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Fikir 
1-Iayatımızda 
" 
Asayişsizlik 
Tenkit ·· b t ··ı ın· •• d" •· t ; mua e , o ç u, urus 
0~tnalıdır. Yıkıcı ve tahsi ten
kıt, fikir hayatında asayipizlik 
~Yllndınr, yaratma kudretini 
oldürür. 

Yatan: Ahınet Emin YALMAN 

Diyeceksiniz ki: c:Dünya, ka· 
,ırgalar içındedir. Bütün alakalar 
tıu kaaırsalar üzerinde toplan
llııştır. Bir siyasi gazetenin baş· 
?ta.kale sütununda fikir hayatının 
astı . 

Yışınd"n bahsetmenin sırası 
IT\ı ~» 

C:\abım şudur: 
. «Sıyasi ve askeri ufuklu üze
~ın~ekı vaziyetler günü gününe 
b e~ışnıiyor. İnHn gözünü yalnız 

u ufuklar üzerind_s: dolaştırırsa 
Son Viyana konferansında: ltalyan, Rumen, Macar ve Alman Hariciye Nazırları 

~}'nj sözleri başka başka ,ekiller- Transı·ıvanyada 
e temcit pilavı gibi her gün tek· • s T • LA 

t~.r etnıiş olur. Günden güne OAf· 1 1 
Roatercn farkları zaten (Askeri R · H lk 
~atiyet) ve (İcmal) sütunlarımız- u••sıer•ıne .umen. • a ın.a 11 takip ediyoruz. Harp zamanı· 

l'lın mevzii sük\ınetinden istifade Hu·· c u mlar Zulmedılıyormus. ederek kendi kendimizi dinlemek 
Ve kendimize muhtelif 8ahalarda 
çcJı;l i düz.e . vermek doğru bir fey R 
0 ıin teçen Umumi Har- • Omanga 

. atmamıza ve ha lngı·lizler 24 
......... -~"'"' "';;i:~a~a::~ , f l Mihvercilere 

mu 1~~fiki1 ·h içtirn"ı· saat ası asız B 
lltcnıle!k~İç:in .1ıı_ühirtı T 7 
~ de~t.i an.ilmi . aş vuruyor 
bı hı&( l k 

Amerika 
Yardımı 
Arttırdı 
İngiltere ye 

Uçan Kale'ler 
Gönderilecek ~~Gi;lrJ·e Taarruz Ettiler 

Bir ..ı_ ı u Macarlar, Şayiayı 
Viye niül .. Londra. 22 (A.A.) - İngiliz Londra, 22 (A.A.) - Cordel 

N Hava Nezareti tebliği: Hususi Bir Maksada Hull, Lord Lothian ve Casey a· 
h eden 1~ İngiliz hava kuvvetleri dü~a- rasıoda cereyan oden gôrüşmcler 
l kYatımızda a a bir aksak- nın Manş limanlarındaki istila Atf d• \ İngiliz efkarı umumiyesinin naza-
1 Vardır. Eaki yazıcıların çoğu J d e ıyor ar 
•uaınuştur. Yeniler kafi miktarda üslerine karıı hücum arına ün rı dik.katini celbetmektedir. Bu 
:ietiftlle.miş, yer almamıfhr. Her ve dün gece de yine devam et- BUkreş, 22 (A.A.) - Reut.er A· görüımelerin tafsilatı malum ol-
rnernle.kette mılharrir ve gazeteci mitlerdir_. ja.nsı bildiriyor: mamakla beraber ve her ne ka-
llleıl kl "dd ı· al Gündüz bombardıman layya- Rumen basmınm <i~gal edilen dar henüz iptidai mahiyette ise-
dır. Yü:ı::e ~~e~ hi~ :!.r::;: releri Flessingue ve mi.ıdafa ter• Trarailvanya'da Macar mezıılinll ola- ler de Amerikanın fngj]jz ve A
dan sıra bekl~rler. Bunlar araaın- tihatına, Rottcrdam, Anvcrs. Oıs· rak tavsif ettiği hAdlseler hakkında merikan ~birliğini Pasifiğe de teş-
da'. _,_ b h h" · · k ndı' tend Hollandada Fernenzen, Romanyanın mihvere rnUracaat et- mil etmek niyetlerinin işareti ola-

._, rıı:.ıı;a et. er ırmın e C 1 le ı d . 
kcnd' . d h . . h. t ,· e Saint Omer ve a ais an-a ın a mesı muhtemeldir. surette ıihar edilmektedı"r. 

ını a a ıyı tec ız e mea n , . . . 
dah .. .. l _ l a toplu halde bulunan su keınmı az Rumen haberlerine göre, halen Mn lngiltere'ye yardım arzueu-
Yol a ustugn· o m~gab ça ı~kk~e gemilerle mavnalara hücum et- car rejimi altında yaşıyan Rumen- nun en bariz tezahürü olan 50 

açar. ızde ıse u mes e • l d' ler" kA,..,J asmak kann d"-""'ek i"· 
Cıı..nd r d G l d mı§ er ır. ., -T • ..,.,... • ., destroyer'in gönderilmesinden 
hi b'a.n yı ı~-~z ır. azete er en Sahil muhafaza teşkilatına ı kence yapmak, kasdt yangınlar çı· ııonra İngiltereye daha ne tarzda 
buçl ırı ıstedı!ı vb~s~~~a ... Jazdıcı mensup tayyareler seyir halinde karmak Mdisclerine de\•an1 olun - yardım edilebileceg· i fikri devamlı 

anuyor, ncr ın cııgcrJn en .. ·ı · 
Vakit vakit muharrir aya a bulunaı:ı d~şman kgelmı erıne mu- maktadır. . d' . ki · rette u:har edilmektedir. 
rn • ..A. k 1 y · ıı vaffakiyetlı hare et er yapmış- Curentul gazeteı<ı ı~or . B l '""our a ıyor "'nı u meyanda ezcüm e uzun 
tııaı d d·ı • "":ı "' lardır. Boulogne civarında 1 2 ge· Macarlar, diğer rnllletleri idare e· 

n a ı e tamamı.~e :P,~ - . k fl b 1 d .s.ııı d menzilli ve cuçan kale> ismi ve-
lar, rneramını berraldı tr!'~tİlj l"!'iden mürek~e~ ~ır a 1 e om- de<'ek kadar meden . ~6~ er ır. 

11 
rilen ve 3000 mil katedebilerek 

bilenler azdır. ..~~· •1 l:iardıman edılmı§tır .. B k" h ~nı ~~rlhaı· lhi e)tetı~t eed, ·mı~ mı düşman topraklarının en uzak kı-
N · 1 " M'' ·"it. Bir kegif tayyareıı or um ce- a.,.,r erının en z eyı ı mış o • 
etıce ne o uyorr un vr .d b" · d ğ t . . . b 1 sımlarına hücumlar yapmıya mÜ· 

eınıfın büyük bir kısmı, 'ar ıgı nubunda büyük ton~J a !r ıaşe ma 1 1 ebarilz ettırılm~ş u unma.- sait bulunan. ıbombardıman tay· 
f~,· d ll!k k d' gemiııine hücum etmı§ ve hır yan- sına rağ'men, Romanya ilnlversitele-

1 ıı a ve a 11 ayı en ı gaze- yarelerinin verilmesi vardır. 
te cılznizde ve mecmualarımızda, (Devamı: Sa. 4• Sli. 2 de) (Devamı: Sa. ~. su. 1 dl'l) Kanada hava kuvvetlerine gö-
~end'i eserlerimizde bulamıyor. nüllü yazılan Amerikan tebaala-
~l&.kalannı yabancı eserler üze- nnın ayda tahminen 100 kadar 
tıne topluyor. Memleketin fikri k (Devamı: ~a. 4, SU. 6 da) 

Seviyesi düne nisbetle çok yük- Mu··saba am lZ 
·~imi~ olmasına rağmen n• Tan- Milli Ş fi 
~mat devrinin, ne de Edebiyatı e n 

edide devrinin fevk aahihi, a- ı• frlll 
tılgan yazıcılarını ortada ııöremi- N , ı· H zm ere 
Yoruz. Okuyanların alakası da Size Derin Bir Zevk ve eş e ı eyecan . 
rnuayYen bir fikir havası yarata- k Ş T f ·ı" UUfatları 
cak kadar toplu ve canlı deiildir. Verece artlarını ve a Si ahnı 
I Bu vaziyete türlü türlü ıebep- y o k • • J lzmir, 22 (A.A.) - Milli Şe-
l
cr gösterilebilir. Ben bugün hqn- arın ov renece sınız 

1 
fimiz Reiaicümhur ismet İnönü. 

ardan biri üzerinde durmak iste- Belediye Reisi Behçet Uz'a aşa-
(Deumı: sa. 4, Sü. 4 t~) 1 ğıdaki tel~afı göndermek sureti-

1 Beşiktaş, Feneri Yendi l 
le iltifatta bulunmuşlardır: 

Doktor Behçet Uz 
Belediye Reisi - İzmir -

Fuardaki muvaffakiyetinizden 
dolayı sizi tebrik eder, sayın İz
mirlilere refah ve saadetler dile-
rim. 

iSMET İNÖNO 

.·~~ 
j ' SeJrilıı•ler 

~ün, zengin bir ıpor aiinü olarak geçnu,tir. Fenerbahçe lstanbulda Beıiktafll, An.karada da Demir 
Par. Yenib:niı, Hariciye Vekili, .tadyomda Deminporlulan tebrik etmiıtir. Galatasaray da htanhul 

!Spora naai)iap eGnifür • .Spor baberletjmia üçüncü saffamrnladU'. 

Bizde bu iş vaktile bir özen-
ti idi. Şimdi §Chrin işlek yol a
ğızlarında bir ihtiyaç haline 
geldi. Buralarını bir memur 
idare etmezse yayalar, araba
lar tedirgin oluyor, şaıırıyor, 
çarpışıyorlar. 

Seyrüsefer memurluğu bir 
iştir. Seyrüsefer meselesi mü
hım bir muamma olduğu gtbi. 

Bizim memurların birçoğu 
seyrüseferi idarede birer şah· 
si tavır takınmış gorunuyor. 
Yolcuyu kimi selamlar gibi, 
kimi yelpazelenir gibi, kimi si· 
n .. k kovar, kimi i kastanyet 
çarpar gibi sevkcdiyor. 

Ciddiyetin, intizamın ilk şar
tı yeknasaklıktır. Bu memurla
ra umumi ve basit bir işaret 
tarzı gösterilse de hepsi onu 
y'\psalar; iş şahsi içtih.: . ve he-

ese kalmaaa! 

r·Askerl Vaziyet· 
Yazan: Emekli Albay 
Mecit SAKMAR 

Üç gündenbcrl l.ondra üzerine 
ınüte\·ecl'lh gündüz hü<'umlarınd.-ı 
enelki günlere nlsbetle az ta.ati· 
yet olmuştur. 20 Eylül gilndUz hU· 
cumu hakkında tnglllzler &\cıla
rınm Almanları beklemekte olmB
ıımdan hücumu çabuk karşılıya • 
rnk tardeylcdlklerlni ve Alman 
pllotıarının Deşe"lz muharebe et~ 
tlkleriıil, Almanlar ise büyük mu
' affakıyetlerlo neticelenen ba\ıL 

çarııı~ınaları olduğunu öylemek· 
tfdirlcr. Fakat tıer lkl tarafın 

tayyare zayiatının en·elkl gün -
lenleki çarpı'lmalara nazaran pek 
az olması ha\& ıııuhıırcbelerlnln 

o kadar şiddetli ve de,amlı ol· 
nuı.dığını gfu.tcrmektedir. 

'?l EylUlde de Loııdrn Uzerlndo 
gündüz faaliyeti az olmuş, c·e • 
nup ve cenubu ı;;arki mıntakaln

rında vtiki olan ha\·a. ~·arımıınala· 
n ise o kadar ehemmiyetli ol
mamı.,tır. Bu ,·azlyct ,byle tefsir 
ooileblllr: GüudUz hücumlannın 

afırlığı cenup ııe cenubu ı;a.rki 

mıntakaemdaki tayyarP. meydan
larUe aııkeri garnizonlara tevec
<'Uh etınek lıtldadım götıtermek

~ir. 

Londranın bombardımanı cece 
hürumlanna bırakılmaktadır. :'Wın· 
takanın nisbeten yakınlığı ,.e 
l.ondraya kadar gidllmellle8i va
zifenin çabuk görWmeırinl ve blD· 
netice mühim ve devamlı çarpış· 
matara kAfl zaman •e bnkAn kal· 
madıl'r hi~lnl vermektedir. 

lngiltere Başvekil 
Muavininin Nutku 
İstila Tekrar 

tehir edilmiştir 

"Her Geçen Hafta 
İstila Müşkilatını 
Arttırmaktadır.,, 

Londra, 22 (A.A.) - Radyoda 
bir hitabede bulunan mtihrilhe.s Lor· 
du ve Başvekil muavini Attlce d~
tir ki: 

c:Bütlin cihan gözlerini İngiltere 
muharebesine tevcih etmiştir. Her 
yerde şu sual sorulmaktadır: Muha
rebe ne vaziyettedir?> Bundan eon
ra Attlee mllll gayretin b~mda bu
lunanlardan biri olmak ve olan biten· 
leri hakkiyle bilen bir adam ı;ıfatlle 
muvaffakıyete derin bır itimat hissi 
besliyerek söz söyliyeceğini ilAve • 
derek sözlerine fU suretle devam et· 
mU,tir: 

<Taarruz Frahsa.ya tevcih edildi· 
ğindenberi endişe içinde hattalar ge
çirdik. Endı~ bakidir. Fa.kat hiç za.. 
mıın kaybetmedik. Ve yerinde olan 
itimadımız gittikçe kuvvetlenmLf Ur. 
Niçin böyle olduğUnu size söyliye -
ceğim:. 

Hava tayyarelerimiz, yalnız imha 
ettikleri düşman tayyarelerinin ade
di ile değil ayni zamanda düşman 

Uslerine, fabrikalarına depolarına ve 
teşkilAtma. yaptıkları kuvvetli hU· 

(De\ıLtru: Sa. 4, Sil. 8 te) 

---

~'----

Mısırdaki Hintli lngiliz a.skerlerl 

İtalyanlar Marsa -
Matruha Hücum Etti 
Hayfa ya 
Taarruz 

Mısu Kabinesinde 
Harp Taraf dan 

Dört Nazır 
istifa Etti 

İngilizler Mısır Derhal 
İtalyan üslerini Harbe Girmek 
Bombaladılar İstemiyor 

ltalyada hir mahal, 22 (A. 
A.) -.'.İtalyan umumi karargahı 
1O7 numaralı tebliği: 

Hava ku~etlerimizin Marsa -
Matruha karşı yaptıkları bom
bardıman endahtı kesafet ve isa
bet itibarile mühim bir netice 
vermiştir. Birçok yangınlar mü
§ahede edilmiştir. Tayyare dafi 
toplarının şiddetli ateıine rağ
men hedeflere isabetler olmu§ 
ve bunlar tahrip edilmişlerdir. 
Düşman avcı tayyarelerinin bu
lunmaması harekatın tam rnu
vaff akiyctine delildir. Hava fi
lolarımız Mersa - Matruh şarkın· 
da Maaten, Bugush ve El Daha 
tayyare meydanlarını ve ayni ma
hallerde garları ve barakaları 
•bombardıman etmişlerdir. 

Düşman ıhava kuvvetleri bu 
gece Sidi Barrani, T obruk ve 
Demeye bombalar atarak birkaç 
kitinin yaralanmasına sebebiyet 
vermi§lerdir. Ehemmiyetli hasar 
olmamı§tır. 

Tayyare dafi bataryalarımızın 
bir düşman tayyaresi diifürmüıı 
olması muhtemeldir. Bir hava 
mufrezemiz İskenderiye deniz 
üıısünü şiddetle bombardıman et
miştir. Bir gemiye büyük kalib
rede bir boıtiba isabet etmi§tir. 
Bir diğer hava filomuz. Hayfa 
petrol tesisatına hücum ederek 
bir pı:,trol deposuna ve yeni bir 
petrol tasfiyehancsine isabet va· 

cr.evamı: Sa. 4, ~u. 5 te) 

Kahire. 22 (A.A.) - Reuter: 
lta1yanın Mısır arazwni istılUı 

111 .bahsinde muhtelif fikirler bu
lunma81 sebebile, dün ak am, an
sızın Kahirede bir kabine buhra· 
nı olilıuş ve Saadist partisinin 
az:asında_n dört nazır istifa etmiı
tir. 

Ali Mahir pa~nın riyasetindeki 
ki Saadist partisi, Mısırın derhal 
harp ilan etmesi tarafdarıdır. 

Jatifa eden nazırların yerine, 
kral emirnamesi ile dört yeni na· 
zır nasbedilmiştir. 

Sözüne itimat edilir bir mem· 
hadan öğrenildiğine göre, \>ugün

(Dtwamı: Sa. \l, Sü. 7 de) 

İngilizler ilk 
Partide 5 Bin Ton 

Üzüm Aldılar 
lzmir, 22 (A.A.) - Dün bor· 

sada incir ve üzüm mahsulleri ü
zerine iyi muamel~ olmuştur. ln
gilterenin alacağı beı hin ton Ü· 
züm muhtelif numaralarına göre, 
20.5 dan 35 kuruşa kadar satıl
mı9tır. 

İncir fiyatlarında inkişaf var
dır. 

Diğer taraftan inhisarlar İdare
si de garaplık üzüm satın almak 
üzere memurlannı üzüm mıntaka
larına göndermiftir. 

---Jle:: 

lngiltereye Taarruz lçi:ı Mavnalar, Kayıklar Hazırlandı, Fakat... 
Fıt flf Ja.ırıkçı - Kayıkçuun m~ii - Tıp bp eder yürejif 



SARI 1 Hopalı Mehmet 
Maceralarmı 
Anlatıyor 

Avukat Namzetleri 
• • 
için imtihan şekilleri 

KORSAN 
Bir Yıllık Varidatımız 

400 Milyon Lira 
Cümhuriyet Maliyesi İlk Defa 

Arşiv Tasnifi 
İşlerimiz 

f stanbuldaki 
Vesikaların Tasnifi 
için 90 Sene Lazım 

Bu Hususta Hazırlanan 
Talimatnamenin Esasları 

Çıplaklardan Biri Tabanca Bu Rakkama Visıl Oldu 
Elinde Seğirtiyordu 

Avukatlık kanununa göre staj me hakkı olan atajiyerlere fotos· 
devresini bitiren stajiyerlerin avu· :raflı ve mühürlü bir vesika veri· 
katlık ruhsatnamesi almak için lecektir. 

-10-

Aldığımız malumata göre 31 
Mayısta biten 19 39 mali 8enesi 
tahsilatı 400 milyon lirayı bul
muıtur. Bunun 1 12 milyon lira· 
sı fevkalade varidattan, 1 7 mil· 
yon lirası da nazım varidattan 
temin edilmiatir. 

ithalat muamelesi vergisinden bu 
müddet zarfında 19 milyon lira· 
lık noksan varidat elde edil<iiği 
gözönünde tutulursa bu neticeye 
varabilmek için diğer vergi tah· 
silah ve varidatın 26 milyon lira 
kadar artmış olmaaı icap eder. 
Nitekim 1939 tahsilatı Üzerinden 
yapılan tahıili tetkiklere göre bu 
ııene içinde kazanç vergilerinde 
6 milyon, sınai ve mali mücase• 
seler yergilerinde 3 milyon, istih· 
liı'k vergilerinde 7 milyon ve di· I 
ğer vergiler ve varidatta da 1 O 
milyon lira gibi büyük tezayütler 
kaydedilmirtir. 

BafvekAlete bağlı İstanbul de\'• 
Jet arşhinde 90 milyon kadar ve
alka bulunduğu Uıhmln edilmek· 
tedlr. Sekiz aene e\"l'el teşekkW 
eden ar9lv tasnif heyeti 9lmdlye 
kadar 1,5 milyon kadar vealka 
tasnif etm(Jtlr. Baf\'ekAlet, arth' 
itlerine bll)1lk bir ebemmlyet \'er
dlti ıcın bu sene tasnif heyetinde· 
ki &zarun aayıaıru kırk bete çı· 

karm19tır. E111dden yapılan usule 
göre k&ğıtlar ınnıfiara ayrılır, • 
bunların en mühlmlerlnln hlllAsa
ları kUttlk defterlerine geçer 'e 
numaralanarak dosyalara konur· 
du. Tarlbcller bu uaıilden çok isti· 
fade ediyorlardı. MUtehauıa ola· 
rak celbedllen Macaristanlı Do
pent Fekete bu uauıu fJ1 buJmıı· 

mıf. yalnız ve5lkalann tarih aıra
!llle Uat Uat.e yığılmasını ta\!llye 
etmiştir. l'enl taımJf bu dlrektlfe 
gore, de,·am ettiği için tetkik a
hlplerfnln yeni şekilden e.<ıklı;J gi
bi istifade edemiyeceklerl lddill 
olunuyor. Yapılan bir tahmine ~ö
re btanbuldakl veelkaların tas
nifi için 90 aene lAı:ımdır. Bu ar· 
~iv tasnif edllmecJen mufassal hlr 
Türk tarihi yazdanuya<'&J;'ına g<>
re ideal bir Türk tarihi ancak 
bir uır sonra yaulabUeoekttr. 
Arşiv idaresi bu mahzuru ortadan 
kaldırmak için yeni çareler ara
maktadır. 

Jlermeğe mecbur oldukları imti· Jmtihan suaUeri, medeni ka· 
han hakkında bir talimatname nun, borçlar kanunu, ticaret ka· 
hazırlanmıştır. Bu talimatnameye nunu, ceza kanunu, ceza ve hu· 
göre avukat stajiyerlerinin imti· kuk muhakeme usulleri, avukat· 
hanları, vekillikçe temyiz mahke- !ık ve harç, icra ve iflas kanunla: 
meai reisi ve azaları arasından n üzerinde namzetlerin umuJ1l1 

seçilecek ve Ankara bırrosunda 1 maliimatile hu kanunların tatbİ· 
kayıtlı avukatlardan intihap olu· ki bakımından vukuf dcreceleı+ 
nacak bir zat ile hukuk ve ceza ni anlamağa medar olacak şekil· 
iıleri umum müdürlerinden mü· de heyet tarafından tertip oluna· 
teeşkkil bir heyet tarafından her caktır. 

Nihayet, dediğimi kabul 
ettirdim. ( A.... ) nın Mepav· 
rili ile birlikte icabına ıba· 
kacak, arkadaılarını da adada hı· 
rakıp kaçacaktık. Hemen tedbir· 
leri aldık. Yanımızdaki çocuk· 
!ardan ıkisini bizim motörü ha· 
zırlamıy 1, ı.icünü de, adaya çıkan 
hafiye bozuntularını icabında o· 
yalamıya Y'>lladık 

(A •. • ), kcnduı için yapııan ha 
zırlıkların farkınd:ı bile olamadı. 
Ardını b ize dönmü;ı, biraz son• 
ra mezarı olacak Marmarayı sey· 
re dalll'ışıı. r\C: mları da, kıla· 
"UZ diye getirdikleri düzen:iııin 
ardına takılmış, adanın kayalık· 
ları aıasında, silah ve cephane 
araıtırm•yn dağılmışlardı. MotÖr· 
!erinden epeyce de uzaklaşmış: 
lcı.r , meyd.ını bize boş bırakmış· 
!a rdı. 

l\1epavrili, önumüze 8erilen fır
snt tan hemen istıfade ile, işe baı· 
!anılmasını ısrarla istiyor. haydi 
Mehmet, kalkalım, tam zamanı· 
dır, motöre atlıyalım .. diye başı
mın etini yiyordu. Dinlemiyor· 
dum sözlerini. Çünkü, benim de 
zihnim i kuvvetli bir şiıphe kemi· 
riyordu. Çok tedbirli ve kurnaz 
bir adam olduğu ııöylenilen 
(A .... ) nın, böyle ıssız bir yerde 
rapyalnız motörde kalmak gibi 
bır ahmaklık göstereceğine bir 
türlü aklım yatmıyordu. O güp, 
her nasılsa iyi düşüneceğim ve a
ğır hareket edeceğim tutmu§tU 
işte. isabet de olmuş ya ... iki ar· 
kadaş çekişip dururken, motörün 
kamarasından ansızın iki resmi 
yabancı polisinin çiktığını görmİ· 
yelim mi).. O anda ikimiz de, 
taş gibi katılmış, birbirimize ba· 
ka kalmıştık. işin rengi değişmış· 
ti. Biraz evvel verdiğimiz karar
lar suya püşmüştü. Yeni bir taar
ruz planı yapmak lüzumu başgös
termi~ti artık. 

Bir Gürq Seyrine Bqladık 
Fakat, bizim Mapavrilinin yİ· 

ne ayranı kabarmış, hazan ben· 
dl" de oİduğu gibi _yobazlığı şah
lanmııtı. İki polisi hiçe saymak 
istiyor, hemen ileri atılmak ve 
motöre atlamak iç.in beni adeta 
torluyordu. Aramızda hafif ter· 
İp bir ağız dalaşı baılamak üze· 

re iken, motördeki polislerin 
tumluğa atladıklarını, daha ga· 
ribi, telaşla soyunmağa baıladık
lannı gördük. O kara kışta deni· 
ze gireceklerine ihtimal vermedi
ğimiz için meraklandık. Şaşkın 
şaşkın l,ıerifleri seyre daldık. 

Palaskalarını çıkardılar, caket
lerini attılar, fanilalarını sıyırdı
lar. Nihayet, birer don ve göm
lekle kaldıktan, biraz da karşılık· 
lı horozlandıktan sonra, atılıp 
birbirlerine sarıldılar. Adeta bo
ğuşmağa başladılar. O vakit anla
dık ki, bu baıı dönük kafadarlar 
alafranga gÜreş tutuyorlarmış me
~e r. Tabii biz, uzamasını dört 
~inle beklediğimiz bu güreşe se· 
rirci kalamadık. 

( A •. -) nın Kahkahalarını 
l§itiyorduk 

Hemen sindiğimiz kaya kovu· 
ğundan çıktık, çocuklara, bi
zım motöre binip hazır bulunma
ları ve bir silah patlayınca he· 
men denize açılıp bulunduğumuz 
motöre sokulmaları ıçın haber 
saldıktan sonra, yosunl•ı oyuklar 
arasından sessizce sahile indik. 
(ayaları siper edinerek, on beş 
ıirmi metre kadar ilerledik. Ge
·i tarafında giıretin yapıldığı 
'umlukla aramızda bulunan ve 
"Jurun halinde d enize doğru uza· 
nan dönemecin ardında gizlen
dik. Buradan, güreşçilerin kesik 
haykırışlarını, Mösyö (A. . .. ) nın 
çığlıklı kahkahalannı iyice işiti
.> orduk. Heyecanımızdan kinli 
develer gibi soluyor ve ne yapa· 
cağımızı, kulaklarımıza ftıııldaya· 
rak konuşuyorduk: 

- Ne dersin İbrahim, ilk baş· 
tan motöre mi, yo'ksa polislere 
mi saldıralım'? •. 

- Polisleri de benzetecek 
miyiz~ .• 

VATAN 

ABONE: 
s~nclık 

Altı aylık 

t.:; c;; avlık 
Eır aylık 

l'Urkiye 
için 

earıo 

·~ 
HOO Kr. 2700 Kr. 
750 Kr. HlO Kr. 
400 Kr. 
150 Kr. 

800 Kr. 

- İşi oiliı:. Kar§ımıza dikilirler 
İse okoıyacak değiliz a. Elbette 
ki onların da hesabını göreceğiz. 

- Öyle ise. iıe onlardan baş· 
lıyalım . 

- Ya motördeki ••• Biz onlar· 
la uğraıırken tekneyi alır da gi
derse ne o1acak) .. 

- O da var ya Mehmet. U-
şaklardan birini çağıralım mı) .• 

- Geçti vakti artık. foi biz ba
şaracağız. Polislerle tek baıına 
boğuımayı gözün tutuyor mu se· 
nin) .. 

- - Allah Utandırmasın. 
- Jyi düıtin amma lbrahim. 

Görüyorsun ya, heriflerin ikisi de 
ayımaak. Pek öyle ele avuca aı· 
ğacağa benzemiyorlar. 

- Sıkıııraam bıçaklar ve hek· 
larım ikisini de evvel Allah. Ka
savet çekme sen o yandan Meh
met. 
Bir Hamlede A ••.• nuı Gırtlaiına 

Cümhuriyet maliyesinin ilk de· 
fa vasıl olduğu bu büyük raka
mın. bir sene evvelki tahsilat ra· 
kamile mukayesesi, 19 39 mali yı. 
lında takribe,!l 60 milyon liraya 
yakın bir artı§ olduğunu göster
mektedir. Fakat bu artışın 5 3 
milyon lirası fevkalade varidat
tan olduğu için doğrudan doğru· 
ya vergilerden ve emsali normal 
membalardan elde edilen tahsilat 
fazlasını 7 milyon lira kabul et· 
mek lazım gelir. 

Ancak, dünya buhranı yüzün
den ithalatı; azalmıı olması do
layısile yalnız gümrük resmi ve 

Olgunl11k imtihanı 
Bagln Başbyor 

Yapııtım Lise ve ortamekteplerde bitir· 
Mepavrilinin dediğini yapa· me imtihanları ile engel imtihan· 

cak, iki kişiyi bastırıp altına ala· lan bitmiştir. Yalnız ortalarda sa
cak ıbecerikli ve gözü pek afacan· lı gününe kadar ıifahi bitirme im· 
!ardan olduğunu bildiğim için bu tihanı devam edecektir. Bugün· 
işi ona verdim. Fakat, başı dara den itibaren liselerde olgunluk 
gelmedikçe bıçak oyununa dal- imtihanlarına başlanacaktır. Ba· 
{!lamasını, hele ailah patlatmak- :z:ı liselerde talebenin yalnız bir 
tan çok sakınmasını aıkıca ten- dersten muvaffak olr.mamaları 
bihledim. Motöre atlamak itini birçok velileri maarif müdürlüğü· 
de ben üzerime aldım. ne müracaate ve bazılarını da 

Biraz daha konuştuk, hclallaş- Vek.iı.lete ıikayete sevketmiştir. 
tık ve nihayet kumluğa atıldık. Filhakika bir dersten muvaffak 
İki saniye bile geçmemiıti. Ben olamıyan talebenin hir aene gibi 
motöre dalmıştım. (A .... ) yı bir uzun bir müddet ışsız, guçsuz, 
hamlede altı"!a almış, gırtlağının mektepııiz bırakılması ve bu gİ· 
boğum\!nu parmaklarımla kıskaç- bilerin yedek subay okuluna da 
lamıştım. Bilmem ki, hırsla ben alınmaması birçok velileri haklı 

·Varidatta görülen 60 milyon 
liralık tezayüde mukabil bütçe 

sarfiyatı da 316 milyon liradan 
381 milyon liraya çıkmak sureti· 
le takriben 6S milion liralık bir 
tezayüt arzetmi11tir. 

Almanya İle 
Ticaretimiz 

Türk • Alman ticaret anlaıma· 
sı hakkında yeniden müzakerele
re ba,lanacağı haberi doğru de
ğildir. Evvelce aktedilerek Millet 
Meclisinin de tasdikına iktıran 
etmiş olan 21 milyonluk ticaret 
anla,maaı üzerinde hiçbir müza· 
kere cereyan etmiyecelctir. Yeni- :..· ---============ 
den görü§ülecek olan noktalar, 
yalnız anlagmaya merbut konten· 
jan listelerinde yazılı olan mal
ların son piyasa vaziyetlerine gÖ· 
re kıy~tlerini tesbitten ibarettir. 
Esasen bu maksatla gelmiş bir 
eksper heyeti ile bir Alman tica· 
ret müşaviri Ankarada bulun~ 
maktad1r. 

Ctll'mlmeşbatıar 

Azaldı 

Bunwı sebebi, mahkeme ile 
vakit kaybetmek istemiyen 
phitlerin iki tarah banftır
maJan İın.İ§. 

sene mayıs ve birinciteşrin ayla· İmtihanlar yazılı olarak yapı· 
rında A11karada yapılacaktır. lacak ve iki gün devam edecektir. 

İmtihan yapılacağı günler ve- İlk günü ameli malumat, ikirıC1 

killikçe en az bir ay evvel Resmi günü tatbikat imtihanlarına tah· 
Gazete ile ilan edilecek ve müna- 8is olunacaktır. Sualler imtihao· 
sip bir tarzda alakalılara bildiri!· dan bir saat evvel yapılacak, zar· 
mek üzere Cümhuriyet Müddeiu- fa konarak mühürlenecek ve im• 
mumilik.lerine ve barolara ayrıca tihanda talipler huzurunda ~çıla· 
tebliğ olunacaktır. Bu ilan üzeri· ca.ktır. 
ne imtihana girmek -hakkını haiz İmtihanda tam numara J O olı•· 
talipler bulundukları yer Cümhu- rak k8!bul edilmi~tir. Muvaffak 
riyct Müddeiumumiliklerine istı- olmak için her imtihanda takdir 
da ile müracaat edecekler ve a· edilen numaralar mecmuunurı 
vukatlık kanununun, staj talimatı- onda beşten ve her iki imtihan 
na göre ek'e edilmesi icap eden notlarını'.! heyeti •mecmuasının 
vesikaların hangi tarihte ve ne· vasati olarak onda altıdan a~ağı 
reden gönderilmiş olduğunu im· olmaması şarttır. İmtihan evrakı 
tihan gününden nihayet 1 5 gün tetkik olun_duktan sonra stafü:er· 
evvel vekalete bildireceklerdir. lerin her biri hakkında imtihall 
Bu vesikalardan evvelce gönde· heyeti tarafından birer mazbata 
rilmiş olanlar varsa ayni müddet yapılacak ve bu mazbatalar ve· 
iç.inde irsal olunacaktır. kalet hukuk ilıeri umum müdür· 

Talipler, imtthandan bir gün lüğüne verilecektir. Ehl';ct gös· 
evvel hukuk işleri umum mü· .tcrenlere ait mazbataların tasdik· 
düdüğüne gelecekler, ibraz ede- li birer ıureti stajiyerlerin kayıtlı 
cekleri hü~iyet _cüzdanı ve dos- bulundukları veya ka.ydolunduk· 
yalarındakı vesıkalara nazaran . ~ 
hüviyetleri teabit olunarak mü· ları barolara gönderilecek, kaza· 
racaat sırasile iıeimlerini listeye namıyanlara yalnız numaraları 
kaydettireceklerdir. İmtihana gir- tebliğ olunacaktır. 

iki 
mi fazlaca sıktım, yoksa, herifçi itirazlara sürüklemektedir. Orta- S hh · V k'f" G Jd" 
oğlu pek mi tabansız ve cansız ların eleme imtihanlarında da yi· 1 IJ8 8 1 1 8 1 Yapılan bir istatistiğe göre son 
bir nesneydi, birden morarıver· ne bir dersten kalanlar olmuştur. Sıhhiye Yekili Hulusi Alataş zamanlarda cürmü meşhut suçlar 

Yüzünden Çıkan 
Muhakemesi 

Hıyar 

Cinayetin 
di, sesi aoluğu kesti. O esnada, a · Bunların da bir sene daha mek- dün şehrimize gelmiştir. Vekil. çok azalmıştır. Suçların azalma· 
cı acı patiıyan bir eilah, bana tebe devam etmeleri lazım gele- dün, hiçhu zo/ill'ct.t• J:ıulunnuunıı ııında yeni kanunun uıılandırıcı 
kumluğa ba"'ş çevirtti. Gördüğüm cektir. Geçen haziran eleme imtİ· ve istirahat etmiıtir. tesirleri olduğu ileri sürülmekte. 
manzara §U idi: hanında türkçe ve tabiiyeden ka- -o- dir. Bu azalmayı mevsimde ara· 

Koca Nagant Tabancası Katilin 
Eline Zor Sığıyordu 

Çıplaklardan biri tabancası e· zanan, fakat riyaziyeden muvaf- Roma buyuk elçimiz geldi yanlar da vardır. MC§hut suçların 
linde, parmaE,rı tetikte seğirtiyor. fak olamıyanlar bu de-fa riyazi- i§lenmesine en müsait saha Ye· Temmuzun otuzuncu günü ııa· ı kim) Bu muammayı halletmek 
Mepavrili de diğer çıplağı altına yeden muvaffak olmuş, fakat di· Roma Büyük Elçimiz Hüseyin miı. Küçükpazar gibi satıcı esna· at on altı buçukta Çatalcanın Çu· biraz güç olmu§tur. Nihayet Muı· 
almış eziyordu. Fakat, arkadaşı- ğerlerinden kazanamamıılardır. Ragıp dün ltalyadan şehrimize fın teka~üf ettikleri yerlerdir. Ha- kurboııtan çiftliğinde çalııanlar tafa, gündüz çeşme Oa§ında ge· 
mın durumu çok nazik idi. He- Bu gibi talebe için de bir ko- gelmiştir. Büyük elçi bugiin An· valar müsait olduğu ıçın §İmdi üç silah sesi duyuyorlar ve biraz I çen bir münakaşayı hatırlamış 
men hemen vurulmak, yahut da laylık gösterilmesine intizar edil- karaya giderek hükumetimizle bütün bu esnaf seyyar bir halde sonra da derinden bir istimdat ve: c:Olaa olaa bunu Kahya Meh· 
yakasını silahlı çıplağa kaptırmak mektedir. Devlet olgunluk imti· temaslarda bulunacaktır. Hüae- şehre dağılmışlardır. sesi geliyor: medin oğlu' Hüseyin Ercan vur· 
tehlikeleri kar§ısında bulunuyor· h;nlan yazılı olacaktır. İmtihan yin Ragıp, birkaç gün Ankarada Bazıları ~a meşhut suçların a- - Bilal... muştur~ diye hükmünü vermiştir. 
du. sualleri Vekaletten gönderilmİ§· kaldıktan sonra tekrar Romaya zalmadığını, fakat iş zamanları· Yamaçtaki yolun üstünde du· Bayramla Hüseyin, iki hıyar yü· 

Arkamdan Birisi Salmrdı tir. Olgunlukların neticesi 29 ey· dönecektir. mn zıyaından korkan §ahitlerin ran Bayramın ekin yüklü arabaaı zünden kavga etmişler. Çeşme 
Çok sevdiğiın ateşli bir arka· liilde anlaşılacaktır. Bu tarihten -o--- iki tarafı harı§tırdıklarını söylü- da yokuıtan &§ağı son sür'atle başında Bayram, Hüaeyiru tokat· 

daıın 9önmek üzere bulunması sonra, muvaffak olanlar Üniver- A k d d k • • yorlar. uçmıya ba§lamıı. biraz sonra a· lamıg. Hüseyin de tokatların acı· 
beni titretti. (A .... ) nın gırtlağı· siteye kaydedilebileceklerdir. n ara a 0 Uma S0rQISI -o-- raba uçuruma yuvarlanmııbr. smı üç kur§Unla çıkarmı§tır. 
na yapıp.n parmaklarım o andıt İktıaat Vekaleti Ankarada da- Halayda Pirinç Bol Çiftlik sahibi Mustafa, adamlarını Birinci acırceza mahkeme8i ev-
gevşeyiverdi. Elimi tabancama Hastane Yolları imi bir dokuma aergisi açtıracak- seşlerin geldiği tarafa koıturu· velki gün bu davanın tetkikine 
attım. Bir kıvılcım gibi, motörden tır. Bu me~her. bütün vilayetleri· Hataylılar bu sene pirinç zira· yor: Ortada J>arçalanmış bir ara- ha§ladı. Suçlu Hüseyin Ercan. 
kumluğa sı4radım. Tabancamın Asfalt Olacak mizin el dokuma tezgahlarında atinin verdiği neticeden mem· ha ve yaralanmış beYairlerden henüz on yedisini bitirmiş bir ço· 
namlusu, M epavrilinin üzerine imal edilmiş nümunelerden baş· nundurlar. 1940 senesi çeltik sa· başka kimse yok... cuktur. Masanın üstünde koca· 
doğru azgın bir manda ııibi sal· $dırimizdeki Belediye hasta- ka, her mamulün ham maddesini, hası 60 bin dekarı geçmektedir. Mustafa, bir hadise olduğunu man bir Nagant tabancası vardı. 
dıran, silahlı çıplaöın elini kıra· nelerine giden yolların asfalta ilk ve ıon manipülasyon hareket- B h sezmı',.tı'r. Ko··y m·"ı..t, ... larına ve Kabzası Hüseyinin avucuna zor 

• u sa anın vereceği pirinç rckol· " wı - w d H·· • 
cak kurşunu tam püsküreceği aı- çevrilmesi kararlaştırılmıştır. )erini gösteren grafik, istatistik J'andarma karakoluna haber gön- sııııyor u. useyın: 

ilk 1 k B w 1 LJ k. 1 k b 1 tesinin 18 • 19 milyon kı'lo ara· B b • t k tl dı rada. ardımdan patlıyan bir sila- o ara eyo~ u ve ı- ase 1 ve çeşit erin ren ve oya arın· der.mit. kendisi de bütün tepele- «- ayram enı 0 a 8 • 

hın mermiııi kulağımın yanından hastanelerine giden yollar yapı· dan nümuneleri ihtiva eyliyecek- sında bulunacağı tahmin edil- ri, dağları, dereleri aratmıf, fakat Arkamdan koşuyordu. Ben de 
cıvıldayarak geçti, Sendeledim. lacaktır. Beyoğlu haataneaine gi- tir. Her vilayette bu iş için hazır- mektedir. Bu miktar, mıntaka ölü, yaralı, diri hiçbir kimseyi bu · korkumdan tabancamı çektim. 
Başımı çevirince yağlı elbiseli, den yol Taksimden Sıraserviler lıklara haılanmıştır. Şehrimizde piyasasına göre kıymetlendirile- lamıı.mıştır. Biraz sonra .süne§ ar~aya doğru üç el ateı ettim· 
kirli yüzlü, kısa boylu biri ı'le .oöz caddesini takiben Firuzağa cami- de dokuma kooperatifi bu i«e k 1 b batmı•, bı'rkaç yuz·· ko··ylu" ellerin- Bayram yere yuvarlanınca köye ,,. " ce o ursa u sene pirinç ziraatin- • k K k d 
göze geldim. Herif boyundan bo- ine kadar, Haseki hastanesine memur edilmiştir. Kooperatif de fen_erlerle çiftligw e gelmilıer.. ·açtım. or ·um an tabancanıı 

d l d Y f .. j 1 den Hataya dört milyon Türk o tl ki d T b sundan umulmıyan bir çeviklik ile gi en yo a usu paşa camıın- müdürü, stanbulda ça ıpn iki saat dörde kadar her tarafı ara- ann ara8ına sa a un. a an· 
motörÜn baş üstüne sıçrarken ı· den Haseki camiine kadar aı· bin tezgahın mamülatından baş- lirasına yakın miktarda para gi· mıolar, nihayet üç kadı!l bir ekin ca babamındı, haberi yokken çal· 
kinci kurşununu da yolladı. falt olacaktır. Ay başında işe 

1 
ka §ile bezlerinden de nümune- recektir. Mahsul bol ve randı· yığınının arkasında Bayramın ce· mı§tım. Evet, gösterdiğiniz bu ta· 

(Devamı var) başlanacaktır. ler tefrik ettirmeğe baılamııtır. manlı olacaktır. sedini bulmuşlardır. Fakat katil banca ile Barramı ben öldür· 
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9990 Temple Bar 
John biran olıtutu yerde durdu , .e dllşündli : Helen fle 

beraber arka.5ında frak olarak evden çıkan ,.e blr dalı& 
dönmlyen genç kimdi IM'ahA? Bu bir akpm e\"\'el olmuş· 
tu. Sessl7.ce lntll~ ba amaklıırı tekrar ~ıkh. Ve on numa
ralı odanın kapuıında yazılı olan ismi okudu. Rcginald 
Valpaa ... 

- Bu adam kim olahlllr? Diye diişündü. 
i"okağa '"\-arınca gözii H~len'ln penct>relNlne k~tı. Tam 

o anda ince bir kadın gölgesi perdt"lerl kapatıyordu. Biti· 
şlk apartıman olan on numaranın ıtıkları sönllktU. Fa
kat tam o anda on numArah apartıman aydınlandı. Bir er
kek gölg~I odada dolaştı. Bu bir an içinde oldu. Işıklar 
tekrar ıWndU. John uyrett~ kalmı,tı : 

- Aca);p şey- Diye mınldanarak oteline döndü: 

.John mükemmel bir ak'fllm yemeği yediği, yarını l}IŞ" 

de ~ki bir taraptan lçtltt halde yine keyfi yerinde değildi. 
Zihnini · kurcalryan meselelerin muammasını bir tUrlli çö
rzemlyordu. Odasına çıktı. Bir sigara yakarak Londranın 
en kalabalık &0kağı olan Strand'a hakan bir pen<"ercye 
dayandı. okakta binlerce halk, renkli \'e parlak gece 
Ulnları, ot-Omobll \'e tramvay sefllerl \•ardı. Bu hayat dolu 
manzarayı aeyretmek eğlenceli bir fjflydl. Fakat John'un 
her fCYden r.anı sıkılıyordu. Bütün dtlştln<"elerl .. ıyah t-lhl · 
seli, alev ~lı bir genç kıza doğTu akıyordu. 

John ciddi.bir genç idi. Hayatında birçok kadın tanınııt· 
tı. Fakat tanıdığı kadınların hiçbirisi Helen gihl de~ldl. 
Onu büabötUn baf ka bir kadınlıtrn nadir bir nllmuncsl 
adde<llJ ordu. 

lldncl bir sigara yakmı&k için etrafında kibrit ararken 
göı.ü Londranın en meraklı kitabı olan telefon rehberine 
llltti· Bu ma\i kaplı kitap içinde Londrada yaşıyan en 
:ungln 'e kibar milyonerlerden en fakir adama ka:far 
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berkesin lıml yazılıdır. En methurdan en m~hule kadar 
her adam alfabe sıraslle burada Y&f&!'· 

John evveli. dal&'JD rnak-tııız surette ııayfaları tevirml· 
ye başladı. ~onra hatımıa bir şey geldi. Bu Reglnald VaJ· 
pas•m lııml de belkJ bu rehberde vardı. Hemen 11ayfaları 
C4Wlrerek aradı. E,·et bu isim ,'&l'dı. Telefon numaruı fU 
idi: 

- 9900 Temple Bar 
Dir an t.ereddilt etmeden ai&-arayr tablanın irine btraktr. 

Ve hemen telefonu açarak numarayı lst..><!i. Şimdi apart•· 
manın bo~ olup olma.dıfını, 1\11 ter Valpaa'ın eve dönüp 
donmediğlnl ötrenecektl. Telefon bu merakını derhal hal· 
lede<"ektl. EvvelA. otomatlfln attılnl sonra çalan zili duydu. 
Kimse re,·ap , ·ermlyorc!u. 

Blrnı daha bekJcdi. Zil hfılıl ~·alıyordu. Artık ilmldlnl 
ltet>mlştı. 'l'~lefonu kapıyacak lken kulağında bir aee çın· 

ladı: 

- Allo ... 
- Orası 9990 Temple Bar mı? 
- E,;et. 
- iz Mlstt:r Reginald Valpa8 mısnm? 
Bir an karşıdaki ~ t'~p , ·ermedi. Sonra 

A,Ckllnde: 
bir fısıltı 

- ~·et, dedi. Slı.: ldrruılnlı.: ! 
- Ben John Trent'laam. ... iz beıı.l tannnar.•ımz. 
- Taıuyonım. 

- Ne dediniz. tanıyor musunuz! 
- Evet.. Siz dün aktam portakalların arasmdald ceııe· 

dl bulan adam detu misiniz T Benden ne istlyorsunuz T 
Bu suali soran aeıwle enılr veren bir bal vardı: John 

hayret içinde kalmıt 141. Cevap verdi: 
- Bir fflY lst.enılyoram yalnız ılzln o OMet oldutunuzu 

zannetmlftim. 
- Buna nereden hlikmetttııız '! 
- Bap öğleden aonra odanıza ko1D9Q olall bir aputı• 

mana çay lçmlye libnlfttm. 
- Helen Oamond'da idiniz, delil m1 '! 
John'u bu mlllileme sılmuya bql&mLfb. Adam devam 

etti: 
- Oeııedl baldutwauz zaman da Mil Htılen yanmada 

idi. detti mi T 
- Evet. 
- Peki. de"\'&111 ediniz. 

Bu defa ıuaıe manıı kalan John idi: 
- Aramızda bu mMele hakkında konattak· ÖldürtUmiiş 

olan adamın khn olabUeceflnl dlifündllk. 
- Bunun Reglnalcl Valpaa otduJWL& lıllkmettlniı.:, de

mek ! 
- Hayır .. Beraberce hükmetmecllk. Ben oradan ayrılır· 

ken hlzmeti)I kadın slzJn bir akf&l11 fl\"\·el frak glymlf ola
rak çıktığmw \'e bir daha da dönm":ldlftnlzt söyledi. 

- Peki, bundan ne netloeye "\'&J'dıruz T 
- Hl~·- Yalnız dikkatimi celbeden nokta: hizmetçinin 

bu aöı.U ile odanızın birdenbire aydmlık olup lçlnc2e bir 
gölge do1a.9mU1 araamclakl aykırilık ... 

- Belki yanlıf bir pencere gördllnüz '! 
- Hayır, mümkün değil .. 

( Arka.31 var) 

, .; 

Şöförler Fazla 
Çahştırılmıyacak 

Bazı otobüs §oför ve biletçile· 
rinin günde on iki saatten f aı:la 
çalqtmldıklan Belediyeye ıikA
xet edildiğinden tahkikata baş
lanmı§tır. Şo~rlerle biletçileri 
fazla çalıştıran otobüs sahipleri 
cezalandınlacaktır. -

!l•lfbkl Program 
7,30 Program ve saat ayan, 7,35 

PIAklarla ha!i! müzik, 8 Ajana ha· 
berlerl, 8,10 Ev kadını • Yemek Us· 
teei, 8,30 PIAklarla hafif mUzik de-
vamı. 

12,30 Program ve saat ayan, 12,35 
Muhtelif ~arkılar, 12,50 Ajans ha· 
herler!, 13,05 Muhteli! l}arkılar, 13,20 
Müzik karıl}ık program. 

18 Program ve saat ayarı, 18.05 
Oda mUziği (Pi.). 18,40 Radyo cıuı 

orkestrası, 19.10 Fasıl heyeti, 19,'6 
Ajaruı haberleri, 20 Muhteli! tarkl· 
lar, 20,30 Konu~ 20,45 Dinleyici 
iatekler:I, 21,10 Muslld kaleydoskopu. 
21,80 Radyo gazetesi, 21.45 Radyo 
orkestrası, 22,30 Aja."IS haberleri. 
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iCMAL 
SIYAS1 

Mısır 
Kabinesinde 
Değişiklik 

iM ısır kabinesinde, derhal 

ti'' harbe girmeğe tarafdar 
• 
0ıt nazırın istifasını Reuter a· 

jaıtaı Kahireden haber verdi. 
~lYan taarruzunun Mısır arazi· 

k'1d.e hayli derinleşmesi üzerine 
abıncnin kati bir karar ver

(ik Vaziyetinde kaldığı bu ist~-
111 arla daha iyi tebarüz etmıı 

0 UYor. 

.. Çekilen dört nazırın, tevil 
:otürıncz İtalyan taarruzuna 
cıhal harp ilanile mukabele et· 

l'tıck için arkadaılarını iknaa 
m
1
uvaffaJc olamadıkları da anla

fı ıyor. 

l Çekilen harp taraf darı nazır
[;dan gelenler daha mutedildir. 

ascn yeni kabinenin nihai ka· 
~arlar ;:l'?adan. evvel vaz.iyette 
~~ha genış inkışaflar beklıyece
gı Kahircd°e söyleniyormuş. 
ka Son karan, yani harbe girme 
. rarını vermek üzere, vaziye• 
tın daha fazla inkitafım bekle
menin manası ıudur: -

halyan kıtaları lskenderiyeye 
~ok yaklaşmadıkça Mısır fiilen 

d~rbe girmeyi lüzumsuz adde
IYor. 

. halyan taarruzunun bidaye
tındc, cinsanııız araziden> bah
sbcdilrniıı olmasının sebebi de 

Udur. 

Şu halde iklim ve arazi dola
~aile sahil boyunca ilerlemek 
mecburiyetinde bulunan ltal
Y~nlarla ıimdilik İngiliz kıtaatı 
dov\iıecektir. 

İnailizler lskenderiyeyi behe
mehal müdafaa etmek azmile 
aahilden filonun ateşine daya• 
narak ltalyan ileri hareketini 
Çok ağırlaıtırahilirler. Belki de 
~arnat'l}en durdururlar. O zama~ 

Ui\inkü vaziyeti harp ıcbebı 
"~detmiyen Mısır kabinesi, o 
~nkü vaziyeti de ayni suretle 
ohu} eder. 

Yeni Mısır kabinesinin harbe 
alrrnck karannı bir daha müna· 
'taoa edcbilmeai İtalyan taarru
lUnun inkipf derecesine bağlı
dır. · 

.. ÇCSlde, garp cephetinde~i 
il.it atle yıldırım harbini tathık 
:~ek imkanı olmadığına göre, 
nuaırın ha~e kanfmUı iıi daha 
bit rnUddet olduğu halde kala· 
caktır. 

• Romıı.da Mussolini ve İtalyan 
Hariciye Nazırı Kont Ciano ile 
u.ıun uzun görüşen Alman Ha· 
l'ıciye Nazırı, memleketine dön
dü. 

Rorna müzakerelerinin neti
ce.inde bir tebfığ ncşredilmiye· 
ccğini mihverciler evvelden ilan 
ctrnişlerdi. 

. • Rornada ıörüıülen meseleler 
ıc;ındc hangileri hakkında mu· 
lıı'bık kalındığını, hangi cf evlct
letin arazi ihtilaflarının ne ae
kildc halledileceğini - ,imdiden 
katiyetle kestirmek mümkün de· 
iildir. Maamafih dünya ve harp 
laziy~ti mevzuubahs edilirken 
~na boyu muvazenesinin de 

dıkkate alındığı muhakkaktır. 
Çiinkü a·alkanlar ve Tuna bo
tundaki arazi talepleri yalnız 
R.ornanyanın hacamat edilmeıi· 
le taınamlanmı§ değildir. Daha 
tatrnin edilecek ba~ka emeller 
"ardır. _ ş. A. 
~ 

Sut Fiyatları Arttırıhyor 
Razmol, kepek, saman ve ku

rı.ı ot gibi hayvan _gıdaları fiyatla• 

tı, manda, inek süt fiyatları üze· 
tinde tesir yapacak derecede 

~kaclmiştir. Uzunçayır, Çamlı· 
ca, Ömerli ve civarlarındaki man· 
dıra sahipleri bu sebeple önümüz· 
deki ay başından itibaren aüt fi· 

Yatlarına birer miktar zam yap· 
rnayı düşünmekte ve bu hususu 
aralarında görü§lllektedirler. 
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Minimini çocuklara limonu l:arlf 
ederken: (Bir ldlçilcill( fıçı \-ar. i
çinde de turşu var.) Dlye tuhaf bir 
bilmece söylerler. Hııklkaten kUcU· 
cUk bir fıçıya benz.i,> en limon, i
çinde turşu dı!ğll pl'k çok sıhhi 

h:ıssalnrı haiz eıt,ı blr usare taşı
yan \'e lnsanlıınn ıınğlık ve sıhha· 
tine çok faydası dokunan bir 
meyvndır. Limonun kabuğunda u
facık bir takım guddeler 'ardır. 

Bunlar giizel kokulu bir esansa 
maliktirler. Bu koku, fn!lanların 

dimağında uyandıncı bir ~iri Jıa.. 
izdir. Bazı baygın insanların llmo· 
nun kokusundan istifade etmeleri 
bu tesir dolayıslledlr. Limonun 1-
çlndekt ufa~ılt bölmelerdeki c;uyun 
ekşili~. (Limon Asidi) dediğimiz 

maddedP.n tevellüt eder. Bu koku 
\'e bu Asld sayesinde limon, çorba
larmuuı, yemeklerimize lezut ,.e 
~nl \'erir. Sabahlan lçllen limon
lu bir bardak nefis '8YIIl \1icude 
verdiği ıı.rıınıklık ,.e zindeliği bil
mem ki, izaha hacet ,.ar mıdır!. 

Bütün hunlardan başka limon, 
çok kıymetli bir ce\·her taşır: (c 
vitamini) dediğimiz bu cevher, li
monun terkibinde oldukça bol mik
tarda me,·cut olduğuodAn limon, 
hayat için, en laydnlı bir un"ur 
haline gelmiştir. 

Vltaıninden mahrum kalan bazı 
insanlar da (lskorhUt) dedikleri 
bir hasta!~ husule gelir ki, ,·ücut
ta yaptığı tahribat lttbarlle, bu 
bMtalık heklmUl .. '"te pek mUhlmdlr. · 
Limon, terkibindeki (<1 vitamini) 
dolayıslle İ korbüt hastalığında en 
kolay n en ucuz tedarik edllebl· 
len biricik tabii ~tır. 

\'Ucudü sararıp solan diş etleri 
alyablaşıp bitkin bir hale gelmlye 
bqlıyan zavallı hnata.ıarda limon 
auyu, Meta, bir (Abıhayat) &ibl 
~falı tesir g&!tcrtr. Az zamanda 

ha!ıtalann '1lcudU zlndeleşlp kuv
vetlenir ve hastalar, damarlanna 
hayat U!!aresl yürüyen bir nebat 
&ibl, yeniden aıhhat ve kudret ka
zanırlar. • 

Hatmi, Ihlamur gibi nebatlarm 
ha.şlaııarak ha:urlannn sularına bl· 
raz limon sıkılıp, ılık ılık, gargara 
yapılırsa ~ilmekten mütevellit bir 
ı;ok boğaz hastalıklannda :faydalı 

bir ilftç &ibi tesir almabllir. 
Limon, cüssesi ufBk faknt hassa 

ve faydaları ~k büyük bir me}'l'&
dır. Onun kıymetini bDeUm •• 

Dr. NURi EROE~"E 

BULMACA 

Soldan Sağa: ı - ŞUpheli sual 
2 - Maden parçası - Eda 3 - Rakı 

ve şarapta vardır. Eğ)ence yerlerin· 
den - Nota 4 - Şöhret - ~kciğer • 
Toz haline getir! 5 - Kansızlık -
VUcudUn bir kısmı 7 - Tavan as
kısı - ~ir kumaş 8 - Vildyet • Bir 
vapurumuz • Yemek 9 - Zarf eda
tı • Sonuna «L> gelirse eğilmiş o
lur - Su 10 - Abes • 8Uro 11 - İyi· 
sinin iyisi. 
Yukarıdan Atag-ı: 1 - Renk - Ka 

ra parçıuıı • Nota 2 - Mahsul - Bir 
nevi çivi 3 - Yuva ~ Deva 4 - KU
.çad et! - Bir meyva - Kuzu feryadı 
5 - Zorla • Bedel 6 - İki eesli harf· 
Sualin ortası 7 - Bir hamur işi . 
Bir yemek 8 - İaim • Raci - Bir o
yun k~ğıdr 9 - Egede bir haı·at-c . 
Parlak 10 - Dabagatta kullanılan 
bir madde - Kalkmr~ bir vergi 11·
Nota • BUyllk davul - Genişlik. 

DOXKU BULMACANL"li' HALLt 
Soldan Sağa: 1- Balon; Cirit 2-

ts • Kapan - ÇI 3 - Fin 4 - Aç: 
İyi: Ni (kel) 5- LI; İt 6-Gazinocuk 
7 - Ya: Al 8 - An; !le; Po 9 _ 

Çan 10 - Al: Girit ; Su 11 - Çiban; 
Sicim 
Yukarıdan aşağıya: l - Blla.ı; 

yamaç 2 - As; Çigan; Lı 4 - Ok; 
Eza; Ga(ga.) 5 - Nafi; için 6 -
Piyanolar 7 - Cani; Enis 8 - tn; 
Acı; Ti(lki) 10 - İç ; Nikap; Si 
11 - Tirit; Lokum. 
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SAADET YUVASI 
Türkçe söilU, Arapça şarkılı 

büytık facia filmi 
Oynıyan: 

FATMA RÜŞD/ 
l'.tısır San•atkArlanndan 

['--------------------------------~, _ Dünkü Spor Hareketleri ,, 

Beşiktaş, Feneri; Galatasaray 
Mesuliyet önünde 

Cesaret! 
Yazan: B. FELEK • 

lstanbulsporu Mağliip Ettiler Cesaret ne güzel şeydir. ne 
mertçe §eydir 1 Amma 

bir azgın manda, bir kudurmuş 
it veya etrafa salan bir sarho§ 
ö~ündeki cesaret değil... Lig maçlarına dUn Fenerbançe 

ve Şeref stadlarmda başlandı. Bu 
mdsabakalar daha ilk haftadan bek· 
lcnmiyen neticeler vermiştir. En mU· 
him karfI]B.fJllada Fenerbahçcnin Be· 
~lktaşa galibiyeti beklenirken tah· 
mlnler hllAfma olarak siyah beyulı· 
lar bu maçı 2-1 kazanmıya muvaf
fak oldular. Galatuaraylılar İ8tan· 

bulsporu 9-0 gibi büyük bir farkla 
yendiler. SU!eymanlye Vefaya 2-0 ye
nildi. 

Şeref stadında da Kaııımpa.şa h!ı; 

beklenmlyen bir netice ile Beykozu 
3-0 mağ!Qp etmiş, Pera • Topkapı 
maçı da 4-• berabere neticelenmiştir. 

Fene.rbahçe, Ankaradn yapılan 
TUrklye birlnclliği maçını dıı. 3·1 
kaybederek TUrklye birinciliğini Es·• 
klşehir Demlrsporuna bırakmıştır. 

Fener Stadında : 
Fener stadında gUnUn en mUhlm 

maçı BeşiktaşlR - Fenerbahçe ara· 
~ında olacaktı. Bu mUsabakadan ev
vel son senelerde derece alıp ta mUkı\ 
fatları verllmlycn klUplere kupa ver
me meraafml yapıldı. lstıkldl marşi· 
le b&.41ıyan merasimden ııonra birkaç 
söz söyliyen bölge dlrekUirU Feridun 
1937, 1940 seneleri milli kilme tam· 
piyonu Fenerbahçe, 1939 mi11t küme 
birlnclı!i Galatasaray, ve 19t0 İstan
bul 1J8mplyonu Be~ıkıa., 1940 ikinci 
küme blrinci1ıl Peranm kupalarını 
takımların kaptanlarına verdi. 

Fenerbahçe - Beşiktaş 
Taraftarlarının alkışları arasında 

sahaya çıkan takımlar k&.rfılıklı ola· 
rak şu kadrolarla dizildiler: 

Fenerbahçe: Cihat - Lebip, Mu· 
zatfer - Ömer, Esat, Fikret - Fik
ret, Basri, Ya~, Naci, Rebli. 

Beşiktaş: M. Ali - Yavuz. İbra
him - Hiliıeyin, Halil, Rifat - Şa
kir, Hakkı, Memduh, Şeref, Tarık. 

Hakem Şazi Tezcan: 
Oyuna b&.4lama vurufUnu eski mil· 

11 t.a.kım kaptanı Zeki Rıza yaptı. Be
şiktaşlılar rUzgAn arkalarına almış
tı . .ı.lk dakikalar karşılıklı hUcumlar
la geçtikten sonra Fenerbahçeliler a· 
ğlr bnsmıya 1>a.4Jadlar. Bu arada ge
len bir gol fırsatı dıı. beceriksizlik 
yUzünden kaçmldı. 

Onuncu dakikadan sonra müteva
zin bir şekle giren oyunun 15 inci 
dakikasında Rebiinin bir geri vuru
şundan istifade eden Beşiktaşlılar 

Fener kalesine indller. Ve soldan 
Hakkıya geçen top sıkı bir ştıtle 

ağlara takıldı. 1·0 galip vaziyete ge
çen Beştktaşlılar mUdafaa oyunu oy
namıya b&.4ladılar. Fakat Fenerba.h
çelilerin kuıa pM!ı oyunları bu hU
cumıarı semeresiz bırakıyordu. Dev
re Fenerbahçenin birbirini takip e-

Dünkü Neticeler 
Hagret Uyandırdı 

. Geçen senenin birincil erine kupaları verilirkeı. 
' ~ · • 

Fener - Beşiktaş maçından heycanlı bir enstantane 

müstesna, fena. bir oyun oynadılar . 
Kısa pasla OY)'lamak hatası bu mağ
lQbiyeti doğurdu. MUdafaada Leblp 
hiç yoktu. Hllcum hattında Fikret 
fena değildi. Basri çalıştı fakat ne 
yaptığmı bilmiyordu. Ya.şar ağlrdL 

Naci vasat, Rebil fena idi. Mcllhin 
yokBUZluğu da mağiQbiyctte sebep 
oldu. 

Vefa - Süleymaniye 
Fenerbahçe stadında ilk maç Vefa 

ne SWeymanlye arasında idi. Refik 
Osmanın idaresindeki bu oyun Vefa· 
nın hAklmiyetl altında geı;tl. Fakat 
birinci d.-vre 0-0 berabere bitti. 

İkinci dP.\Tede iki gol yapan Vefa· 
lılar mnı;ı 2·0 kazandılar. 

Galatasaray-lstanbulspor 
Fener stadının ikinci kar11ııaşma

aı Galatasarayla İstanbulspor arasın 
da oldu. Hakem Ahmet Ademdi. O

yun başlar ba.şlamaz hlıklmiyeti alan 
Galatıısaraylılar arka arkaya Uç gol 
yaptılar ve bir de penaltı kaçırdılar. 
Devre 3·0 bitti. İkinci devrede 6 gol 
da.ha yapan Galata.saraylılar sahadan 
9-0 galip çıktılar. 

Şeref Stadında : 
Şeref stadında BeykQZ·Kasımpru,ıa 

Pera - Topkapı karşılaşmışlar -
dır. Beykoz - Kasımpaşa. mlisaba· 
kası hiÇ beklenmiyen bir netice ver
mi~ ve Kasımpaşalılar bu maçı 3-0 
kazanmışlardır. 

Ankaradaki Maç 
Ankara, 22 - Türkiye futbol ~· 

piyonluğu için Fenerba:- ile Eski· 
tehir Demirspor takımı araEUlda bu
gün 19 mayıs stadında yapılan ikinci 
karşılaşma 3·1 Esklfehlr Demlrspor 
takımının lehine neticelenmiştir. 

llk yirmi dakika Bencrbahçenin 
hAkimiyet altında geçti. Sonra, oyun 
yavllf yava.ş mütevazin bir cereyan 
aldı. Eski~rliler de birbirini taki

den hUcumları arasında 1-0 Beşiktaş kaleye soktu ve beraberllğl temin et- beden akınlara başladılar. 

lehine bitti. ti. Birinci ha.ttaym, l-0 Esk.ifehirlile-

ikinci Devre • Oyun beraber vaziyete girdikten rtn lehine neticelendi. İkinci ha.ftaym 
sonra Fenerbahçe hUcumları: daha da vaziyet tıunamile aksi oldu. Bu 
ziyade sıklaştı. Sıraslle Rebi!, Yaşar, devrede Eskişıehlrliler ııon daldkA· 

İkinci devreye rilzgft.rı arkasına a- Fikret Uç gol fırsatı kaçırdılar. Bu lara kadar daha sıkı, daha aert ve 
tarak başlıyan Fenerbahçe.liler, o- hAkimlyet otuzuncu dakikaya kadar enerjik oynadılar ve onuncu dakika
yunda derhal Mklm olım\K Beşik- devam etti. Fakat bundan sonra Fe· da sağ nçıkla.rile 2 nci, altı dakik& 
ta.ş kalesini sardılar ve oyun Beşik· 1 nerbahÇc mUda!ansınm sol tarafın· sonra d& 3 üncU sa.yılarmı yaptılar. 
laş nısıf sahasına intikal etti. Blrin- 1 da yorgunluk başladı. Bundan isti- Maç 8·1 Eskişehir Deminporun 
el devrcdekı hntayı anlıyan J ~nerll- fade eden Beşiktaşlılar hUcumlarmı gallblyeU ve Türkiye futbol fampi· 
ler uzun paslarla oynamıya başladı· orııdnn yapmıya bafladımr. Nitekim yonlutunu almaıille neticelendi. 
lar. Beşiktaş kalesi çok mt~~l<Ul vazı- devrenin bitmesine beş dakika kala Maçtan sonra, stadın fere! trtbU
yetlere dUşUyordu. Gol tehlikeleri bir· Beşiktaş sağ açığı yakal~ıtl topu nü önünde, Demlnıporlular Fener
birini takip ediyordu. Bu arada Fik- • Fener l<aleslnc sokarak takımını 2-ı bahçe ııporculanna kısa bir hitabede 
retln kornerden gelen topa yere ya- galip vaziyete getirdi. Ve maç ta 2-1 bulunan Hariciye Vekili ŞllkrU Sara
tarak ''urduğu kafa talisizlik yüzün· B"iktaşın galibiyeti ile neticelendi. çoğlu, galip ta.kmıı tebrik ederek 
den gol olmadı. Bu hdkl.mlyet seki- Beşiktaşlılar canlı oyunlnrmm mü- tribünleri dolduran binlerce hal~ 
zinci dakikadn semeresini verdi. Na- kAfatnı gördfiler . uzun alltışlan araamda ,amp~onluk 
el ortadan geçen topu soı bir fUUe Fenerbahçeliler, CihaUn, Ömer. şildini takım kapt&runa verdi. 

Harpte cesaret, vatan davala
rında cesaret ve kendi mes

0

uli
yeti önünde cesareti 

1918 de Avrupa harbi mer· 
-kezi devletlerin mağlubiyetile 
neticelenince, mağlup devletle
rin harbi idare ve idame etmiş 
ricali - pek az iııtisnasile - kaç
tılar. Her hareket gibi bu da bir 
mazerete bağlanabilirdi. • 

F rnnsız ordulan Almanyaya 
girmedikleri halde ba§la Kay· 
ser okluğu halde harbi idare et· 
miş Alman ricali kaçtılar. Ya· 
banc.ı memleketlere sığındılar. 

Bugün Fransa mağlup oldu. 
Almanlar, Fransız topraklnrının 
üçte ikisini ellerinde tutuyorlar. 
Daha fenası, Fransa hükfuneti
ni de nüfuzları ahında tutuyor· 
lar . 

F ransada mütarekeyi imza 
etmi§ olan Petain hükumetınin 
ilk iş olarak Riom §ehrinde 
harp mesuliyt;tlerini tayin için 
kurduğu fevkalade mahkeme 
faaliyete geçtiği bu sırada harbi 
idare ' 'e idame etmiş olan Fran
sız ricalinin de emsali gibi kaç
maları beklenebilirdi 

Böyle olmadı. ister hükumete 
bılfiil iştirak etmiş, ister hüku
meti harp yolunda takviye etmiş 
olsun, Fransanın Oaladier gibi. 
Reyn_!'ud gibi, Herriot, Blum 

gibi belli başlı cümhuriyet ricali 
kaçmadılar. Alman istilasından 

kaçıp Fasa iltica edenler de kcn· 
di iııteklerile hükumete teslim 
oldular. Bunlardan bir kısmı 

mevkuf tutuluyor. Bir kııımı da 
- Frımsada hakim olan havaya 

nazaran - yakında tevkiflerine 

intizaren sıra bekliyorlar. 
Dahası var: Fransa harp ka· 

binesinde Hava Nazırı olan ve 
Alman istilası üzerine Amerika
ya geçmiş• bulunan Guy la 

Cha.mbre, hükUınetin emrıne 

amade olmak üz.ere Amerika· 

dan Fransaya dönüyor. 
Almanlara harp il~n c:tmek 

MDHRD'NUN 
Farlunda mısınız 7 
B i~ ~ağ tepesinde yumurta 

· bir . suç mu idf. . değil ~i icID 
F ranaa bunu yapmalı mıydı, 
yapmamalı mıydı} Buralarını 
kan§tırmıyalım. Çünkü muvaf· 
fak olmu§ bir ihtilal. knzanılmıı 
bir harp dahiyane bir hareket 
iken: muvaffak olmamış, mağ
lubiyetle neticelenmiş ayni ihti
lal veya harp dıniyane bir te· 
§ebbüs sayılır. Bu .kaide ezel· 
denberi böyledir. Böyle gelmiş, 
böyle gidecektir. Alman hü· 
ki'imetinin nüfuzu altında ol
duiuna şüphe olmıyan şim· 
diki F ranaız hükumetinin Riom. 
da kurduğu ali mahkemenin a· 
daletinden şüphe edilmese bile, 
bu ha•kimlerin hükumetten ala· 
caklan direktife ve mahkeme· 
nın illeti vücudüne göre harp 
ilanı ve idaresindeki telakkile
rinin ne olacağı belli oLnadığı· 
na nazaran bu mahkemeye nef· 
ııini tevdi etmek, hele Amerika
da emniyette iken ayıığile tıpış 
tıpış gelip teslim olmak hayli 
cesarettir. 

Yazan: MiHRJ BELLi 

Sendika Binasını Geziyoruz 
-10 -

_ Uyku torba.ııı itle budur, dedi. 
San Fransiskoya gelmişke.n bari bir 
kaç gün kal. 

_ Niyetim biran evvel yola çık-
mak ... Amma bakalım bu (biran ev
vel) ne kadar zaman tutacak? Bi
zim yola çıkmamız bilet alıp vapura 
atlamaktan ibaret değil ki. •• 

Roberttıon CMiAfirl olduğum arka
d&.4ın ismi bu idi) vaziyetimi bildiği 
için gillllmııedi: 

- Hele bir ara bakalım, dedi, bel
ki gemilerde bir iş bulursun. O da ol
mazsa burada karada çalışıp yol pa
ranı çıkarmaktan baŞka çaren yok. 

Ertesi gün Toın ile buluştuk. 
_ yerin na.aıl ? Dedi. 
- MUkemmel. Fakat onu bırak 

sen buraları benden iyi bilirsin. gel; 
vapurda if arıyalım, 

- Bir kere uzak f8rka buradan 
!'leleri olan yalnız Amerikan ve Ja
pon vapurları var. Japonlarda iş bul
mak imkAnııız... Amerikan vapurla
rında da lş bulabilmek için sendika
ya Aza olman !Azım bu ise gUççe bir 
iş ... 

Amerikada işçi sendikaları bir 
hayll kuvvetlidir. Gemiciler 1934 ve 
1936 da yaptıkları umumi grevler
den g-allp çıkmışlardır. Birçok işçinin 
ôlUmUne veya yaralanmuına sebep 
olan bu grevler kumpanyalara nlha 
yet peıı dedirtmiştir. Zaferi elde eden 
sendikalar •artlarını kumpanyalara 
dikte ettller Bundan böyle kumpan· 
yalar işçiler ile ayn 11.yrı değil mt.14· 
terek (Kollektif) kuntrat imz:a ctml
:ye mecburdurlar. Kumpanya istediği· 
nl allp istediğini atmaz. Yevmiyeler 

lannda ehemmiyeW iyilikler görüldü. , grupuna ateş cdiyorlnrdı. 
Bu sebepten benim gibi sendikaya K... nln geldiğini haber verdiler 
mensup oimıyan bir gönuııu gemiciye Y~hanesine koştuk. Bizi güler yüz
kumpanya, istese bile iş vermekten le karşıladı. Kendisine vaziyeti.mi 
Acizdir. Arkad&.4rma ııordum: dosdoğru anlattım. 

- İş için vapur şirketine mUracaııt - Çok ltıterdlm, dedi. Size yardı· 
etmemiz tamaınile lüzumsuz demet• mım dokunabilse memnun olurdum 
ha? ~e çare ki, bir şey yapamam. Sendi· 

Bir sendika aza.ııı olan Tom ~rur- lmya Qzn kabul ederken sıraya dik-
la: ltat etmek mecburiyetindeyiz. Liste· 

- TamamUe. dedi. Bu ı~ yalnız mlzde bir seneden fazla bekllyenler 
ııendika karışır. var. Sizi şimdi derhal kabul edersek 

- o halde ne yapmalı ? onların hakkını yemiş oluruz. Uzun 
- Gel istersen sendikaya bir uğrı- mUddet beklemek de sizin işinize gel· 

yalım. Seni Aza olarak kabul etme- mcz. 
!erine yUzde bir ihtimal olsa da bir Demek ki, bu kapı yüzllme kapan· 
deniyelim. ınıştr. K... ile bir mUddet daha ko-

Sendlkanın San Franaiako şubesin~ nuştuk. Bana Türkiye hakkında bir 
doğru yollandık. çok sualler sordu ve söylediklerimi 
Arkadqım rıhtım civarmda bU- dikkatle dinledi. Yanından aynldığı-

yUcek bir bina önünde durdu. mız zaman Tom sordu: 
- Burası, dedi. - Naıııl dediğim gibi yaman he-
Kapırun önUnde duran birkaç be- rif değil mi? 

yaz kaskcUi gemiciden birine Tom - Yaman, amma bana hayrı yok, 
ııordu: dedim. 

- K ... geldi mi ? (Bu '1!benin rei· 
sinin adı bu idil 

- Hayır, 9iJndl nerede l.se gelir 
Tom .. 

Tom bana döndü: 
- Gel K ... gelene kadar sana bi· 

nayı gezdireyim. Göreceksin K ... ya
man adamdır. 1936 grevinde en faz
la yararlık gBııterenlerdendir. Buna 
rağmen bayağı zamanlarda ne mU· 
llyim, ne yumuşak tabiatll adam
dır. 

O hnfta lı,;lndc bir gtln Tom r~Jye
ye uğradı. Elindeki bir broştlrü bana 
uzatarak: 

- Bak, dedi. San Fransiskodan Ja 
ponyayn kadar UçUncU mevki bilet 
yalnız yetmiş dolara.. Sende kaç pa
ra var? 

- Ancak birkaç dolar. 
- İyi ya burada bir ~ bulursun, 

pışırmek, deniz sathında 
o~ğundan fazla sürer, çünkü 
yukseklik arttıkça suyun ka.y
nama derecesi iner. 

• A ya iki adam gitse birbirile 
konuşamazlar, 9{jnkü ay

da, gürültü dalgalarını nakle 
hizmet edecek hava yoktur. 

• 
1 sviçreli doktor Fayfer, in-

sandaki hastalık istidatla
rını teşhis için yeni bir usul 
keşfetmiıtir. Bu usul bir dam
la kanı b~kır !loridi ile karıştı
ra~ak . krıstalıze ettirmektir. 
Krıstalın şekli, kanda görülebi
lecek hastalık istidatlarını orta
ya koyuyormuş. 

Ceçen harpte harp mesullc
rinde kaydedilmemiş olan bu 
cesareti gösteren eski Franııız 
nazırlanmn bu medeni yiğitlik
lerine, mesuliyet önündeki bu 
§CCaatlerine imrenmemek kabil 
olamadı. Aşkolısun adamlara. 
Kabadayı imişler. 

1\ 
Yarın 

Akşam 
S: ilJ!I :f tJsinemasında 

' 

l1k lraJaJraha haftuı - Manllyadan Pıırls'e 

1939 da bütUn Gazino de Parla RevüsünUn iştlrakile 
T.LVIA FEDOB - PIERBE BRASSEUB - BACH 

tarafından oynanan bUylik Fransız vodvili 

CANIMIN içi 
N~'c ve Zevk filmi için yerlerinizi cvvclden tedarik edinlz 

Telefon: f%851 

,,... . 
BiR BALO GECESİ 

WlLLlAM POWEL-LOUISE RAINEB 

~-•••••••••••r ı aylıklar bir kaç mısllno yükseldi 
ve ıeadlerde ifçller için h&J'&t şart· 

Sendika blnası güzel bir yerdi. KU· 
tüpbancsl, oyun salonları vardı. Du
varlardan birinde yağlı boya bir re· 
sim gözüme çarptı. Bu resım 1936 
grevinden hlr sahneyi canlandırıyor
du. Bir iskelede bUyUk balyalar ar
kasında siper almış polialer bir ifç1 

üstünü kısa bir zamanda tamamlar
sın. Nasıl olsa burada vapurlarda bir 
iş bulmıya imkAn yok. Bari Uzak 
Şarka kadar yolcu olarak gidersin. 
Oradan ötesi Allah kerim... Amma 
ben blllyorum: ŞanghRydan bir va
purda amelelik bulmak işten değil. 

Vapurlardan çoğu oradan kadroları 
ckııik olarak kalkarlar. 

(Devamı var) 
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Paraşütçü/erimiz B. Ribbentrop 
Almanya ya 
Avdet Etti Antepte, Binlerce Kişi Önünde 

Muvaffakıyetli · Atlamalar Yaptı 
Bomada lspanyol 
Meseleleri Uzan 

Uzadıya Olrlfilldl 

Antep, 22 (A.A.) - Dün ı takip ettiği koruyucu ve ilerleti
ıehrimize gelen Hava Kurumu ci buyruk ve alakasını §Ükranla 
tayyarecileri hu sabah on binler- ifade elyemittir. 
ce ha}kın huzurunda paraşüt atla- Şehir namına söz söyliyen Ali 
yıılarını muvaffakiy~tle y~ptılar. Budak, Gazianteplilerin kahra-
Atlayıştan evvel Emın Alı Yasın v - Roma, 22 (A.A.) - Stefani 

ajansı bildiriyor: 1ık sık alkılprla kesilen heyecan· man havacılarını bagrına bastır· 
lı bir hıtabedc bulunarak bu ha- makla duydukları sevinç, heye· 
va gl"zilerinin aelbep ve manaları· can ve gururu kaydeylemiıtir. 
nı• i:ıah etmiş ve dünya tayyareci· Halk, havacılarımızı ve burada 
lıği önünde Türk havacılığının muvaffakiyetli iki atlayı§ yapan 
inkiıaf ve tekamülüne İ§aret e· havacı iki kızımızı, Edfue ve Mu· 
derek Cümhuriyet hükumetinin, zafferi, ve onların yiğit arkada§· 
milli te§ekküllerin, yetişmesinde !arını candan aellmlamıştır. 

Transilvanyada 
Rumenlere Zulüm 

(Bafl birincide) 
ri, Von Ribbentrop'a fimdiden Pro
testo te}&Tafiarı gönderm~lerdlr. 

Curentul guetesi. bu vukuattan 
Macar bUkCmetinin tam&mile mes·uı 
bulunduğunu ııöylemektedir. 

Bu Macar aleyhtarı fiddetll ntıfri· 
yatın mantıki netice8inl, herhalde, 

· yeni hudutta taahlhler yapıbnul 

hakkındaki bir Rumen talebi tefk1l 
edecektir. 

Diler taraftan, Bükre,te bazı mah 
tın.-. ckldl bir kav.. oıkaraa. mlh· 
v• devletlerinin her Ud memleketi 
de lfl'al loin bunu bir bahane teWdd 
ebnelerinden korkmakı:.dıl". 

Nal Edilen Romanya Aruilind• 
Fec:aJi 

BUkreş, 22 {A.A.) - Rumen B&t· 
vek&letl tebliğ ediyor: 

1'gaJ edilen arazide wkua geldi· 
ğl kaydolunan fecayl ve intikam 
hareketleri, henUıı kontrol edilme
mlftir. EfkAn umumiye, bunların 
tahkikini sUkön içinde beklemelidir. 
Hüktmet. bu vahim dava ile çok 
yakından m~ldür ve hudutlar dı
ftnda kalmış olan Rumenlerin hayat, 
sUktn, mal, hürriyet ve ~refinin 

muh&f.,...ı için bUt!ln pyreUeri 
sarf etmektedir. 

Macar Bafvekilioin M.lcal..i 
Budapeşte, 22 (A.A.) - Macar 

B~vekill Kont Teleki. Kol~v&ri ga
zetesinde n~reltiğl bır makalede dl· 
yor kl: 

Tranııılvanya Macarları, şimdi Ma
car kanunlarına ttbl bulunan bir 
milyon Rumenden intikam almak 
istemiyor. Bılllds onları affediyor. 
RumenlP.?ln ve Rumen ~flerlnin bu· 
nun kıymetini takdir edeceklerini ve 
milletleri Uzerlnde teıılr yapmak için 
bundan istifade eylıyeceklerini Umit 
ediyorum. Biz bUtUn milliyetlere 
menııup olanlara mU.fik fakat ciddi 
bir anne gibi muamele edeceğiz. 

Macarlar Ne Diyorlar 1 
Bud&Pe.fte, 22 (A.A.) - Yarı res

mi bir menbadan bildiriyor: 
Bir taraftan Rumen BqvekAleti 

remnl bir tebliğle hAdillelerin henüz 
tahkik edilmif olmadığını bildirir ve 
balkı sUktnu muhafazaya davet; e
derken, diğer taraftan Rumen bur· 
nı, Transilvanyanm Macarı.tana il
hak edilen araziıılnde aözde vukua 
celmlf olan hAdiııeler hakkında Ru· 
men propaganda bürolarında uydu
rulmuf olan tüyler ürpertici hlkAye
ler n99rinde devam etmektedir. Bu 
n9'1'iyatın sarih hedefi, Jdacarı.,tan'a 

ilhak edilmemiş Transllvanya arui
einde kalan Macarları korkutmak, 
intikam korkuau ile bunlan Macaris
tan& muhacerete mecbur etınek ve 
yahut Macarlara kar9ı billhare ya
pılacak tethlfçi faaliyeti muhik g&ı
termektedlr. 

Sallhiyettar Macar makamları, 
Romanya.da kalan Macarlara yeni
den "1 ciheti ihtar etmektedir ki, 
Macar hUktmetl ve Macar ordusu 
bu Macarların mukadderatını dik
kaUe taldbetm~ktedir. Binaenaleyh 
bu Macarların korkmaları için hiç
bir ııebfıp yoktur. 

En iyi n iyetlerle hareket eden ve 
aabnn en ııon hududuna kadar giden 
Macar hUktmeU, mulyi, hattA en 
yakın mazıyi dahi unutmaya çalıf

ml.fbr. Herhalde bu, •imdiden blr 
hndantlııt faaliyeti harekete geçi
Ten Rumen hUktmetlnin hOfuna &it· 
rnemiftir. 

Macar hUkömeti, Rumen hUkQme
tl tarafından resmen kend!Jıine bil· 
dirilen bUtün hAdlselerl derhal tet· 
'kik etmif ve bunların bepeinin ~alan 
iıawine mUesaes oldutunu mU'ts.)\edf. 
eylemiştir. Bu mu.atıede, diplomatik 
yolla Rumen hUkQmeUne bildiril -
mlftir. 

Rumen basmmın bu gUrUltücll hat
tı harekeli, blçblr M&Sa istinat et
.memektedlr. Eter Romanya, gtlrW
ttl ve tehdit ne Macarlatandan bir 
f8Yler alabilecetini zannediyorsa, a· 
~ IUntte aldanacaktır. 

istila Osı erine 
Hücumlar 

Almanya Hariciye Nazırı Von 
Ribbentrop, Mu.ssoliniye veda et
mek üzere bugün saat 12.30 da 
Venedik sarayına gitmi§tir. Bu zi
yaret esnasında Kont Ciano, Rib· 
bentrop"a refakat etmiştir. Saat 
1 3. 30 da Ribbentrop, Golf Klüp· 
te hususi bir öğle yemci"ine iştirak 
etmiftir. Saat 18 de Almanyaya 
avdet etmek üzere Romayı terket. 
mİ§tir. 

Roma Mül&kab ve hpanyol 
Siyueti 

(Batı btrlnclde) Londra, 22 (A.A.) - Timea 
gın bombasının gemiye isabet et- gazetesinin diplomatik muharriri, 
tiği ıörülmüıtür. Von Ribbentrop' un Roma ve Ser. 

Gece lr?UPtan az sonradan iti· rano Suner' in Berlin ziyaretlerini 
haren p.fak .c;künceye kadar O.· bahiı mevzuu eden bir yazısında 
tend, Dunkerk, Bouloıgne ve diyor ki: 
Calais bombardıman tayyareleri· İki mihver devleti gazetelerinin 
miz tarafından ıiddetle bombardt ı ve istihbarat organlarının aözlerin
man eclilmiflerdir. Birçok bom· de genİf hayal mahiyeti mevcut
balann ıemilere, mavnalara ve tur. Bunlar, ltalyanın pek yakın· 
doklar ~rine iaabetle düıtüğü da Mısır'ı ve Almanyanın da İn· 
ve hücumları yangınlar ve infi· giltereyi iıgal edeceği viıhimeai· 
lüler takip ettiii ıörühnüpür. ne da:r_anmaktadır. 
Bu hareklta i,tirak eden tayya- lspanyol siyasetine gelince, 
relerimizin hepıi üelerine dön- rnihverden gelen beyanata göre, 
mü9lerdir. lepanyol mcaclelerinin dün de u-

Nevyork, 22 (A.A.) - Ame· zun uzadıya müzakere edildiği 
rikalalaı:, bu ıece Londra üzerin· Romaya yaptıiı aeyahatte Von 
deki hava muharebeeini radyo Ribbentropa Suner' in refakat et
ile dinlemiJlerdir. Columbia memiı olması daima garabetini 
Broadcaıting Syetemi ıpikerinin muhafaza eylemektedir. Alman· 
Londrada bir binanın damından lar ve İtalyanlar itlerin kendi ie
yapmakta olduğu radyo röportajı tedikleri ıibi cereyan edeceğini 
eenuında, İngiliz hükumet mer· zanneylemektedir.:. 
kezinin muazzam hava dafi ba· Yazı ,öyle bitmektedir: ' 
taryalarının fiddetli baraJ aleti B""t"" b 1 k 1 ·tt 
sarih surette iıitilmiıtir. cf ud'!.n ~nlara akrş~'. ngık ere 

S "k h · b" 1 .. • tara ın an soy enece eoz pe az-
pı er, ıe rın rna arı uzerın· d H 1 d h d · d · ki 1' L ır. ava ar a veya ut enız e 

de bırçok hayra ar sa ıanmu.• d 1 -.dd ti" b " h "" 
ta olduiunu bildirmiş ve §Öyle .. ~vamk\ ve ,!ı .. e ı b"ırd ubc~t1?.a 
d · ti • &.arp oyma" ıçın lZ e u un 
emBı~ T: ı. b k d I l k hazırlıklar yapılmııtır. Akdeniz-

« ırço~ ayra a ga anma - d -h 1 ki ·· · 1 ı 
d F k b 1 

L • b" . . e, azır ı ar sur at e tamam an-
ta ır. a at un arın rııç ır111 d F "lh k"k M ı. 

1• • • 1 b b _ ı_ makta ır. ı a ı a, ıtır ve • 
tee ım lf&retı o an eyaz ayr-... b ı._ L. k 1 ı 

d 
- "ld" paoya, aı- oaf a suret er e, 

egı ır.> b .. l ""k k l k"l Londra, 22 (A.A.) _ Reuter: BU ugun ne~ra J1 no t.a ar.ı teı ı 
gece, '1mall ıarkl sahillerinin bazı etmektedır. Mıeırda, ıandıye ka
noktalarında Alman bava kuvvetle· dar, İtalyanlar, p_ek p&halıya 
rinin mahdut faaliyeti kaydedllmi,tir. mal _olmıyan bazı iler.lemeler k~y
Fakat •iddetlı baraj atqlerl, bu tay- d~tul~r. Fakat, d~ik ve azım· 
yareler! h!!men derhal geri kaçırmıf· kar_ ~ır P!~n mucıbınce karada 
tır. Bunlardan bazıları kaçarken İngılız mudafaaıı hazırlanmakta
bombalarını deniae aim;tlardır. ' dır. Denizde iec, ni.tbeten sakin 

Londra mıntakuının birçok böl- geçen bir devreden sonra, donan
gelerinde yangınlar çıkmıf, fakat ma, sahil yollarına karıı isabetli 
Londranın merkez kııımında hiçbir bombardımanı ile, kuvvetli bir 
yangın"' vukua ge.lmemıftfr. Çıkan müdafaa ve mukaıbil taarruz rolü 
yan&'1Jlların hepei, bir M&tten az bir oYtUıY.Oileceiini What etmittir. 
zaman zarfında 116ndUrWmtıfttlr. İtalyan hücumunu püskürtmek, 

Londra banllyöeü ile Londra otva- Akdenizde vaziyeti deiittirmek 
rındald kontluklarda, tarlaların bu· derdek olacaktır.~ 
lunduğu mıntakalara da bul b8· 
ctUnlar yapıım..ızr. Londranın bir
çok cenup ve f&l"k b6lgeleri tlaerlne 
yangın bombaları atılmLftır. 

Gece Hiicıanlan 
Londra, 22 {A.A.) - Reuter: tn

gllterenin oldukça genif bir mmta
Jı:uı üzerinde g'ece hUcumları w
lru& gelmiftlr. Bu mmtakada ylmıi
den fula tehir ve köy ziyaret edllmit 
tir. Köyler üzerinde gelifi gUJıel ya
pılan bombardıman hiçbir huarı mu 
cip olmamıttır. lnciJterenin flmall 
,arklainde bazı ~birler tlaerinde de 
Alman tayyareleri uçm"'1ur. Londra 
nm cenup mıntakuında bir infllAk 
bombe.al, bazı klmeelerin ölUmttnU 
ve yaralanmumı mucip olmuttur. 

Berlln, 22 {A.A.) - D. N. B. bil· 
diriyor: 

Alman muharebe tayyareleri, ge
ce mütemadiyen Londra U:ıerinde 

hUcumlar yapm14l&rdır. Merkezde, 
City'nln fbnall fUklelnde ve hemen 
timali prbl8lnde, yansınlar mtlfah•
de edilmiftlr. Taymı. manaabı da 
bombardıman edtlmı.fir. İngiliz hava 
~I bataryal&nnın '1ddetll ateşine, 
projektörlerin ve İIJ&'ills gece avcı 
tayyarelerinin büyük faaliyetine raJ
men, Alman tayyarelerinin hepel u.
lerlne dönmilftUr. İngiliz tayyareleri 
Alman .arazlsl ilserinde uçmamlflar
dır. Yalnız Belçika.da tarlalara birçok 
bomba aWmıftır. 

lzmirde Yakalanan 
Casuslar Askeri 

Mahkemeye Verildi 
lzmir, 22 (A.A.) - Cuualuk 

ıuçundan dolayı yakalanarak a• 
iırceza mahkemesine tevdi edil
miı bulunan Herman Enıelman 
ile Oaman Tokum bek ve Doğan 
Tuna evraldarile biT!ikte askeri 
mahkemeye verilmek ii~ere mücl
deiumwuiliie yol!ancutkrclır. 

lngiltere Başvekil 
Muavininin Nutku 

(B1191 blrlande) 
cwnlarla f&iklyetlerinl göetennekte
dirler. 

Düfmanm yaptığı hücumların ne
tioelertnl göreblllyoruz. Bunlar cid
didir. Fakat onlara tahammUI edebl
Urls. G6Tememekllğimlze ratmen tay 
yarecilerimlzln dtl.flnanın maddi men 
b&larma verdikleri muazzam hasarı 
biliyoruz. Uzun zamandır memleke
tin beklenen isUIA.sı yine tehir edil· 
miftir. lııtiliya yine de tefebbUs edi· 
leblllr. Fakat Hıtler tarifesinde ge· 
cikmittlr. Her geçen hatta istill t.e
tebbUstlnUn mUtkUlltmı artırmak

tadır. 

Ordunun ve ılvll hayatın her bir 
81nJfmda mlneviyatrn bozulmamıt 
oldutunu teyit eden Attlee beyana· 
tına ıu ııureUe devam etmittir: 

Hepimiz bu harbin içindeyiz. Ha
va hUcumiannda ölenler bir kara 
muharebesinde ölen ukerler gibi va
tanları için olmUtlerdir. ÇUnkU 9lm· 
diki hava hUcumlan hassaten tabri· 
kalar, limanlarımıza veya umumi 
hizmet t~kllltımıza tevcih f'dilme
mekte fakat milletimizin tatıdıtı zlh. 
niyete kartı yapılmaktadır. 

Bitler en ağır mağlöblyete bu sa
hada uğramıftır. 

İngiliz Ltıçllerlnln korkutulmuş ol· 
mak .c:albeııinl reddettiklerini söyJi. 
yen Attlee tunları il!ve etmi,tir: 

İnelltere muharebesinin harbin na
zik noktuı olduğunu zr.r.nediyorum. 
Bu hücumda, mağlQblyet cezrt ehem
miyeti haiz bir deliflkilte 1'&ret ede
cektir. 

Dr.ha beter fCYlere tahammW et-
1:1ekllf,imlz llzımgeI~blllr. Kolayca 
nU 'lln olmamalıdır Fakat itimat et
m<'l< için lb m ol&n aebeplerin hepıııi 
mevcutw:. 

Fikir Hayatımızda Amerika Yardımı 
Arttırıyor 

Mısır Kabinesinde 
Harp Taraf tarllüı 

A 

Asayişsizlik 
• 

(Ba,ı birlnclde) ve vereceği cevaplara sütunları· (884ı birincide) 
rim ki, o da fikir hayatımızda mızın açık olduğunu söyledim. olduiu hakkında Otta va da ya· 
müsbet, muvazeneli, dürüst ten· Rahataızlığı dolayısile §İmdilik pılan rcami beyanat eıaaen 26 
kidin · yokluğudur. Yazı yazanla· bu yazıları okuyacak ve cevap bin 500 kişiden mürekkep Kana· 
rımızın büyük bir kısmı kendi a- verecek halde olmadığını anlat· da hava kuvvetlerinin ne gibi bir 
ralarında zümrelere ayrılmıştır. tı. Nihayet biraz kendine gelmi§ yardıma istinat ettiği hakkında 
Tenkit adı altında dostlar iökle· olacak ki cevabını yazdı ve bize bir fikir verebilir. 

(Hafı blriodde) 

kü vaziY-etile kabine, mifsta~ 
kararlaı: -almak için üzerinde taı· 
yik icra edilmesini istememekte 
ve nihai kararı almadan evvel 
daha geni§ inkişafları beklemek 
arzusunda bulunmaktadır. 

re çıkarılır, hasım sayılanlara a· gönderdi. Biz de bir, iki gün ev· Tayyare mürettebatı meselesi 
mansız · şekilde hücum edilır. Bu velki sayımıza bMtık. halihazır harbinin meydana çı·· 

latifa eden dört nazır, maffYe 
nazırı Nokra§i Pa§a, münakalat 
nazırı Mahmut Halis Paşa, ticaret 
nazırı Abdülhadi Bey ve devlet 

nazırı Ali Eyyüp Beydir. 

hüc~ml~r ~erha1 sen, ben, diye Bu mesele hakkında hüküm 
1 
kardığı en mühim meselelerden 

en çarkın agız kavgalarına yol a- vermek okuyucuya aittir Benim ı b " ·d· s· 1 · ·· 1 d·- · t k 
çar. Okuyucular, bir kısım mu- 1 k . d·-· k . d ırıl ır. ınc aır soy e ıgı nu u -

h . 1 . b " b" . h kk d 1 an atma ıste ıgım no ta §U ur: ta ngiltereye tevcih edilen keıif 
arrır erın ır ırı a ın a yaz· 

dığı ~ahsi yazıların onda birine Elbette tenkit edelim, bu çok la· hücumların başındanberi Alman 
inansa artık ondan sonra hiçbiri· Lımdır. Hiçbirimiz kusunuz deği. hava kuvvetlerinin zayiatının 4 
ni': fikirleı İne ideal bir alaka ile iz. T cnkit sayesinde kendimizi bin tayyareci yani ayda 2908 tay· 

Bundan evvel devlet nazarı 
olan Abdülhamit Süleyman ma· 
liye nazırlığına, bundan evvel yi· 
ne devlet nazırı olan İbrahim Me
cit levazım nazırlığına, vaktile le
vazım nazırı olan Salis Sami tica• 
ret ve endüstri nazırlığına, Hüse· 
yin Sırrı Nafia nazırlığına getiril· 
miştir. Hüseyin Sırrı, aynı za· 
manda münakalat nezareti i§leri
ni de tedvir edecektir. 

baglanamazlar. toplarız d h · · d h "t " 1 1 • 1 k · · · . .. . , a a ıyı, a a ı ına ı o - yarecı ~ ara t.ahmın etmııtır. 

Bdı! ad8~m y_a
11
ratmadk en gu~ ~tr mağa çalışırız. Fakat tenkit yıkı· Daily Telegraph, Alman tay• 

şey ır. ır mı et, a am yetıştn· h · ··ı ·· ·· 1 ı d 
k b k d . cı, şa sı ve o çuauz o mama ı ır. varecilerinden ayda ancak 600 me a ımın an en zengın sayı· _ _ - - · 

lacak devirlerinde bile her saha- Dogrudan dogruya husumet şek- tayyarecinin uçar ve muharebeye 
da ancak bir, iki sayılı adı,.m ye· lini alırsa ve pir hastalığın ıstıra· iştirak edebilir hale gelebildiğini 
tiştirebilir. Halbuki şahsiyet öl- hı karşısında saygı duyacak yer· tahmin etmektedir. Alman hava 
dürmek itten bile değildir. Bir de onu bile tezyif edecek kadar kuvvetleri bu suretle her ay tay· 
defa her inıanın zayıf bir tarafı · ı · "d f"k" h d · k l · • d 

M 
.. b fi . ı erı gı erse, ı ır ayatımız aı· yareci me tep erının yetiotir iği 

var. ue et tara arını ve hız· k k l - hk. d"I l d b d f f l k d ·mal edı"lenler bunun had· 
1 

. . .
1 

. cd k ma ısır a maga ma um e ı - tayyareci er en eş e a az a a 8 ı 
met erını tamamı e ıhmal ere mı"• 1 • .Lt d" cindcdir 

f t f ""ki _1_ k k ,, o ur. zayıat verm~ e ır. ı · 
zayı ara ına yu enmqı; pe o- A • . . . . . _ End" 
!aydır. Sonra kelimelerin sahibi _sayış olmayan yerde ıktıaadı Tayyareye gelınce sckız agus· Japonyada lfe 
yok. Bunları !_>ir araya dizerek, faalıyet ~ya~~~ıyac.ağ~nı pek ko- tostaf!_.itibaren A~man\~r 186~ Tok~o, 22 (~.A.) - ~mel Ajan: 
bunlara kafi miktarda istihza is· lay kestırebılırız. Fıkrı hayat da tayyare kaybetmışlerdır. Aynı sına göre, pasıClkde lngillz ve Ame 
tihfaf karıflırarak ve kol~yca bunun aynidir. Yeniçeri devrine müc;!det içinde İngiliz hava kuv- rikan işbirliği imkAnlarma ait deve· 
tahrik edilebilecek haset ve ih- ~ahsus taşkın iskat usullf!rile me- ı vetleri lngiltere ve Almanya üze- ran eden şayialar Japon resmi ma· 
tiraa duygularını ayaklan9ırarak z!yet ve istidat sahiplerinin iize· rinde cereyan eden muharebe- kamlarında bUyUk endişeler uyan· 
herhangi kıymetli bir adam hak· r_ıne saldırılırsa öyle bir asayişsiz- lerde ancak 600 tayyare zayi et- dırmıştır. 

1 

Bu şayiaiar, Hull, lngtlil 
kında hiç olmazsa muvakkat bir lık hüküm sürer ki, böyle bir çöl mişlerdir. İngiltere her ay kay- bUyUk elçisi ve Avustralya sefirleri 
zaman için aitli bir hava yarat· havası içinde yaratma kudretleri bettiği tayyarenin üç mislini im~I arumda yapılan konuşmalardan dol 
mak her kalem sahibinin elinde- ya kurur, veya ruhsuz, cılız mey· etmektedir. Kanada ve Amerı- m~tur. 
dır. Yeniçeriler herhangi bir mak. va verir. 
satla berbat etmek istedikleri a- Ahmet Emin YALMAN 
dam hakkında: cDine sehbettİ> 
diye bir husumet havası yaratır
larmıı. Eski devirlerde saraya 
jurna! etmek yolu vardı. Bugün 
de: c Milli hislere dokundu> di
ye halka jurnal ederek muhatabı 
susturmak ve müdafaasız halinde 
tepelemek giıbi bir ,ekle tesadüf 
ediliyor. Daima kıymet ve mezi· 
yet sahiplerine kartı yapılan böy
le hücumlardaki haksızlığı etraf· 
taki insaf sahipleri e~bette görür
ler. Fakat çoğu, ene diye esmayı 
üetüme sıçratayım '? > diye seyirci 
kalmayı tercih ederler. 

Birkaç hafta evvel Yakup 
Kadri bu neviden hücumlara uğ· 
rayınea içim sızladı. Bu hücumla
rın hedefi (Y a'ban) isminde, do· 
kuz sene evvel çıkan bir eserdi. 
Bu eıerin almancaya tercüme e
dilmesi hücum vesilesi edilmif, 
bu m:lnaaebetle kitapla iktifa e· 
dilmiyerelC Yakup ~iiôrinin şah· 
sı, hatta senelerdenberi verem 
hastası olması te;yif mevzuu ya
pılmı§tı. 

İtalyanlar Marsa :. 
Matraha Hücum Etti 

(.,... blrlncldel 

ki olmu!f ve mühim yangınlar 
çıkmıştır. 

Bu harekata iştirak eden tay-
yarelerimizden hepsi üslerine 
dönmüşlerdir. 

Kızıldenizde, kruvazör ve tor
pido muhriplerinin himayesi al
tında seyreden bir kafile hava 
kuvvetlerimizin hücumuna uğra
mı~tır. İki nakliye gemiaine isabet 
olmuı ve bunlar ciddi hasara uğ· 
ramışlardır. 

Kenyada İsiolo üzerinde uçan 
ve düşman avcı tayyarelerile rnü
aadenıe eden tayyarelerimiz bir 
dU,man tayyareaine isabetli atet 
ettikten sonra üslerine dönmüş- ı 
!erdir. 

Düt man hava kuvvetleri So· 
malide, Kiainiaio'nun .cenubu gar· 
bisinde Brugaua köyüne mütead
dit akınlar :yapmışlar ve iki ki§i
nin yaralanmasına. ıebep olmu§· 
!ardır. 

Dü§man, Berdaranın ve Kiıi
maio" nun cenubu garbisinde bir 
tayyare meydanını da bombardı 
man etmiştir. Dü§manın Massa· 
haua'ya yaptığı hava hücumun· 
da zayiat ve hasar olmamıttır. 
Tayyare da fi bataryalarımız bir 
dütman tayyaresi düşürmüılerdir. 
Mürettebat esir alınmııtır. Bir 
diğer dütman tayyaresinin de 
düıürülmüt olması muhtemeldir. 

Emniyetli ve lktidarh 
Bir Memur Arayanlara 

Uzun eeneler cömrttk biz· 

metinde bulaımnı,, dtlrüeı. -
niyeW, lkUdarlı. bir memar 
it arıyor. İyi Fraaaızca bilir. 
Birinci derecede · referanalar 
ptereblUT. Enuıl7eW ve ful 
bir memur aıvan • mtlt.-lddt
ler ve \öooar tanı andıldan· 

m balm119 olacaklardır. Gue • 
temi& vuıtulle (Tecröbell me
mur) adreelne mektupla mllra · 
caat edllmeel, 

Ceb ·kol ve ma8a 
eaatıeri 

8 AY VADE 

fırınları-süpllrgelerl 

4 • 8 AY \ 'ADI: 

Fototnf 
makineleri 

8 AY VADE 

Ha,·aıazl ocak1an 
kömür ıı,oı.Jarı 

4 AY VADE 

AEG vantOAt.örlerl 
ocaklan, cezveleri 

'AY VADE 

Osman Şakar ve Ski. 
Galata, Bankalar caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıt, üniversite cad· 

deıri No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 33/ 2 ...... , 

Yeni Kolej·=-
iLK - OR TA - LiSE 

Tab .. •• laraaelder H • T 1 • I & Ç 1 L • I 
Htldllril - E9k1 Şltll Terakki Dlnlıtlrl: il. Ali P-pn ııt llıree 
B~: Y~Cl ntı.ı "R ~ pn1f m1ky&8ta 

ehemmiyet vermek, smıtıa.rmt az mevcudla teşkil ederek talebeelnla 

çalıfma ve inkif&b, lllhhat ve inzibatlle yakmdan aıoadar olmaktır. 

Mektebin deniH ııasır kal6rlferll tenetttıahane ve :ttmııutikbaneSI 
vardJr. Her stın aat (9 il• 11) arumda kayıt ve kabul olunur. 

Telef•: ,1119 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Muhabere ıt.boratuvanmuıa Hmunlu &kamıttör, transformatör, tevsi 
tablosu veuire kapalı zarf usulile elc81ltmeye konulm~tur. Muhammen 
bedeli c6750> ve Uk teminab c~> liradır. 

Ekailtme f/10/HO tarihinde saat clb de yapıl&c&ktlr. Fazla ma· 
ıaınat için mektep müdtlrlqbe mUrar..aat (8780) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Jılllbendia 1a8lm &irlf iJntibanlan 1/Teşrtnıevvel/lHO Sah gll· 

nU yapılaC&ktır. Kayıt obınanlann karneleriyle o gGn saat (1.30) ... 
klz buÇUkta mektepte huır bulumnalan. 

2 - Fen memuru inamı strif iJnttlıanJan stlnU aynca llln olu· 
nacalt. 

3 - Tedrlaata 21/Teptaiııııvnl/NO Paarteel gttnU baflaucatı, 
UAn olunur. (8897) 

1 Devlet Demlryolları ilanı arı 1 

Muhammen bedeli 58ll50 lira olan 300 ton petrol 1/10/HO Bali ıona 
aaat 15 te kapalı zarf uauıu ile ADbnıd& idare blnumcl& atın alma
caktır. 

(Ya:ban) ı ilk çıktığı zaman de
rin bir alaka ve zevkle okumuş· 
tum. Ben o kitapta yüksek ruhlu 
bir Türk zabitinin Mütarekenin 
ilk aylarındaki halini, harpte çek· 
tiği bütün işkencelerden sonra 
zabitinden arrılmıyarak onu kö
yüne getiren feda kir Türk nef e
rini, yüksek sınıftan bir sevdalıya 
bq çevirmiyerek sakat, çarpık 
nifanlısına sadık kalan seciyeli 
Türk köylü kızını, sonra bu sakat 
liôylü ç.ocuğunun kendisindeki 
benliği, efendiliği, erkekliği gör· 
düm. E.serm dekoru olarak, za· 
man ve mekandan uzaklaşmak 
auretile bir köy tasvir edilmiyor· 
du. Harbe gönderdiği kırk kah· 
ramandan apcak dördü, beşi ge· 
ri gelen, harbin fena idareai için
de ezilmif, her ,eyi alınmış bir 
Haymana köyünün Mütarekenin 
ilk günlerindeki manzarası gÖs· 
teriliyordu. Muharrir bu manza
rayı doğru mu görmüı, yanlıı mı 
görmÜf, bu bir takdir meıeleaidir. 
Fakat teferrüatta aanat.kirın, gÖ• 
zile gördüiü her hop gitmiyecek 
noktayı bir rötuıla silmcaini ve 
her ne~ insanda tesadüf edilen 
kusurlu taraflara göz yummasını 
istiyorsak ruhu canlandıncı ma· 
hiyette edebiyattan bil.bütün vaz-1 llll•••••••••••llll Bu ife 11tmek 18ti7enlerin ( 4182,60) d6rt bin )'8s eek8en iki lira 

elll kurufluk muvakkat t.mnat ile kanunun taJ'in ettltt veelkalan vı 
tekliflerini ayni gtın .... t H e kadar kom1tJvn rellıligtne 'Nl'llleleri 
IAzımdlr. 

geçmek, sadece uyuflurucu pro· 
paganda nqriyatına sarılmak icap 
eder. 

(Yaban) ı ve edebiyatımızda 
her vakit için yer alacak diğer sa-
nat kıymetini haiz eserleri yazan 
adam, aenelerdenberi hastadır. 
iki ciğeri de rahatsızdır. Bu ra· 
hataızlıklardan biri, fazla gıda al· 
masını icap ettirir, diğeri, gıda 
almamasına lüzum gösterir. Böy
le iki bela ile çarpıpn bir vücu· 
dün damağındaki azme, mukave· 
met kuvvetine ve yaratma kabi
liyetine hayran olmamak güçtür. 
Yakup Kadri gibi, eserleri dünya
nın birÇok lisanlarına tercüme e· 
dilmiş ve fikri varlığımızı aleme 
duyurmuş böyle kuvvetli bir mu· 

Sahibi ve Nefl'iyat KüdttrU: A-... 
Emin YALMAN - Bam1dıfl yer: ~eler (.0) kuruf& Anbra ve BaJdarpaf& vaneleırinde aa· 

tıımaktadır. {sec58) VATAN :MATBAASI 

T...._ ı 11147 

• •• , 1 ŞIŞL TERAKKi L SES ••••• 
o&. iLK . ona. Llll. Ta..._-... "'llaııa 1t1u .-.. 

Tedrlıl WI tıeıbl)M!adeld dMlıe& • 8"1e& ............. •Ptl~ll .. ..wttir. 
1 - Talebe kaJ'dı, MI' SÖD ..U 1-11 e lmdıaı' a.ıa Blfat .... ........ ~. 

1 - Ana .................. _,.... .... ==111 ,.... ile pıaderlllr. 

1 - &aJ')t iPii Tellleırba blm& •el .... p"z ,... ı•eldlr. -------· 
Nlpı•-.. - Bamell .. ÇIW' '*'........ ....aae 
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harririn, layık olduğu sevgi ve AZON M T saygıyı bulacak yer.de doğrudan M 
doğruya hastalığının bile tezyif eyva uzu 
mevzuu olmn11 cidden acı bir 
şeydir. 

cvatan)çıkmazdanevveıAn- MÜ FE RR i H ve MIDEVIDI R 
karaya gitmiftim. Yakup Kadriye f d 8 
uğra.dun. Epeyce beklemek lazım nkıbaz, Hazımsızlık, . Mi e ulanb ve Bozukluğunda, Barsak 
~;~d~a~~~k~a~:l!~e Y:~~aeçn t:ci Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
istidatlar göstermiftİ. Biraz sonra Kullanılabilir. Mi de ve Barsaklan Temizler t Alı•hrmaz ve 
Yakup Kadri ııeldi. (Vatan) ın J 7 

çıkacağını, uirachiı hak•ız hü- yormaz. M A 1 ON smine ve • O a O 1 Mar1'-.ına Dikkat. 
c:wnlanian ıee.ür ch.yduiumu'A111:1 .................................................... ıııııiılliıiıiiiiİll 


