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Zavallılardan Ancak 
f 

Yedisi Kurtuldu · 
Amerikada derin bir 

İnfial Uyandı 
Londra, 23 (A.A.) - Kanadaya 

90 çocuk götürmekte olan geminin 

Bizim 
Anladığımız 
Manada Sulh 

lngiltere 
Kralının 
Hıtabesi 

istila 1 
Atıantikte bUyUk blr fırtına esnasın
da bir Alman denh:altıııı tarafından 

torpiJlenmesi bir infial dalgruıma se
bep olmuştur. 

Biziın İngiltere ile ittifakımız. 
~ gaye, dünyayı emniyetsiz. 

en, karanız:hktaıı, kanJık· 
~ kurtanp hakiki bir sulh 
... ....-uımaaına yardımdan iba· 
rettir. 

'<azan: Ahmet Emin YALMAN 

Geçen gün (Son Tren Ka· 
l' çıyor) ba§lıklı bir yazı 
r a~rnıştım. Okuyanlardan bazıla
J• u Yazıdaki fikirleri doğru bul
d~klannı muhtelif suretlerle bil-
ır~iler. Bir tanesi de şöyle itiraz 

Cttı: 

1 - Bu nasıl iş'? •• Biz Jngilizler
tc rni.ittcfikiz. Beraberlik sulhü is· 
crnek; İngilizlerin zafer kazan
tnarnasına tarafdar olmak de
lllektir. Siz Jngilterenin parlak bir 
:ı:afer kazanmasını istemiyor .mu· 
•unuz} 

. Eier bu zafer Veraay tccrübe
•ın · . ı tekrar edecekse hayır, iste-
rnıyoruz, çünkü lngilterenin veya 
'r~knun bunun değil, hakiki sulh 
1 • • 

tının zafer kazanmasını istiyo-
~Uz. Devamlı ve hakiki bir sulh 
k~rnin ctmiyecek yolda bir zaferi 
h ırn kazanırsa kazansın, insanlık 
l caabına bundan büyük zarar o
~rnaz. V ersay tecrübesini yeni 
k •r §ekilde tekrar etmekten ne çı-
~r} Neticeler gösterdi ki, sulh 
~ •nı taşıyan, fakat sulh temin e-
1.crniye'! her kağıt parçası, mağ
bup1!ar kadar galipler için de bir 

c adır. 
• Ben beraberlik sulbünden ln

~ıltcrc ile nazi sistemi arasında 
renk. ıız ve muvakkat bir uzlaş· 
rna kasdetmiyorum. Böyle bir 
~~~atma sulh değildir, harbin bir 
tekddct sonra başka bir şekilde 

rar edilmesi ve arada kalan 
ıa -rnanda da harp hazırlıklarının 
~c Propaganda ve entrikaların 

evam etmesi demektir. 
Sulh deyince gunu anlamak la-

lrn: Almanya ile İtalyanın akıl
~k ba~ına g_elsin, başka milletle
?ı öle yapmak §eklinde bir nin
rnıl çıkar yol olmadığını anla
•ın ar, harbe devam surctile bu 
~j1taada varamıyacaklarını, lnr tereyi bugün ezseler bile yük
inccekleri emperyalizm yükü 

a ~ında kendilerinin de mutlaka 
~ıl~ccklerini kavrasınlar. Dünya 
k :l:unde sözlerinin hiç kredisi 
J;al~adığını da takdir etsinler. 
b·~rıçteki milletlerin kabul ede
t ı c~ekleri yolda garantiler gös
craınlcr. Bundan sonra da dün-

(De\·amı: Sa. 4, SU. 4 te) 

O midini 
imha için 

: "Bir Seref Nişanı Avrupa Sahilleri 
ihdas Ediyorüm,, Şiddetle Bo~balandı 
., C:esar Olalım 

Mabakkak Zafer 
aeıecekttr " 

Londra, 23 (A.A.) - Reuter: 
f ngiltere Kralı Altıncı George, 

bu akşam radyo ile neşredilen bir 
nutuk söylemiştir. Kral demi§tir 
ki-: 

«Harbin başladığındanbcri, bir 
seneden biraz fazla olmu~tur. Bri
tanya milletleri, bu harbe, kar§ı· 
larındaki kuvvetlerin ne kadar 
muazzam olduğunu bilerek, fakat 
davalarının doğruluğuna da emin 
olarak gözleri açık girmİ§lerdir. 

Şimqi, bir sen_e harpte!' sonra, 
vaziyeti birlikte mülahaza ede
lim: 

19 39 eylulündenberi birçok 
§eyler oldu. Bazı büyük milletler 
çöktü. O zaman ancak derinden 
uğultularını işitebileceğimiz ka
dar uzak olan harp, bugün, bizim 
kendi kapılarımızdadır. İstila or· 
dulan, sahillerimizden yalnız 20 
mil ötede, Manşın karşı yakasın'· 
da tahşit edilmiş bulunuyor. Düş
man hava filoları, gece gündüz 
§dıirlerimize •hücum ediyorlar. 
Bizler, mirasimiz o lan bu hürri
yetleri ve an' anelcri müdafaa i
çin, cephe hatlarında bulunuyo
ruz. 

(Devamı: Sa. 4, Sil. ı de) 

Almanyada Tek 
Bir Bedele 

Blcam Edildi 
Londra, 23 (A.A.) - Dün 

gece, İngiliz bombardıman tay
yareleri, düşmanın Fransa ve 
Bclçikada işg_al etmekte olduğu 
üslerle Almanyada pek mühim 
b ir hed efe b.ücumlar icra etmİ§· 
!erd ir. 
Berlinde İki Buçuk Saat Alarm 

Berlin, 23 (A.A.) - Dün ge
ce Berlinde saat 23.55 den saat 
2. 1 7 ye kadar süren alert veril
miştir. 

Fransa ve ~elçika Limanlan 
Şiddetle Bombalandı 

Londra, 23 (A.A.) - Hava 
Nezaretinin istihbarat servisi bil
diriyor: 

Evvelki gece Jngiliz bombar· 
dıman tayyarelerinin hücumların· 
da Boulogne' da rıhtımda bir 
petrol yangını vukua getirilmiı, 
motörlü mavnalar yakılmıştır. 

Dunkerk"de birçok büyük yan
gınlar çıkarılmıştır. Petrolden 
mütevellit olduğu -zannedilen bü
yük bir yangın ve infilak hasıl ol
muştur. 

- Ostend limanı yanan bir antre
ponun alevleriyle aydınlanmış
tır. 

(De\·amı: Sa.. 4, su. s te) 

Tabla Devrildi Diye 
Mısır Çarşısında, .Kavuncu 
kestaneciyi bıçf!,kla öldürdü 

DUn akşam Mısır çarşısında bir cı- ı Ahmet kazaen Mehmedin tabl&SJnı 
nayet i,ıenmi' bir hiç yüzünden çı- devirmiştir. Bu yüzden iki seyyar sa 
kan kavga neticesinde bir kavuncu trcı arasında çıkan kavga şiddetıen
bir kestaneciyi bıçakla. öldUrmliştür. mlş ve Arap Ahmet yanında bulun-

Hll.dlsc şöyle olmuştur: durdufu bıçağı var kuvvetile Meh· 
Tahtakalede Değirmen sokağında medln göğsUne saplamıştır. Kanlar 

oturan Bozkurdun Avadan köyUrıden içinde yere yuvarlanan Mehmet has. 
Ramazan oğl~ Mehmet, dün akşam taneye götfıruıurken yolda ölmüş, hA 
ti.zeri Mısır çarşısında Tahmis soka- dlseden sonra kaçmak istiyen Arap 
ğmda kestane satmakta iken oradan ·Ahmet kanlı bıçağı ile yakalanmış
geçmekte olan seyyar kavuncu Arap tır. 

Müsabakamız 
Bugün iç Sayfamızda Başladı 

Çok zevkli, bol mükafatlı müsabakamız sizi çok 
alakalandıracaktır. T afsilabnı ve şartlarını bugün : 

3 Uncu Sayfamızda Okuyunuz 

90 çocuktan ancak yedısi kurtarı
labllmiştir. Umum zayiat 29t kişidir. 

5 çocuğunu kaybeden bir baba de· 
mlştir ki: 

«Yalnız bir şey istlyorunı. Bu ka
dar b!lriz bir kast}c irtlkAp edilen 
bu clnayetin intikamını almak için 
beni ilk hatta göndenıinler.> 

Domlnyonlar nezareti müsteşarı 

Shnkespenre dün aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

cOcmi sahile 600 mil mesafede ba
tırılmıştır. Hiçbir kurtarma fmkAm 
yoktu. Bu hAdlse bütün dünyayı fa
illeri aleyhine isyan ettirecektir. Bu 
hareket, Nazi Almanyanın kullandı
ğı barbarca metotların yeni bir mi
salidir. Çocukların çoğu infilAk anın
da ölmUşlerdlr. 

Sağ kalanlar, başka bir geminin 
tahlis.iye sandallları tarafından kur
tarılmcıya kadar saatlerce bir sal 
üzerinde kalmışlardır. Bunlardan 
bazıları halsizlikten ölmll:şlerdir.> 

lngiitere ve Amerikada Nefret 
Londra, 2J (A.A.) - Reuter bil

diriyor: 
Tahliye edilmekte olan çocukları 

Kanadaya nakleden geminin torpil
lenmesi İngflterede istikrah ve hiddet 
uyandırmıştır. 

B irçok Ç ocuklar Uykuda 

Ölmüıler 
Nevyork, 23 (A.A.) - Kanadaya 

çocuk taşnnakta olan geminin t orpil 
lenmesi haberi, gerek Vaşingtonun 

parll1mento mahafllinde gerekse Nev 
york e!kArı umumiyesinde büyük bir 
teessür, nefret ve infial hissi uyan
dırmıştır. Birçok kongre Azası bu 
hareketi çok şiddetli blr lisanla tak
bih etml17lerdir. Facianın hikAyesinl 
beş sütun üzerine yapılan başlrklar 
altında nakleden Nevyork gazeteleri, 
hücumun son derece ant olmasını i
şaret etmektedirler. 

Nevyork Tinıes gazetesi birçok ço
cuğtın uykuda iken öldllğtlnü ve hü
cumdan evvel hiçbir ihtarda bulu • 
nulmamış olduğunu işaret etmekte
dir. BUtUn gazeteler çocukların gös
termif oldukları kahramanlığı met
hetmekte ve ,A.ssOCiated Presa'ln mu
habiri bu kahramanlığı charikulAde> 
diye tavsif eylemektedir. 

~~~~~ 

Yağ Fiyattan 
Dün Mürakabe 

Komisyonu 
Tesbit Etti 

F iyat mUrakabe komlayonu top
lanarak zllocaclye ~YMı üzerin
de görü17meler yapmıştır. Konüs
yon züccaclye çeşltlerı111n çoklu
t u dolayıaile tıyat hususunda tet
kikatın tamamlanmasına karar 
vermı,ur. Zahire flyatıarlDlD yük
selmesi üzerine komisyonca bun
lara evvelce bırakılan yüzde on 
hami k&nn yilzde on beşe iblağ 
edilmesi kabul edllmL,ttr. Yağlar 
lıakknıda nki olan şikı\yetler u. 
urlne belediyece hazırlanan fiyst
la r komisyonca tetkik edllmltttr. 
Eski ııatıtJar birer birer tetkik e
dlldikt.aıı sonra Trabzon yağları
nın toptan kllO!iunun 110, yarı 

toptan 116 ve perakende 12.5 ku
ruştan ; Urfa yatlannın fse top
tan 18Ş, yarı toptan 140 '\'& pera
kende 150 kuruıttan saWması ka
rariaştmlmıştır. Diğer yatlarla 
komisyona. yapılan şlknyetler ü
zerinde ıelecek toplantıda alAka
darların dal'et edilerek karar ,·e
rilmesi muhtemeldir. 

I 

Mısırın beş bin senelİk eh.~la~;, önünde lngiliz motorize kıtaatı harekete hazır vaziyette 

HindicinT Davası 
' 

Japonlar 
Taarruza 
Geçtiler 

iki Saatlik 
Harpten Sonra 

Yeni Bir Fransız· 
Japon Anlaşması 

Yapıldı 
Şanghay, 23 (A.A.) - Blr Hal· 

fong telgrafı, Japonların dUn akşam 
saat 22 de yani 72 saatlik Ultima · 
tom mühletinin hitamından iki saat 
evve Fransız Hindiçinisine taarruz 
ettiklerini bildirmektedir. 

F.ransız lutaları ik i saat şiddetle 

mukavemet etmişler ve sonra Fran
sızlar muharebeye gece yansı niha
yet Vel'cn bir anlaşma imza eylemiş
lerdir. 

Taarruz Japonların cenup Çininde 
işgal ettikleri araziden ynpılmışbr. 

Anlaşma şartlan henüz belli değil
ıo;e de Jııponyanın Çindckt Yunnan 
hududuna doğru kıtncıt geçirilmesini 
ve Hlndiçlnl arazisinde Japon deniz 
ve hava üsleri tesisini istedikleri ma
ıam bulunmaktadrr. 

Şanghay, 23 (A.A.) - Son daki
kada «Haiphong> dan blldlrillyor: 

F.ransızlarlıı. Japonlar ara.ııında 

Hindiçinide vukua gelmiş olan mu
sadcme bir sul tefehhUm neticesidir. 
Evvelki gece Fransızlarla Japonlar 
arasında bir ltilfü hflsll olmuş idi, fa
kat zannolunduğuna göre cenubi Çin 
deki harckA.tı idare eden Japon ku· 
mıı.ndanına bu itill'Lftan maJQmat ve
rilmemiştir. 

Yapılan itilı\t, ezcUmle Tonkende 
Japonlara Uç hareket Ussu bxrakıl· 

masını ve Japonları himaye için 6,000 
asker bulundurmak hakkına malik 
bulunmalarını is'at etmektedir. lti
lA.fnrune, cenubi Çindekl Japon kuv
vetlerinin tahdid edilecek blr yoldan 
Hindi Çiniden geçmeleri hakkını ve 
Halphong'a blr miktar asker çıkanl
ması mtlsaadcsini derpiş etmektedir. 

Tokyo, 23 (A.A. ) - Stclanl Ajan
ııından: 

Hanside Japonlarla F.ransızlar ara
sında cereyan eden ve nihayet bir ı
tilAfa mUnccr olan müzakerelerden 
sonra Japonların deniz cUz'U tamla
rı ile kara kuvvetleri Hlndiçlnl'yc 
doğru llerlemlye başlamışlardır. 

Vekiller Heyeti 
Toplandı 

Ankara, 23 (A.A.) - V e .. 
killer Heyeti, buaün saat 16 d a 
Bq vekilette Baıvekil Doktor 
Refik Saydam'm riyasetinde 
toplanmıftır. 

O. ufaklık değil, bozuk pa
radan bahsetmek istiyoruz. 

Şimdi beş, on kuruş, on be§ 
kuru§ gibi ücret yok 1 Üç on pa
ra, beş buçuk, yedi otuz para 
gibi lhep teltik 1 Bu yüzden 
tramvaylarda her gün çekiş
meler 2_luyor. Anlaşılan piya• 
sada lüzumu kadar sarı onluk 
dolaşmıyor. 

lstanbul tedavülüne biraz 
fazla. onluk sevketsek rahat o· 
l.w:a.k 1 

Askeri Vaziyet 
Yazan : Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

Dort gilndenberl Alman ha'ıı 

bombardımanlarındaki belli haşlı 

dcğtşlkilkler şô)le hblüım edilebi
lir: 

Ahnıın gece hücumları l5tema
tlk bir tahrip ~asına. güre değf!J
meden de,ıım etmel.-tedlr. Maddi 
tesir giin g~tıkçe biiyunıektedlr. 
GUndtiz hücumları gerek ıcu,·,·et 

,.e gerek oınkııat bakımımlan ta
mamen değ! mı-: gibidir. 

:? l ve 2'! Eylfıl güııdüz. çarpl!J· 
malarında Almanlar bir , .e iki 
tayyare kaybetmişler, lngili7. ııv
t·ıları 1 c hJı;blr tayyarfl :r..a:rı et
memişlerdir. Ha\·a çarpışmaların

daki hu g'e\'şekllk dikkati <"BIİil• 
tir. 

Gündüz hikumlnrı <"Cnuhu şar
ld mıntakasında cebri keşif ma
hJyetinl almış, bu mrnta:kadakl 
şehlrlerde bombalanmıştır. Bu hal 

yakında bu mıntakada kopacak 
şiddetli fırtınanın ba..'}langtcı gi
bi görünüyor. 

lngllizlerln 21 E.) lfıl gündüz 'e 
21/22 EyltH gecesi lsttUi üsl~rlne 
hücumlarını durmadan ı,lddetlen

dlmıelcrl kopaC'.nk fırtmnnın, ya
ni istim teşebbüsünün geclktlrll
mesl mak"lltlıııa. mnttıftur. 

21 EylQlde İtalya ha,·a. faallye
tı de biraz genlşhmıiş görünmek
tedir. Men;a latrub ,.e şarkında
ki tayyare meydanlarına, t ken
derlyeye, Hayfaya , .e hatta Kıb
rıs" ha\ '& hücumları yapılmışttr. 

Büyük Brltanya adıw;ına karşı 
lsUIAda Almanların önünde deniz 
,.e :Mnııru. knJ'llı taarruzda dl\ t
talya.nlann önünde çöl fkl tabii 
nıfınla olarak bıılurunakta, fa
kat bunlann normal müdafileri 
olan deniz ,.e kara kuv,·etıerlnden 

evvel bu mllnlnlann te<ilrl altın

da bulunmıyan ha,·a kun·etıerl

nln faaJlyetl Almanlarla halyan
ların ttmitlerlnl kurduklarJ ilk te· 
meli tcşkn etmektedir. 
AlmanJarın Büyük Britanya a

dasoıa uke..r !,'lkarnııya başlıya. -
cakları zamanın Ma.re.,al Cıirazia.

nl ordularının Mısıra kar .ı taar
ruza ~eleri anına teı>a:lıit et
tirllmem de malatemel g<)rillür. 

Sidi .: Barrani'de 
italyanlar 
Tuzağa 
DUştUler 
Torpil T ariaları 

Patlatılarak 

Birçok İtalyan 
Kıtaatı 

Berbava Edildi 
Kahire, 23 (A.A.) - Reuter Ajan· 

sı bildiriyor: 
Münakale hatları uzadığı için ltal

yanlarm ilk hatta kuvv tıl latalar 
ldamesl mUşkilAtı pek ziyade art
maktadır. İngiliz kıtaatı, Almanlarm 
zayiata bakmaksızın dalgalar halin
de ilerlemek sistemini tatbik etmek 
lstiycn dUşmnnın muharebe kabili
yetini gUçleştlrmcktcdlrlcr. DU;man 
bu sureUe lngUiz mitralyözleri tara
fından birçok askerl bıçilmekte ol
masına rağmen büyük bir cesaret 
ve ısrar göstcnnoktcdir. MeselA. Si· 
di- Berrani köyü İngilizler tarahn
dan uçlan elektrik teline bağlı mayn 
larla doldurulmuştu. Düşman köye 

(De\amı: Sa. 4, Sü. 2 de) 

Makineye Verilirken 

lag1uz Donanması 
Dakar'a Ateş Açtı 

Vichy, 23 (A.A.) - Harici
ye Nezaretinin tebliği: 

Sabık General <le Gaulle, ln
giliz askerleri nakleden bir İngiliz 
filosu ile Dakar önlerine gclmi§ 
ve Fransız makamlarına tehri tea· 
lim etmeleri için bir ültimatom 
vermiştir. Bu ültimatom redde
dilmiştir. Bunun üzerine Jngiliz 
filosu Dakar üzerine atq açmt§· 
tır. 

- Otuz~ Y~.tın~an ~ğı, lise mezun~, askerlikle ilitiii oLnı
yan, en apgı uç lısan balen, a yda kırk lira üade razı tammÜNth• 
ha birini anyormU§ıunu:z... ' 

- Evet, o m misiniz? 
- Hayır, bu ~da böyle bir ••mın kim c.t @:ıiifii l!!.l8! 

rak ettim de aörmeie aeldimJ - . . · 
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SARI Hopalı Mehmet 
Maceralarım 
Anlatıyor 

Tevkifhanede Esrar 

KORSAN 
( A ... ) yı Ayağına Demir 

Bağlayıp Denizin 
Dibine Y ollagıvermiştik 

-11-
Mcpavrlliyi unuttum, can kay- ardından sana çakmak çalmaia 

gısının verdiği bir tezlikle sıçra- kalkıpn mendebur yok muydu 
yarak atıldım. Gümüe kabzalı, hani} .. İtte onun savurduğu ilk 
'ıuvrık uçlu hançerim, lbu gözü kurtun devirdi bereket. Yoksa, 

Amerika 
Muntazam 

İle Aramızda 
Vapur Seferi 

soıerıer inkıtasız Devam Ediyor 
Amerika ile memleketimiz a rumda plep seferleri inkıtaa ui· 

ramalutzın devam etmektedir. lzmirden aynlan Patrai vapuru 
Meainada İtalyanlar tarafından ayın 19 unda kontrol edilmit 
ve yoluna devamına müaaade olunmuıtur. 

Nevyori<'dan ıelen Anahyra vapuru balen Akdenizdedir ve 
önümüzdeki ayın ( 5) inde İatanbulda bulunacaktır. İatanbul
dan b .. caimı bilclirdijimiz Selluotia vapuru, İnsiliz konao
bluiunun Navy - Cert vesikası ıeciktiiinden İmıirden mal 
yükleyerek doiru Nevyork'a hareket edecektir. 

Tozkoparaa 
Caddesi Uzatıbyor 

Toprüla Karışık 
Klmlr SatıbJ~r 

dönüğün böğrüne girdi, lcalçaıı- canıma okundu gittiydi. 
na doğru indi. Şiddetli bir sarsın- - Şaştım buna be İbrahim.. Belediye, Pcrapalaı ve T cpe-
tı ile, baş güvertesine yığılıverdi. E. sonra~.. başı bahçesinin arkasından geçen 

Gözlerim dönmüştü artık. Jkin- _ Sonrası, o, can acısile tep· Tozkoparan caddesini bu sene 

SAYIM 
için 

Hazırlık 
T ctrinievvelde yapılacak nü

fus sayımına ait hazırlıkların göz
den ıeçirilrneıi için bugün saat 
1 1 de vil&yctte bir toplantı ya
pılacaktır. Vali ve Belediye Re
isi Lutfi Kı;dar, yapılacak olan 
bu toplantıya kaymakamlar ve 
nahiye müdürlerinin de ittirak 
etmelerini emretmittir. Hazırlık
lar klfi görüldüiü takdirde A ve 
B cetvellerinin tevzii ve bu cet
vellerin doldurulması için direk
tifler verilecektir. T ctrinievvelin 
batından itibaren de sayım günü 
çallf&cak memurlara tebligat ya
pılacak, çalıpcakları semtler 
kendilerine bildirilecektir. Sayım 
gilnünlcn evvel memurlar, mın· 
takalarında tecrübe aahiyetinde 
ctüdler yapacaklardır. 

• 
içenler Mahkemede 
Hapishane Koğuşunda Bir 

Gece Alemi Yapmışlar! 
Dört jandarma dün gümrükte ı ken bana 'bir çıkın venniı ve ,ak• 

vazife gören aslire beşinci ceza lamamı istcmiJti. Ben de burat' 
hakiminin önüne beı suçlu sırala- ! sakladım. içinde ne olduiıJll11 

dalar. Hepsinin de ayakları çıp- bilmiyordum1 merak ettim. çı· 
lak, baıları açık, elbiseleri parça- kardım. Bakalım ne var}. 
lanmıt§ı. Gözlerinin ferleri so- cBu çakından esrar tomrukları 
lan, renkleri limon gibi sararan çıkmııtı. Ali, bize, ıüktlt hakt 
bu gençler tevkifhanede carar iç· olarak esrar daiıth. Hepimiz .. ~ 
mekten suçludurlar. Gardiyan turduk. Bir gece alemi yapPll 
Hatim, Yuauf, Rıza §Ahit olarak Ertesi gün hi.diıe idareye akıe' 
dinlendiler. Suçlular Muzaffer, miıti. idare sıra ile Uz Ali, >Jt 
hırsızlıktan mahkum Nasri, Yah- met, Yakup, Hakkı ve Halidi '! 
ya, İamail ve Arap Seyfodur. Li.z kıştırmış. Hepsi inkar ettikleri ~ 
Reıit oğlu Ali ile Ahmet hapisha- çi!! esrar meydana çıkmadı. Bil 
neden çıktıkları ve ikametgahla- gahit sıfatil,e vaziyeti anlatırk~ 
rını da değiıtirdikleri için polis esrar içtiğimizi itiraf ettiiimiz içdl 
bu iki suçluyu yakalıyamar11ııtı . . suçlu olduk ... > • 

ci bir kahpe saldmmına daha uğ· rc§irken, ben altımdakinin iki ko- Hamalbaşına kadar uzatmağa ka
ramamak için. o hırsla, teknenin luou da tersine büküp kıvırdım. rar vermiştir. Bunun için Cümhu
sintinesine varıncaya kadar her Bileklerini yazma mendilim ile sı- riyet bahçesinden itibaren fngiliz 
yanını aradım. Alçak tavanlı ka· kıca bağlal'._ıp halka. gibi boynu- scfarethanesinin arkasına kadar 

Son irÜnlcrde, Ömerli ve A
lemdağı köylerinden Üsküdar ve 
Kadıköyüne arabalar!~ külliyetli 
miktarda mangal kömürü indiril· 
mektc, cadde ve sokaklarda gez
dirilmektedir. Toptan olarak ki· 
loıu dört buçuk, bet kuruştan a· 
şağı alınması mümkün olamıyan 
bu kömürlerin ekseriyetle ta~ ve 
toprakla karışık oldukları görül
mektedir. 

Suçlulardan Yahı:a ile Seyfo tev- 1 Brisi de söyleniyordu: cHar~: 
kifhanede zehirli madde kullan- te 25 kuruta satılan eroin paketi 
mayı iptila haline getirdikleri için tevkifhanede on b~ kuru,a .•• > 
Bakırköy akıl hastanesinde altı- ı Suçlulardan Na;ri de, bir bil' 

Müteferrik ,ar ay tedaviye mahk\ım olmuı- çuk senedir hapishanede yattal' 
lardı. • l halde eroine müptela oldujutı11 

Halayda Mayi Asfalt Suçlular kendilerini müdafaa itiraf etmieti. Mahkeme, tıbbı ad· 
ederken diyorİardı ki: li müessesesinde kendisini mu•· 

rnaranın ~ar kapısından çıkarken na ıgeçirdim. devam eden kısmı da müteahhide 
Mepavrili ile kar§ılaşınca sevin· _ Ya ötckn.. ihale etmiştir. Bu kısımda evvela 
cimden bağırdım: _ Ona el uzatmadım gayri. 500 metre uzunluğunda büyük 

- Ne yaptın ülen çıplakları). Kurşun, dumdumlu imiş galiba bir istinat duvarı yapılacak ve yol 
Benzerine çok az rastlanır bir ki. sol kolunu hırpalamış, kemi- genişletilecektir. Y:apılacak isti· 

Bulundu c- Biz eahidiz, suçlu mevki- yene ettirmi,, iptilası aapit olmut-

Bir gıjna muayene ve kontrole 
tibi olmıyan bu arabalara bir ea· 
tıt yeri tayin edilmesi, kömürle
rin muayenesinden sonra satıl• 
maaına müsaade olunması ve hi· 
lckarlığı -tebeyyÜn eden arabacı
ların da cezaya çarptırılması gibi 
tedbirlerle halkın aldatılmak.tan 
kurtarılması mü~kün olduğu hal
de, bunlar yapıhnamakta oldu
ğundan eika:yet edilmektedir. 

.. in~ geçtik. Bir gece onuncu ko- tu. Mahkeme, bunun da, al tı ar· 
Hatayın Şenkoy mı_ntakasında ğuşta ~atıyorduk. Ge<:enin sessiz- dan aşağı olmamak üzere akıl 

buluı:ıan asfalt madcnın~e.° ~a§· liği içinde bir çatırdı b izi uyan- hastanesinde tedavi altına alın· soğukkanlılıkla: ğini de dıearı fırlatmı§tı. Yattığı nal duvarının arka kısmına gele-
- Bırak şimdi onları. Karada- yerde, vuruk ayı gibi ıhomurdanı- cek olan dolma yerle timdiki 

kiler iniyorlar üzerimize. Durma• yordu. Tezelden tabancalarını Cümhuriyct bahçesinin yeri, boy. 
ka yıne bu mıntakada ıkınca ve dırdı Yataklarımızdan dog~rul- k d' G d'ysıı 

· · d · b ı · masına arar ver ı. ar ı 
zcngın hır asfalt ma cm u un- duk Laz Ali döıeme tahtalqrın- . · "ı· 

ğa gelmez.. aldım, motöre atladım itte.. lu boyunca park haline kalbedi-
Dedi ve titizlik.le ilave etti: Ben de maceramı ona anlattık- lecektir. Buradaki inşaatla bera-

mu•tur Bulunan asfaltın Lazki- I d ·b .... k •. d b ' Mehmet gelmemıştı. Onun çal .. · • an ırısını oparmış, ıçın en ır k • 
ye madenlerinden daha zengin ıkın çıkarmıştı. Bize dedi ki: rılması ve kaçan suçluların ya ~ 

- Ben makineye iniyorum. tan aonra, sordum: her T epebaşı bahçesinin önün-
~en kumluktaki çapayı al da geç _ Elimize düşen bu tekneyi den geçen yolun genişletilmesi, 
dümene. Çabuk açılalım. ne edelim ibrahim~ .• Pek gözden Asri sinemadan sonraki dükkan-

olduğu söyleniyor. İkinci made~ ç c- Laz Ahmet, müddeiumu- !anması için dava 15 birincitcırı• 
birincisinden çok farklı ve mayı milik koğugta aragtırma yapar- ne talik edildi. 
halindedir, Bu mayi asfalttan a
lınan nümuneler, tahlil için, şch· 
rimize gönderilmiştir. Tahlil ra· 
poru alınır alınmaz. Halayda 
derhal tecrübe ve mukavemet 
bakımından bir asfalt yol yapıla
caktn. · 

PC§İrnizden Ateı Yağmuru çıkarılıp dt::nize gömüiccek gibi !arın yıktırılması iti de ikmal e· 
Açtılar de değil hani. dileccktir. ----<>----

Güvertede kıvranan yaralıyı (A •••• ) Ne Oldu? M IJ" 1 · O 
kucaklayıp kumluğa atmamla ça· Bu mesele bizi çok oyaladı. Ua im erin ers 
payı içeri almam on saniye bile Mepavrilı de tekneyi batırmağcı. Saatleri Kısmen malzemesizlik, kıamen 

Yeni Balkevlerl 

sürmedi. O sırada, motör çalıı- kıyamıyordu. Uzun gÖrÜfmeler- de tahsisataızlık yüzünden Kadı-
mağa ve tekne de sarsıla sarsıla d~ sonra. K ap!dağı !!ahillerindc- Maarif idaresi, 1 te§rinicvvel- köy Halkevi in'8atmın tehir edil- Tütünde Ecnebi İfçileı-
sahilden açılmağa baııladı. Fakat, ki sığ koycuklardan birinde batı- den itibaren başlıyacak olan yeni meaine lüzum ıhasıl olmuıtur. İki ÇalıftınhyormUf 
tehlikeyi atlatmıı değildik. np saklamayı uygun gördük. O sene tedrisatı için bütün hazırlık.- senedenbcri devam eden evin in· 

d d k fa h f . I 'k 1 t · · D 1 · Tütün depolarında çalı•tırıl· Bu sefer de a a a a n a ı· gece, ay ııığı altında motörü ye- arını ı ma e mıştır. ers erı a- taatı için şimdiye kadar 200 bin .. 
1 v w - 1 11" 1 ·k "hl makta bulunan i-iler arasında, ye bozuntu arının ateş ~nagına rindcn söktük, tekneyi, kimsenin za an mua ım ere, 1 amctga a- lira sarfedildiği halde ancak bir ..... 

d k N ld b·ı k kt l d d - vabancı dcvlct_ler tabiiyetini haiz tutul u . asıl o u ı mem, ya- ummıyacağı küçük bir koyun yo- rına ya ın mc ep er c ers ve- kısmı ikmal edilmiıti. Evin ta- .r 
·1 • ·ı b • d kimselerin de bulundug-unu haber ğan kör kurııunlardan biri. o ara• sunlu sığlığına, motörü de kama- rı mesı suretı c mcc urı ersesa- mamlanabilmesi için daha 300 

d d l · · k • h dd k l alan İstanbul emniyet müdürlü-da baldınma dal ı. Diğer biri e radaki minderler, yol keçeleri ve at erının anunı a e çı arı· bin liranın sarh icap etmektedir. 
k b d ~1 d N d J'k d b '' t" kt 1 guw ... bu gibilcrin tcsbiti lüzumunu sıyırtara aşımı ag a ı. e e muşambalarla sarıE sarmaladık- ması a a a ar u un me cp ere Yapılacak bina hem Halkevinc, 
k bl ·w d ') · t ' alakadarlara bildirmicıtir. olsa, ufa birer yara açtı. tan sonra, markaladığımız bir te ıg e 1 mış ır. hem de Kadıköy Partisine tahsis v 

Ben, bu kanlı fırtınayı bu ka- kumluğa &Ömdük. --<>--- edileceğinden Türkiyedeki Hal- Sütçüler Belediyeye Müracaat 
darcıkla atlattığıma memnun- (A. ... ) dan bıı.hııetmeyifim si- Mühendis M9ktebİ kevi binıı.\ıı.·nnın en büy\iğü• ve en Ettiler 
dum. Ya, Allah korusun, o kur- zi meraka düşürmÜ§tÜr. Onu, da· moderni olacaktır. Razmol, kepek, kuru ot fiyat· 
ıun yağmuru altında iken, ansızın ha akşamdan, ayağına bağladığı- GenİŞl8lİIİyOr İnşası mukarrer Halkevi bina- larının. süt fiyatları üzerinde te-
motör sakatlansa, tekne de yol- mız ağır bir safra demiri ile de- Yüksek Mühendis Mektebine !arından biri de Beyoğlu Halkevi air yapacak d_erecede yükseldiii-
da kalsaydı nice olurdu halimiz. nize çoktan atmış, türlü türlü hı· bu sene fazla müracaat olmakta- binasıdır. Plana göre bu bina da ni iÖren İstanbul civarındaki süt 
Hiç §Üpne yok ki, vücudüm kal- yanctlerle dolu olan hayat defte- dır. Mektep idaresi müsabaka Taksim meydanı Tie Ayaspaıa müstahsilleri ve bilhassa ha.stane-
bura dönecekti. l•in daha acı ta• rini büsbütün kapatmı•tık. · d 1 cadd••ı'nı'n birle•tiaı· kö•cdc in•a lerin süt müteahhitleri, bulunduk-" " imtihanının birinciteşrın e yapı • ""' v • -. • 
rafı, iki paralık bir soysuzun uğ· Bu itleri becerip baııardıktan masına karar vermiştir. Vekalet, edilecektir. İstanbulun en büyük lan mahaller belediyelerine mü-
runa ben Deli Mehmet kurban gi- tan sonra, Kapı~dağının, zevkini mektebin laboratuarlar malzeme- binalarından biri de bu bina ola- racaatla bu gibi sebepsiz fiyat 
decektim. daima balıkçıların çıkardıiı. gizli sini tamamlamak için de otuz bin yükselmelerinin önlenilmesini is-

Biraz sonra, adadan epeyce ay- koylarından birine çckildilc. Y c- caktır. Esasen bu binanın tam tcmişlerdir. 
liralık tahsisat göndermiştir. T 

rıldık. Ate•e delicesine devam e· mckler pi•irdik, yccJik 1'çtı'k. Ni- d h · karşunnda büyük Şehir iyatrosu, :..---=========== " • Mektebin tevsii için a a uç 
den o kara yüzlü hainlerin kur- hayet brandaları .-imcnlcrc ser- d 1 k · Şehir Klübü, Sergi sarayı gibi di-

y pavyon inşa e i ece tır. 
şunları ile, postları delik dcıi-k ol· dik, muşambalı 1ıocuklara bürü- -'>- ğer büyük _binaların da yapılma-
maktan kurtardık. Marmaranın nerek Üzerlerine serildik. Mü- sı mukarrer bulunduğundan §İm· 
mavi enginlerine horda bordaya kemmc! bir uyku çektik. Yeni Ha.tıra Pulları 
açılmak üzere tekneyi motörü- 1 Sabahleyin çocuklar ayaklan· diki Takaim jandarma karakolu• 
miıze rampa edip bağladık. A- mııtı. Atcıler yanmıttı. Tencere- Basıldı nun bulunduğu yer ve karşı ta-
dada, ölümle değilse de her hal- ler, kızıl alevli ocaklarda tatlı 20 teşrinievvelde yapılacak rafındaki kö,c en modern ve en 
de birkaç gün için muhakkak bir kokular, beyaz dumanlar saçarak umumi nüfus sayımı münasebeti- büyük binaların toplanacaiı bir 
açlıkla başbaşa bıraktığımız za- kaynıyor,• arkadaılar kemençe le posta umum ı:nüdürlü~ü. hatı- yer olacaktır. 
tabaşlara da, alaylı ıbir veda ysp- çalıp oynuyorlardı. ra pulları bastırmıya karar ver- Eminönü Halkevi bina.ı da 
mayı unutmadık. Her İhtimale Kartı Tedbirli mı'11tı·. D~mga matbaası yeni pul- h 

v bitmiş olmakla beraber cnüz tc• 
Oatümüze Sıkılan Kurtun Meğer Olmak l.Uundı ları hazırlamıştır. Pullar, 3, 6, 1 O 

sellüm cdifmcmittir. Binanın da· 
Canmıı Kurtannıı Uzandığım yerden, bu zevk ve 12 kuruıluk olmak üzere dört 

Tabii, işimiz kalmamıştı orda. kaynatan delikanlı ueakları sey· çefit basılmıştır. Yeni pullar, ya· hili tezyinatına ait bazı nokaan
Hemen iki makineye de son hız· rederck neşclenmeğe çalışırken, rın poatahancye teslim edilecek- !arla tefri~tı tc~rinicvvelin sonu
larını verdik. Fazla olarak bizim Mepavrili, düşünceli bir yüzle tir. na kadar ikmal edilecek ve Cüm-
motörün yelkenlerini de fora et- kar§ıma geçti. Bıyıklarını çekigti- Damga matbaası ayni zaman· huriyct Bayramı münaaebctile 
tik. Y e•ilköy fenerini sancagw a al- rerek: da Balkan Oyunları hatırası ol- k K " 1 küıat resmi yapılaca tır. ü,at 
:iık. Marmara adRlarına doğru - Mehmet be ... dedi ... Hiç mak üzere yine dört çe§İt pu 
uçarken, sohbet sırası gelmişti 1 düşünmüyoruz. Nasıl döneceğiz basmaktadır. Bunlar da birinci- merasimi münaacbctile Cümhuri-
artık. Dümen ile makineye bizim İstanbula ~.. ı teşrinin ilk günü posta idaresine yet Bayramı gecesinde yeni bina-
çocukları geçirdik, etrafı gözle- (Devamı var) teslim edilecektir. da bir de balo verilecektir. 
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Kapanı~ 

Sterlin 5.22 
Dolar 132.20 
1av1çre Fre. 29.•0 
Drahmi 0.9950 
Leva 1.615 
Peçe ta. 13.S.5 
Pengi\ 26.43 
Ley 0.6225 
Dinar 3.1625 
Yen 31.0175 
İsveç K1'0nu 30.8875 

ESHAH Te TAJIVILAT 
Ergani 19.50 
1938 % 5 Hazıne tahvili 60.60 

Piyasa Vaziyeti 
Dün İ stanbula 87 Vagon 

Buğday Getirildi 
Dün piyasamıza Toprak Ofiai 

namına atlmı§ yedi v_agon buğ
dayla bir vagon arpa .getirilmiş
tir. Tüccar namına da yirmi dört 
vagon arpa ile 16 vagon buğday 
getirilerek satılmı~tır. Fiyatlarda 
tebeddül olmamıetır. Tüccarlar 
hf"..&ıı.hına getirilen iki vagon faaul
ya, yedi vagon mercimek, bir va· 
gon yulaf, iki vagon suaam, dört 
vagon yapak, bir vagon nohut ve 
bir vagon tiftik satışa çıkarılmıı· 
tır. 

Dünkü ihracat yirmi bir bin li· 
radır. Yugoslavyaya fındık, ve 
mavi haghaş tohumu, Bulgarista· 
na tuzlu zeytin; Macaristana ha· 
lı; İsviçre ve İsveçe fınd!k &önde. 
rilmiştir. Piyasamıza muhtelif 
memleketlerd.en yeni siparişler 
gelmektedir. Bu arada Mac~ris· 
tan birçok maddeler talebınde 
bulunmugtur. 

Türk - Rumen Ticaret 
Görüşmeleri Durdu 

Türk - Rumen müzakerelerinin 
kısa bir müddet için geri kaldığı 
haber alınmıetır. Rumen heyeti 
Bükreşten yeni talimat istcdiii 
gibi; Türk heyeti reisi Servet Ber. 
kin de bizzat Vekaletle temas et
mek üzere Ankaraya gitmiştir. 
Müzakerelerin hafta içinde yeni
den haşlaması ümit edilmektedir. 

Nal Mıhı Geldi 

Bazı refiklerimiz piyaaamıza 
üç v~on çivi ıeldiiini . yazmıı
lardır. Bu haber üzerine inpat 
kalfalan ve ustalar çjvicilere sipa-

riş vermek istemiılcrdir. Halbuki 
gelen lsvcçte imal edilmekte olar 
nal mıhıdır. 

Bal.it Gemileri Kepek 
Götürüyorlar 

Yunanistandan limanımıza 'ba• 
!ık almak üure gelen yelkenli 
motörler henüz balık mcvsirnİ 
gelmediğinden buraöan kepelt 
yükleyerek hareket etmişlerdir. 

Adana Mı ntakasmm 
Pamuk Rekoltesi 

Evvelce yapılan tahminlereı ila 
ve olarak Adana mıntakaaının bu 
seneki pamuk rekoltesi tam olarak 
tesbit cdilmiıtir. Çukurova ve 
Dörtyol dahi dahil olduğu halde 
Cenup pamuk mıntakasının bu 
seneki rekoltesi 19 3,630 balya 
olacaktır. Bu miktarın 98,5 70 
balyası yerli ve 95,060 balyası 
da Klcvland pamuğudur. 

Köylüye Tohumluk Verildi 

Vilayet ziraat müdürlüğü ıe· 
çcn sene köylüye dağıtılan cin• 
mıeır ve buğdayların bir kısmını 
aynen köylülerden geri altruf ve 
daha çok mühtaç olan köylülere 
tekrar dağıtmııtır. T ohumlart 
muvaffakiyetle üreten bazı mub· 
taç köylülerden tohumlar istirdat 
edilmemiştir. Şimdi yeni sene e· 
kim mevsimi için cine tohumların 
hazırlanmasına ve kalburlanmaaa• 
na baılanmıthr. T qvi)c tertibin· 
den kendilerine yapıluı yardımı 
hüsnü istimal eden köylülere tek· 
rar tohumluk daiıtılacaktır. yip kollamalarını tembihledik. 

Mepavrili ile esir teknenin kama
rası üzerinde karşı kareıya geç· 
tik. O, tatlı tatlı anlatıyor, hem de 
yaralarımı yıkayıp sarıyordu. 

9990 Numaranın Esran 
- Peki öyle de olaa.. Se diye benim 1 lerlme karı,ıyor-

r-----M AV 1--..... Numara bu eefer eeTap vermedi. Merked aradı. Oradan 
aldıp cevap oau büsbütün ahürlendlrdl. Jolm'a dönerek 9u 
aöllerl söyledi: 

Tanaşı Bıçakladılar 

- ikimize de büyük: geçmiş 
olsun Mehmet... diyordu... Sen 
de, ben de çok büyük birer tehli
ke atlattık doğrusu. Verilmiş sa· 
dakalarımız karşıladı, yoksa, bu 
zibidilerin pis kureunları ile, az 
kaldı ahiret yolunu tutuyorduk. 
Ya ..• , ben altımdakinin nasılsa 
eline geçirip var kuvveti ile sık· 
tığı nazik yerlerimi, kıvrana kıv
rana kurtarmağa uğratırken, ahi
ret yeli gibi ateş saça aaça üzeri· 
mc saldıran çıplağın, sana atılan 
kurşunla vurulup yıkılııına ne 
dersin Mehmcn ..• 

- Ay... Onu aen vurmadın 
mıL 

- Y oook... Bak nasıl oldu 
,()yliycyim. Bana yardıma koıu
yordun ya. O sırada, makine do
labının altından ansızın fırlayıp, 

VAT AK 
'.lurkıye Harlg 

ABONE: için için 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık 750 Kr. HlO Kr. 
Uç aylık •OO Kr. 800 Y.r 
Bir aylık 150 Kr. 

llUDUZ! 

8fJ9 ÖfkPJt &'lbl batırıyordu. John y&Vatça: 
- Affedersiniz, dedL 
- Rica ederim. Böyle işlerle meşcul olmayı polise bıra-

knuz. Karıtmıya hakkmrz yok. 
- Peki, attedenlnlz. l"alnn.. 
John 116zlbaü bitirmeden telefonun içinde enelA blr tıeıl

tı, 90nra da botak bir Mıal11 bir g'llrilltü oldu. O aralık ao
kald.an s~en bir otomobil John'un gürültüyü lylre ltltmeaı
ne mini oldu. Kartı tarattan ı.eııı uda kMllml,ti. dohn fena 
llalde merakta kalm19 ve alnlrlenmı,tı: 

- Alto allo. Diye H8lendl. 
Fakat kenc!IAlne ancak merkezdeki kızın sesi C'evap \'er

di. Kız. mtıkAlcme~1 keatlklerlnl haber veriyordu. John he
men telefonu kapadı, .-pkaıunı alarak ııokata fırladı. 

On dakika 90nra John Trencbam pollı karakolunda idi. 
Bir ~ evvel lfBdet>lnl &lan komlM>ri bulctu: 

- l\ferlıaba.. Dedi. !"11.l tekrar rahatsız ediyorum. Fakat 
c;ok mt1rak ettim dün akşamki <'inayet hakkında yeni bir 
maıtunat aldmız mı! 

Komiser dikkatle yüz.tine bakarak: 
- Ceıwıdl bulan ııizdlnlz, de~I mi! Pnlls müfettı,ı Evan111 

da al7Jnle rörUtmek l8~yordu. Vann ııahah sb.e t~lefon t1df!· ~ 
cekttk. Mac1t1mkl 11ımdi geldiniz. Bir dakika bekleyiniz. 

Komlııer yerindf'!n kalktı vt: hltl'lk odaya K4'Çt1. Bir da
kika aonra ~krar ıt"t>ldl ,.e John'a beraber gelmeAlnl ııöy

ıeclJ. Odada zayıf, kırmız.ı uçlr, zabit tavırlı bir adam otu
ruyordu. 

-Po11ıı hafiyesi mlifettl' Evan!I ... Diye kPndlıılnl tanıttı. 
Size birkaç sual aormaklığıma müıaade eder misiniz'! Bu
yurun, oturunuz. 

EIUe bir iskemle rös~ek sö7.lf'!rine devam etti: 

PORTAKAL 
YAZAN 

William J. MAKJN 

ÇEV!REN 

Reuan AE. YALMAN 
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- Afrlkadan geldiğinizi aöylemlftlniz, detll mi!' 
- Evet. 
- Garip teladüt. 
- Ntçlnf 
- Çünkü Co\·ent Gardende ceeedl bulllll&D adam da Af· 

rikadan yeni seımı,u. Hem de alzJn l'ibl C4'JDUbl Afrlkadan .. 
- Demek ki, bu adamm kim olduğunu ötrenc!lnlz? 
- J!:\·et. Kap'dan aldıjTmız bir tel&'raft&n bu adamın Be-

pnald Valpu oldukunu öfrencllk. 
John yerinden fırhyara.k: 
- Bu mümkün deJIL Dedi. 
- ::Slçln mümkün değil T 
- Çünkü ben beş dakika evvel ~&'lnald VaJpas ile ko-

nu,tum. 
-~·asıl olur! .Se.rede konuttunuz T 
- Otelimden... Ona telefon ettim. 
John, pollıı haflyeeıne geçen bMllııelerl birkaç kelime ile 

anlattı ve aözlerlnl f(iyle bitirdi: 
- Telefon mük&lem.ıefnln sonunda en·eıt bir fı!lıltı, 

aonra da botuk blr ııesle bir gürültü duydum. ııJonra mükA
lenıenln kesilmiş oldukunu merkez haber \'Udi. 

Müf..,tttş t.eıA, ,.t: heyttan lç.ııde telefona aarlldı. Ve yi
ne (9900) 1 istedi. 

- Gayri tabii şeyler cereyan ecllyor. Merkes numaranın 
revap vermedlfinJ ve telefnnan açık bırakılmıt oldufwıu 
möyltıyor. 

Sonra karfısmc!a c!wran konu.ere: 
- tkl kiti De beraber oraya pdellnl. Herhalde bir ,eyler 

oluyor. Haycll alz de sellnlz.. 
John hayretler içinde kalmıttı. 
- Nereye gkllyoruz f Diye sordu. 
Şu cevabı aldı: 

- Nereye olacak. 10 numaralı apartımaııa... 
Polı. hafiyesi Evans, Od memur ve John, nn narnaraJ• 

•pariımana vardıkları ı:aman saat tam on idi. Binadan 
içeri ginneden e\'Vel John başmı kaldmp pencerelere bak
tı. Ne o •rar dola on nUlilarada. ne de Helen'ID ..,.nnn&
nmda 19dı: yanmıyordu. Acele Ue merdtVealert eıJdllal'· On 
numaralı daire kapalı idi. Kapıyı '-urdular. KbnMı cevap 
vermedi. Sonra pol1slerden blrlııl parolaya benZ8I' bir tekil
de tekrar kapıyı vurdu. Yine cevap almayınca blrblrlerlne 
baktılar. Bütün bunları küçtlk blr elektrllr fenerinin yar. 
dımlle yapmııtlardı. Komlller etrafına bakınarak: 

- Herhalde buralarda bir elektrik dOğme&I olacak. Bul
uk da IJU karanlıktan ın:rtuıııa.k, dedi. 

Bu 96z hentlz atzmdaıı çıkm19tı ki, ortalık birdenbire 
aydınlandı. Dört ldflden batka yaıılarmc!a bir beflncl lıı
ıs&P belirmişti. Bu ln&an, John'on ll&bahleyln Cördüfü hlz
me~l kadın idi. Elinde yine bir ko\"a lle bir taht& bezi 
vardı. Ayni yorgun eeele söze bafladı: 

- Nafile yere bu kapıyı vurmayınız. lçerde ldmııe yok. 
- ~n de nereden zuhur ı>tttn? 
- A .• Öyle haykırmayın. ::Sereden ~ıkacağım? Burada 

idim ifte. .. Yakan Çlkt• nızı gördllm, arkanızdan pdlm. 
(Arkası var) 

Kumbaracı yokuşunda oturar. 
T ana.ıı. tepebaşında Halk Bahçe· 
si arkasındaki duvardan ba'hçe· 
deki oyunları seyrederken bahçe 
bekçisi tarafındap bıçakla göi· 
aünden yaralanmıştır. 

7.30 Program ve saat ayarı, 7.85 
Hafif Müzik programı (Pi.), 8 A· 
jans haberleri, 8,10 Ev kadını - Ye
mek ııstcst, 8,30 Hafif musiki deva· 
mı (Pi.). 

12,30 Program ve saat ayarı, 12.35 
Muhtelif şarkılar (Pi.), 12,50 A jans 
haberleri, 13,05 Muhtelit şarkılar de· 
vamı (Pl.), 13,20 Uvertürler (Pl.). 
ıs Program ve saat ayan, 18,05 

Cazbant (PJ.), 18,30 Çocuk saati, 19 
Çocuklar için müzik, 19,115 Fasıl he
yeti, 19,45 Ajans haberleri, 20 Müzik 
Çiftçlnın saati, 20,15 Konuşma, 20,30 
Büyük fasıl heyeti, 21,30 Radyo ga· 
zctcsl, 21,45 Radyo salon orkestra.ııı, 
22,30 Ajans haberleri, 22,45 Radyo 
salon orkestrası Pr. devamı, 23 caz-

----iiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiliiiiiiiillliiiiiiiiiiiilill!iiilmiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiililiilli--lliiiiiiiiiiliilmlil .. _~iiiiiiiiiiiiiımiiililli .. -liiiil ____ iiii ____ ... ___ liiiiiii _______ .. _ bant (PJ.), 23.88 Kapenq, 
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tCMAL 
SiYASi 

Mısırın İhtiyatlı 
intizar Siyaseti 
Yeni Mısır kabinesinin ta· 

tı d kip edeceği siyaset hak
V n a salahiyettar bir Mısırlının 
~jtığ~ beyanata göre vaziyet 

Ye ızah edilebilir: 
,, Mısırlılar, İtalyan kıtalarının 
~erleyi .. i · "dd· b " · ·ı~ h k • v nı cı ı ır ıstı a are-
rı ctı addetmiyorlar. Yeni kabi
ih~·acele kararlara muhaliftir ve 
b· ı~atlı bir intizar siyaseti taki-
İı tnuvafık görmüştür. 

d dtalyan askerlerinin Mısır hur:: unu teca~ ettikleri ilk 
k ~lerde de yazdığımız gibi as· 
.'~ı harekatın siyasi lisanla tef-
k~ı f aşlayınca fiili mukabele im· 
I n arı tabiatile azalır. ltalyan
d•r da bunu tahmin ettiklerin· 
Mn taarruzdan evvel ve hala 

1 ısırı istila niyetinde olmadık-
1 •rını, huduttan içeri İn-gilizlert\ dövüımck iç.in girdiklerini 
l c rarlıY.orlar. Hududu geçen
,~~le. hudutlan geçilenlerin te
aıı:kılcrindeki bu benzeyiı, Mı
j1r davasının İngilizlerle ltalyan
har a_rasındaki muharebelerle 
l •llcdıleceğini ve Mısır kuvvet
lerinin ise fiilen müdahale etme
cri timdilik mevzuubahs olamı· 
b~cağını · gösteriyor. Vaziyet 
• 

0 Yle olduğuna göre, Mısırın 
~stilaaı meselesini. orayı müda
aaya koyulmu§ olan ln_siliz kuv
jct!erile Mısıra tecavüz· eden 
talyan kuvvetleri arasındaki 
ll'ıuharebclere nazaran -muhake
me etmek daha muvafıktır. 
b· Geçende Romadan verilen 
~r telgrafta, lskenderiye ve 

•raa matru'h mıntakalarında 
1~.Phınan lngiliz kuvvetlerinin iki 
tuz otuz bin piyadeyi bulduğu 
Ye bunlarla beraber 500 tayya
re "e J 000 tankı da hesaba al
r•~ .lbım geldiği bildiriliyordu. 
ngılızler de, o mıntakalar üze

rine hareket eden ltalyan kuv
~etlerinin yarım milyona vardı
gını ha.her verdil~r. Müdafilere 
jazaran sayıca iki misli olan 

1 ~.~l!anlann arazi ve iklim güç
uıune rağmen taarruzlarında 
~evam edecekleri muhakkaktır. 
barım milyonluk bir Jtuvvetle 
•tlıyan İtalyan taarruzunun Mı

aır.!.n ne kadar içerilerine nüfuz 
edebileceğini katiyetle kestir· 
tnek mümkün değildir. Maama
~ih Mısır hudut~arı i~indek~. mu-
llrcbelcrin netıcelen ve hucum 

eden kuvvetlerin miktarı ne o· 
jursa olsun, yeni Mısır kabinesi. 
. talyanın Mısıra karşı ciddi bir 
18.tila hareketine başladığına ka
nı değildir. Bu bakımdan İtal
ranla!: İskenderiyeye yakla§sa
l~r dahi o ilerleyiıin Mısırı isti
llYa matuf olmadığını daima 
tekrarlamak mümkündür. 

Ş. A. 
~=::::::====================== 

Matbuat Namma 
CUretklrane Müracaatlar 

:Sa.sın Birliği t.tanbul mıntakaaı 
'elsliğlnden: 

I>tın birlik merkezine vukubulan 
~lr mUracaattan anladığmııza göre 
lrkaç ki.fi yapılacak bir müsamereye 

Yill'drm l!ıtemek makııadlle «Matbuat 
~lyetb nAmına şehrimizdeki bazı 
~t mUesııeselerlne başvurmakta 
Ve huna da yardım istemekten ziya
de batta asmak şt>kil ve mal'ilyetl ve
rlbnektecıir. 

lstanbulda muğlak bir ifade ile 
<>.tatbunt Cemiyeti), Türk matbua
~rnı ternsne kanunun salAhiyeUI kıl· 
ığı (Tllrk Basın Blrllğl) olabilir. 

t Basın Birliği hiçbir mllsamere ter-
lbt için işe başlamış değildir ve Ba
sın namına herhangi bir müracaat 
ta l!lahıslan maruf ,.e salAhlyetlerl 
llıuııaddak arkad~larca yapılmak 
ınutattn-. 

Yapıldığı hikAve olunan mUraca-au • <1 arın Basm Birliği ile alAkası olma 

1 
ığrnı blldirir ve bu kabil milracaat

bar karşısında ihtiyatlı bulunup ica· 
ında vesika aramak ve zabıtaya 

lıaber vermek bazı cUretk!rlıklar 
~ onun l>nUne geçeceği için buna 

kat tavsiye ederiz. 

Sandalcılar da ihtikar 
Yapıyormuş 

E:rn~a.!iç .. iskeleleri ile Karaköy ve 
c I nonu arasında iıleyen sandal. 
,_ 

1 
ar dahi, son günlerde ihtikar 

nev · 
l caınc kapılarak, mua~yen o-
an ·· 1 D·· ucrct erini arttırmıılıwrdır. 
g·~n, Karaköyden Eyüp Sultana 

1 
rnek isteyen bir yolcu dan alt

;1r. kuruş isteyen bir sandalcı 
0 ıse ihbar .c~ilmiştir. 

o----
Pastacıların Teftişi 

k ~arışık yağlarla yapılan fena 
l 0

. ulu ve bayat pasta ve çörck
.. ~~ın soon günlerde çoğaldığını 
.. oren k ""d B l d' · " .. a u ar e e ıyesı, pasta 

e ÇOrekçi dükkanlarını sıkı su- ı 
rette teftite ba,la-mı§tır. 

• 
Tıarı·1ı -istifadeli Bir Müsabaka ICflllrK 

Tertl·p Edı·yoruz- Tahtava~~~~~~:J 
Belediye 

Fikir Alemimizden: 

ve 
Yazan: Bllml Ziya 

- Vallahi birader. Jı ıbilenin, 
kılıç ku,a.nanın! iki ifrat hala karıı kar§ıya du

ruyor: Belediye ve tarih. Beledi
ye muntazam ve •modcrn oehirlcr 
islİ}'Or ve başka bir şey istemıyor. 
Kar§ısına ha!lii engel çıkarsa yı· 
kıp geçmeden çekınmiyor : O za· 
man tarih onun için ıbir mıisteha
scdcn ibarettir. Tarih yalnız hatı
ralara hürmet istiyor; ve bunu 
ihlal eden her kuvveti yıkmayı 
vazife bıliyor. O zaman Beledi
ye bir ilim. hatıra ve medeniyet 
dü,manı kesUiyor. Mcırutiyette 
Hayri Efendi - Cemil Paşa ihti
lafındanberi bir türlü halledile
memiş olan bu tezat hala yine 
ayni vahimliğile meydana çık· 
maktadır. 

albna rircccktir. Bize hükmeden, 
hayat şartlarımızın inkişafına m!· 
ni olan ve içimizde inatçı bir an• 
ane halinde devam eden dün'ü 
kabul etmiyoruz. Nitekim bizi vü
cude getirmiı olan bütün dün"lc• 
ri inkara kadar giderek. hüviyeti 
meçhul, renksiz ve manasız bir 
makine +.aline gelm't olan bu· 
gün"ü de kabul etmiyoruz. 

- Doğru ya 1 Ne münase-

B u Çok Merakll Müsabakanın :~~:m~·o=:.~~ç;::::·::1'.~ 
Şartlarını Bugün .Veriyoruz d·~ü;:;::~~· •Öyliyeyim, 

Fakat hakikatte bu iki düşman 
arasındaki çatışma tamamen za• 
biridir. Milletimiz yerden biten 
bir millet, ve ıehirlerimiz yeni 
kurulan şehirler değildir. Onlar· 
dan her birinin en az bin senelik 
birer tarihi '\"ar. Biz insanın bir 
makine dciil, fakat tarihi ve or
ganik bir teşekkül olduğunu isbat 
eden en müsait şartlar içinde ya
Jıyoruz. Hiçbir memleket yoktur 
ki bir zincirin halkaları gibi bir· 
birine bağlanan tarihi devirlerin 
mahsulü olmasın. Bir zaman ma· 
zidcn gelen her ocyi inkar eden 
Sovyetler, sonradan Makıim Gor
kinin reisliiinde bir kültür cemi· 
yeti yaparak bütün insanlık abi
~clerini tercüme ettirdiler. Garp· 
ta öyle oehirler var ki yedi asırlık 
bütün eserleri üstüste konmuş ta
barakalar gibi en modern hayat 
prtlarının yanında yaşamakta
dır. 

Bununla beraber, bu demek 
değildir ki bugün, dün.ün hükmü 

Bir _gün Konyada hır meydan 
açmak bahancaile muhteıem Ka· 
ra Tai medresesine balta vurmı
ya kalkmışlar. Çok tükür, bir 
himmet sahibi yetitmit ve bu ci
nayete mani olmuı: Jki ıene ev· 
vel oradan geçerken medreseyi 
ti.mirde rördüm. Buna mukabil 
öyle tarihi eserler var ki sayısız 
nümuneleri enkaz halinde ortalı
ğı dolduruyor. Bunları da muha· 
fazanın manası yoktur. Eski Pa
ris ve Londra ,chirlerinin etrafı 
surlarla muhattı. Şiıpdi bundan 
yalnız bazı nümuneler kalmııtır. 
lıtanbul ıurları tarihi vesika.dır 
diye ıehrin zarafetini. nezafetini, 
sıhhatini bozan bir takım duvar 

yığınlarını saklamanın: ve ıehri 
çarpuk çurpuk sokaklar, pi. sa· 
hiller içinde bırakmanın doğru 

olduğu asla müdafaa edilemez. 
Mimarlarımız, tarihçilerimiz ve 

Belediyecilerimiz hali. karıı kar· 
ııya geldikleri zaman bu eski ha· 
talı ifratlara düımckte ve aylar· 
ca lüzuınauz münakatalara kur· 
ban olmaktadırlar. Onlardan 
beklenecek ıey: En &Uzel ve en 
sıhhatli bugünün maddi ve ma· 
nevi membaları olan dünlerini 
bilen ve takdir eden ıeıhirlcr iste
meleridir. 

Aşağıdaki 20 iddiayı Okuyunuz, Bunların 
Bize Bildiriniz Doğru Olup Olmadıklannı 

Bütün okuyucularımız ve hele mektepliler için çok istifadeli bir müsabaka a~ıyo
ruz. Aıağıdaki çerçeve içinde yirmi iddia bulacaksınız. Bunlardan kimi yanlı§. kimi 
doğrudur. Tetkik ederek b"•;e hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu ha
ber veriniz. Suali tekrar etmenize lüzum yok. Yalnız numaraları liste halinde tekrar 
ederek her birinin hizasına doğru veya yanlış diye yatınız. Bunun için de O. ve Y. 
harflerini koymak kafidir. 

Cevap vermek müddeti bir aydır. Müsabakaya girenler arasında hakikate en 
yakın cevap verenler; yani en çok miktarda iddiaya doğru cevap bulmuş olanlara 
vereceğimiz hediyeler bu yazının sonuna ilave edilmiştir. 

Bu sayımızdan başlıyarak yirmi gün müddet her sayımızda birer kupon bulu
nacaktır. Verilen cevaRlarla beraber bu kuponlardan on be§ tanesinin kesilerek 
bize gönderilmesi §arttır. Kuponsuz cevaplar müsabakaya dahil edilmez. Bir ayın hı
tamında hem doğru cevapları izahatlı bir surette yazacağız, hem de mükafat ka
zananları ilan edeceğiz. 

r 
1 - Kıtın en Mıtuk &1iDJerl tenen1n en kıAa ılln· 

lerlne lsabet eder. 

2 - Ayın etrafında bir halka. peyda olmaaı yat· 
mur \'eya kar yatatatına allmetttr. 

S - Barometrenin ytlksek olmaaı, önümllsde ly:I 
ha\"& bulundutuna de~let eder. 

' - Kar, donmu9 yajmurd&a b&fka. bir te7 de
flldJr. 

5 - Alçak ve tukur yerlerdeki bahçeler sonbahar 
donuna, tepe üzerindeki bahçelerden :ı.iyade maruzdur. 

6 - Açık pen<'ereler yıldırımı c-ezbeder. 

11 - cKırağl ıeceleri ya.tan demek dotru mu· 
dur? 

12 - Bazan hava o k&dar aotuk olur ki, kar ya-
tam az. 

18 - Yazın havanın kıftan sıcak olmaama sebep 
yaz meulmlnde arzın ıiln~e daha yakın olmuıdır. 

14- - Gök rürUJtü11u bir fırtına ba:r.an ıUtün ekti· 
meslne ıebep olur. 

15 - Radyoda paraz:tt yaun M4ka me\'ılmlerden 
fazla olur. • 

16 - Alllml semayı gH"e görmek mUmkUndttr. 
17 - Gök ıürtllttll'ü tamamlle zararınadır. 

Doktor Diyor ki: 
ı - Yatm tnMn •IC&ktan ziyade rtttubetten ra

bat.&ı:z olur. 

i - Ktlın na41reD dola yt.far. 

18 - Saikalı bir fırtına Mnaaında tek ba1nıa du· 
ran bir aj'acrn dibine iltica etmek tehlikelidir. 

Daima Genç Kalmak için 
ı 

t - An.hl ayı bafla.rken, ya.nl •1 yeni bir devr&
ye rtreı'ken, ekıaertyetle hanlarda değişlkllk olur. 

10 - Şekil ıtnıarlle blrblrlnla tamamUe ayni olan 
Ud kar zerresine td&dttf edllmer&. 

19 - Utkun kızarması ertesl &1ln frrtma olM'al'r· 
na delllet eder. 

20 - Farla miktarda kıratı bavanm açdı: ol~ 
ğmı ıöatertr. 

UZ11D ıeneler gen!: kalmayı her
kea ııter. tbtıyarhk, lnsanlann da.
ima korkup kaçmak istedikleri 
halde herglin kendisine bil' adım 
daha yaklaştıkları bir hayat çağı
dır. 

Fakat thttyarhjtın ht1kimllkteld 
telllddsl yaşın Uerıemlt olması de

mek dettJdlr. 
İhtiyarlık. tababette hücrelerin 

esktnıesl ve damarla.rm sertleşme
si dereceslle ölçülen biyolojik bir 
hAdl~lr. şu tf'lAkklye cöre, ha
yatta bir •ürll ytpranmamı9, gen~ 
kalmıt y&tlılara ve birçok da hlic· 
reterl ,-aktlnden en·el eeklmlft lh· 
tlyarlamı' gençlere tesadöf etmek 
ber zaman mUmkün ola<"aktır. De
mek oluyor ki, yaşın llerlemeslnfn 
büyUk bir kıymeti yoktur. İf, vll
<'Udiln faal hareketlerini idare e
den hli<'re ve damarların, uzun za.. 
man, lyl bir 6Urette muhafaz.$5ınr 
temin edebilmektedir. 

Vücut bUcretertnl çabuk Mkiten 
birçok •mlller vardır. Bunlar ara· 
11nda gıdalarm pek büyük \·e e
hemmiyetli bir rolü olduğu mubak· 
kaktır. Buna hayret etmeyiniz. 
Çünkü g'Idalar, vtlc-udü be&lemlye 
yaradıklan kadar, ona zarar vere
cek birer un11ur da olabUlrler. Şu 
halde ç,abuk ihtiyarlamamak lçln 
gıdalara. birinci derecede, dikkat 
ve ihtimam ıöstermek icap eder. 
tımumi bir bakışla gıdalar pek 

mütenevvi 1lbl ıörtınllrlerse de e
saıunda bunları (Albiimlnll madde
ler), (Yaflar), (şekerler). (\ita
mlnler) diye birkaç gruba ayır

mak mümkündür. tnsanların ba
zon borusu. bu karışık &ıdayı öğü
tüp eritebilecek bir kabiliyette ya
ratılmıştır. Blitl\n hu cıdalar, ağız
dan başlayıp mideden, barsaklar· 
dan geçerf'k bazım değirmeninde 
birçok oluklardan akan hazım ma
yalarının talrlerlne uğrayıp eriye
rek vilcude yanyacak bir tekle ge
lir \•e kanımıza ıererler. 

Kanonız.a ıeçen cıda maddelt'rl, 
damarlar Ve8ltaalle, 'iicudilmllzün 
en ince noktalanna kadar girip do-

1.rak hUcrelertmlzle k&J'fl kartı· 
ya gelll'ler. Bir taraftan akclferle
rlmlzden kanmıız:a. ıecen (oksijen) 
ile tutu,anık kun-ct ve hararet 
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htu;ıl ederken öbür taraftan da M· 
klyt'n hUcrelertn yenll~mestnl te
min ederler. Beden lıareketleriml· 
1.1 llytkfle yapmak, mohltln so

luk '\'e ııc.atma ratmen, tabli olan 
\ilcut hararetin! dalma ll&blt tuta
bilmek arM'&k ~elaların tıu•uHı ıe
tlrdJtı k&lôrl a&yeslndfl mllmktln 
olur. 

Vereceğimiz Miik8fatlar 

Gıdaların çok mühim olan bu 

faydalarını ve onlardan hA8ıl ola
blle<"ek zararları, ıırulle, yazaı-a. 
fız. Dr. NURi ERGENE 

Birinciye: Radyo (ft C. A.) 
marka 

lkinciyc: F otograf makinesi 
Üçüncüye: Erkek kol saati 
Dördüncüye: Kadın tuvalet 

takımı 

Beıinciye: Kadın kol çanta11 
Altıncıya: Likör takımı 
Yedinciye: Çay takımı 

Sekizinciye: Limonata takımı 
Dokuzuncuya: Manikür takımı 

Onuncuya: f'crııel takımı 
On birinciden ellinciye kadar 

da: Masa saati, mektep çantası, 
bir litre kolonya, yanm düzine 
mendil, mürekkepli kalem, bir 
düzine kurıun kalem, bir vazo, 
fantazi ıekcrlik, aigara tabakası, 

sigara ajızlığı, mürekkep hokka
ııL albüm, portföy. coirafya at
laıı, ipek kravat. cep elektrik 
lambaaı, sulu boya taltımından 
birer tane verilecektir. Ellinciden 
yüz ellinciyc kadar kazanan yüz 
okuyucumuza. da muhtelif ilmi, 
tarihi ve edebi kıymetli eserler
den birer tane hediye edilecektir. 

MIHRD'NIN DEVRIALEMI 
BDLllACA 

Yazan: MiHRi BELLi 

Amerikalının Garip Zihniyeti 
-u-

1 

kısım Amerikalılarda ötedenberi, 
prplilerin tıatUnlUıtl lddiuma daya· 

Tom'un eöyledlğl çok makul görU· nır oır zıhniyet vardır. Bu ıörtlfteki 
nUyordu. O gün b~ butxran Pre kimseler için garpli birkaç milletten 
sldent Llnes vapur kumpanyasına mU ba.yka bUtUn diğer milleUer ikinci de· 
racaat ettim. Bu bUyU.k. kumpanya, recede insanlardır. Bereket ki, bu 
Birleşik Devletler ile Uzak Şark '-1"&· kafadaki Amerikalılu bazı diğer 
smda yolcu seteri olan yeglne Ame- garp milletlerinde olduğu gibi, Ame· 
rikan kumpanyuıdır. tık vapur Uç rikanm dizginlerini ellerine alamamıf 
hafta sonra kalkıyordu . Niyetim bu tardır. Şt'kll bakımmdan olsun. de
vapurda kendime bir yer kapatmak mokrasiye çok bağlı olan Amerikan 
idi. üç hafta içinde ne yapar yapar halkına bu zihniyeti kabul ettirmek 
ltzımgelen parayı tedarik ederdim. pek cüçtUr. 
Amerikada bulunduğum Uç dört sene Ka.r,ımdakl memur Türkiyede bir 
içinde talebelikten bqka biraz da kol lnkıllp olduğunu bile duymamıftı. 
veya kata iflerlnde -:al1'tıtım için TUrk deyince hatırına cöbekll Sul· 
kendime güveniyordum. tanlar geliyordu. Karşısında sankaız 

Vapur flrketlnde benimle mefgUl bir TUrk &'örtınce, inaan elbisesi &1Y· 
olan memur biletimi UçUncU mevki mif ve insanları iyi taklit eden bir 
almak istediğimi anlayınca: maymuna ne gibi bir allka ile ba-

- Olmaz. dedi. OçUncU mevkide karsak. benim yüzüme öyle bir bak1'
yalnız Asyalılar seyahat edeblllr. Si- la bakıyordu. 
ze ancak ikinci veya birinci mevki Dedim ki: 
blleU .. tablllrl.Z. 

Bu vaziyette Asyalılık iddia etmek 
ten bql<a çarem yoktu: 

- Fakat ben de Aııyalıyun, dedim, 
Türldyenln My&y& dil.fen kıanunda 
doğdum. İfte puaportum ... Billrelnlz 
ki, TUrkiyenln en büyük parça$t As
ya kıtuma du.eı"· Demek ki, siz ba
na Uc;Unctı mevki bilet satmakla fir· 
keUnialn niamlanna aykırı bir h&
rekette bulunmu~ olmazsınız. 

Cevap verdi: 

- Efendi. Çinlilerle ve diğer say· 
dığınız milletler ile beraber seyahat 
eder miyim, etmez miyim, onlarm 
yemeklerini yer miyim, yemez mi
yim, o benim bileceğim ı.... Siz lQt
fen ban& üçUncU mevkide bir yer k&· 
patmız. lııtedlğfm budur. 

- MUmkUn defll, dedi. Beyazlara 
üçüncü mevki blleU satmamanız için 
flrketten kat'ı emirler aldık. Üçün· 
cU yalnız Asyalılarındrr. 

Daha fazla rsrarm bir netice ver
miyeceğf A~lkAr idi. 

naati vermektir ki, hlkim yabancı • 
mlUeUn bUtUn uzuvları ller huıuata ' 
kendilerinden yUkııek bir mertebede ,ı-+--+--
bulunuyor. 
Eğer bir Çinli kendial kadar &e· 

fil bir garpl! işçiyi görürse belki de 
fÖYle düşünür: cMeter bunların hep· 11 

si fabrikatör, memur, asker veya po- Soldan i'afa: 1 - BA'10 sUJılerin· 
!is değillermif. İçlerinde bizim gibi den - Fena 2 - Havanın iyisi 3 -
sefil emekçiler de varmı~.> Çinlilere Nota • Yanardağ ifrazatı - Çoğun 

bu fikir gelince garp emperyallııtlerl akııl • - Dört tarafı su - Bir sayı • 
kUçUk dllşmUş olmazlar mı? İşte bu Bir renk S - Hayvan çiftliği • ln
dU.,Unce iledir ki, beyazlara bUyUk san 6 - Bir hutalık 7 - Kayma. 
Okyanuııda Uc;:UncU mevki bilet satıl· kamlık • Yadeder 8 - Bir isim -
maz. Bir l'\akll \•asıtau • - ya kadar 9 -

Bir Amerikan g'emicisl bir gUn Zarf edatr ·Çekme· Sahip 10 - Bir 
villyet halkmdan 11 - Mahrukat

bana ba~mdan ı-eçen fÖyle bir vaka- tan biri • Leviıı. 
yı anlattr: 

- Şanghayda idim. Vapurum ıit· 
tlğ'i halde ben orada kalmıştun. Kaa 
bir zaman sonra. bUtUn paralarımı 

harcadrm. Bir iki gün ondan bundan 
ceçlndlk. Nihayet oradaki Amerikan 
klübUne bir arkada.şm tavslyealle 
müracaat ettim. Benim uzarnıf saka
lımı, kirli gllmletımt gllren oradaki 
adam bana: 

- Halinden utanmıyor musun? 
Dedi. Sen Amerikalısm, halbuki bak 
bir Çinli dilenciden farkm yok. 

Bana temizlenecek bir yer göeter
dl. Yeni çamafır ve elblMI verdi, h&t
t& cep harçlığını bile unutmadı. tık 
J'elen vapurla Amerika.ya Bevkolurı

dum. 
Vapur şirketinden ayrıldıktan son

ra arkadaşlarımı buldum ve vuiyeU 
kendilerine anlattım. Tom •u mütalA
ada bulundu: 

(Devamı var) 

Yokarıdan Aıta!Jya: ı - Mabut
Eskl h!kim 2 - Vldin civarında es
ki bir kale 3 - Edat - Topraklar • 
Renk 4 - Acı nldaıır - Bir kuma.ş -
Nota S - Bir memleket • Ate9 ya
kılan yer 6 - Cidden 7 - Sağlam -
Ziraat lleU 8 - Hane - En iyi - Sı
fat edatı 9 - Su • Alçaklar • Bakrr· 
da bulunur ıo - Methaldar 11 -
Büyültme - Alaturkada bir makam. 

Dt1NK"O BULMACANIN HALLI 
Soldan Sata: 1 - Acaba 2 - KW 

çe; Ödeme 8 - Ra (Rakı-Şarap); 

Bar: Fa 4 - On; Rle; Ez 5 - Ane
mi; Kaaık 7 - Avize; Atlas 8 - İl; 
Suıı: Af 9 - Da: Mal(!); Ma 10 -
Saçma: Daire ıı - Enfea 

Yukanclan Afaiı7a: l - Ak; A· 
da; Si 2 - Ortın: Vida 3 _.... Llne: 
ntı.ç 4 - Aç; Muz; Me 5 - Cebr1; 
Jl:llman 6 - Al; (B)Ua(l) 7 - Bö
rek; Aside 8 - Ad; Alt; As t - E· 
tea; Lami ıo - Mazı;' Afal' ıı -
Re; K&ı; En. 

- Bir alacaklı. -borçluya gi· 
d ip para istemi§. Öteki de çck-

mi§· · • 
- •• • Ke~sini, tıkır tıkır pa· 

raları saymıı mı~ 

- Bekle! Öteki de çekmiı 
tabancayı... cF azla ısrar eder
sen ıerıi temizlerim I> demiş. 

- Alacaklı hemen ••• 
- Eveti Alacaklı hemen 

baılamıı feryada •.• Polisicr ye
tişm işler. Şahitler gelmişler. Za
bıtlar tutulmu§... Karaokla gi
dilmi§ .•• 

- Netice) 

- Bekle! Karakolda, taban. 
ca çeken borçlunun üstü aran· 
mıw. Tabanca bulunmuı. Mah· 
kemeye sevk edilmiş fakat ••• 

Herif°kaçmış mı} 
- Bekle! Fakat cürüm de

lilleri kifi görülmediğinden 
mahkeme borçlunun ademi me
suliyetine karar vermif .•• 

- · Amma yaptın bal Neden~ 

- Çünkü azızım. tabanca 
tahtadan mamul sahte bir ıey-
mış. 

- Haaa, o ba§ka ! 
- lıte iş bilenin dediğim bu! 

Tahtadan tabancayı koy cebine! 
•Gelen alacaklıya çek, ürküt! 

- Olur mu yahu'? 
- Oluyor ~a işte! Yalnız 

kazara bir zorlu alacaklıya düıer 
de tabanca"nın ahşap m,h kargir 
mi olduiu anlaıılmadan beriki 
müdafaa niyeti}~ borçluyu tc· 
mizlerse •.• 

- Eyyyl O da olur. 
- Benim anlamadığım ta-

rafı §udur: Sahte para süreni 
cezalandırıyoruz da, sahte ta
banca ile tehdit edeni neden ce
zalandırmıyoruz?. 

- Yavrum! Senin ecza iflct• 
rine aldın ermez. Tabanca tah· 
ta olunca tehdit ortadan kalkar. 

Ya herifin korktuğu~ 

Hangi herifin'? 
Alacaklının 1 
O da caba 1 Bak sana bir 

hikaye anlatayım: 

Tıfli Hasan Efendi dermiş ki: 
c- Kuzum 1 Bu rüya denilen 

fey ne gariptir! insan rüyasında 
donuna işer. Uyandığı zaman 
yata~ sıraıklamdır. Yine rüya
sında bir yerden para alır. U
yandığı zaman elinde avucun
da bir ıey yoktur.> 

Bu senin anlattığın macera 
da ona b;nzer. Paranın sahtesi. 
silahın sahicisi kullananı cezaya 
çarptırır. 

Farkına vardın mı~ 
- Eveti diyelim de ... 

keselim! • 
kııa 

Karacaahmedlll 
Dıvarıarı yaptırıldı 

OskUdar mczarlıklm konuna ce
miyeti tarlht kıymeti olan Karacaah
met mezarhğını tamamen duvarla 
çe\•irmlş. birçok kıymetu ~lan yok 
olmaktan kurtardığı gibi mtlhim bir 
tahl!isatıa da mimari ve tarihi kıy· 
met! yUkııek olan ŞeyhUllıılAm Fey
zullah Efendi eebll ve Çtı4?Deierln1 de 
tamir ettlrerek su getirtml~tlr. 

ç.Drowuua Feplal 
Bir Deaefba 

60.000Lira 
7 lllrtefrbade Aduada 

Ç•klllro:a 
Bu sene Çukurova ikiye otuz bin 

veriyor; dersek inanmazemız; o hal

de tecrllbesi meydanda. lkl Ura veri
niz ve bir Mllll Piyango bileti alınız. 
1 llktcşrinde :Milll Piyango Adana.da 

çekilecek; Eğer dört liralık bilet &· 

lıraanız 60.000 lira da kazanırsınız. 

Ya kazanmazsanız? O zaman mah· 
sute kurt dUştU demektir. Fakat bu 
aefer de 20.000, ıo.ooo. 5,000, 2.000, 
l ,000 lira kazanabilirsiniz. ( 480.000) 
liralık ikramiyelerin hepsine de kurt 

dll.fmedi ya! 

VAKiT VASATI EZA~I 

GÜNEŞ: IH9 11.45 
ôCLE : 12.06 6.01 
İKİNDİ : 15.29 9.26 
AKŞAM: 18.04 12.00 
YATSI : 19.87 1.31 

- Hayır, mUmkUn değil ... Asyalı
dan ka11dettftim mlna, beyaz olmı· 
yan inaanlardrr. Japonlar, Çinliler, 
Fillplnlller. Siyamlılar vesaire ... Böy
le inaanlarla tahtı sizin gibi beyaz bir 
adam seyahat etmek tstemez. Hem 
Uc;UncU mevkide verilen yemek yal
nız Çinli yemeğidir. Siz buna alıŞık 
değilılniz. Demek TUrksUnUz, ha! 
Ne kadar meraklt bir fey ... Me-nle
kette kaç tane karmız var? 
Eğer Amerikayı iyi tanımıyorsa

nız bu k~da duran Hollvut film
leri kahramanları kadar gU::eI, saçı 

briyantinli, şlmank tavırlı memurun 
ağ::mdan çıkanlara ;&pl"IJnJZ. Btr 

Vapur •lrketi neden böyle u.çma 
nlzamlar koyuyor? Diye kendi ken· 
dinlze sorabilirsiniz. Fakat inaan bu 
meaele tıaerinde biraz durunca, bu
nun ve buna benzer diğer vuiyetıe· 
rin muayyen bir gaye için ve muay
yen sebeplerden dofdufunu anlıyor. 
Uzak Şark, Japonya mtıate.sna, b&f· 
t'Bn &IJ&tı ya mUatemleke yahut yan 
müstemleke halindedir. Bu Yar.yetin 
devamına taraftar olan garp emper
yalistleri, gayelerine varmak için 
flddetten ba.fka b.r takım çarelere 
de bafvunı"!'lar. Bu çarelerden biri 
mtl.ltemlekenin yeril ahallslne fU ka· 
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İngiltere 
Kralının 
Hıta~esi 

Yeni Kaput Bezi Biziır. 
Anladığımız 
Manada Sulh 

YATILI 
YATISIZ HAYRİYE LİSESİ KIZ 

ERKEK 
• 

Ve iplik Fiyatları 
Saraçhanebefmda Horhor c:ıaddealnde Telefon: 20830 

ANA • İLK • ORTA - LlSE 
Eski ve yeni talebenin kayıtları her gUn saat 10-17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk sınıflardan tUb 
b~laıırr. Son sınıfta fen fUbeal de vardır. Talebe mektebin huırust otobU! ve otomoblllle evlerine nakledilir. 

(Ba.'ı blrtndde) 

Bütün kuvvetimizi muharebe 
uzerinde teksif ettiğimiz bu an illt:sat Velliletlnln TebUll •lfatafmda Barüol ........_ ... 
da, bıze cesaret verecek birçok Ankara, 23 (A.A.) - lktısat Ve- 12 
şt'yler vardır. Müttefiklerimizın kAletinden tebliğ edilmiştir: 14 
kUV\ etlerınin cesur kıtaları bi- Endüstriyel mamult\tın maliyet ve 16 
zımle berabetdır. Arkamızda, toptan satış fiyatlarının teshil ve 18 
butün hı.irriyeti sevenlerin hüsnü kontroıu hakkında 3003 numaralı 20 
nıyetı bulunuyor. Amerikadaki kanunun ı ncl maddesinin \'erdiği 22 
dostlarımız bunu bize birçok tarz- ııalfihiyete istinaden 24 P/ 1940 tarı- 24 
da göstermişlerdir. Bu harpteki hinden itibaren merı olmak üzere 
ıstırapların hafifletilmesi için A- kaput bezleri toptan azami satış fi
merikanın verdiği ianeler, bu yatları fabrika teslimi satışlar için 
muhtelif şekil yardımların en ha· a4&tıdakl tekilde tesblt edilmİljtir: 

530 
565 
585 
610 
635 
660 
685 

57:S 
620 
645 
675 
705 
735 
770 

ô95 
645 
670 
705 
740 
775 
810 

(Başı birincide) 
yanın siyasi ve iktısadi itleri; her 
millete yaşamak hakkı verecek, 
milletler arasında ancak gönül rı· 
zasına dayanır it beraberlikleJ"i 
kuracak prenıipler dairesinde 
halledilsin. Amerika da böyle bir 
ıulh için kesesinden fedakarlık 
etmeyi, buna kefil olmayı kabul 
etsin. Sonra bütün harici alem de 
§Unu takdir etsin ki, hasta bir a· 
damı hastalığından dolayı kaba· 
hatli saymak ne kadar yanlıı ise, 
Alman milletini de olup biten it· 
lerden mes'ul tutmak ve on~ kin 
ve nefret bağlamak da yanlııtır. 
Cebir ve zora dayanan bugünkü 
Alman idareıinin en büyük kur· 
banı bizzat Alman milletidir. Ha. 
kiki sulh, Almanlar gibi medeni· 
:;et yollarında daima baılarda 
gitmi, bir milleti tahakkümden 
\'e gerilikten kurtarmağa da hiz· 

Eski Feyziye [ ŞJK LJ SES/ Jtlı~\~ 
ANA - İLK - ORTA - LİSE - (Kız - Erkek) 

Türkiyenln en eski husust Lisesidir. Kayıt ve tecdidi kayıt için her gf.lrı mUracaat olunabilir. 

b - Adana ve Mersin haricindeki 'llJ•••••ll•• Tarifname isteyiniz. . Tel: 80879 ••••••~ 

fifi değildir. Daha yakınımızda l - iplik fiyatları: 
bizzat Britanya milletler Com- a - Adana ve Mersin vUAyetıeri 

fabrika iplikleri için bugUnkU şeraite 
göre yukandakl beher paket fiyatı· 
na mıntaka farkı olarak aşağıdaki 
miktarlar ilt\\'e edilebilir: 

mon W elı:h' inde, Ana vatan içın dahilinde bulunan fabrikaların 4,530 
yapılan mücadele, bütün ailenın kilogramlık bir paket pamuk ipli· 
bir mücadelesi olmu~ur. Com· ğin azami fiyatları: 

Kayseri 35, Malatya 55, Ereğli 4 ·, 

Antep 25, 1stanbul1 20 kunış. 

c - İzmir, Nazilli, Ereğli, .Me.lat 
ya, ve İstanbul fabrikalarının akala 
pamUğundan yapacakları ipliklerin 
beher paketinin fiyatına aynca 20 
kuru~ zam yapılabilir. 

mon Welth'in bütün kısımların• No. Va ter Katlı 
da, insan ve malzeme, gittikçe 
fazlalaşarak geliyor ve her taraf- _ ~ Kr!J. 
ta, bize zaferi getirecek fedakar· 4 315 -;;;-
lıklara iştirak için fiddetli bir ar- 6 33:S 36:> 
zu mevcut bulunuyor. 8 470 l505 

Bu Büyük Britanya muharebe· 10 490 580 

Kıvrak 

KrlJ. 

340 

375 
515 
550 

sının, imparatorluğun kudretli 
payitahtı Londra, çarpışmanın en 
şiddetli noktasındadır. Diier ıe- Sidi - Barranide 
birlerimiz de düşmanın barbar 
hücumlarına maruz bulunuyor. ltal } T .., 
Fakat, şimdilik, dütmanın hıncı· yan ar uzaga 
nın darbesine tahammül eden D 

r Kaput bezi fiyatlarını 
yannki nüshamızda ve
receiiz.] 

met edecektir. 

Londradır. Üştüler 
Şimdi, sizlere, ıerefli yaraları (Bafı birincide) 1 

bulunan Buckingham sarayından girince İngilizler bir dutmeye bas· 
hıtap ediyorum. Sözlerim bittabi 

iSTiLA 
Ümidini imha 

için 

Diyeceksiniz ki, böyle bir sulh 
ancak hayalde bulunabilir. Ne 
Almanya ve ltaly-;.nın, ne de ga· 
tip ~elQ.iği takdirde f ngilterenin 
Versay tecrübesinden ders alma· 
sı ve hakiki bir sulh kurması bek· 
lenemez. insanlık bunun için ki.
fi derecede hazır ve olg_un değil
dir. 

(Başı birincide) Belki de hakkınız var, belki de 

m&k suret.ile düflllana muıı.z;am za-
ayni tehlikelere tahammül eden yiat verdtrmlflerdtr. Bir müşahide 
bütün Britanya ıehirlerine ve göre, bütün kıtaat havaya uçmuş
köylerine de §&mil olmakla bera- tur. Tam iu.betler kaydeden tnglliz 
ber, evveli. Londralılara hıtap e- topçusu dllfmana talk olduğunu ts
diyorum. Kraliçe ve ben, burada bat ebnektedir. İngiliz krtaatının 
en -ağır surette bombardıman e· m!neviyatı mtlkemmeldlr ve ltalyan
diİmiş birçok yerler ve en çok ıa- ıann ileri İngiliz müdafaa mevzileri· 
tırap çekmiş ve ıstırap çekmekte ne kadar hav&tÇa ilerlemelerine im
olan birçok inıanlar gördük. kin vermek için btlyUk bir sabır gös 
Kalplerimiz bu akpm onlarla be- termektedlrler. Bu arada ilerliyen 
raberdir. Onların cesareti ve ne- İtalyanlar lngiliz zırhlı kıtalannm 
şesi, memleketlerinin davaıına ve tahrip edici atqiyle kal"fllaşmakta
nihai zaferine imanları, bizler, dırlar. 

hepimiz için devam edici bir il- f.kend....n.e'ye, Akim Kalan Bir 
hamdır. -·ı 

Hava hücumlarına karşı pasif Hava Hücumu 
müdafaa vazifesini Üzerlerine al- İskenderiye, 23 (A.A.) - Dün sa-
mış olan erkeklere ve kadınlara, bah erken 25 dakikalık bir hava teh
ayrıca şükranımı bildirmek iıte- likeai i9areti verilmlıJtlr. İtalyanlar 
rim. Bu sivil itÇilerin, itfaiyecile- liman Uzerine bir taarruz teıJebbU
rin, kurtarma servislerindeki er· sUnde bulunmu,ıarsa da hava dAfi 
keklerin ve daha birçok diğerle- toplarının birkaç dakikalık IJlddetli 
rinin, vahim ve daimi tehlike .kar- atefi ile defedilmilJlerdir. 
şııındaki fedakarlığı, İngiliz ismi- ltalyan Teblili 
ne yeni bir şöhret kazandırmıştır. ltalyada bir yer, 23 (A.A.) ~ 1-
Bu erkekler ve bu kadınlar, bi- talyan umurtıt karargahının 108 nu
zım ordularımızın ve polisimizin maralı tebliği: 
bırçok defa olduğu gibi bir kere 104 numaralı tebliğde bir tayyare
daha emin kale duvanmızı tetkil mlz tarafından torpillenmiş olduğu 
eden bahriyenin, ticaret filoıunun, bildirilen dUIJman kruvazörU derhal 
her mütecavizi geri püskürtmek batmıştır. 
için hazır ve sabıraız bir halde 21 EylQlde Hayfanın merkezine 
beldiyen Anavatan ordusunun ve yapılmr9 bombardımana alt fotoğr1tf: 
muhafaza kıtalarının, ba,arıları lar, hareketin fevkalAde neticelerini 
dünyayı hayrete garkeden hava tebarüz ettirmektedir. 
.kuvvetlerinin şerefli şerikleridir. Maltada Mikobba hava üssü yeni-

Muhakkak ki, bugün, muharebe den bombardıman edilmiştir. 
hattında nöbette bir milletiz. Ne ka- Şlmall Afrikada düşman Blngazi 
~ basit ve adi olursa olsun, her if, 1Jehrlnl bombardıman ederek birkaç 
yerine getirilen en ufak vazife, bizim huaust evde huarat yapmı9tır. İnsan 
harp faaliyetimizden bir cUsdUr. Bu, ca zayiat olmamılJlrr. 
aynen bahriyelinin, ukerin ve tayya- Bardla'ya karfl yapılan blr dllş
reclnln vazifesi gibidir. canavar dü man akını huarat ve insanca zayiat 
dükleri çalAığı halde tehlikeyi hiçe husule getlrmem4ıtlr. 
aayarak, çal~an, ml1şterek hayatunı- Mersa • Matruh'da uker1 hede!
mn icap etlirdlfi aervtaleri idame et- ler yeniden bombardıman edllml9tir. 
tiren ve stl&hla tam surette müceh- Aden limanının tesisatı gece bom
hes muharebe hattımızı tutan fabrl- bardımanına Ubl tutulmUIJ CIL' 
blar ve demtryoUarı mU.tahdemleri Gura'ya, Aımara ve Cassala'ya 
erkekler ve kadınlar, bu harbin kah- dUtman bombalar atm19tır. Huarat 
ramanlarr arasında yerlerini kazan- hafiftir. Tyrrhenlenne denizinde bolJ 
maktadırlar. bir İtalyan vapuru bir dl1şman deni-

Aile ocaklannda ve aıfınaklarda zaltısı tarafından batırılmı,tır. 

ber gece, IJlkAyet etmeden aıkmtıla~ Muınla llatiyatlı Bir İntizar 
ra ve tehlikelere katlananların hep- Kahire, 23 (A.A.) - Mısır yUksek 

Calais limanı pike halinde müt- beraberlik sulhü istemek, mevcut 
hiş bombardımanlara ugratılmış ameli imkanlara göre bugün ha
ve bütün hedefler bölgesinde der 
hal yangınlar çıkarılmııtır. Dört yalden başka bir §ey değildir. 
vapurdan müteıekkil bir grup Fakat dünyada ideallere uy· 
ıic!detle bombardıman edilmiştir. gun hayalleri isteyen ve bunları 

İngiliz Tayyareleri, istila Ümidini ileri süren ada.mlar da bulunma-

Ebediyen Mahvetmek lıdır. Böyle bir hakiki sultı idea· 
Niyetindedirler linin her memleketten ziyade Tür-

Londra, 23 (A.A.) _ Reu- kiyede yeri vardır. Çünkü biz 
ter'in havacılık muharriri yazı· böyle bir sulhten yalnız bahıeden 
yor: bir millet değiliz, bunu cidden 

Hava kuvvetleri kumandanlı- yaptık Yabancı unsurlarla meskun 
ğı Alman istila üslerihe yapılan yerleri, zorla idare etmenin bir 
mütemadi baskınların başlıca te- nimet değil, bir bela olduğunu 
siri hakkında ketumiyet göster- biz keıfettik, bütün bir impara· 
mektedir. Bazı vapurları geçen torluğu haricin tazyikı ile değil, 
salı gecesi dağılmağa mecbur e- kendi arzumuzla tasfiyeye u1rat
den fırtına geçen haft_!l gece hü· tık ve Milli Misak adı altında bü· 
cumlarının inkıtaına sebep ol- tün dünya için yeni bir çığır aç
muşsa da gerek bu dağılmadan tık. 

ev~el ve gerekse sonra, keşif tay· Bizim fiili giditimiz bu bakım· 
yareleri gemilerin bulundukları dan insanlık idealini temail etti· 
yerleri ke.fedin~e bombardıman ğine göre bu idealin bUtUn dUnya 
filoları darbelerini güpegündüz için bayrakdarı olmak elbette bi: 
indirme.ğe devam etmişlerdir. ze düşer. Biı:im yapabileceğimiz 
Sazan lngiliz bombardıman tay- şey, bu bayrağı her fırsatta aalla
yareleri Cherbourg ile Hamburg mak ve karşımızdakilerin dikka
arasında 1200 kilometre geniıli- tini bunun üzerine toplamaktır. 
ğinde bir sahada ayrı ayrı altı li- Hakiki sulh idealini göremezler· 
man ve tezgah üzerine saatlerce se, görmek istemezlerse kendi bi· 
fasılasız infilak ve yangın bomba- lecekleri bir şeydir. Hiç olmaz· 
ları yağdırmıılardır. sa bizden günah gitmiş olur. 

Boulogne, Calais ve Dunkerk Sonra şurasını da hatırda tut-
limanları en sık ve en şiddetli mak lazımdır ki bizim İngiltere 
bombardımanlara uğramıılardır. ile olan ittifakımız, zaten muay
Zeebrugge, Ostende, Fleasingue yen bir tecavüz gayesine beraber- • 
ve Anverı limanları müteakiben ce vanp ganimet taksim etmek 
gelmektedir gibi bir gayeye dayanmaz. Y c-

Zannedildiğine göre, batırılan gane gaye, dünyayı karışıklıktan, 
veya yakılan vapurlarda Alman kararıızlıktan, emniyetsizlikten 
zayiatı ağırdır. Alman hava taar- kurtarmaktan ve tahakküme da
ruzlarının arkasında bir istila pla- yanır, adı yeni, kendisi çok eıki 
nı mevcut ise., İngiliz tayyareleri nizam iddiaları yerine gönül rıza
bu ümidi ebediyen mahvetmek sına ve hakka dayanır cidden ye-
niyetindedirler. nı bir nizam kurmaktan ibarettir. 

Londra, 23 (A.A.) - Hava Ahmet Emin YALMAN 
Nezareti bildiriyor: 

22 - 23 gecesi düımanın faali
yeti, münferit hücumlardan iba
ret kalmıftır. Başlıca hedef Lon· 
dra olmu1tur. Bu mıntakada ev
ler ve bazı sanayi merkezleri ha
sara uğramııtır. Birkaç ölü, bir
kaç yaralı vardır. 

Adalar Sulh mahkemesinden: 

BSS/2 

1 -GENÇEIK 
2-GOZELLIK 

3-SIHHAT 
İşte yllksek bir kremde aranan 
hu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin Edebilir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tu
alet müstahzarıdır. İnce 

bir itina ve ynpılışındaki 
hususiyeti itibarile yUz
.s .. ki çlzgl ve hurufUklUk· 

Jarm teşekkUIOne mAnl 
olur. Deriyi genç ve ger
gin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gtı. 
zellik vasıtasıdrr. Geniş· 

!emiş me.same.tı sıkıştıra

rak ciltteki pUrtuk ve ka
barcıkları giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Teni 
mat ve 9effaf bir hale ge
tirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cilt 
devasıdır. Derl guddeleri
·nın ifrazatını düzeltir. Si· 
vilce ve siyah noktaların 
tezahllrüne mflnl olur. 
Cilt: adalelerini besliyerek 
kuvveUendlrir. Kuru cilt
ler için yağlı, ve yağl,ı 

ciltler için yağsız husust 
tüp ve vazoıan vardır. 

Sirkeci 
alkımsögUt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasmdaki 
Sergiyi ziyaret ediniz. 

ıd de ayni tarzda terefe lAyıkt'rrlar memurlanndan biri bugfln yaptığı 
Bu tehlikeli fakat unutulmaz gUnler- beyanatta, yeni kabine slyuetlnin 
de gösterilen fecaat batarılan, çok- dhtlyaUı bir intizar> siyaseti oldu
tur ve IJ&nlıdır. tunu ve fakat bunun Mıaır ciddt bir 

Bütün bu bqa.rılann derhal ve taarrusa maruz kaldığı takdirde mu
fel'efil bir surette tanınması için, ai- harebeden imtina ettlf'ı manasını 
'IU her sınıftan erkek ve kadınlar için tazammun edemlyeceflni 1 dirmit
Jaemen derhal yeni bir IJCref nlfanı tir. 

İngilterenin cenubu prkisinde
ki bazı şehirlerde de birtakım ev
lerde hasarat vukua gelmi§ ve 
birkaç kişi ölmüı ve yaralanmıı
tır. Memleketin diğer bazı nok
talarında da ufak tefek hasarat 
ve pek az telefat olmuştur. 

BUyükada Lalahatun sokağında 38 
No. da sakin iken 12/12/ 932 tarihin
de ölen İnekçi Vasilin terekesi mah
kememizce tasfiye edilmekte oldu
ğundan müteveffa zimmetinde gerek 
asaleten ve gerek kefaleten alacak
lan olan veya mumalleyhe borçlan 
bulunan ve her hangi bir sureUe hak 
talep edenlerin il!n tarihinden iti- ••••••••••••• .. 

lhduına karar verdim. Bu yeni nif&· Kabine •imdi vaziyetin icabettırme 
na kendi ismimi vermek latlyorum dlğl acele kararlara d:ı ı ı halittir. 
Bu nlf&n iki smı! olacaktır. Birisi, İtalyan ileri hareketi doğ~· ı lan doğ
Vtctorla haçından sonra ikinci srra- ruya bir LltllA tehdidi " • ..,.ıttiğl tak· 
da gelen George haçı ve diğeri daha dirde Mmrr harp edecektir. 
rentş surette tevzi edilecek olan -

aeorge madalyası. Ukranyada Manevralar 
Etrafımıza göz gezdirirsek her ta-

tafta IJUnU görüyoruz kl, imtihan sa
atinde, Brltanya Common Welthlnin 
ana 9ehri, es88lnda müttehit bir IJChir 
olarak kurulmu9 olduğunu lsbat et
IDilJtir. Bır 'ehrl telJkll eden onun sur 
lan değil, fakat o aurlarm içinde ya
flYan insanlardır. Londrarun surlan
• birbiri ardına darbeler lndirilebl· 

Moekova, 23 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Pravda gazetesi Kief huawıl mm
tak&aında dün manevralar b&tladıtı 
nı bildirmektedir. 

Harbiye halk komiseri genelkur
may başkanı harbiye halk komlaer 
muavini ve Kfet hwıusl mıntakuı 

.ur. Fakat, Londralı, azimk!r ve per- kumandanı manevralarda hazır bu-

..-ız olarak kalmaktadır. lunmaktadırlar. 

Londrada olduğu gibi, lngllterede 
,ber yerde, gUzel ve tarihi kıymette 
'11\alara bile bile hUcum olunabilir. 
Daha az ailevi ve daha az aziz olmı
fan küçük evler tahrip edilebilir. Fa

t bütUn dünya önünde hürriyetin 

deri ne kadar derinden paylaştığımı
zı söylemek ilterhn. Muhakkak ki, 
dünya, mücadele ettıttmız felTin bu 
menfur hareket kadar a.çık delilini 
bulamaz. 

lembo!U ve kalesi ve bl&lm kendimi- Fena sUnier y&fıyoruz. Fakat ce-
azlz ocağımız olarak ayakta du- 8Ul' olalun. Kıttan ııonra ilkbahar ge

ıecak c:Dalma bir İngiltere mevcut lir. BugUnkü imtihanlarnnmdan son
.olacaktır.> ra da muhakkak ki, zafer ve menfur 

Burada kederdıde anababalara, At ,eylerden kurtulUf Celecektlr. Benim 
tlfin ortasında haber verilmwı- yaptıtım gtbl, Allaha ve Britanya 

'tin torpillenen vapurdaki çocukları· milletlerinin nıatıap edilmez irade
lm,Jllmdan dolayı du.yduklan ke- ue ttim&t eılelinl, 

Gündüz de Faaliyet Az Oldu 
Londra, 23 (A.A.) - Hava 

ve Emniyet Nezaretleri bildiri· 
yor: 

Dün münferit tayyareler za
man zaman cenup ve doğu cenup 
sahillerini atmışlarsa da büyük 
mikyasta faaliyet olmamıttır. Pek 
az tayyare de Londra üzerine va
rabilmiıtir. Doğu lngilterede ıe· 
hir bölgeleri, Hampshire ve Kent 
üzerine.ı. Susaeks'in iki ıehrine ve 
Londranın batı - timal ve doğu • 
cenup mahalleleri üzerine bom· 
balar atılmıştır. Bazı evlerde ve 
havagazı ve su borularında bazı 
hasarlar kaydedilmiştir. Pek az 
ölü ve yaralı vardır. 

Dün gündüz bir Alman bom
bardıman tayyaresi düıürülmüş- 1

' 

tür. 

idrar TabUU 
Yazan: Kimyager Muammer Sayar. 
İdrarın fenni ve pratik bir şeklide 

muayenesinden bahseder. Açık bir 
ifade ile yazılmıştır. AIAkalı ve me
raklılara tavsiye ederiz. 

Cihan kütüphanesinde ve diğer ki· 
tapçılarda 35 kUl'UIJ& satümaktadır. 

baren bir ay zarfında mahkememiz-
de açılan defteri mahSusuna kayt ve 
teablt ettirmeleri ve bu mUddet zar. 
tında alacaklarını veya talep ettikle
ri herhangi bir hakkı kayt ve te.ııblt 
ettirmiyenlerin mlrıuıçılarma ne 
.._ıısen ve ne de terekeye izafeten 

müracaat edemlyecekleri malOrnları 

olmak Uzere M. K. 580 • 563 • 570 in

ci maddelerine tevfikan ilAn olunur. 
(292f()) 

, SiSLi TERAKKi 
usr:st Mtmtl'RLtl'GC'NDEN: 

talebe kadrolanmJZ 
dolmuttur. Devam eden mUra· 
caaUar k&rıJıamda ııınıflarımr

za (Yeni 9\]beler) açmrya ka· 
rar verdik. Kayıt olmak late • 
yenlerin acele etmeleri icabeder. 

/ _t_st_a_nh_u_I_B_el_e_d_iy_e_si_II_in_I_a_n_ 
TahmJn 
bedeli 

1575,00 

3500,00 
4500,00 

Dk 
teminat 

118,12 

262,50 
337,50 

eerrahpa'8 h&atabaneal için alınacak 5 adet ça
mqır yıkama ve sıkma makineai. 
Temizlik amelesi için alınacak 500 çift llatlk çizme 
Temizlik itleri ameleai için yaptırılacak 900 adet 
mlJf&mma. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamel!t mü
dUrlUğU kaleminde görUlecektir. İhale 9/10/940 çarşamba gtinU saat 14 
de daimi encümende yapılacaktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve 940 yılma alt ticaret odaııı Yesikalarlle ihale gflnU muay
yen aaatta daimi encUmende bulunmaları. <9050) 

Sahibi ve N8frlyat MUdUrü: Alunet Emin YALM.Uf 
Baadchtt yer: VAT AN MATBAASI 

llKİ FIYZİATİ 

Yatılı BOCAZ 1 C İ LİSE LE RJ Yatısız 
KIZ ve ERKEK

1 

AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana - İlk - Orta - Lise ..,.oar dn .. etmeldedlr. Derslere T8fl'bd••· 
'- ••llD ldrballe llafl•naoütar. Teleloa: 31111 J 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti 
Satınalma Komisyonundan: 

İhalesi gflnünde talip zuhur etmediğinden mUcadelemiz ihtiyacı tçln 
alınacak <100> ton motorinin 30/ 9/ 940 tarihinde saat «14.30> da puar· 
lık .ııuretlle mübayaasma karar verilmllJtlr. 

Tahmin edilen fiyat c:12380> liradır. Kanuni ,artları haiz isteklile
rin vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektuplarile vakti muayye
nlnde Kadıköy: Moda caddesi 91 numarada Srtma mUcadele riyueti bi· 
nasındaki komisyonumuza mUracaat etmeleri iltn olunur. (8585) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Mühendis kısmı girif imtihanlan l/TC41'inievvel/1940 Salı ,O· 

nU yapılacaktır. Kayrt olunanların karneleriyle o gün saat (8.30) se
kiz buçukta mektepte hazrr bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmı glrif lıntihanlan gUnU ayrıca illn olu· 
nacağı, 

3 - Tedrisata 21/ Tqrinlevvel/940 Pazartesi g'Ünü baflanacağı, 

ilAn olunur. (899i) 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 

Muhammen bedeli (850) lira olan 100 adet gaz ve benzin kaynak 
için galvanize sa.çtan mamul musluklu ve kapaklı 50 kiloluk bidon 
(7/10/1940) Pazart~i gtinU ııaat (10.30) on buçukta Haydarpaşada Gar 
binuı dahilindeki komisyon tarafmdan açık ekal.ltme usulile satm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (63) lir& (75) kurutluk muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine ka-
dar komisyona müracaatları lAzımdır. • 

Bu ife ait tartnameler komisyondan parasız olarak clqrtılmak
tadır. (8921) 

..-MEMUR ALINACAK~ 
Türkiye İş Bankası A. Şirketinden: 

l - Bankamızın muhtelif 9\]belerinde çalıştırılmak üzere mü· 
sabaka ile 12 memur alınacaktır. MUaabaka imtihanları 7 B. T~ 
19•0 Pazartesi gUnU Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, 
Konya, Sam.sun ve S1vaa'da yapılacaktır. 

2 - lmtihana girebllmek için: 
A - LAakal orta mektep mezunu olmak, 
B - On seki& Y&fUldan a,agı ve otuz Y&fllldan yukarı bulun

mamak, 
C - Askerliğini yapmılJ olmak (Al!kerlifini henilz· yapmamıf 

olanlar muvakkat memur olarak alınacaklardır.) 
3 - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri ~tlhan

da muvaffak olanlar tecrtıbe için on bC1J gün ma&f8JZ olarak Çlııftm
lrrlar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibariyle de iyi not alanlar 
barem kanununda muayyen tah.ııl.laUa kadroya alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar araamd& ecnebi lia&nı bilenler tercih 
olunur. 

Fi - İmtihan neticesinde Banka htmnetine alınacak 12 memur
dan ba.IJka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre mUee
ae.ııede açılacak mUnhallere arra lle alınacaklardır. 

6 - Taliplerin en geç 5 B. Tfıfrin 1940 cumartesi gUnUne kadar 
yukanda yazılı .şubelerimiz müdtırlUklerine vesikalan ile birlikte 
mUracaatta bulunmaları ilAn olunur. 

İstanbul Vilayetinden : 
l - VIIAyetlmlzde paruız yatılı ilk okul yoktur. Ancak çocuklan· 

nm llJc: tahsillerini az ücretle yatılı olarak yaptımak isteyenler için açıl· 
mış ilk okul panaiyonlan vardır. 

Bu panaiyonlar da: 
Yıldız 1 inci yatı okulu 
Çocukl&n kurtarma yurdu 

KAğrthane 2 inci yatı okulu 
Küçük Yalı 3 ctl yatı okulu 
Köyıtı çocuklar için de: 

Ayda 
Ayda 
Ayda 
Ayda 

13 Lira 
12,G Lira 

7,G Lira 
10 Lira 

Çatalca - BUyUkçekmece köy yatı okulu) 
Beykoz • Bozbane köy yatı okulu ) ~ fS Un .....,._ 
Şile • Teke yatı ·okulu ) mukabili çil erzak> 

Ucret almmaktadır. 
2 - Bu yatı okullarına her yıl pansiyon Ocretleri ViJAyet taratm

dan verilmek Uzere a1uunakt& olan çocuklar tamamue kayıt ve kabul 
edildiği için yeniden vllJ.yet heeabma talebe kayıt ve kabul olunma
maktadır. 

3 - Çocuklarmı paralı yatılJ okutmak lateyenlerin bu okul bat öl· 
retmenlerine mUracaatıan JUımdrr. (8839) 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesine T ~le be Kayıt Şartlan 

Ankara dil ve tarih • cotratya fakWtealne talebe kaydına EylQ!tın 
25 inci günt1 baf1anacak ve biriııclle.IJrin sonunda nihayet verilecektir. 
Fakültede t.dri.11 olunan ztlrnreler 1Junlardır: 

Türk Dil ve llldeblyatı Felııefe 
Franau: Dil ve Edebiyatı Arkeoloji 
İngiliz Dil ve Edebiyatı SUmeroloji 
Alınan Dil ve Edebiyatı Sinoloji 
Arap Dil ve Edebiyatı , Hindoloji 
Farıı Dl! ve Edebiyatı Hungarolojt 
Ruıı Dil ve Edebiyatı Antropoloji ve Etnoloji 
IOaaik filoloji Coğrafya 

Tarih Hititoloji 
Talip olanlar bir istldaya lise ve olgunluk diplomalarını, qı sıhhat 

raporlannı ballıyarak salı ve cuma gibılerl saat 9..30 dan 17 ye kadar 
faktllte direkt6r1Ufüne müracaat etmeleri IA.zundrr. (6978) (9088). 


