlqmek is· 
tıdadını gösteren İngiltereye 
~?-1!.'1z itinde İtalyanların. d.aha 

UYtik bir yük almalarını ıstiye· 
lcklerdir. Çünkü bugüne kad~r 
lalyanın, fngiltercyi, Akdenız 
~c ~.paratorluk yollan üstü~
/.~• ızacı, kendinden beklenıl· 
ıgı derecenin çok altında kal

tnııtır. 

Roma müzakerelerinde Al
ınanlar, bütün İngiliz impara· 
~orluğu mcnabiine ve yollarına 
l arşı evvela ltalyayı, sonra da 
8Panya ve Japonyayı harekete 

geçirmeyi elbette ar~u ederler. 
Ş. A. 

BULMACA 

Solt1an Sap: ı -Şaka - Su tqı· 
Yan 2 - Tabaka • Başın ııfüıU 3 -

J:::t Yemeği 4 - Göz rengi - Yasa 5 -
J\ııyacıa bir nehır - Bir toprak - Göz 
reııgi 6 - Yan kara - Barsak.lar • 
Bir hayvan 7 - Taharri et! • Nok· 
ilansız • Bazı flletlerin devıuıı 8 -;ski btr hanlık • Bir maden 9 - Bir 
:Cadın ismı 10 - GUr - Bir ağaç ıı-
enız i~inde bir deniz - Bir kumaş. 

ı.ı:UlaLrıdaıı A,ağı: 1 - Hll!l • 
hsuı vermez yer - Nota - Şiş· 

tnif 3 - Renk • Edat • Sanat • Sa· 
rnı·d l' e de vardır, Salamon'da da 4 -· 

ıı1tıc1 bir deva - Bir hararet dc.rt· 
c~ı 5 
Bir - Bırakmak 6 - l~et 7 -
ha 0 YUn 8 - Ters - Kart kil•net 
... YVanı 9 - Tokun halinden anla.
•••adıır.. 5 
11 1 

6 ' • ual • Renk • Kıl 10 - Kir-
ıtn 1 - GUzelllk - Hamam hademe-

den · Nota 
l>CNnn BL~OANI.?lı" HALLt 

S 801d3n Sağa: ı - Yalvarmak 2-
5 c; lt 3 - Yay ~ - Lf; Kabak ; lp 
A. ta Alna; Rlt; (k)Ese 6 - Takla; 
b p 1 7 - Ara; Mil; İle 8 ...... Le; Ya· 
~~; Enı 9 - Zar 10 - Ki ; Ak 11-

ınerctan 

lıkl'Ukarıcıan Aşağıya: 1 - Salata
La·2 - Ye; Emare; lı, 3 - Aka 4-
İb ' Ah 5 - Yaramaz 6 - Arabi; 
:ıı:~re 7 - Yatalar 8 - MI; Ad 9 -
~ - Ki ; lııale ; An ıı - Tepe· 

Boş • Beş 
HAFTADA BiR 

. Yazan: •• FELEK 

Çivi ben deneyim 1 demiı. Pehlivanlar 
bu çelimsiz adamın teklifine gül
mügler ve limonu eline vermiıler. Ne matahtır bilirsiniz! 

Nalın çivisi, temel çivisi, 
Karfiçe çivisi, camcı çivisi, 
Perde çivisi. keçe çivisi, 
Kunduracı çivisi, muşamba 

visi, duvıır çiviei ... 

Beriki limonu iki parmaiı ara· 
sına almı§ ve ııkınca fakır pkır 
suyunu zıkıtmağa başlamıı .. Şaıı~ 

çi· ı ra!!_ pehlivanlar sormutlar: 
- Pehlivan mıaın, cambaz 

mı? 
Cevap vermiı: 

Belki daha vardır. Aklıma 
gelmiyor. Çivi, bütün bu soyu 
aopile piyasanın en müptezel ma
h iken §İmdi y~selmif. Ne dül
ger tanıyor, ne kalfa 1 Hatta ne 
komisyon tanıyor, ne kontrol. 
Almı~ başını! Kiloııu 120 kuruşa 
çıkmış. Trabzon yağı da bu fiya· 
ta. 

Şu halde yağ yerine pilavları· 
mızı çivi ile pişirmeyi, çivi yeri· 
ne kaplamalarımıza yağ çalmayı 
deneyebiliriz. 

Bu çivi kıtlığında derpi1 edile· 
bil ece~ çareler arasında: Çivi çi· 
v(yi söker, ,(}zile, soğukta çivi 
kesmek fikri hatıra geliyor. Ne 
dersiniz çiviciler? 

• En Hassas Nokta! 

- Tahsil memuruyum .. 
Klübün birinci fıkrası bu .. Ba· 

kalım arkası gelecek mi) 

• Nerene Basayım ? 
Akşam, sabah tramvay araba

larının hali malum. 1skarça ıidi
yorlar. 

Bu arabalarda çok dofa insan 
kendi elini baıkaeının cebine, 
hatta ba;ıkasının, elini kendj ce· 
bine soktuğu vakidir. 

İşte böyle bir k'alabalık araba· 
da birisi yanındakine: 

- Yahu 1 Dikkat etl Ayaiıma 
baeıyoraunl 

- Ne yapalım? 
- Amma da tuhaf ]Af I 
- Bunun tuhafı neresi~ Aya-

ğıma basıyorsun diyorsun 1 Nere· 
ne basayım 1 Eline mi? 

- Kavga dediğin bundan çı· 
kar amma ne ise 1 

İçeriden birisi: 

- Bırakın çıksın da ferahlıya
hm 1 

- Kah, kah, kah .. Ve hava
daki elektrik zail olur. 

Ne olacak? Bu sıcakta, bu ka
dar sıkışık bir arabada adamda 
sinir mi kalır? • 

ve ilim, Harp 
Propaganda 

Halk Cephesini Zorlamak İçin Yalanlar 
İlim Kıyafetine Sokuluyor 

Kimyada bazı elemanlar vardır 
ki, birblrlle sıkıca birleşip bir (mU· 
rekkep cisim) teşkil edemezler. Pek 
faal bir eleman olan oksijen Atıl bir 
gaz olan azotla havada, sabit nlabet· 
te bulunmalan itibarile. bir mUrek· 

!--: \'azaD : ~ 

1 ~alih Murat 1 

kep cielm gibi dururlarsa da halti· . ıl az çok matO.m, iki santimetre ka· 
katle ancak bir mahlOt t~kll edtr· Jmlığındaki bir çelik zırhı delmek 
ler. için llzımgelen enerji de kolay hesap 

Bunun gibi, bu yazmm b&flıA'ını edUebl!ir. Bu enerjiyi haiz olan bir 
teşkil eden Uc mefhum da tam ma- merminin sUratinl basit bir hesapla 
nasile bl.r mUrekkep kelime teşkil çıkarabilirsiniz. Mermiye bu sUrati 
edemez, blrbirtle sıkı fıkı birleşemez- veren tüfekte yanan barutun gazıdır. 
ler. Harp fenni veya sanatl bir lltm Hesap yaparsanız görürsünüz ki, 
olmadığı &ibi propaganda sanatı de bu süraU teruin için lıl.zmıgelen ba· 
bir illrri değlldir. Her ikisi de Umt rut, mermi hartuçunun alabileceğin· 
llet olarak kullanırlar. den blrknç misli fazladır. Böyle bir 

Yeni harbin mUhim hususiyetlerin· hesap derhal meydana çıkarır ki, 
den biri propagandanın mühim rol ortada ancak propaganda vardır. 

alması, diğeri de muharebenin harp Diğer bir misal: Alman paraşütçü· 
cephesinde kalmayıp bütUn memle· !eri Felemenge inerken şöyle bir ha· 
}<ete yayılmasıdır. Bu itibarla bu ber gelmişti: cParaşütçUlerin üzerin· 
harpte halk mlınevlyatının bUyUk de öyle bir clhıı.z varmış ki, bunun 
ro!U var. Propaganda da bunu zedele çıkardığı şualar yüz metre dahilin· 
mek için elinden geleni yapmıya ça- deki ins:ı.nlan ye.kıp kavuruyormuş. 
!ışıyor. Bundan maksat yere yorgun ve bit· 

Bu halde propagandaya ehemmiyet kin inen parnşUtçUyU bir müddet i· 
\'ermek mecburiyeti ba11göstcrlyor. çin emin bulundurmaktan başka bir 
Propagandada tutulan hlr yol da ba· şı:y değildir. Fakat biraz dikkat e
zı haberleri ilim e.sasına oturtmak- derseniz bunun da propaganda oldu
tır. Bu haber)('r ağızdan ağıza do· g-unu anlarsınız. 
!aştığı gibi bazan de gazete st\tun· Evveli\ böyle bir şua yok. Olsa hi· 
!arına geçiyor. Ve gazetelerde le, 100 metre me atede bır insanı 

ılml makale ~eklinde çıkan bu haber yakıp kavuracak şuaı h!.sıl eden 
tere hnlk kolayca inanıyor ve mıık· mcnba veye. cihaz bir lnsnn sırtına 

sat dıı hAııııl oluyor. Bunlar arasrndn d<'ğil, bir bina lçıne sığmıyacA.k kn
lllm adamlarını bile inandıranlar var. d r büyük olmalıdır. Bu da mtimkiln 
Ben bu iki yazıda ilmin propngıında olsa bile, bu cihazın çıkardığı 4\la. 
l~l~rlnde na!lıl bir tılct olnrnk kulla· te!!irlnin en fazla olduğu bir noktada 
nılctıc-ını birkaç mlıı:ı.1 ile glSstermlyc hulunan paraşf.ltçllyü yakıp ka\'llr· 
çnlı~acağtm. İlmin harpteki rolUnU maz mı? 1şte size kuyruklu bir pro· 
dl~er yazılara brrakace.g"ım. paganda ... 

Bir gtln gazetelerde bir telgraf ha· Bunlar arasında gazetelere llmf 
heri glSrtıraUnüz. Bu haberde ayrı bir yazı şeklinde girecek derecede üstü 
kurnazlıkta var: Meıııelı'.\ der ki, Ko· örtUlU olanlar ve ilim adamı diye ta· 
penhagdan Rlo de Janeyro'ya bildiri!- nınmış olanları bile aldatanlar bulu· 
dl#ine g!!re sila.h mtitchas.«ıslarm- nablllr. 
dan flH'ln ve talan öyle bir tU!elt bul- lstanbulda çıkan akşam gazetele· 
muş ki, mermlııi 500 metre mesafede rinden biri geçenlerde bu propagan
( 2) santimetre kalınlığındaki çelik da yazılarından birini kıymetli Uınl 
zırhı dellyormUIJ. Bu habere hemen bir yazı şeklinde neşretmiı,tt. Tabii 
!na.nacak mısınız? Durun, berat>t-rce bllmiycrek \'eya farkında. olmıya • 
191 gözden geçirelim: Tüfeğin mermi· rak ... Bu makaleden iki üç gün 

-----.-- - -~ 

aon.ra da ayni guetede yıne buna 
'beıu:f'r diğer bir yazı çıktı. Birinci.si· 
nln mevzuu şudur: 

Japonlar 10 tonluk bir cep denlzal· 
tı gemisi yapmışlar. 100 beygir kuv· 
vetindekl makineleri bu tekneye sa· 
atte 36 mil sürat \"eriyormuş. 550 
metre derinliğe dalabilen bu tekne
de dizel motörU, elektrik motörtl ve 
aküm!Atörlerden maada iki torpil ko· 
vam varmış. Bunun neresinden tu
talım? Bu neye benziyor, blllyor 
musunuz? Un yerine çimento, yağ 
yerine asfalt konarak şekerle yapıl· 
mış bir helvaya ... 

Burada rakkamlann her biri ay
rı ayrı bir IJCY lfat1e eder, fakat hep· 
si birleşince bir Ş<'Y çıkmaz. (10) ton· 
luk bir tekne olabilir ve bu tekne 
hem su tıstUnde ' 'e hem de su altında 
gidebilir. (100) beygir kuvvetinde 
bir motör olabilir \'e bu motör de bil· 
dlğimlz motörlerden daha randıman· 

lı olabılir. Fakat beygir kuv\'etl de· 
ylnce biz muayyen takat anlarız. 

Bir beygir kU\"Yetl saniyede (35) kl
Jogrammetrellk iş olduğuna göre bu 
motör nasıl bir makine olursa olsun 
bir saniyede yapacağı I~ 7500 kilo 
~ammetreyi geçemez. Muayyen bir 
teknenin sUrati saatte 36 mll ola· 
bilir. ı.~nkat 10 tonluk böyle bir tek· 
neye 100 beygir kuvvetindeki bir 
motörle saatte 36 mil !IUrat vermek 
lmkdnsızdır. Bunun ilimde yeri yok· 
tur. Ve olamaz. Maundan hususi su
rette yapılmış (9) tonluk bir yanş 
teknesine 100 beygir kuvvetindeki 
bir motor ancak 115 ıırı 20 mil surat 
verebiliyor. Bu sUrntl 36 mile çıkar· 
mak,sterııek motörUn beygir kuvve· 
ti 800 U bulur. O zaman tekneyi bU· 
yU!tmek IA.zım .... Bir tekne boyunca 
motörü bir daha bUyU!tmek JAzım 
ve i!Ah .. 

Bir teknenin sUratlnde suyun mu· 
kavemeti, teknenin şekil, makinenin 
takati ve pervanenin şekli ve cesame 
ti hesaba girer. lşte bu hesaplan 
yUrUtUrsek bunun olmıyacağıru an
larız. 

FELEK 
Yazan: B. FELEK 

Ah Terbiye! 

Şimdi, mevcudiyetinin en 
ateşli demlerini geçiren 

Londra ıehrinde de her yerde 
olduğu gibi §ehir münakalatını 
temin eden otobüsler vardır. 

Bu otobüslerin de biletçileri 
vardır. 

Bu biletçiler, ·halktan bilet is· 
terken bizdeki gibi: 

- Bileet 1 Haydi yahu! Bek
liyoruz! tarzında hıtap etmez· 
ler, sadece: 

- Teşekkür ederim, te§ek
kür ederim, teşekkür ederimi 
diye otobüsün içinde dola§ırlar. 
Herkes biletini alır. Bir yaşlı 
yolcu inip binerken yardım c• 
derler. Eli dolu bir yolcu para 
çantasını çıkarmak isterse he
men paketlerini tutarlar. Böy· 
lece hem vazifelerini yaparlar, 
hem terbiyelerini muhafaza e· 
derler. Hem de benim gibi ora
dan gelip geçm~ olanlar üzerin· 
de İngiliz otobüsçülerinin halka 
yaptıkları güzel muıv.::ele hak· 
kında iyi hatırala.. bırakırlar. 

Bize ,gelince: 
Burası acıklıdır. Gerçi bizim 

tramvaylardaki mesai §artları 
belki güçtür, belki yorucudur. 

Lakin bu §artlar halka fena mu· 
amele etmiye ve en iptidai ter· 
biye ve vaıif e mefhumlarını 
çiğnemiye sebep olmaz. 

Birçok biletçilerimizin her 
gün, hepimize naıııl muamele et· 
tiklerini, kapı açmak, pencere 
kapamak, araba durdurup kı:ı.1-
dırmak, müşterilere hüsnü mu· 
amele etmek babında ne derece 
tehalük ( 1) gösterdiklerini hep 
biliriz ya 1 Bunlara alı§tığımız 
için artık aldırmıyoruz. Çünkü 
kanıksadık. 

Lakin şu hakiki vakaya ne 
dersiniz: 

Pek yakınım !bir yaşlı kadın 
daha genç kızile tramvaydan i
nerkcl!o k_!zı biletçiye ihtar edi
yor: 

- Aman inmeden zili çek· 
meyin! Araba kalkar, düşeriz! 

T ramvaycı yaşlı hatunu gÖs· 
tcrerek: 

- Düşerse ne olur, altmışı 
zaten geçmişi 

Tabii zaman ve zeminin ica· 
bı gibi ağzının tadını alıyor. 

Dün de bir diğeri. Muttasıl 

Hoca ahlak deni veriyor: 
- İnsanların en ziyade dik· 

kat edecekleri şey izzeti nefis· MDHRü 0 NDN 

O halde bunda yo. bir yanlışlık var 
ve yahut ta llmt propagandadır. He· 
le 550 metre derinliğe dalmak mese· 
lesine gelince bu dC'rinlikte , taz)'1k, 
hava tazyikinin 156 mislini bulur. 
Bildiğimiz denizaltı gt"mllerlnln Aza
mı 120 na. 1150 metreye daldıklsrma. 

bakılırsa bu teknenin yam ya.sısı ol· 
mamaJSı için :ne kadar mukavim ol· 
ması llımngeldiğinı siz heaip ediniz. 

ön sahanlığın kopıeını açık tu
tuyor. Ben kopıyorum, o açı· 

yor. Araba rüzgara karşı gittiği 
ve yan pencereler de açık oldu· 
ğu için dch,etli bir cereyan var. 
Zate.n kapının üzerinde de (Lüt 
fen kapıyı kapayınız!} diye 
müşterilerLn kapıyı kapamaları 
ihtar edıldiği halde biletçi mut
tasıl açıyor. Hem de: 

}eridir. Sakın hayatınızda izzeti 
nefsinizin kırılmasına müsaade 
etmeyiniz! izzeti nefis en kıy
metli ve en hassas noktamız· 
dır. 

Ve talebesinin anlayıp anla· 
madıiını denemek üzere sor
mut: r 

Sen aöyle bakalım kü· 
çükl lnıanların en hassas nok
tası neresidir? 

Çocuk cevap vermi1: 
- Küçük parmağındaki na• 

sır! 

Hoca ısrar ile tekrarlıyor: 
- İnsan haysiyetini gözetmeli

dir. Hayatta ~ayaiyetsiz ya~amak 
zillettir. Haysiyetini korumasını 

bilmiyen zelil olur. 
Dünyanın en haysiyetli adamı 

olmak hepinizin emeliniz olsun. 
İnsan haysiyetli mahluktur • .Söy· 
le bakalım §İmdi! En haysiyetli 
kimi bilirsin oğlum) 

- Nane §Ckerini efendim 1 

• 
Vapur KIUbU 

Bir kariimizin rivayetine göre 
Kadıköy vapurlarının güvertede
ki orta kamarasında yolcular bir 
klüp yapmıılar. Buraya kayıt
lı ( 1) aza her akşam bir fıkra an· 
latmıya mecbur imig. 

Kolay it değili Bana balık 
teklif etıeler, sırf bıı şartı ikmal 
edememek korkusi:e ka.bul r.de
mem. Yiııe k lriimizin bize naklet. 
tiğine göre ıı.: fıkra o klüpte söy
lenmi§: 

Pehlivanlar arasında mübaha
se olmuş. Kalın kabuklu bir Ji. 
monu iki parmak arasında sıkıp 
suyunu çıkarmak . 

Ba§tıın aıağı hepsi denemiş. 
Bir iki damla zoraki su çıkarabil· 
mi§. Bu mübahasenin !Cyircilerin· 
den zayıf nahif birisi atılmıı: 

- Müsaade ederseniz. bir de 

Yazan: MiHRi BELLi 

Teksas'a Yaklaşıyoruz 
lı,tc Japonlara atfedilen cep de

nizaltı gemisinin eıırarr. Böyle bir 
yazı blr gazetede ilmi bir yazı şek· 
llnde çıkarsa bunu okuyan halk ne 
yapsm? -·-Linç edilmek korkusu, sabahtan 

akpına kadar tarlada çalışmak ... İf· 
te bu lneanlarm hayatı ... Hemen her 
viran odada daha mesut bir ÖbUr dün 
ya. vadeden ve bedava dağıtılan ko
caman bir incll var. 

Bu feci vnzlyeti ortadan kaldır
mak. cenup eyaletlerinde de demok
rasi prensiplerini tatbik etmek için 
bUytlk tehlikelere rağmen çahşanlar 
yok dc:ğildir. Harpten evvel bir a· 
rahk Roosevelt hüko.meu de bu mU· 
hlm meseleye alAka gösterdi. Hele 
Bayan ~evelt m~hur bir zenci 
muganniyeyi himaye ederek Ameri· 
kanın bütün ırk mutausıplarma 
meydan okudu. Fakat bu cereyan· 
}ardan ;ıimdlye kadar kayda. değer 

bir netice alınmamıştır . 
Kenarlan bir metre kadar yüksek, 

UstU ac;ık, saatte doksan kilometre 
eüratle giden bir trene kablmıt yol 
vagonundaki halimizi gözönüne getl· 
rln. RUzgA.r az te.sir etsin diye döşe
mlye yapışmıı, gibiyiz. Ayazda titri· 
yerek o geceyi de geçirdik. 

Nihayet sabah oldu. Doğan &11· 
neş ortalığı az. çok ııııttı. Tom, diı,· 
lert birbirine çarparak: 

- Hayatımda bu kal.Yar U~ildU~
mU hatırlamıyorum. Diyordu. 

o gece buz gibi rUz~A.r cidden ta
hammW edilmez bir dereceye vannı,. 
tı. O kadar ki. yoldaş~ar:mızdan ~a
dın Ue ihtiyar daha 'azla. dayan.ıır ı· 
yaak yavaşladığımız bir e~ada 
trenden atlamışlardı. 

Sırtımdaki açık renk gömlek bir 
kw um tabakaııile örtWU oldulundan 
karaya dönmüştü.. E;tratımdakile~e 

baktım. 

zenciden ~ka hepsinin yüzleri
nin rengi değişmi.ftl. Beyazlardan bl· 
rl gillerek zenciye dedi k1: 

- Eğer şimdi polis eline düşersek 
artık aramızda tark bulm~ 

Zenci yoldaş, nükteyi pek yerinde 
bulmamış olacak ki, söyJenenJ duy
mamış gibi göründU. Bir aralık zen. 
ci yerinden kalktı etrafa dikk(l.tle 
bakmıya bafladı, BOnra: 

- Tekaas hududuna yaklafıyoruz, 
dedi. Buralan tehlikeli mıntakaclrr. 
Tren kumpanyasrnm adamları çok 
defalar buralarda treni Wtil) eder
ler. nk fırsatta &tluak daha i;/1 o
lur. 

Bu fena bir fikir değildi. Zaten 
Dallasd&nberi a,tzımıza bir şey koy
mamıttık. Hele Tom bu mecburı o· 
ruçtan pek şlkAyetçi idi. Bir kasaba 
civafında tren yavaşlayınca vagon· 
dan atladık. 

lşte böylece birkaç trf'n deği~ire
rek Uç, dört gUn sonra San Fransls
koya vardık. 

Bu beda\'& seyahatin siZde a!Aka 
uyandırabilecek kısımlarından biraz 
daha ballsetmek isterim: 

da barmacaktık. Akşam olunca bir 
çok yerde ateşler yandı. Kuru faınıı
ye konserveleri ate11te mtıllyordu. 
BIZde olduğu gibi Amerikada da en 
ucuz gıda tıuıulyedir. Etrafta tavuk 
kız.artanlar da vardı. Gıpta ile so
ruyoruz: 

- O ta\'Uğu nerede buldpn? 
Maskara. tavırlı bir herif cevap ve

riyor: 

- Şey, bu serseri tavuk, sahibinin 
kendisini himaye edemlyt>ceği ara.ti
ye açılmak ihtiyatsıı:hğlnda bulun· 
du. Ben de bu serseriyi cezalandır· 
mnk şerefini üzerime aldım. 

Etraftakiler kahkahayı koparı • 
yorlar. 

Bir makaııta saatıerdenberi mU· 
nıuıip bir tren bekliyorduk. Yalnız 
geçen yük ''agonlarırun ht>psi dolu. 
kapıları sımsıkı killUl .•. Nihayet sa· 
bırsızlanarak bır benzin vagonuna 
sıçradık. Matuıusl benzin için yapıl· 
mıı, olan bu vagonlar utkl yatrrıl- Bu adamlardan bazıları Dallas'da· 
mış büyUk bh' silindir şeklindedir. ki meyhanede · gördUğilmUz meslek· 
Benzin silindirin Ust kısmındaki bir ten serseri cinalnden, bir ktsmı iee 
delikten doldurulur. Bu deliğe erişip Oklahoma ve Arkansas eyaletlerin
kapayıp açabilmek için \'agonun her den Kall!ornlyaya gel.mq. muhacir 
iki tarafında otuz santim kadar ge· işçilerdendi. Bu bahsettiğim iki eya
nlşlikte ve ~ağı yukarı iki metre u- !ette son zamanlarda mühim bazı 
zunlukta basamaklar vardlt'. İşte bu değişiklikler olmuştur. 

Bu havadisler arasında 100, 150 
kilometreye ateş açan toplar gibi 
mUmkUn olanlar da var. Fakat bun
ların da kendilerine göre mahzurları 
var. Bunları mm ve harp yazılarına 
bırakıyorum. 

Günlük gazetl'Jerin !'!Utunlarına a
ra tm'a l!tz&l1 bu propaganda haber· 
terini okuduğum zaman altlıma bir 
vaka gelir. 1913 senesinde bl.r gün 
Londrada okur yazar vatandıı~ar

dan biri bana dedi ki: 
C'Almanlar bir zeplin yapmışlar. 

Beheri 200.000 beygir kuvvetinde 
dört motartl varmış. Bunu mü~ 
bir hava si!A.hı olarak kullanacaklar
mış.> 

Koskoca latanbula. elektrik ener
jisi veren koskoca SllAhtar santral 
takatinin takriben 30 misli olan bu 
motör1erin yerleştirileceği zeplinin 
cesametini bir tarata bırakarak, ku
lağına dedim ki: 

- Aman azizim, bu moförlerl ar· 
znrııza. takarsak belki mahrekinden 
çıkarır, biraz dikkat et!:.. 

Bu sözümle ben de koyu bir mu

- Ne de nazik şeyler yahu 1 
Amma da üşüyorlar, diye söyle

niyor. 
Nihayet ağızla müdahaleye 

mecbur oldum. Cevap verdi: 
- Ne yapalım! Ampulü ~ı

karıyoruzl diye boyunun kısaiı
ğı yüzünden sahanlıktaki ampu
lü çıkarmak için tramvayın iç 

eşiğine basmıya mecbur oldu· 
ğunu özür olarak gösterdi. 

- Onu terminüste yaparsı· 

nızl ihtarına da aldırmadı. Ka
pıyı kapadığımız için homur ho
mur homurdandı ve söylendi. 

Taliine, işine, kısmetine razı 

olmıyanların amme hizmetine 
girip çalışmasına lüzum yok-

tur. 
Böyle tiryaki, kaba ve atak 

adamla:-ı bu ~ibi hizmetlerde 
tutmak ve kabalıklarına müsa
maha etmek halka karşı hür· 
rnetsizlik oluyor. Çaresini bul-

malıyız. 

basamag-a tırmanıp ata biner gibi 0. Birinci dUnya harbinden evvel bu 
turmuştuk. Tren gittikçe hızlandı. iki eyalette blll)lıca iktıııadl faaliyet 
Ve iki, Uç saat kadar hiç yavaşla· hayvancılıktı. Büyük harpte buğday 
madan saatte yUz kilometreye yakın flyatlnnnın yUkselmesile bUtun o ci· 
yoluna devam etti. RUzglnn vuruş· varın meraları sürüldü ve buğday e. galata yapmrl)tım, Fakat yerinde de- ============== 

ğil mi? rarlunda mısınız 'l larile serııemliyorduk. Zatf'..n uvkusuz kildi. 

OLC M 

luğa pek dayanamıyan Tom~n başı Harpten ıı;nrakl buhranda hemen 
arada bir önüne dUşUyordu. Ben de bütUn çiftçile.r bankalara ödiyemlye. 
onu kendine getirmek içln suratına ceklert miktarda borçlandılar. Bu 
tokadı basıyordum. Yoksa hesapta yelmıyormuş gibi çok rüzgA.rlı olan 
donup ölmek vardı. bu mıntakada meralar durabildiği 

Bir b&fka defa da tren kumpan- halde, kabarık ııUrWmllş toprak tu- SİR EDWARD DENISON 
yuınm adamlarından biri elindeki 

tunamıyordu. R.Uzga.rıar. topr• t.•arı ROSS C I E D LI~ PH 
çifte ile tehdit ederek, bizi, kapalı ...,... • • • ' ' ' ' • 
yük vagonundaki rahat Yerimizi ter- clenize doğru U!Urüyordu. Eskiden re- DR ve Saire. 
ke mecbur etti. tah içinde Ylll)ıyan bura çiftçileri de 20 Eylul 1940 tarihinde vefat 

Amerikanın sayfiye yerinde
ki köşklerde yemek odası

nın döşemesini müteharrik yap
mak nıoda olmuştur. Bu sayede 
ev halkından ve rr.isafi rlerden 
her biri nöbetle dışarının güzel 
manzarasını p:örebiliyormuş. 

Para ile, saadetten i>aşka her 
şey satın alınabilir. 

• Yukarıda uzun uzadıya anlattığım hlr zaman geldi ki, dedelerinin bin etmigtir. Cenaze merasimi 21 ey
.şekilde seyahat edenlerin konakladık güçlükle yerleştikleri bu yerleri ban- Jul (bugün) ııaat 1 O da İngiltere 
lan kamplar vardır. Bunların çoğu kalara terkedfp serseri serseri yolla· sefaretinin kilisesınde yapılıp Her birimizin kendimize mah 
trenlerin ya\"&Şladıklan makaslara Haydarpa§a kabri&tanına defne- sus ferahlarımız veya e-

ra dilşmlye mecbur oldUlar. Hep gar- 1 1 · · d M • yakın yerlerde bulunurlar. Bu kamp- dilecektir. em crımız var ır. usıki hepi-
laraAmerlkalılar Yungle, yani vahşet 00 gidiyorlardı. Orada iş bulmak Q. miz için müşterek olan ferah-

AlemJ derler. San Fran~ '"koya var- =r=.ı=l i~il::e.:= .• =::=:=:::=~(;=D':='.e:=v=a=m=ı=v=a=r)~=~;;:;;;:=:==::::::;;===:==~~~;;;;~l=a=r=ı =v=e=e=l=e=m==le=r=i =i~f a;d;;e~e;;d;;e;;;r~·== 
madan evvel son geceyt bunlarda."\ B U G .Ü N 
birinde geçlrdlk. . . . .. 

ıa:~~:~~iv~1:dam:~:~~~ 1 p E K Aşk ·Heyecan -ihtilal -Muazzam 
örtuıu bir yerdi. Ne tren hattın- S K A N L J D A V A 

Ve Korkunç sahnelerle dolu 
1 O binlerce fiaüranla çevrilen 

mua:uam bir film dan, ne de otomobil yolundan gör'l- inemasında 
neb!Uyordu. Aı,ağı yukarı yUz kişi Ayrıca: F o K s D ÜN y A HA v A D Is LE R 1 
k&dar vardık. Hepimiz bu gece ?'1ra- .. 11i1Uı;;J1mma••• Buıün aut 1 ve 2,30 da Tenzilitlı matiııelv. 



Amerika Kızıl Bulgarlar Bu Sabah 
Haçlılarının Oobrucanın işgaline 

Beyannamesi Başlıyorlar 
Ankara, 20 (Te!Monla) - Amerı

ka Kızılhaç Cemiyetinin umumı 

kongresinde gençlik dcrneklerı ta
rafından kabul edilen bir beyanname 
Kızılay gençlik teşekkU!Unc: gelmiş· 
tir. 

Amerika Kızılhac: grnçliğı bu be· 
yannam<'Sinde inı>anın her şektlde 
ıva.zsız hizmet etmek yolundaki gn· 
yelerınderı hiçbir zaman donmiyecc· 
ğini kayd<'derek diyor ki: cDUnya
nın her tarafında takip olunan ayni 
gayelerin dostlukları tak,.vıye ve hu· 
zur fikrini teshil hususunda temadi 
edeceğini ümit ederız.> 

Sofya, 20 lA A.) - Cenubi Dobnı
cayr işgal edecek olan Bulgar kıta· 
ları, cskı hudut boyunca mevzılerlnı 
almışlardır. lşgalın hAdı c ız cereyan 
etmesi ıçın, cenubi Dobr.ıca dôrl mın 
takaya ayrılmtŞtır. 

işgal dorl merhalede yapılacaktır. 
Bulgar kıtalan, yaı ın sabah saat 9 
da ilk mıntrı.kayn gircceklcrdır. Bal
çık ve Tutı akan .ş<·hlrlcrlnl ıhtlva e· 
den bu mıntaknnın işgalı saat 14 de 
nıhayeto erecektiı·. 

----ıo----

Almanlar Romanyadan 
istedikleri Kadar 

Benzin Alamıyorlar 

Amerika, 
İngiltere 
İşbirliği 

Nevyork. 20 (A.A.) Nevyork 
Times gazetcslnın Vaşington muha
biri, Bırlcşik Amerıka hUkQmeU lle 
İngılız imparatorluğu mümcsslllcrl 
arasında dilnyanın clngiliz lisanile 
mutekelllm• nksamr arasında daha 
sıkı bir mesai birliği yapılması im· 
k~nmı tetkik için müzakereler ya
pılmakta olduğunu yazmaktadır. 

Bilhassa mütekabil müdafaa mak· 
sadlle hava ve deniz üslerinin mllşte
reken kullanılması mevzııubahiııtlr. 

Panama Kanalını Himaye lçin 
Y'eni Tedbirler 

Vaşington, 20 (A.A.) - Stefanl: 
Harbiye Nazırı Stlmson, Panama ka· 
nalını himaye için hava ve deniz üs
leri tesis etmelerl hakkında merkezi 
ve cenubi Amerika Ctlmhuriyetlerile 
müzakerelere giriştiğini beyan et -

Yarının 
Verimli 
Çalışmasına 
Hazırlık 

SPOR 
Fenerbahçe 
Takımı Dün 

(Başı hlrlndıfıı) 

darının yapıldığına bakıyor da Ankaraya Gitti 
şöyle düşünmekten kendini ala· 
mıyor: İdari hayatımızdan mer- Fenerbahçeli rutbolcUler Ankara
kezi vasilik esası kalksa, geniş da Türkiye birinciliği mUsabakalan· 
salahiyet ve mesuliyet esasları nı yapmak üzere dUn sabah Ankara
kurulsa, barem memurların ancak ya gitmişlerdir. 
asgari haklarını koruyacak bir sis. Fenerbahçeliler yarın ayni zaman· 
tem halinde kalsa, meziyet ve da Beşiktaş maçını da yapacakları 
kabiliyet gayet titiz ve hakka uy· için Ankaraya diğer bir takım gön· 
gun ölçülerle aransa ve bunlara dermişler yalnız büyük Fikret, kil· 
tam kıymet verilse bu memleke- ı;Uk Fikret ve Naci bu takımla bera· 
tin umumi verimini mevcut mad· ber gitmişlerdir. 
di imkanlar dairesinde bile ne Bu Uç oyuncu bugünkü maçta oy
kadar yükseltmek mümkündür! nıyarak akşam dönecekler ve yarın 
Karşımızdaki fırsatlardan istifade da burada oynıyacaklardır. 
için ne kadar güzel imkanlar ha- Fenerbahçe takımı bugün ağlebi 
zırlamıya meydan vardır 1 ihtimal şöyle bir kadro ile sahaya çı

Ahmet Emin YALMAN 

Sir Denison 
Ros Vefat Etti 

kacaktrr. 
Nuri - Şevket, Orhan - Hayatı, 

Aytan, Reşat, Fikret, Naci, Naim, 
Kadri, Fikret. 
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Askerlik işleri 

l•hıe Dawet 
Fatih Askerlik Şubesinden: 

336 doğumlularla bunlula mua

Mevlôt 
Denlzyollan Ege vapuru kamar• 

memuru Ahmet Şehabeddinin ruııu 
için bugün Eyüpte Zall Mahmutpa.ta 
camlinde saat üçte bir mevlQt ıura· 
et edilecektir. Merhumun akraba ve 
dostları bu din! merasime davetlidir. 

meleye tAbi diğer doğumlu erat ve -------------
okurların son yoklamalarının bitme· "Emniyetli ve lktidarh • 
sine 4 gUn kalmıştır. e· M A 

Bu müddet zarfında yoklamalarını lr emur rayanlara 
yaptırmıyan erat yoklama kaçağı rzun sf'nelf'!r gümrük hl:t· 

addedilecektir. metinde hıılıınnıuş, dürilst, f'nl• 

Şubemize mensup erat \e okurla- nl~<'tll, iktidarlı, hir memur 
rın cezalı kalmamaları için bu mUd· iş a~~ or. İyi Fransızca bilir. 
det zarfında şubeye müracaatla yok- Birinci derecede referan11lar 
lamalanm yaptırmaları, aksi takdir- gösterebilir. Emniyetli ,.e faal 
de haklarında ceza muamelesi tat"- bir memur anyan müteahhit-
blk olunacağı tekrar ll!n olunur. ler ,.e tfü•<'ar tam aradıkları· 

-o- nı bulmuş olacaklardır. Oaze • 

Venı" Su Saatlerı" temiz \"N!lta<ılle (T~rütN-11 mf!-
lf mur) adre!!lne mektupla müra 

Sular idaresi tarafından Fran
sadan getirtilmiı olan bin tane su 
saatinin bedeli olan beş yüz bin 
frank' ın tesviyesine emir gelmit
tir. Bu suretle yeni saatlerin güm
rükten çıkarılmasına baılanacak
tır. Eskimİı v~ tamire muhtaç su 
saatlerinin yerine yenileri vazedi
lecek ve geriye kalanlar da saat• 
siz abonelere tevzi olunacaktır. 

l'aat edllmesl 

SATILIK ECZANE 
Bursada hUkQmet karşısında 

M. Şllkrll .Arna Eczanesi sahi· 
hinın vefatı dolayısıyle acele 
satılıktır. Taliplerin mezkQr 
eczaneye mUrar.aatıan. 

Gene Balkanlarda 
Yeni Ameliyat mı? 

(Ba.'ı hlrlndde) 

Bıikreş, 20 (A.A.) - Verilen ma
JQmata göre Romanya Almanyaya 
ayda 130,000 ton petrol vermeyi ta· 
ahhüt etmiş olduğu halde Almanya 

mlştir. a ( Bqı birincide) 

Suriyeliler Bugün 
Galatasarayla 
Karşılaşıyor 

Le~U 

-Bn•ll Yeni Kolej·::"-
trop'un ziyaretinin istisnai mahi- hAlen 85,000 tondan daha az satın 
yette olmadığını ve ittifakın der- almaktadır. Bunun Sl'bebi nakliyatta
piı etmekte bulunduğu noktai ki büyük zorluklardır. 
ııazar teatilerinin eczasından ol- R d H M dd B h 
~uğunu yazmaktadır. omanya a am a e u ranı 

Fakat mihver devletleri hari· ı BUkreş, 20 (A.A.) - .Argus ısmin· 
• 1 l deki ekonomi gazetesi, Romanvada 

cıye nazır arının evve ce yapmış • 
ld ki ·· k 1 'b" bu ı cıddl ham madde buhranı mevcut ol· 

':> .• u arı muza e.~e er gı . 1 duğunu ka detmektedlr. 
muzakereler de musbet netıceler G t y ri · 

k 
. aze e ekse dokuma mtiessesele· 

verece tır. 

C b Ş k
• A rinde ancak birkaç hatta yetecek pa-enu u ar ı vrupa mese-

Daily Ncuwse gazetesi, Hollanda 
Güyanında ve Brezilyada yeni Usler 
tesis edileceğini haber vermektedir. 

Amerika, Deniz Ata,elerini 
Çoğaltacak 

Vaşington, 20 (A.A.) Yabancı 

nıemleketl<'rdeki vaziyetin seyrini 
daha iyi takip için pek yakında A· 
merika denlz ataşelerinin çoğa.ltrla· 

cağı zannedilmektedir. llk olarak 
Martinik'e bir ataşe tayin edilecek
tir. 

l · • h il' · 1. tti"W. k" muk mevcut olduğunu yazıyor. 
esının a ının tev ıt e gı a ıs· 

1 A b t k da Keza deri, demir, bakır ve kur- Evvela İngiliz dominyonlarındaki 
er. vrupanın u mın a asın d kt 

sulh ve salahı temin vadisinde el- şun a yo ur. Amerika deniz memurları takviye e-

de edilmiş olan netayici muhafa· Macar-Ruınen Hudut Komisyonu dilecektir. 
zaya azmet mi§ olan Almanya i· Budapeşte, 20 (A.A.) - Kat'ı hu- Harp Zamanmın V et"Cİ Baremi 
le ltalya için tetkik mevzuu tetkil dut tayinine memur Macar - Rumen Vaşington, 20 (A.A.)-Senato, yal
edebilir. Fakat bütün meseleler komisyonu dün sabah Peştede haıi- nız Amerika harbe girdiği zaman tat 
halledilmiı değildir ve Viyana ve clye nezaretinde toplanmıştır. Ru- blk edilmek Uzero çok yüksek ka -
Crajova emnli daha büyük siya- men heyetinin reisi General Draga- zançlar üzerinden yüzde 80 ne kadar 
ıi ve arzi meseleler için musliha- lina'drr. vergi alınmasını derpiş eden vergi 
ne hal sureti bulunabileceğine bir İngilizler Romanyadan baremini kabul etmiştir. Normal 
misaldir. Harp hadiseleri .de her· \•ergi yüzde ıo olacak ve şirketlerin 
hangı bir tetkık me\'" nu teşkil Çıkarılıyor kazanç fazlaları üzerinden yüzde 60 
edebilır. Bükreş, 20 (A.A.) - Reuter: Bllk- a kadar vergi almacaktır. 

l"ribuna gazetesi, ltalya ile Al· reştekl lngıllz • Rumen eııstitUsU ta-

manyanın İngiltereye karşı harbi hm heyetine mensup 10 Ingiliz teba- Sovyetlere Go·· re 
şıddetlendirmekte olduklaıı es- ası, memleketi terketmlye davet edil-
nada Jııpanyanın mihver devlet- ml.şlerdlr. (Başı birincide) 

\erine karşı büyük hır tesanüt laırdaki hakimiyetini takviyeye 

gö~:rt~ı~ı 1~~1:ğ~~~rra;;:~1:1~~ 
1 

Hava Muharebelerı· ve lngiliz kara müdafaa ei.temini 
.,, yarmıya muvaffak olmadıkça, 

Avenıre d' ltalia gazetesi, Roma (Başı hlrlııcldc) Ağustos bidayetinde başlayan ve 
ile Berliniıı yakın şarkın mi.ada- vuz, diğer bir havuzda bulunan 7 Eyluldenberi fevkalade surette 
faaaına çalışmakta olduKaarını ve gemiler ve Saigon nhtımı yakı- şiddetlenen lngiltere üzerindeki 
Balkan devletlerine harbe girme- nında kızakta bulunan bir gemi hava muharebeBİ, Alman hava 
lerme mani olmağa medar olmuş mevcut bulunmaktadır. Saat 23 kuvvetleri için, Belçika ve Fransa 
olan Sİ) asetlerine karşı yapılacak de limanın müteaddit noktaların· muharebelerinden çok daha zi
her türlıi teşebbüsün önüne &e· daki yangınlar hala büyük bir ya~e yorucudur. 
;rccklerini yazmaktadır. şiddetle devam etmekte idi. lngiliz başkumandanlığı, Al-

Rıhtımda bulunan büyük gemi manian, İngiltereye ihraç teşeb-

Fra nsa Japonyaya ile yedi bin tonluk diğer bir va- j büslerini kendileri için daha az 
pur süratle yanıyordu. müsait bir ~evsime atmwa icbar 

E 
Fransa, Belçika ve Holanda 1 maksadile hava mücadelesini U· 

Bas g .. d ı• sahilleri üzerindeki limanlara da, zatmıya çalışmaktadır. 
o kadar vasi olmamakla beraber Her iki taraf. cİngilt•re için 

(Bati birincide) şiddetli hücumlar icra edilmit- mücadelede> Londra muharebe
na göre, Thailand - Siam - hü· tir. sinin bir merhale olduiunu anla· 
kumetinin murahhası Bangkok'· Calais'de iki numaralı havuz mış bulunmaktadır. Fakat mü
daki Fransız maslahatgüzarlığına ile Carnot havuzu yakınlarına cadele bu şiddetile daha çok za
yeni toprak mutale'besinde bulu- bombalar düşmüştür. Yangın ve man süremez. Bizzat hücum ede
nan bir nota vermiştir. infilakler neticesi liman adeta ay· nin, kendisini vaziyetin icapları-

Malum olduğu üzere, Siam'ın dınlanmıı bulunuyordu. nın hükmü altında bulacağ1 za-
evvelki istekleri re.ddedilmiş bu- Almanyada demiryolu tevzi man yaklaşıyor. Yani, Almacı İs· 
lunuyordu. istasyonları ve Manheim ve Os- tila kuvvetlerinin, dokuz asırdan· 

Cenevre, 20 (A.A.) _ D . N. nabruck emtia istasyonları üzeri· beri lngiltereyi bir kalkan gibi 
8. : ne tam isabetler kaydedilmiştir. muhafaza etmiş olan 40 kilomet-

Vichy" deki Amerikan mem· H4mm
0 

da çok uzaktan görülebi- relik mühlik su sahasını geçmiye 
"balarından gelen haberlere göre, j len bir y~ngın _çıkarılmıştır. karar vermek mecburiyetinde bu. 
Fransız hariciye nazırı Baudouin, Ehrang da pılotlanmızın attık- lunacağı saat yaklaııyor. 
Amerika klübünde Amerikan ga- lan bombalar bir depoyu berha- Hava İıtiliya Müsait mi, 
zetecileri önünde söylediği nu- va etmi§ ve yangınlar çıkarmış- Değil mi? 
tukta Taland • Siam - ın Fran- tır. Londra, 20 (A.A.) _ Berlin-
sız Hindiçini" si hakkındaki talep· den gelen haberlere göre, Alman 
lerini de bahis mevzuu etmiştir. Mısır y olunda resmi mahfilleri hava ,artlannın 
Baudouin, Fransız hükıiMetinin halen bir istila teşebbüsüne mü-
Tayland tarafından son dakika- (Başı birincide) sait olduğunu bildirmektedirlf"l'. 
da ya,pılan talepleri reddetmek maktadır. lngiliz hava kuvvetleri Londrada ise Manş denizinde 
mecburiyetinde kaldığını bildir- deniz cüzütamlarının iştirakile, e· şiddetli bir bora hüküm sürdüiü 
miştir. sasen pek müşkülatla yapılmak- bildirilmektedir. Deniz kabarık, 

Fransız - Japon müzakereleri- ta olan ltalyan nakliyatını iz'aç rüyet sahası mahduttur. 
ni bahis mevzuu eden Baudouin etmektedirler. 
bu hususta da şunları söylemittir: MISU'daki Avustralya Kıtaatı 

Bu müzakerelerde Fransız hü· T akviye Edilecek 
kumeti, F ransanın hakimiyeti hu- Melbourne, 20 (A.A.) - A-
kukuna hürmet edilmesi üzerinde vustralya Baıvekili Menzies, 
.. rar eylem tir. Bu müzakerelere, ıöylediqi bir nutukta pek yakın-
13 Iiaziranda, yani General da ask~r kaydına tekrar başlana
Weygand' ın Mont - Richard'da cağını bildirmiıtir. 
Franıız hükumetine mütareke ta- Menzies, Avuıtralya kıtaatının 
lep etmek lazım geldiğini bildir- pek yakında ltalyanlarla muha
diii günde, Honayda baılanmış- rebe edeceğinı, yakın doğudaki 
br. Fransa, J aponyanın talep et- Avustralya kıtaatının takviyesi 
tiii imtiyazları nazarı dikkate a· iısteneccğini söylemi§. cBu, A
lan bir askeri, siyasi ve ekonomik vustralyAya kanalı açık tutmak 
anlaıma akdetmiye hazırdır. Ja· ve Almanyanın yardımcısı bulu
ponyanın. Uzak Şarkta büyük nan İtalyanın Akdenize hakim ol. 
devlet sıfatile, Hindiçinidc bazı masına mani olmak için lizım
amtiyazları mevcuttur ve halen dır.> demiştir. 
realist bir siyaset takip eden Fran ı Mıaann, Dilpnanı T opraklannda 
m hükumeti bu hakkı tanımak· Boimuı Uzunchr 
tadır. Fransa, halen, Japon aeker- Kahire, 20 (A.A.) - Mebusan Mec 
)ermin Hindiçiniden geçmesi hak. lisl Reisi Ahmet Mahir Pqa, bug1ln 
kında Tokyonun talebi üzerinde Masura'da söylediği bir nutukta a
Japonya ile müzakere halinde- şağıdaki beyenatta bulunmuştur: 
dir. Bu müzakereler hiçbir zaman cMukadderatumzı tayin eden mU
inkıtaa uğramı§ değildir ve halen cadele de\•am ederken seyirci gibi 
de devam· etmektedir. Yakında kalamayız. Mısırlıların tek bır insan 

erı, ıı) asi ve ekonomik bir gibi ıstiklAllerini müdafaa etmesi \"e 
varılacaiı ümit olun· topraklaruıdan dtlfırıaııı kov..,'l"'l li

zıındır.> 

Cuval Noksanı 
' (::: • ,ı Mrlndde) 

kimsenin kendine verilen payı 
baıkasına devretmemesi şart .ko· 
nulmuştur. Kağıt üzerinde dört
başı mamur görünen bu si.tem 
tatbikatta iyi neticeler verme· 
miştir. Alakalı tüccarın iddiası 
doğru ise iş şahsi teıebbüse hıra· 
kılıp bu kadar kayıt konulmasay
dı ve ya)nız kar nisbetinin kon
trolü ile iktifa ec)ilseydi memle
kete daha fazla çuval gelmesi 
mümkün olabilirdi. 

Çuval ihtiyacı çiftçiden başlı
yarak bütün memleketi alakadar 
ettiğine ve hariçten vakit ve za· 
manında yetiıecek miktarlar 
mahdut olduğuna göre acaba hal. 
kı ikaz etmek, evlerde vesair 
yerlerde muattal duran çuvalla
rı münasip fiyatlara toplamak 
ve bunları ihtiyaç yerlerine dağıt
mak münasip olmaz mı~ Bu su
retle memleket içinde iktıaadi bir 
iş beraberliii tecrübesi de yapıl· 
mu; olur. 

Sir Denison Ros on gün evvel blr· 
denbire hastalanmış, Amerikan has· 
tanesine kaldırılmıştı. Bu müddet i· 
çinde defalarla Umit kesildiği halde 
son saniyede daima iyilik emareleri 
gösterdi ve dostlarını sevindirdi. sır 
Denison 7 4 yaşında olduğu halde 
genç bir adamın hayat neşesini ta
şır ve haya ta şen bir delikanlı gô
züyle bakardı. Bu canlı ruhla, ôlUm· 
le sonuna kadar çarpıştı. 

Sir Denison Ros lngilterenln bU· 
yük Alimlerindendir. Senelerce Lon
dra şark dilleri mektebinin başında 

bulunmuştur. 1936 dil kongresine hü

Uç dört gündenberi ıstanbulda bu· 
lunan Suriye takımı bugün öğleden 
sonra Şeref stadında Galatasarayla 
karşrla.şacaktrr. Galatasaraylılar, Su 
riye!Uer karşısında genç oyuncular· 
dan müteşekkil bir takım tecrUbe e
deceklerdir. Fakat bu takımda bl· 
rinci takımdan bazı oyuncular da yer 
alacaklardır. 

Bulgaristandan 108 
Muhacir Geldi 

kQmetimizin misafiri olarak çağırıl· Dün Rotlitzor Bulgar vapurile 
mıştı. Türk dillerine ait tetkikleri Bulgaristandan 1 08 kişilik bir 
geniştir. En iyi bildiği dil faris1dir. muhacir kafilesi gelmiştir. Varna 
Fahri müsteşar Unvanını taşımakla tarikile gelen bu muhacirlerin ek· 
beraber İstanbula İngiltere istihba· serisi Şumnulu Türklerdendir. 
rat nezaretinin mümessili sıfatile Muhacirler iskan olunacakları 
gelmişti. yere sevkolunmuşlardır. 

--o--

Yunan Vapurlarmm 
Getirdikleri 

Sir Denison bundan birkaç ay ev· 
vel İ!ltanbulda e.şlni kaybetmişti. Ley 
dl Denlson Ros da zevci gibi şark 

di1lerine 89ina idi. Hele Tibet lisanla· 
rına derin bir vukufu vardı. Koca
sı gibi çok ne.şell ve zarif bir kadm· 
dı. Ona tam bir arkadaş oluyordu. 

Yunanistandan limanımıza ba
lık almak için gelen yelkenli mo· 
törler çok miktarda sakız, cam, Sir Denlson Ros uzun senelik ha 
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Mlldllrtl - Eski ŞlfH Terakki Dlrektörtl: M. Ali Hafmet Kırca 
Huauaiyetlerl: YABANCI DİLLER 00RET1ML""TE genU, mikyasta 

ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla te.fkil ederek talebe&nin 
çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatlle yakından alAkadar olmaktır. 
Mektebin denize nazır kalöriferli tenefftlıhane ve jlmnastlkhanesl 
vardır. H•!l" gün saat (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: 41169 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanlığından : 

Yazılı imtihanlara blrinclteşrinin birinci sair günU başlanacaktır. 
Sözlil imtihan programları fakültede ayrıca ilAn edilecektir. (8891) 

. 

Hafriyat Makinelerine Operatör Aranıyor 
lzmir civarında bir şantiyede çalııpnak Uzere ekakavatörlerde bil· 

fiil çalışmış operatörler aranıyor. Taliplerin her gün saat 10 dan 12 
ye kadar Taksim bahçesi karşısında Tatko Şirketinde Kemal'e mUra· 

caatıan. 

• Soude caustique getirmiılerdir. 
yat arkadqını kaybettikten ~ı- ,_ ,.. __ ==,,--"!".~~=-:----=-------------------ı 
sıırsıldı. Ya\•aş yavaş sörunlye baş- '-----<>-- 1 t -
la:;r Denison'un Türk dostları çok· Bir Su Mühendisi Surdan stanbul Belediyesi 
tur. Hepsi bu ölUmden dolayı derin ou~up Oldu ._ _______________________ , 

il anlan 
bir teessür duyacaklardır. Gazetemiz T Vali konağı karşısındaki çocuk bahçesinde yaptmlacak merdivenler 
bu kıymetli Türk dostunun ailesine Dün Merkezefendi civarında açık eksiltmeye konulmuştur. K~f bedeli 4043 lira 43 kuruş ve ilk te-
ve bilhassa tngilterenln eski Anka· surların dibinde ihtiyar bir ada- minatı 303 lira 25 kuruştur. Ke.şif ve şartname zabıt ve muamellt mü· 
ra ve şimdiki Sofya askeri ataşesi ma ait bir ceset bulunmuttur. dUrlüğU kaleminde görfilecektlr. İhale 7/10/940 Pazartesi günü saat 14 
Albay Ros'a tAzlyelerlnl bildirir. Yapılan tahkikat neticesinde ce· de dalml encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 

sedin Belediye Sular Jdaresi fen mektupları, ihale tarihinden 8 g'Un evvel fen işleri müdUr1UğUne mUra· 
Cenaze Bugün Kaldırılıyor memurlarından HaHle ait oldu- caatıa alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına alt ticaret odası vesikalarlle 
Slr Denison Ros'un cenazesi bugün ğu ve surlar üzerinde dolaımakta ihale günü muayyen saatta daim! encümende bulunmları. (8991) 

saat onda İngiliz sefaretinden kal- iken saraya tutularak surdan a· 
dmlarak 10,80 da Tophane nhtımm- şağı düşüp öldüğü anlaşılmıştır. 
dan motörle Haydarpaşaya geçirile- Bununla beralber, ceset hafif bir 
cek ve oradaki İngiliz mezarlığına su birikintisi içinde bulunduğun
gömWecektlr. dan ne şekilde öldüğü kafi su-

Devlet Demiryolları J ıanıarı 1 

rette tesbit edilmek üzere morga 

Oniki Adalarda =kal=dırı=lm=ıtt=ır.==== 
Muhammen bedeli (1020). lira olan 2000 adet gömme kapı kilidi ayna· 

aı (pirinçten) ile 2000 adet pirinç kapı kolu (9/10/1940) çarf&Dlba günU 
saat (11) on birde Haydarp&tada Gar binam dahlllndeki komiayon ta· 
rafından açık eksiltme u.sulile satın alınacaktır. 

(Başı blrlnclde) 
rada bir tayyaremiz kaybolmuştur. 

Cenubi Afrika tayyareleri, t
talyan Somalisinde Mogadl!cio tay
yare meydanını bombardunan et
mişlerdir. Hangar ve binalarda mü 
teaddit yangınlar çıkarılmllftır. 

Habe,istanda Lavello'da bir bom
bardıman tayyaresi imha edilmiş ve 
hangarlarla civarda bulunan bina
larda mühim hasarat vukua geUrU
miştir. 

Kassala'ya yapılan Uç hücum es· 
nasında müdafaada bulunmıya te
şebbüs eden bir düşman avcısı ha· 
sara uğratılmıştır. 

Eritre'de Assas ve Diredauo ye
niden bombardıman edilmlı} ve yan 
gınlar çrkarılmı.ştrr. 

1 
TAK VİM 

1 
21 Eylfil 1940 

CUMARTESi 

YIL: 1940 - AY: 9 - GÜN: 24115 

BU!\d : 1856 - EYLCL: 8 

llİCBl: 1869 - ŞABAN: 18 
VAKİT • VASATI EZANI 

-
GO'NEŞ: 5.46 11.36 
öCLE : 12.07 5.57 
İKİNDİ: 15.34 9.24 
AKŞAM: 18.09 12.00 
YATSI : 19.43 l.s1 
İMSAK: <i.06 9.56 

Bu ife girmek iateyenlerin (76) lira (50) kurufluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettilt vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaaUan lAzımdır. 

Bu ite &it ..,rtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8956) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebinden 
Bir Memur Aranıyor 

Seksen bet Ura ücreW dahiliye memurlutu mUnhaldir. Mek· 
tepte kalmdıtı müddetçe yemesi ve yatmuı mektepçe temin olunur. 

Laakal orta mektep mezunu bulunmaaı, sabahları talebeye beden ha· 
rekeUeri yaptıracak ve a)qamlan alporitif oyunları idare edecek kadar 
spora vukufu bulunın&ll, Y&f ve ınhhatlni bu iflerde faaliyet göeterme
aine mu.alt: oıması IAzmıdır. 

On İki Adada Penzin Azaldı mı? Sahibi ve N8'J'iyat MüdllrU: Allmet 
Londra, 20 (A.A.) - Bir torpito Emin YALMAN - BasıldJtı yer: 

Bu .-rtıan haiZ olup da evvelce mekteplerde talebe 1'1erile 1'tigal et
mif bulunanlar tercih olmıur. 

muhribinde bulunan Reuter Ajan- VATAN MATBAASI 
İatekWer veaikalarile birlikte Ortaköycle mektep mUdUrlutüne mUra

caat edebilirler. (8982) 
sının husust muhabiri şu telgrafı 

çekmektedir: 

Ege denizinde ve şarkt Akdenizde 
bir filo ile yapılan iki bin millik 
bir keşif seferini ikmal ettim. P'Uo
muz, Yunan adalan denizinde dev
riye vazifesini ifa etmekte ~i. 

BUtUn bu sahada ancak iki İtal
yan denizaltısına tesadüf edebildik 
Bunlara torpito muhrlplerinılz de
nizaltı bombal~riyle birkaç Salvo 
göndermiştir. 

Birkaç gUn Radoataki İtalyan tay 
yarelerinin faaliyet sahaları dahi· 
llnde bulunduk. Düşmanın gösterdi· 

~ MAZON MeyvaTuzu ~ 
MÜFERRiH ve MIDEVIDIR 

inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulanb ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ektilik ve Yanmalannda Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsaklan Temizler, Alıştırmaz ve 
Yormaz. M AZ ON ismine ve B O 1O1 Markasına Dikkat. 

ği yegAne mevcudiyet eseri batarya- ·--- --- --- ------------------------------- - - 
larımızın menzill haricinde daireler 
çizerek derhal kaybolan bir deniz 
tayyaresi olmuştur. Bundan çıkarıla
cak mana ışu olabilir kl, benzin, 12 
adada azalrnq bulunmaktadır. Bu 
adalara benzin vermek için yegAne 
çare, denizaltı· gemileriyle nakliyat 
yapmaktır. Bu takdirde ise denizal
tıları lnglllz cüzütamları tarafından 

•lfaat .... •ea.rüol.........._ 

E ·-·F. IŞIK LİSESi YATILI sxı eyzıye y A TL SIZ 

ANA - iLK - ORTA - LİSE - (Kız ... Erkek) 
Türkiyenin en eski buawıı Liasidir. Kayıt ve tecdidi kayıt loin :&1er gün müracaat olunabWr. 

görWUp tahrip edilmek tehlikesine j ! 

maruzdu~ .. "llll!l . ......... .,. .... ~ ... ~.!!9, ...... 11!"11111:91 .... ,.. .. " ....... ı:.:ıı ....... mıı .................. ımıı.,.ar'll--111 
Tarifname iste)'iNz. Tel: 80l'1't 


