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1 . 

1000 e Yakın 
1 

Alman Gemisi 

1 Manş 
ı sahilinde 
Yakıldı 

' 

Alman Harp 
Malzemesinin Beşte 
İkisi de İmha Edildi 

Londrn, 24 (A.A.) - tnglllzler 
tarafından dlişnıanın btlla liman
larına karşı yapmakta oldukl!ın 
hlkumlann mu\'affakıyetlnden 

bahseden Yort hlre Post'un mu· , 
tıablri, bltararıarın, rnü~hedatını 

nakletmektedir. 

Almanlara k'arşı lngilizlerle beraber dövüşen bir Fransız pilotu. 
Bu mlişahedııta göre, lnı;-lllzle

rln bomhardrn1anlan, dlişmıımn 

lııtıı~ kunettnln Uı;:te birini mah
\·etınlşttr. Yani bin kadar \·apur, 
romorkör, mavna \'e lcü!:Uk vapur 
tahrip edilmiş veya mühim suret
te ha&ara uğl'atılmı.ııtır. 

Faziletin ve 
Fedakarlığın 
Mirasyedileriyiz 

Gece Akınları 
İngilizler Yeni 
Bir Müdafaa 
Tedbiri Buldu 

Büyük Bir Hava Akını · 

Berlin Dört 
Saat Fasılasız 
Bombalandı 

Ayni mllşah.ltJer, l\fan denizi 
limanlarında t-Oplanmı~ olan harp 
malzeme ,.e tcçhlzatırun beşte iki
sinin tahrip edflrni'7 oldutunu \'O 

bunlarm yerine diğerlerinin ika
me edllme!!lnlo Hamm rnlinakalAt 
vaıııtalarmm , .e Ems kanalının 

bombardıman edllmeııl suret.ile 
müşkWlcşttrUmi!J olduğunu beyan 
etmektedirler. 

B_~ trıilletin bqlıca gıdası, bü
~ adamlannın hizmet ve fe.. 
akirlık suretile ortaya koy

duldarı örneklerdir. Bizim bu 
Yol.J- h • l • · • ...:.. ua e.zıne emnız gem§,_· 

Fakat miraayedice aarfedilen 
en büyük hazine bile tükenir. 

İlk Tecrlbelerln inglllzler Harbin 
İyi Netice Verdlll En Şiddetti Akınını ,....., ... _____ _, ... 

sanılıyor Yaptılar Hindicinide 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

~ ir münasebetle matbaada 
A Şileden bahsediyorduk. 
tkadaşlanmızdan Razi dedi ki: 

c:I c:- Silede mütareke zamanın· 
b~· iınha edilen topun hikayesini 
t 

1 1Yor musunuz? İşgalciler bu 
0

Pu tahrip bombasile atmak için cm· rn· ır almışlar. Topçu neferleri-
k ıı. toplarına sarılarak bu sui· 
t aade vücutlarile siper olmak is· 
d~l'rıişlcr. İşgalci çavuş: cÇekilin I> 
"

1
Yc ihtar etmiş. Mehmetçikler 

.. eri · Ç erınden kımıldanmamışlar. 
p avuşun başı kızmış: cBombayı 
Mllatın> demiş. Bomba patlamış. 

c rnetçikler de beraber ... Bi
r~ aonra bir işgalci Binbaşısı gel
rnış. Teessür duy.muş: cYapma
~alı idiniz> demiş. Fakat olan 
0 muş. Türk hamasetinin inanıl
maz efsanelerine bir yenisi karış
l'rıış. > 

k .R~i. binlerce sene evvel olan 
~~ vakadan bahsetmiyordu. Yir-

1 aene evvel, yani dün olan bir 
!eyi söylüyordu. Bunu ben bilmi
' 

0 tdurn, dinleyen birkaç arkada
bn hiçbirisi bilmiyordu. Bu nesil 
~unu bilmezse yarınki nesil kim
b~n duyacak, öğrenecek~ Başka 
ır rnemlekette böyle bir vak"a 

(Devamı: Sa. 4, Sü. I de) 

Londra, 24 (A.A.) - Reuter Ajan
sı havacılık muhabiri yazıyor: 

lngilterenin en iyi mütehassısları 
gece faaliyette bulunan bir bombardı
man tayyarestnl düşürmek çareleri 
Uzcrlnde ehemmlyetıe çallfmaktadır· 
lar. Şimdiye kadar mUdataa tedblr
ıerınae vukua getirilen saltıhıanı. 

umumt tatbikatı hava nezaretinin 
son tebllğatmda izhar edilen ümidin 
uzun zaman geçmeden tahakkuk e
debileceğini isbat etmektedir. Ha\'a 
nazırı Archibald Slnclalr geçen haf
ta yaptığı beyanatta meselenin hal
li imkAnsız olmadığını bildirmiş ve 
egece bombardımanının Alman tay
yareleri için cazip bir şey olmaktan 
çıkacağı daklkayn düşünmekle zevk 
duyduğunu Ulıve eylemişti. 

İlim adamları meseleyi her cihet
ten tetkik etmektedirler. Londranın 
müdafaasında bu tetkikatın tesirini 
gösteren cesaret verici alAmetler mev 
cuttur. 

Askeri Vaziyet 
Buıün Dördüncü Sayfamudadır. 

Nevyork, 24 (A.A.) - Bura
ya gelen haberlere göre, Berlin 
dün gece hnrbin en şiddetli akı· 
nına uğramıştır. Banliyödeki sa
ncıyi bölgeleri hücumun ba§lıca 
hedefini te§kil etmİ§tİr. Baskın 
gece yansından biraz evvel baş
lamış ve dört saat sürmüııtür. 

Yangınlar Çaktı 

Nevyork, 24 (A.A.) - Reu· 
ter ajansından: 

Berlinden gelen haberlerde 
dün gece tayyare dafii topların 
bombardımanı neticesinde bir ta• 
kım yangınlar çıkmış olduğunun 
görüldüğü bildirilmektedir. 

Birçok Hedefler Bombalandı 
Londra, 24 (A.A.) - Hava 

Nezaretinin tebliği: 
Almanya, Holanda, Belçikada 

ve Fransada 22/23 eylul gecesi 
ve 2 3 eylul sabahı muvaffakiyet
le yapılan harekattan, bütün tay· 
yareler salimen dönmü~lerdir. 

Dresdenin şimali şarkisinde 
Lautada mühim bir aluminyum 
fabrikası bombardıman edilmiş 
ve burada yangınlar çıkarılmıştır. 
Bu civarda demiryollarına birçok 
noktada hücum e,9ilmiş ve Dres
den civarında bir levazım trenine 
kuvvetli isabetler vaki olmuştur. 

(Devamı: Sa. 4, :Sü. 2 de) 

i Nüfus Sajımı Hazırhk.ları 

Dün ViU'ıyette Valinin riyasetinde yapılan toplantı 

l Nüfus sayımı hakkında yapı
. ~n hazırlıkları gözden ge,..irmek 
BZ:ere dün öğleden evvel Vali ve 

elediye Reisi Lutfi Kırdarın ri· 
Yas f d N" e ın e bir toplantı yapılmı§tır. 
l ufus sayım bürosu, kaymakam· 
ar Va1· . 1 . h. ' .. ı muavın en ve na ıye 

ftıüdürlerinin de iştirak ettikleri 

b11 toplantıda, nüfus sayım büro· ı dar ikmal edilebilmesi için icap 
su tarafından sayım hazırlıkları eden hazırlıkların yapılmasını a
hakkında verilen izahııt dinlcnil- l lak.adarlara emretmi~tir. 
miştir. Verilen karar uzerine. sa· içtimadan onra Alemdar si· 
yım günü çalışacak memurların nemasına gidilerek istatistik u· 
tt"sbitine bugü.[lden itibaren baş· mum müdürlüğü tarafından nü
lanacaktır. Vali ve Belediye reisi 1 fus sayımı hakkında hazırlanan 
Lutfi Kırdar, sayımın öğleye ka- film scyrcdilmi~tir. 

' 
Fransız ordusu 

Japonlara 
Teslim Oldu 

ÇlnWer de Stratejik 
Noktaları işgal 

Edecekler 
Haighong, 24 (AA.) - Hin

diçini hududunda Fransızlarla 
Japonlar arasında muharebe dün 
öğleden sonra tekrar başlıyarak 
akşama kadar devam etm~tir. 
F~ansız kaynaklarından gelen 
malumata nazaran Japon kıtaatı 
Fransız mevzilerine Dongdang 
civarında hududa yirmi kilomet
relik bir mesafede hücum etmiş· 
lerdir. Bombardıman tayyareleri 
ile takviye edilmiı Japon kıtaatı, 
Fransız kıtaatını ve hudutta bulu· 
nan tayyare meydanlarını bom-

(Dc\"amı: 8a. 4, ı-iü. IS t.e) 

Smılta Kalanlar 

Üç Sene Aynı Sınıfta 
Kalan Talebe 
Çıkarılacak 

Ankara, 24 (Telefonla) -
Maarif V ekileti, hazırladığı yeni 
bir talimatname ile Prndiye ka
dar iki aene sınıfta kalan talebe
nin maarif mekteplerinden çlka
nlmuı kaydını deiiftinniı ve bu 
amıfta kalına ınüddeti üç sene o
larak tesbit edilmİ§tir. 

Merkez Bankası 
Nmum Müdürlüğü 

Ankara, 24 _{.Telefonla) 
Açık bulunan Merkez Bankası 
Umum Müdürlüğüne, bankanın 
İstanbul şubesi müdürü Nedim 
600 lira ücretle tayin edilmiştir. 

lktısat Vekili 
TeU i : Seyahatinde 

Ankara, 24 {Tdefonla) -
lktısat Vekili Hüsniı Çakır, bu 
ııabah Kayseriye kareket etmiıtir. 
Oradan Turhal ve Samsuna ıgide
cek, Karadeniz havalisinde sınai 
müesseselerimizi tetkik edecektir • 

Sattşı Yasak edilen harita 
Ankara. 24 (Hususi) - Al

manyada basılmış bir harita ile 
bir atluın memleketimizde satıl· 
ması hiik\ımetçc l!)Clledilıni§tir. 

1 

Bir lngiliz harp filosu Cebelitarıktan Akdenıze geçerl<~n. Uzakta Cebelitarık görünmektedir. 

Afrika Amerika Da kar 
Harbi Memnun HUcumu 

Harekat tevakkuf Dakara Taarruz Henüz Karaya 
Devresi Geçiriyor İyi Karşılandı İhraç Yapılmadı 
Klbrısa İtalyan Batınlan Çocuklar Fransızlar da . 

B cam Teşebbastl BAdlseslndekl Cebelltarık'ı 
Akim Kaldı • 

infial Artıyor Bombaladılar 
Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz Nevyork, 24 (A.A.) - '.:.l:evyork Roma, 24 (A.A.)° - Stefani 

umumi karargahının tebliği: Times gazetesinin Vaşington muha- ajansından: 
Mı61rda garp çölünde vazi)_'.et· biri yazıyor: Vichy' den verilen malumata 

te hiçbir değişiklik yoktur. İsken· Resmi Vaşington mahfilleri Dakar göre Fas" dan hareket eden 120 
deriye, Sidi - HanC§ ve Matruh, karektıtmde.n memnun olmakla be-' Fransız tayyaresi, Dakar"ın bom
düşman tanareleri tarafından rabcr bu memnuniyetlerini resmen bardımanına mukabelebilmitıil ol
bombardıman edilmiştir. Hasar izhar etmemektedirler. Dakar'm batı mak üzere Cebelitank"ı bombar
pek ehemmiyetsizdir. İki kişi öl- yarı J<Urresinin emniyeti bakımın- dıman etmişlerdir. 
müştür. dan sevk\llceyş vaziyetine ve clıem- lngilizlcri_n Dakar' a ihraç ya-

Kıbrısta, düfınan, Marfu koyu- mlyetine gelince, sal!hiycttar me • pıp yapmadıkları hakkında şim
na -bir hücum yapl'l}IŞ, fakat hiç- , ~urlar Dlıkar'ın General de G~uııc•c diye kadar Vichy·ye malumat 
bir hasarı mucip olmamı~tır. ııtthakmın Amerikaya karşı bır Al- gelmemiftir. · 

Digv er cephelerde kayda değer man taarruzu tehlikesini pek ziyade 
alta k Dakar Tayyare Meydanı 

bir fey yoktur. az cağı anaatindedlrler. Tahrip Edildi 
Batınlan Çocuklar Hakkında 

Aınerikada Akisler 
Cenubi Afrika Tayyarelerinin 

Ketif Hareketleri 

Airobi, 24 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Cenubi Afrika hava kuvvetle
ri, 2 1 eylulde muvaffakiyetli ta· 
arruz keşfi hareketleri yapm~lar· 
dır. 

Düşmanın 21 eyluld~ İsolioya 
yaptığı hava htiGumu hakkında 
alınan yeni raporlara göre, asker 
ve polis olarak hiçbi! yaralı ve 
ölü yok ise de birkaç sivil ölmiit 
ve yaralanml§tır. 

İngiltere Mısınn Hattı 
Hareketinden .Memnun 

Yal FIJatlan 
Trabzon yağı 125 kuruş 
Urfa yağı 150 kun>§. 
Fiyat mürakabe komisyonu 

uzun tetkiklerden sonra sağ
yağların bu fiyatlara eatılmaaı· 
na karar vermiş. Sağ olsunlar! 

Bu neticeye varmak için 
külfete ne hacet! Bu yağlar 
zaten en pahıtlı. bu fiyatlara 
satılıyor, hatta ikinci sınıf dük
kanlarda daha ucuza da bulu
nuyordu. 

Mürakabe komisyonu muh
terem azasının yağcılık etme
dikleri malum. Lakin yağ da 
mı satın almıyorlar, bunun 
böyle olduğunu anlamak için? 

fiyat mürakabe komisyo· 
nunun işi, artık pahalılığı rcs· 
mileştirmekten harice çıkamı· 
yor. Buna da bil!Ueyiz lüzum 

var ı:ıu). 

VAflnı;ton, 24 (A.A.) - Gazeted
ler toplantısında Hull, tahliye edilen 
çocukları taşımakta olan vapurun 
torpillenmeslnl mevzuu bahsederek 
şu sözleri söylemiştir: 

cBu hareketin pek ziyade alçakça 
bir hareket olduğu hakkında Birleşik 
Amerikada noktainazar lhtil!fı mev
cut olmadığına emin bulunmakta-
ymı.> 

Amerikada f ngiltereye Yardım 
Fikri Artıyor 

Londrıı, 24 (A.A.) - Çocukları 

(l>e\'aJDı: Sa. 4, sn. S te) 

Londra, 24 (A.A.) - Vichy
den bildiriliyor: 

. Vichy hükumeti, hnlen Dakar
da Fransız deniz kuvvetleri mev
cut olmadığı için yapılan İngiliz 
taarruzunun bnssatan takbihe la· 
yık olduğunu bildirmi§tir. 
~anın salahiy(:tli mahfil

leri biT müddet evvel bazı Fran· 
sız harp gemilerinin Dakar' a git
tik.Jerinj ve bu gemiler araSUlda 
büyük tonilatoda Richelicu zırh
lısının da buluduğunu hahrlat
maktadırlar. 

Yichy hükumetinin, Dakann 
(Devanu: Sa. 4, 80. 8 te) 

, - Herkes gibi apartımanın kirasma zam yapmadım ba. 
yını. Yine eskisi gibi aylığı otuz li.radır .• Yalnız her ay ayrıca 
beş lira k~.cı, on IH'a kalörifer, üç Jira servie, alta lira '.terkos 
P.'lfasl ahyonn:, t> kaôaretkI 



SARI Hopalı Mehmet 
Maceralarmı 
Anlatıyor 

31 Senelik Bankacıyı 
Daktiloya İşaret Etmekle 

Suçlandırmışlar 

BORSAN 
·Peynir Fiyatları 
üzerinde ihtikar 

Balkan Adli 
Haftası 
Açılıyo~ 

Sultanahmet birinci ceza mah- di, önümden de bir mlnallS fİf 
kemesinde dün Emniyet Sandı- aldı. Benim hakkımda müdürd• 
ğında geçen karşılıklı bir hakaret hasıl olacak fena bir kanaati iJI• 
ve tecavüz davası tetkik edildi. le için kendisine yaptıiının dol" 
Davacı Şerif oğlu Sahip Şeref, olmadığını nezaketle anlattdl' 
suçlusu da aandıjın mücevherat Bu -nezaketim, ağız dolusu kiifiir 
memurlarından Jbrahimdir. le kartılandı. Orada i§ sahibi ki' Olduğumuz Yerde Basılmış, 

HepimizDüşman Gemisinin 
Zindanına Tıkılmıştık 

-12-

Alakadar Tüccarların 
Tröstünden Bahsediliyor 

Son zamanlarda İstanbul piya· 
asında, beyaz ve kaıar peynirleri 
üzerinde fazla ihtikar yapıldıiı a
li.kadar makamlann nazan dik
katine c;arpmıftır. Filhakika ya
pılah tahkikata göre beyaz pey
nirin tenekesinde bir buçuk lira, 
kapnn kilosunda ise 20 - 2S ku
ruı kadar ihtikar yapıldıiı anla
tılmııtır. Meıele bugün ihtikar 
komisyonuna devredilecektir. 

lık ancak teneke batına 70 kuruı 
kadar olması icap ederken bugün 
müşahede edilen fark teneke ba
ıına 160 kuruıtur. Bu fark, pey· 
rıir piyasasını elinde bulunduran 
birkaç tacirin iftirakile kurulmuı 
bulunan bir tröıtün ııerek borsa· 
da, ge;ekse borsa haricinde oyna
dığı rolden ileri gelmektedir. Bu
ııün istihsal mıntakalarından cel• 
b~ilerek aoiuk hava depolarına 
yerleıtirilmit 40 • 30 bin teneke 
beyaz peynir, 20 bin çuval da 
kaıar peyniri mevcuttur. Bazı 
müeaaeaatın 2eynir ihtiyaçlarını 
Üzerlerine alan müteahhitlerin 
depo etmiı oldukları peynirler bu 
miktardan hariçtir. Vuku bulan 
ıikayetler üzerine Belediye de bu 
mesele ile alakadar olmağa bat
lamılfır. Vali ve Belediye Reisi 
Llltfi Kırdar, bir taraftan Beledi
ye iktıaat müdürünü bu husus 
hakkında tahkikata memur et
mif, diğer taraftan meseleyi ihti
kar ko!l'liayonuna bildirerek ko
misyonun harekete seçmesini İl· 
tem ittir. 

f 

Prolellrlerdea 
MtlreldEep Bey•et 
Atlaaya Oldecell 
Önümüzdeki ay içinde hukuk 

profeaörleııinden mütetekkil bir 
heyet, Trabzon mebuıu Huan 
Sakanın riyaaetinde Atinaya si· 
decektir. 8Yni tarihte Atinada, 
diğer Balk;n memleketlerinden 
gelecek birer hukuk heyetinin it
tirakile bir Balkan adli haftuı 
yapılacak ve bu hafta içinde Bal· 
kan memleketlerini allkadar e· 
deiı hukuk itleri müzakere olu· 
nacaktu-. 

Sahip Şeref, davasını §Öyle izah dınlar vardı. Ben arkadaflJll'° 
ediyordu: ağzını tuttum, söyletmek ist~.a" 

c- Ben bu hadiseden dolayı dim. Fakat o galiz küfürleriJıoo' 
bankadan ayrıldım. Şimdi açık- devam etti.> . 
tayım. Bu arkadaıım müsamaha- Suçlu lbrahim iıe, her fCyi ~ 
lı ve llübali konuıur. Ben hiçbir kar etti ve mukabil bir dava 
arkadatımla vazife eanaıında li- açtıiını ileri ıürerek dedi ki: 
übali qlamadıiım gibi pka tar- c- Ben, 31 senelik. medlır 
zında da olaa dilimi mübalatllZ• rum. Yanımdaki daktilolara b: 
lıia alııtırmadım. Ben sandıkta, baba muameleıi yaparım. Hl . 
tavsiyesi, tutan olmıyan bir ada- ıeden sonra Sahip Şerif, m'lidirl' 
mım. Bu bakımdan çok zayıfım. yete bir tikayetname verdi. 8" 
Arkadqla• baııma toplıyarak nim vazife eanaıında kadın ~ 
aohbeti seven bir adam aibi adım murlardan birisine ipret e~ 
çıkmııtır. Bu arkadatımın mah- mi söyledi. Halbuki ifaret edil 
kGm olmuını da Sönlüm iatemez. ği söylenen daktilo, benim o~ 
Fakat vaziyetimi kurtarmak için duium yerden ııörünmez. MilCÜ: 
ıikiyetimi takip ~tmek mecburi- riyet tahkikat yaptı. kend;.İP' 
yetindeyim. Bu arkadat vazife 

Ne deriıf'k iatedığini l:tirden 
kavnyamadım da, bir çocuk 
aaflıiile cevap verdim •• 

- Baabayaiı he İbrahim. Bu
radan Silvriye seçer, kıyı sular
dan sideriz. Bu da düfilnülecek 
ıey mn .. 

- Kazın ayaiı öyle deiil aja. 
Yolda rutlıyacaiımıız dütman 
motörbotlannı, torpido iatim
botlannı nuıl atlatacaiız. Böyle 
bii liirü adam bot bir tekne için
de onlarla karplqmak, bilmem 
amma, hakkımızda pek hayırlı 
olmaz sibi celir bana. 

Hakkı vardı Mepavrilinin. 
Karııl&§ılma~ı muhakkak olan bu 
ihtimalleri bir bir hatırlamak, her 
,biri için ayrı ayrı tedbirler hazır
lamak elbette lazımdı. Bu dü
ıüncesizliğim, delilikten değil de 
da~ınlıktan ve ·biraz da çektiiim 
heyecan ile can acılanrun zihnim
de ·bıraktığı mahmurluktandı. İki 
yolda§ hemen ba.Şbap. verdik. 
Dönüt için aüzel bir yol planı 
çizdik. Fakat, yüksüzlüğe bir ça
re, amban dolduracak da bir 
madde bulamıyorduk ibir türlü. 
Yakın köylerden birine gidip kira 
ile odun yüklemek, ya aa.tm alıp 
bu v"C9ile ile üç bet kuruı :kar et
mek, yahut da,, ambara tq, çakıl 
çekmek gibi çareleri sayıp ortaya 
döktük amma, her birinde de az 
çok birer pürüz gördük. Nihayet, 
ince kum yi.lklemeie karar ver
dik. Bu sefer de, bu it için lizım 
olan kürek ve küfe yokluğu kar
tıaında üzüldük. Gerçi, motörde 
bir kürek vardı amma, buna ııü
venip de ite girişmek, mehtapta 
tek kürekle sandal afası sürmek 
kadar gülünç olurdu. Bundan da 
vazgeçtik, iıi talihin hltfuna ter
kettik. 

o sün, akpmı olduğumuz yer
de bekliyecek, gece d~ karanlık
tan istifade ile İstanbul yoluna 
düzülecek tik. 

Vakit ikindiyi 'biraz geçiyordu. 
Ben yatıyordum. Upklar, biraz 
ilerde, dik ve çalılıkl\ ·bir yarın 
eteğinde eileniyorlardı. Bizim 
Mepavrili de baıucumda oturmuf, 
elleri ıakaiında dütünüyordu. 
Mal, canın yonsaaıdır, derler ya .. 
o da, iti talıhe bırakmakla bera· 
ber. hiç ıüpheaiz ki motörünü dü
,Unmekten kendini alamıyordu. 
Bana kartı ten 11örünmeğe uira-
11yor, kendini kayıtaızlıia vurmuı 
sibi göıtermek iıtiyordu amma, 
yapamıyor ve sık ıık dalıyordu. 

Oyalamak. yüreğini yakan en
difeyi unutturmak için: 

- İbrahim be ... dil::e seslen
dim ve sordum: Kaça mal olduy
cfu sana bu makine ile tekne ;ı .• 

İstemiye istemiye güldü ve: 
- Bilmiyor gibi aoruyoraun 

Mehmet;ı .. dedi. Tıpkı, dünkü 
sibi bir vurgunda elime seçti idi 
ya.. . Fakat, büsbütün anafor da 
sayılmaz hani. 

Bu uiurda .Idıiım üç aiır ya
radan çok kan vennit, hani bilir
ıin ya, Unkapanında, Uz Hüae
yinin hanıtlda iki ay da inlemit
tim. 

Biraz latife edip onu cüldür-
mek iatedim: 

- Ne düıünüyoraun kara ka
ra öyle, dedim, ten ol be Jl>ra• 
him. Pek ııkıtıraan aermayeaine 
verir, çıkarsın itin içinden ... 

Şeytan bak11larını, koyu ka
payan yanmadanın dönemecin• 

de gezdiren Mepavrili, eözlerimi 
bir kuzu aakinliii ile dinlerken, 
ansızın bir arslan atikliii ile aıç· 

radı. Beri tarafta eğlenen upkla

ra doiru: 
- Çabuk ardımdan koıun .• 
Diye haykırarak tabanlan kal· 

dırdı. Arkadaıımın aklını oynat
tıiına ihtimal vermedim. Tabii, 
ptırdım ve teliılandım. ilk halı· 
nma ııelen ıey bir baskına uira
mak ihtimali oldu. Dermanaızlı· 

Türkiye llarlo 
lçln lçln 

uoo Kr. 2700 Kr. 
750 Kr. HlO .Kr. 
fOO J{r. 800 Kr. 
ıw ıer. 

iıma bakmıyarak tabancama a
aıldım. Yere uzandım ve yuaıl-
dım. -

On dakika bile aürmemifti. 
Batımıza çöken felaket bütün acı. 
lıiı ile önümüze serilmitti. Bu
lunduiumuz koya ansızın siren 
iki dü.Jman motörbotu makineli 
tüfeklerini takırdatıyor, seri ve 
yanlarımızdan ilerliyen avcılar 
da üzerimize atet yajdmyorlar
dı. Bunlan kartılayıp daiıtmak 
,öyle duraun, hatta kaçıp bir ye
re aaklanmaia bile vakit ve im
kan bulam&J!lıftık. 

Hepimiz tutulduk, bağlandık. 
motörbotlardan birinin ambarına 
atıldık. O gece de, bir harp ge
misinin sintinesine ayrı ayrı ka
patıldık. Bu havasız ve ıııksız de
niz zindanında tam dört buçuk 
ay kaldım. Hangi gemide bulun
duğumu, seminin hangi aularda 
olduğunu bir türlü anlıyamadım. 
Bazı. geceleri. beni bir askeri 
malhkeme kaıJlaına çıkarıyor, tu· 
haf deiil mi. hiç ilitiiim olmıyan 
bir iıle suçlandırıyorlardı. Seddül
bahir sahilinden ansızın kaybolan 
iki topla, bilmem kaç .. ndık 
merminin hesabını soruyorlardı. 
Eksik olmaaınlar, aorııu aruında 
biraz okıuyorlardı da. Fakat, ben 
bu okpnmalara, arkadaılarım
dan uzak kalmama raimen va
ziyetimden memnundum. Aııl su
çumuzun kapanıp gittiiine hük
mile halime tükrediyordum. 

Bir gün ansızın Akdenizin or
taaında.ı. her yanı çelik kalelerle 
kaplı bir adanın ıAız bir buca
iul.da günetc kavuıtum. Ara ıı
ra, hafif tertip ıorııulara yine çe
kil'iyordum amma, o~maktan 
kurtulmuıtum. Bu adada altı ay 
kadar kaldıktan sonra, yavaı ya
ret vecefaların acııını ben de unut 
dum. Nihay.;t, .ıeçirdiğim hafta 
ve ayların .. yıaanı, çektiğim haa
ret ve cefalnn cııını ben de unut
tum. Zindanda yeni arkadaılar 
buldum, bambatka bir hayatın 
yepyeni bir adamı oldum. 

Bir gün, beni yine bir askeri 
heyet karıısına çıkarıp diktiler. 
Yine, b top kaçakçılığı hikayesine 
ait sorgularla bir hayli didikledi
ler. Kendi aralarında uzun uzun 
aöyleıtiİer. Heyetin baıı olan a
dam katlarını çattı, dik dik bak
tı. Bir tokat kadar sert olduğunu 
hissettiğim birkaç lakırdıyı sura· 

tıma attı. O sırada, Arap olduğu

nu ıivesinden anladıiım bir adam 
yaklattı. O da yüzüme aynile fU 

sözleri fırlattı: 
- Fiilinin cezası idam idi. Fa

kat, divanı harbi askeri bu ceza
yı on ıene hıdematı ıakka"ya tah· 
vil etti. Busünden, >:•ni 1920 se· 
neai mayısının altıncı sününden 
itibaren tam on aene bu adada 
bulunacak ve hıdemah pkka' da 
istihdam olunacakaın. 

(Devamı var) 

Aldıiımız malumata söre ge
çen sene ilk peynir mevsiminde 
beyaz peynirin tenekeıi piyaıaya 
425 kuruıtan arzedildiği halde 
bu aene ayni mevsimde 580 ku
ruıtan verilmiıtir. Gerçi bu sene
ki rekolte bir sene evveline naza
ran fiyatların biraz yükselmesini 
icap ettiriyorsa da bu niabet te
neke batına 15 O kurut kadar de
ğildir. Ayrıca teneke fiyatlannın 
yükselmesi de peynir firatına te
sir yapmı§hr. Bu tesirin de tene
ke batına ancak 1 O kuruı olması 
icap eder. Böylece rekolte azlığı-
nın, teneke fiyatlarının yiikselc. 
olmasının icap ettireceği pahalı-

Piyasada Babve ....... 
Son günlerde piyasaya çıkarı

lan 25.000 çuval kahvenin ihti
yacı karşılamadıiı ve ortada bir 
kahve buhranı mevcut olduğu 
hakkında bazı ıayialar çıkmıftır. 
Bu husus a alakadarlar tunları 
söylemitlerdir: 

c:25.000 çuval kahve, İstan· 
bul piyasasının 5 - 6 aylık ihtiya
cını karıılıyabilecek bir miktar
dır. Ortada bir kahve buhranı bu 
itibarla mevzuubahı olamaz. 

Halen Lizbonda bulunan 1 5 
bin çuval kahvemizin ithali için 
de tqebbüsler yapılmııtır. Bu 
kahveler yakında memlekete se· 
tirilecektir.> 

Orta Tedrisat 
Kadroları 

Lise ve ortamektep müdürleri 
dün maarif idaresinde, maarif 
müdürü Tevfik Kutun nezdinde 
toplanarak mekt~plerin yeni sene 
kadroları üzerinde yapılması za
ru-;i olan değişiklikleri tesbit et
miılerdir. Bu kadro itlerinden 
ba§ka dünkü toplantıda bu sene
ki ortamektebi tfıtirme ve lise im
tihanlarındaki muvaffakiyet niı
betleri üzerinde de sörüıülmüt
tür. Maarif Müdürü Tevfik Kut, 
bu husustıl Vekaletle temas et
mek üzere bugünkü trenle Anka
raya gidecektir. Mekteplerin teı
rinievvelin birinde açılması mu
karrer bulundı(jundan kadrolar, 
bu tarihten evvel alakadar mek· 
teplere tebliğ edilmiİ bulunacak· 
tır. 

Dahiliye Vekili Geliyor 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, 

yarın tehrimize .relecelctir. Ve
kil, lstanbulda birkaç ııün kala
cak ve bazı itler hakkında tet
kiklerde bulunacaktır. 

D••kta TallelAları 
Dellftlrllmlyor 
Belediyenin, esnafa kristal ta

beltlar koyma mecburiyetini 
yüklediği hakkında bazı sazete
lerde çıkan havadis doğru değil
dir. Belediye, yalnız Eminönü ve 
Beyoğlu mıntakalarındaki ana 
caddelerdeki tahta tabel&ların 
kaldırılmaıı mecburiyetini koy
muıtur. Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kırdar, dün bu hususta ıun
ları söylemiıtir: 

c- Dükkln sahipleri istediği 
maddeden, cevizden, camdan, 
fayanstan, kristalden bir tabela 
asabilirler. Hal ve vaktim yerinde 
değildir, diyenler, ilerde asmak 
şartilc timdi .bu ttt tehir edebilir· 
ler. Bu mecburiyet de bütün ls
tanbul kazalarına değil, yalnız 
Beyoğlu ve Eminönü kazalannın 
ana caddelere niızır olan maiaza
larına tahmil edilmiıtir.> 

Dahiliye VekAleti Kadm 
Memurları Bir Ornek 

Giyinecekler 
Ankara, 24 (Telefonla) 

Dahiliye Vekaleti, kendi tqkila
tında çalııan kadm memurlann 
mesai zamanlarında beyaz yaka
lı aiyah önlükler giymelerini ta
mitn etmittir. 

---0-

Hikmet Bayur iki 
Konferans Verecek 

Hali hazır cemiyetlerindeki 
hamleler hakkında eski Maarif 
Vekili Hikmet Bayur tarafından 
iki konferans verilecektir. Hik
met Bayurun vereceği bu konfe· 
ranslardan birincisi Cuma ııünü 
saat 1 7 de Üniveraite konferans 
salonunda, ikincisi Cumarteıi sü
nu saat 15 de Şehir Tiyatrosu aa· 
lonunda verilecektir. 

Ba lene Tapdacü 
Yollar 

Koordinasyon heyeti, lstan
buldaki resmi intaat itlerini tah
dit edince, Beledi;re, aon zaman
larda bütün faali:yetini yol inp
atile İstimlak itleri üzerine teksif 
etmi,tir. 

Vali ve Belediye Reisi, bu ara· 
da Azapkapıdan Karaköye, Un· 
kapanından Akaaraya kaEar de
vam eden Gazi bulvarı üzerinde
ki, Kadıköy iskelesinden Kereste
ciler çarıı11nın, Altıyolaizındaki 
Erme11i mezarlığına muttasıl ev
lerin, Eminönü ile Unkapanı ara
İıında bir kısım binanın istimlak 
edilerek buralardaki yollann in· 
ıa edilmesine baılanmasını dün 
alakadarlara emretmiftir. Bun-· 
!ardan baıka Üsküdar iskele 
meydanı ile Üsküdar - Beykoz 
sahil yolunun inpıı da bunlar 
meya!!_ındadır. 

Çocuk MahkQmlarm 
Cezaları Tecil 

Edilmiyecek 
Ceza kanununda yapılan tadi

lata raimen - rütdünü idrak etmi
yen çocuklann mankUıniyetleri 
infaz edilmemekte idı. Memleke· 
timizde ceza kanununun emretti
ği f8rtlar dahilinde cezaevleri he
nüz kurulmadıiı için bu ıekilde 
hareket ediliyor ve bu sebeple İs
tanbul mahkemelerinde mahkum 
edilen çociıklar on sekiz yaıına 
kadar serbest bırakılıyorlardı. Ba
zı çocuklar da infaz müruru za
manlarından iıtifade etmiye baı
lamıılardır. 

Müddeiumumilik, yaıları infaz 
çaiına gelenleri toplattırmakta
dır. Yalnız mücrim çocukların bir 
müddet- için cezasız kalmaları, 
onların faaliyetlerini arttırmaları-
na sebep olabileceii tekilde ba
zı telakkilere yol açmııtır. Dün. 

19 gün hapse mahkum olan 
Mehmet Olgun, evvelce de hır

sızlıktan mahkum olmu§, fakat 

yaıı küçü kolduiu için mahkumİ· 
yeti infaz: edilmemittir. 

Kanun, infazın tehirini yalnız 
mahkumlara hasretmiıtir. Ço
cukların mevkufiyetleri tecil edil
memektedir. Bu sibi çocuklar 
muhakemeleri bitirilinceye ve i
lamları infaza verilinceye kadar 
tevkifhanelerde tutulabilmekte

dirler. 

zamanında bir baıkasile ıohbet haksız buldu ve tecziye etti.> 
ediyordu. O sırada müdür de k.o- H•kim. iki davanın tevhidill' 
ridora teftit için çıkmııtı. Bunu karar verdi. lki tarafın da baısk' 
ayakta gördü. Arkad~ıım ke.ndi- 1 memurlarınd~ tahitl~~ var~ 
sini kurtarmak için guya benımle l Onların da çagınlmaaı ıçm dl 
bir iti varmıt gibi görünmek iste- i tilik edildi. 

Piyasa Vaziyeti 
• 

Yumurta ihracatına 
Dün Başlandı 

Mevsim itibarile daha erken 
başlaması lazım gelen yumurta 
ihracatı Akdeniz nakliyatındaki 
zorluk icabı olarak gecikmiştir. 
Yeni ihracat ancak dünden itiba
ren bqlamıt sayılabilir. Dün ik~ 
firma Jsv içreye iki mühim partı 
yumurta satmıılardır. Satılan yu• 
murtaların trenle sevkedilmek 
mecburiyeti karıısında ancak do· 
kuz bin liralık bir miktarı yükle
nerek gönİ:lerilmiıtir. 

Koloni Malları Getiriliyor 
lngiliz müstemlekelerinden it

hal edilecek ve bu menıeli mal
lardan Bağdada gelmiı bulunan 
mad~ni e,yaya a it muhtelif itha
lat maddeleri pek yakında mem· 
leketimize getirilecektir. Bu mal· 
ların yekunu 6 bin sterlin kadar 
tutmaktadır. 

lngiJizler Şimşir Aldılar 
Harbin baılangıcındanberi ih

raç edilememiı olan ıimtir göv
de ve kökleriJ!in yeniden ihracı
na baılanmııtır. İlk parti olarak 
İngiltere hesabına o~ bin !ir~lık 
mübayaa edilerek yuklenmııtır. 

OUnkU ihracat 
Dün yapılan ihracat arasında 

Filiıti~e kabuklu fındık, Yunanis
tana mikset, lsviçreye kum darı. 
Bulgaristan& tuzlu zeytin, tuzlu 
hamsi balığı, İsviçreye ıafiıka to· 
bumu, Y unanistana tuzlu torik 
gönderilmiıtir. Dünkü ihracat 45 
bin lirayı b_ulmuıtur. 

Bulgarlar Torik Alacak 
Bulgar piyasaları bu sene 

memleketimizden külliyetli mik
tarda taze torik ve palamut ala
caklardır. Bulgariıtana her sene 
yalnız tuzlu olarak balık aönderil
mekte ve pek az taze torik ihraç 
edilmekte idi. Bu sene mübayaa-

tın artbrılacağı anlaıılmııtır. B1r 
nun da sebebi, Bulgarların piy•• 
aamıza gönderdikleri odun kÖ 
mürlerinden birikmit kliring he· 
aabından bet yüz bin lira kadar 
bir matlupları olmasıdır. Bu he
sap kısmen taze balıkla teaviYe 
edilecektir. 

======::=::================-=----~ 

VEFAT 
Profesör Ahmet Malik ve Diş ırı· 

bibi HayFcttin Zekı'nin Kayın peder" 
leri \C Doktor Nuri Fehmlnln eııif' 
te11l eski yaverlerden Bosnalı 'sa'! 
Nazif vefat etmiştir. Cenazeai bugtl11 

ikindi namuından ııonra Bey~t C$. 

miinden kaldırılarak EdirnekapJSlll" 
daki aile mezarlığına defnedllecekt11· 
Allah rahmet eyliye. 

VEFAT 
Seyazıt DersAmlarından AQftaf• 

Tansuğ'un haremi teknik okulu mir 
dilrtl Atıl Tansug'un, Trabzon natı• 
mUdilı1l Arif Taruıuğ'Wl valdelerl Si 
yan Fitnat Tansuğ vefat etm1'tif· 
Cenazesi bugün Kadıköyünde ııodl 
caddesinde (190) numaralı evindell 
kaldırılarak öğle namazı Oamanal' 
camilnde kılındıktan sonra motörl• 
Unkapanına nakledilip Edirnek&PI" 
dakl aile makbereslne defni ıı&Jd 
gufran kılınacaktır. 

&llah garlki rahmet eyliye. 

Müddeiumumiliğe Davet 
İstanbulda bulunan Adliye Ve

kaleti zat ilıeri müdürlüiü me• 
murlanndan Hüsniye Çajatay'JJI 
derhal memuriyetimize müna• 
ati. 

1 TAK Vill 1 
25 Eylfıl 1940 

ÇARŞAMBA 

Yüzlerce Portakal Satın Alan Adam 
- Biz polhı memuruyuz. Buraya ıfnnek 19tıyonız. Sen

de Mı aaabtar yok mu! 

1 ~ --MAVi----. 
... lıılr ............. ..aoı ....... ~ 

Bftm ~ ........ el)'ledl: 
- ValpM'ı ................ fMat .. ,..... ....... tl'....._ 

TD.ı lNO - AY: 8 - G'ONı -
RUMi : 1151 - El'L1'L: 11 
Jlloal: 1139 - fABAN: n 

- llaJll', aaabtu Mr. Valpaa'daclır. O da dön akfUll .......... 
llatettlt memurlara !..,et ederek: 
- lla7dl bakalım. ı. ......... Dedi. Kaf171 llOl'lamak 

lbım-_ .............. 
- lla7dl, dedıal.. 
ro&l ı den lllrlll kapıyı Mr omulaclı. Bir ualye sonra 
~açıldı. 

Evvel& tçerl7e Eftlla sfrcll, arbamdan lohn odaya ~4ı. 
ltılMUDI lbertMe daran telefon açık kabm,tı. Odanın or

tumda blnUD n..ble bir adam ııerllm'9, yatıyordu. 
Bir beiuft& baDml ölmlf oldupna farkettller. 
--BıpaJrlem.,ıar- 7.avalb adanı ... 
01m1eft1e peDCllftYI, oradaa da manan damlan, çatı •• 
~ teıtldJı ediyordu. 

- ..... ilandan kaçllll' olacak. 
lollll 9lu bnf&rak: 
- JPüa& ba adam kim'! Valpu nu !' 
.. .,.... .,..._, aallıyarak eevap verdi: 

- llaJn', pollA müfettişi Ma11mon ... SkoU&ad Yard'ıa 
emelltar memarlanndandı. 

loba llaynıder l~lnde kalmııttr· Londraya tatil &~lrmlye 
pılmlf iken, )irml dört ııaat l~lnde Conınt Garden mahal· 
leeblde lld etnayete şahit olmuştu. 

-4-
Mtlfettlt Evaas odaaın içinde heyeeaab bir ta,·ırla dola-

91Yorda. G6&1erlle dört tarafı ~tınyor, hazan dunıyor, 
aonra yine llatmna im '87 pbnllJ l'fbl tekrar ytirilyordu. 
Bir taraftan da lı:eelk belll ctbnlelerle lobn'a ba lldncl el· 

PORTAKAL 
YAZAN 

William J. MAKiN 

-11-
uyet hakkında bazı talsU.& verl7orda: 

- Tabu .. Marşmon odada yalnız kalJaak lst.edL lllO de 
dotru yapl"'~-tı. ÖldürWen adaınm Valpu oldatuaa lılll
yorda. Valpu'm oclumda UJarak bir ip llCU balmall • 
tedL 

- Fakat Valpu'ı neden öldUrdWer T 
- ı,ıe 1'l&11mon'an da anlamak ltıtedlii nokta .. ... 

p... Berllalde bu kun: karaşa bir c~yet iletildi. .... 
içinde b&!ka bir meııele olaeak. 

.Jolln auallni t.ekrar etti: 
- Valpu'ı acaba neden lldtlrdöler T 
- Ben ae bileyim? Şimdi bl: de tbıteUk ,...,.,._.._ -. 

den öldürdüler? Buna da bulmak lbım .. 
Sonra kapıda duran memura dlnett1k: 
- Adli tıp doktoru l'eldl mi T 
- Hayır, henüz ,ımdl telefon ettik. 
ı;,·ans tekrar sinirli sln!rll odaını lçhıde dolafau7a ...,_ 

ladı. A~ık kalmış olan .,encereden crzbant M91erl ceUyor
du. Damların birisi herhalde bir dana yerlH alt idi. Uzak 
blr müzik lftllle dana edenlerin patn1tlan lşltlllyerda. Caz
bant ,.e ölüm. .. 

John cudan zat.en ~ .. nmMdJ. Ba öltl k..,.amda büa
blltUn ıinlrlerlDe clolnındu. Ancia bir; dlblşa Ue a1ay eder 

lıılr perUIJ ICıllld8 ~ para _... 
Rab lwtDde .... Qdncl ceeedl ....... WldlE ...,,.... 

da.lolm,_...~ ....... : 
- ~ lld alila7eU de .,.. adam - ,.,., 
_ .._ IJle ..-or Jd. ..e&... A7111 adllm IMılld .. aım 

laııdm... 

, ... lllO ellDde ...,.._ ar.ı bpQa ..... ..... 

VAK!T VA.SA.Ti l:ZANI 
G'ONEI: s,:so lUT 
MLJC : ız.os a.os 
txıNDt : 115,28 9.JT 
AK~: 18,02 12,00 
YATSI : 19,85 1.11 
%KSAX : 4.11 •.ırt 

11e1ea Oı•ıaıJMl'L: ...._.idi.~ kM"fıl•le.....,. telE- mD!J 
nrpılilllıılft ... ...,.••ı•~lllr~...,._ t ' 1 1 ...... lllr....,.. .......... im ~ .....,...., 

Ne prlp ft IDe9'am lıılr JWdl 1'11 • a-.mll ....._Bir 
.......... lıılr .......... --. " ..... ıaıtledll-.................. ..,..., ",... ...... -- ....... ........ 
ıllm8f. '1,30 Prosram .... Mat &)'an, '1,3& 

- .._..... ..._,. 
1 1' 1 1 1 ._qa._ ...-....r.. Hatif muaikl (Pl.), 8 Ajana ba,ber-
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iC AL 
- SiYASi 

Harbin Sıklet 
Merkezi 

Almanya, lngiliz lmpara
r· · torluğunun kalbi addet
~gı kBüyük Britanya adalarının 

er czine bir aydır en sıkı hü
:urnları yapıyor. Bu hücumlarla 
/rrnak istediği neticeler a§ikar-
1).; Ya kalbi durdurarak bütün 

uludü öldürmek, yahut kalbin 
~ ı§maıını sekteye uğratarak 
"ucud" fi • l u zayı attıktan sonra bo-
f:a:z: amak üzere çullanmak. 
l Kesif hava harekatının baş
bngıcında varılacağı umulan 
d U.. iki neticeye hayli uzak kalın-
;gı Almanlarca da anla§ılmı§ 

0
• acak ki, harbin sıklet mcrkc

:z:ıni Man§ sahillerinden Akdeni
~e geçirmek te§ebbüslerine ait 
Clllareler belirmİ§tir. 

Daily Mail gazetesi, bu ema
~clcri, a§ağıdaki şekilde, üç mad

cdc topluyor: 

1
1 - ltalyanın Afrikadaki ha

rcıtata hız vermesi, 
.. ll - Ribbcntrop' un Mussoli

nı Yi ziyareti, 
III - General F ranko mu

Mhhaslarının Hitleri, sonra da 
I uasoliniyi ziyaret etmİ§ olma· 
arı. 

Diğer taraftan Romadaki bi
taraf muhabirlerin kanaatine 
R.0re, Ribbentrop, Musaoliniyi 
j1Yaretinde, İng!ltereye kar§I 
talyan hava kuvvetlerinin i§ti-

r-L · • ~ını temine çalı§mı§tır. 
h Bu gibi hiıdiseleri ve fikirleri, 

! 
arp vaziyetini gözönünde bu
Undurarak manalandınrsak, 

harbin yükünü ltalyaya biraz 
daha fazla yüklemek arzusunun 
:iman idarecilerinde daha ziya
._ e hakim olmağa başladığına 
~ani oluruz. 

. Mevzuları henüz if§a edilme
mi§ ve dışarı sızmamış olan Ro
ma müzakerelerinde Alman ar
zularının Muasolini tarafından 
ne dereceye kadar kabul edildi
ğini, 1talyanın harp sahnelerin· 
de bundan sonra girişeceği te· 
şebbüslerden anlıyacağ_ız. Maa
rnafih biz. İtalyanların hava 
kuvvetlerini lngiliz Anavatanı
na kar§ı Almanlarla teşrik cde
cc!derine ihtimal veremiyoruz. 
Çünkü-Akdenizde ve Afrikada 
hakimiyeti teminden sonra Al
rnh anların emrine verecek kadar 

ava kuvvetleri olduğuna dela
let eden eserler görülmemekte
dir. 

• h Amerika efkarı umumiyesinin 
.arp pahasına olsa da, gün geç· 
tıkçe İngilizler lehine döndüğü
?e delalet eden çok kuvvetli 
IŞaretler var. 

Amerika Hariciye Jl.:azırı Cor
dell Hull, çocuklarla dolu vapu· 

MM IS·MH4~"'JZWP& 1&2 

a 

OK AV 

Yakacıktan Çubukluya 
Yazan; SELAMI IZZIT 

Saat on birdi; el ayak çekilmişti; 1 Sabaha karşı, şafak sökmeden do· 
etrafta çıt yoktu. Bu derin sessizlik- nerain .. Döndtlkten sonra da çeneni 
te bahçe kapısının çıngırağı tı.deta tutar oturursun ... 
ala.mı ~aretl veriyormuş gibi çaldL Beynim durmuştu sanki, anlıyamı· 
Bahçeye sl\lıverdiğlm kopekler acı yordum: cBlr deliye çattık!> diye 
acı havladılar. Yatağımdan fırla· dU~Uyordum. Ayağımı &azdan çek
dım, pencereye koştum. Gece tUnel tim, fren yaptım. Adam kocaman eli
kadar siyah ve nemli idi. Haykır- le kolumu 11ıktı: 

dım: - Kahbellk tstemem! .. Hızı yet-
- Kim o? mlşten aşağı dUı,ürüraen halin ha • 
Bir erkek sesi cevap verdi: raptır! Sana işl anlatayım da şaka· 
- Yakacık sanntoryomundan ri· ya gelmiyeceğimi anla. Bu gece kom 

ca ediyorlar, baş hekim Bostancıya 'ulann Huanlarda b&fım bellya 
gltml~ otomob111 ile alıp gelsin di- girdi. Bir iki parça JuymeUl halı Ue, 

yorlar, bir hastadan çok kan geli· bir iki eımu çırpıı,tıracaktun. Köro
.vormuş, hava vermek lQzmımıf... laaı herif uyandı. Elinde tabanca 

Korkulu bir rUyo. görüyormuşum k~ıma çıktı. Can puarı bu!. canı
glbl giyindim. Karım, çocuklJrnn. mı kurtarmam llzmı geldi. Sustalı 

iılzmetçl uyanmışlardı. Korkularını yanımdaydı. GırUaklayıverdim. O 
baatırdmı. Bahçeye fırladım. Adam yerde deprentrken karuıı ıeımez mi? 
kapının önündeydi. Kısa boylu, tık- 'Kuyruğu çiğncnntlf difi köpek gibi 
no.z, geniş omU%lu bir zattı. Cake· ulumıya bqladı. Onu da suııturdum. 

tinin yakasını kaldırmış, şapkasını Mübarek kapı, kapı değil, iıUıan olu
kaşlarmm önUne eğmişti. Bır soluk- ğu sanki, hiZmetçi önUme dikildi. O
ta anlattı : nu da hakladım! Derken yumurcak 

- Oğlum ölUyor. Ha,•a verillrse avaz avaz bağırmca gırtlağına baS
kurtulacnk. Bunun için de başhekim maktan bqka çarem kalmadı. Ne 
llzun. Otomobil ile Bostancıya ka- de yumuşak boynu varmış_. Ellerim 
dar gidersek bir can kurtarrnış o- direksiyonda, ayağım gazda dinUyor
lacaksıruz. dum. Gözlerim kararıyor, şakakla-

tnsan insana yardrm etmekle mu- rım zonkluyor... Gene hızı kesmek 
kelleftir. DUşUnmedlm bile: istedim; adam gürledi: 

- Bekleyiniz dedim, otomobili çı· - İşin şakuı olmadığını hlll an· 
karayım. lıımadın mı?.. Hem beyhude uğrq· 

Hemen garaja koştum. OtomoblU ma, ben de otomobil kullanırnn!" 
çıkardrm; ııonra döndUm, garajı ka- Korku içinde dUfUndüm: cNe diye 
pattım, otomoblle atladım, adam ya- ben garajı kaparken otomobili alıp 
nuna oturdu, gaza bastım. Sordu: kaçmadı?> aklımdan geçe.nJ okumuş 

- KAfi benzin var mı? gibi anlattı: 
- Bostancıya on sefer yapabili· - İpucu vermemelt için beni senin 

rlz. uzaklaştırman şarttı. Ben kendim 
Seksen kilometreyi geçtik. Adam yalnız gitseydim otomobili ne yapar· 

bu hızdan memnundu. şoforlUğümU dun? ... Halbuki sen beni bırakıp dö· 
methediyordu: nersln ve kinuıeye de bir şey söyle· 

mezııln! ... 
- Bir çe.}Tek sonra Boatancıdayız. 
- Allah sizden razı olsun! 
Bir çeyrek sonra Bostancı görUn

dU. Neresıne gideceğimizi sordum. 
Adam yarubaşımda mmldandı: 

- Ne sanatoryum var, ne hasta, 
ne de Bostancıdan alınacak doktor ... 
Benim bu gece Yakacıktan uzaklaş
mam lQzım.. Kimse duymasın.. Beni 
Kadık6yünden ÜskUdara, Usküdar
dan Boğaza kadnr götUreceksln ... 

rika gibi bir yerde, bir hükumet 
aleyhine bu derece ııert konu§a· 
bilmesi, çok manalıdır. 

Esasen Amerika efkarı umu
miyesinin bu mühim temayülü, 
efkarı umumiye enstitüsünün aç
tığı ankete gönderilen cevaplar
dan belli olmuştur. 

Otomobil sUrat rökorunu kırmak 

istiyormuşum gibi yol ahyorduk ar
tık. .. Asfalt altımızda dilz, pUrUzstiz 
bir ı,crit, etrafımızdaki, sağlı ı;ollu 
manzaralar yarı kalm~ silik birer 
resimdi ... 

Devriye gezen iki pollsle bir bekçi 
görünce durmak istedim. Yanımdaki 
ses gene gilrledf: 

- Canına mı euııadm! .. Ben susa
dım!. 

Göz uciyle baktım. İnce, sivri bir 
kamanırı çrplak ucu işıldıyordu. Ya
nımda sllAh ypktu. 

O kanır katlll Çubukluya kadar 
nasıl götürdüm ? Klmııeye rastlama
dan evime nasıl döndüm? Nasıl u
yudum ? .. Gözlerimi açt?fım zaman 
gtlne~ gözüme girdi. Sıçrıyarak kalk· 
tım... Cinayet meydana çıkacaktı, 

belki de çıkmıftı bile .. Ve ben kati· 
lln ortağı fdun!-

İşin uıl tuhafı, garaja ~ittim, pı-

DOlf]jftUNU~: 

Daima Genç 
Kalmak için 

-2-
Beden, deditımlz fabrlk&nm dal

mi malzemMini Ultkil eden ııda.

lar, \•iicutte kalıptan kalıba girip 
birçok kimyevi tekiller alarak dö
niip dolaştıktan, faydalı olarak 
sarfedlldikten ımnra bunların ~ 
yaramıyacak mahsulleri, yine blr· 
çok dolambaçlı yollardan ı~erek, 
\·ücuttan dıııanya atılırlar. Bunla· 
nn yerine yeni g'ldalar gelir. Böy
lece gıdalar gıdaları takip eder. 

Bu aayede \1lcut dejirmenl (sıh
hat) denllen bU)1lk bir ahenk ve 
düzen içinde döner durur. Bunun 
içindir kJ, atalarımız (Can boğaz
dan gelir)· demişlerdir. 

Fakat \1kut çaıı,utı kadar da 
dlnlenmlye ihtiyacı olan bir maki
nedir. Onu daimi şekilde çalıştır

mak, dinlenmesine vaklt bırakma
mak. ŞUpbe yok kJ, çabuk yıpran· 
masına sebep olur. 
Alınan gıdalar, mühim u:!'.uvlar

dan bazılarında, depo edilerek lüzu
munda, yavaş yav~. a.arfedlldlkle
rl için, onların atalmaAım bekle
meden, üatUate gıda alınacak olur· 
.. yemekleri eritip öjtttmlye yan
yan cihazlar çok 1'1er. ÇOk yorulur· 
ıar. l\leseJA karacij'er bazım yol
ları üurtnde tala edilml' mühim 
bir kimya llboratoarı Jibldlr. 
Gıdalann blrçojıı bu llboratua

ra Uğral'. Orada t.erklplerl detttır. 
TM.il edDlr. B&fka bafka tekille -
re girerler. Bazıları dı:po edilir. 
Bıuılan ııarfolunurlar. Baraaklar
dan kana girmek tııttyen bi~ok ze
hirli maddelerin t.erklblnl dekf,tlre
rek onlan vtkude zararsız bir tek
le tokan hep karaclğerdlr. 

Yerli yeralz:, zamanlı amansız 

yemek yemekle bu kıymetli lAbo· 
ratuara çok farla bir it ytlldetıl
mlş olur. Ç..ok (alı'mak mecburi
;\·etinıl~ kalan bu uzuv ça1ıuk yoru
lur. Yıpranır. lşlnl iyi l'Ört>meı; o
lur. 
Kar~lterln i"fnl iyi söreroemetıl 

öteki Azada <ta fcslrlnl ~terir }e 
onlnrın da ı,ıeme kabillyetle.rinde 
aksakhklar ba,.lar. 

Bllttin huruard.an huıule ge-lec~k 

mudr tesirlerin \ikUt hücrelerine 
dokunacağı ,·e ,;ırudUn ,·akttnden 
evvf'I ) ıpranıp lhtlyarlamuına sc
~p ol1M'.ağı şüphe-.lt.'11r. Gtda 
maddeler!nln iyi kullanı lman1&111ın. 

dAn ileri gelen başka zararları da 
gf'le<'f!k ya.ı.lmızda tf'tkfk nı mlita
IAa etml~ e pyret ed .. ..:·eğlr .. 

Dr. NURt ERGE~E 

rıl ptnl yerinde duran otomobilimi 
muayene ettim, komfuya k09tum, 
Ha.sanla, karuıı ile görüttUm, çocuğu
t}U okşadrm, hl..zmet.çiainden kahve ıa
tedim de, ancak buılları yaptıktan 

sonra korkulu rüya gördUğilıne ka
naat getirdim. 
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• Berllest Kll'BI (1) ... lllll1' 
islim Ansiklopedisi Bayatl~mış 

Hakkında Öğütler 
Yazan: B. FELEK 

clslam Ansiklopedisi) unvani- rem vekil, ayni beyanatı teyit 
le neşrettiğim küçük bir risalenin buyuruyorlar. Selami izzetin, biz
ilk bahsinde bu eserin tercüme zat yaptığı mülakat ile bu hak.i
ve neşri hakkında Türk mütefek· kate vakıf olması. bu hususta bizi 
kirlerinin mülahazalarını, itiraz daha fazla delil göstermekten 
ve cevaplarile birlikte, yedi kıs- müstağni kılmıştır. 
ma ayrılmıştım. Risalemizi oku- Seliimi izzet, eserdeki hata ve 
yan bir muharrir, bilhassa edebi· tahriflere, tecavüz ve iftiralara 
yatla,- daha ziyade tiyatro tenkit- dair misal olarak gösterdiğimiz 
lcrile iştigal eden Selami İzzet birkaç maddeyi gorunce hexeca
Scdes, bu yedi kısımdan hariç se· na k~ılarak ckorkunç bir itham· 
kizinci bir fikir daha ortaya attı. 1 name> demişti. Şimdi risalemiz
Ondan evvel bu fikri ileri süreni deki yazıların tamamile hakika
işitmediğim gibi, böyle düşüne- te uygun olduğunu anlamıı ve 
bilecek bir Türk İslam muharri- kabul etmiş olduğunu ümit ede
ri. bulunabileceğini de tasavvur riz. 
edememiştim. 

Selami İzzet, tercümenin keli
meye dokunmadan aynen yapıl
masına taraf dardır. Vekaletin bu 
hususta münakaıayı kabul ede· 
miyeceği kanaatindedir. 

Muhterem Maarif Vekili Ha
san Ali Yücel, buna cevap olarak 
diyor ki: cMünakaşayı kabul e• 
decek olan vekalet olmıyacaktır. 
lalam An11iklopedisindeki bir 
maddenin kritiğini kim Y.azdı ise 
o mütehassıs, kritiğine vaki olan 
itiraza cevap verecektir. Bu an· 
ııiklopedinin sonuna yazılacak 
reddiye de değildir. Sade kritikler 
ilave edilecektir. Haddinden Caz
la veya çok yanlış olan maddeler 
yeniden yaz~lacaktır. Bu yanlıo· 
lar da tarihi ve cografi yanlışlar
dır. Ansiklopediye denk dava ve 
iddiası yoktur. Objektiftir, §ahsi 
tez mevzuubahs değildir.:> ( ik
dam: 7 / 9/ 940, Selami lz.zet Se
desin Maarif Vekilinden bizzat 
aldığı beyanattan). 

* Muhterem Maarif Vekilinin 
bu beyanatını tetkik edersek şu 
noktaları anlamıı oluruz: 

1 - Eserde haddinden fazla 
çok yanlıı maddeler vardır. 

il. Madde~r Üzerinde 

Münakqa: 

Selami izzet Sedes, c:Bu eser 
ya tek kelimesine dokunmadan 
tercüme edilir veya edilmez. Ve
kalet, tercüme ettirdiği bir eser 
üzerinde münakaıa kabul etmen 
diyordu. Böyle düşünmek doğru 
olmadıgını bizzat muhterem ve
kilin ağzından işitmişlerdir. 

Zaten bu garip sözlerinin ma
nası anlaşılamamı§tı. İlmi meşe· 
lelerde tenkit ve münaka§a kapı
larını kapamak gibi kurunu vus
tai bir zihniyeti ifade eden o söz· 
lerin muharriri Selami İzzet ol
ması dikkati celbetmişti. Yapılan 
tahriflere, tecavüz ve iftiralara 
karıı cevap vermek, bunları red 
ve tenkit ile mübahasede bulun
m~k; bunları ilim huzurunda mu· 
hakeme ve tahlil ederek hiçbir 
ilmi esasa, hiçbir hakikate dayan
madıklarını meydana koymak; 
sonra cevap verecek mütehaısıs
lara itiraz etmesi melhuz olan e· 
serin muharrirlerile münakaşada 
bulµnmak neden caiz olmadığı 
hakkındaki çok fuzuli olan ve 
hayret uyandıran iddialarını bi
raz izah etse olmaz mı} ... 

111. Reddiyelerin Eaerin 

2 - Eserdeki yanlışlar kritik 
edilecek ve eserin muharrirlerile 
kritik eden mütehassıslar arasın· 
da münakaıa yapılabilecektir. 

3 - Kritikler eserin sonuna Sonuna Bırakılması: 
ilave edilecektir· Demek ki, Vekalet, risalemiz-

4 _ Haddinden fazla çok d k" ( l) k ·ı b tt·w • 
k 1 k) 

e·ı ra amıe eyan e ıgı-
yanlıı maddeler (çı arı ara . .. 1• h"b' · ·· ·· ·· ·· 'd 1 k mız muta aa sa ı ının goruşunu 
yenı. edn. Yb~zı aca ltdır:.. b b 1 kabul etmiş bulunuyor. Bu fikre 

Şım ı ızzat a ıgı u eya- k d d.l · · l • ·d .. b .
1 

S 1• • l t ar§ı ser e ı en ıtıraz a.n varı 
nat munase etı e e amı zzc .. .. S 1" · f t Sedcs 
S d sl biraz konuşalım. gormuy~r. e amı zze . ' 

e e e * 4cevap ıster sonuna bırakılsın, 111• 

ter madde aralarına konulsun, 
bunu laik Türkiye Cümhurireti 
Maarif Vekaletinin şümulü daire· 
sinde görmüyoruZ> diyor. Demek 
ki esas itibarile, cevap verilmesi
ne muarız. Bu husustaki iddiaları 
da izaha mühta~r. 

J. Eterin Y anhtlarla 

Dolu Olması: 

Muhterem Maarif Vekili, ev· 
velce de bu eserin yanlıılarla do· 
lu olduj'unu söylemİ§ti. Galiba 
Selimi Izzet, vekilin o beyanatı
nı eörmemiılerdi. Şimdi muhte· 

.o;ıı,,. 

iV. Bazı Maddeleri Çıkarmak: 

M ütarekedcn sonra bir kı
sım - büyük bir kısım -

Fransız gazetelerinde görülen 
ateş düşüklüğü bunların harp 
esnasındaki dillerini bi!enler Ü· 

zerinde elim bir tesir y:ıpmak· 
tan hali kalmıyor. Her sözleri, 
her tahminleri lngilizlerin ve on
larla beraber olan Amerika ve 
sair memleketlerin aleyhinde ve 
Almanların da lehinde. 

Gerçi kendilerini yenmiş olan 
dü§manı taba mm ··1 edilmez bir 
kuvvette göstermek bir nevi de
runi tesellidir amma, bunun ha
kikatleri tahrife kadar varması 
adama kah merhamet, kah nef
ret hissi vermektedir. Dillerini 
bilmek suretile kendilerile bir 
nevi karabeti fikriyemiz olan 
Fransız matbuatında bu derece 
cderecei hararet düşüklüğü> 
görmek bizi mahzun ediyor. 

Bunu bir kalem çırptıktan 
sonra gelelim yine bu matbuat
ta gördüğüm ufak ibir bendin 
bana ilham ettiği mevzua: 

Çoğu Fransız gazeteleri Ame
rika Cümhurreisi Mister Roose
velfin üçüncu defa intihabım 
istemez gibi görünüyorlar. Çün
kü bunu Almanlar istemiyorlar. 
Çünkü Mister Roo11evclt demok
!!'ttır, demokrasiyi müdafaa o· 
decektir. Bunun için de bütün 
kuvvetile İngilizlere yardım e
decektir. 

Mağlup hodbinliği ile liıgiliz
lerin galip gelmelerini bir tiır
lü hazmedc.miyen Fransızlar, 
onlara yardım eden Mister Ro
osevelte sinııi hücumlar yap
maktalar iken bunlardan birisi, 
üçüncü defa intihabı istememiş 
olan eııki Cünthurreislerinden 
Thomas Jefferson·un on seki
zinci asır sonlarına doğru tertip 
ettiği on öğüdü yazıyor. Bun
ları size nakledeceğim: Fransız 
gazet~inin l?unları tatbik etme
nin BJrası geldiğine i~ret etme· 
sine rağmen göreceksiniz ki ço
ğunun modası tamamen geç· 
miıtir. 

1 - Bugün yapabileceğiniz 
bir i,i yarma bırakmayın 1 

2 - Bizzat kendinizin yapa· 
bileceğiniz İŞ' için baııkasını kul
)anmayml 

3 - Kazanmadan evvel pa
ranızı harcamayın l 

4 - Size lüzumu olmıyan bir 
teYi sakın ucuzdur diye satın al
mayın! 

5 - Boşuna övünmek ve gu
rurlanmak: açlıktan, susuzluktan 
ve soğuktan daha fazla zarar 
verir. 

l
run torpillenmesini §U ağır cüm
elerle tavsif etmi§tir: 
. <Bu hareketin pek alçakça 

hır hareket olduğu hakkında 
Amerikada noktai nazar ihtilafı 
Yoktur.> 

«Amdrikayı ihtilafa lsürüldi
yecek ihtimal dahilinde dahi İn· 
ıiltereye yardım icap eder mi?» 

Tarzında açılan ankete veri
len muvafık cevapların nisbeti 
son ay çok yükselmiştir. 

Çocuklarla dolu vapurun tor
pillenmeııi, bu nisbeti harp ta
rafdarlığına kadar vardıracak 
sebeplerden biri olabilir. 

MüHR1°NIN DEVRiALEMö 
Riaalemizde ( 3) rakam ile be

yan ettiğimiz zevatın kanaatleri 
§U idi: cE.serde lslam ve Türklük 
aleyhindeki yazıları aanııör etmek, 
çıkarıp atmak en kestirme 
yoldur.> Vekaletin bu noktai na· 
zarı tercih ettiği anlaıılıyor. Bu 
fikrin en oiddetli tarafdarlarından 
biri tercüme bürosu azasından 
Reıit Rahmetidir. 

6 - lnsan az yemiş olduğun
dan dolayı asla nedamet etmez. 

7 - Gönül hoşluğile yapılan 
ıey insanı yormaz. 

8 - Ba§ımıza gelmemiı olan 
mevhum musibetler bize ne ka
dar tasa vermiştir! 

... 

Bir Hariciye Nazırının Ame- Ş. A. -,. .................................. ~, 
1 

Yazan: MiHRi BELLi 

Şişman Meyhanecinin Yardımları 
BU AKŞAJJI 

MELEK'te 
AŞK YE KISKANÇLIK.-. 

L"ÜKS \'E." SEFAHAT.w. 

tçtNDE""" • 

BiR BALO GECESi 
Seven ve kıskanan bir kadınla. macera pe'inde koşan şöhreUi bir 

gencin harikulAde macerası 
• Baf rollerde: WİLLİAM POWELL - LUISE RAINER 

Frank Morgan - Mady Chrlatlaııtt - Vlrgtnla Broce 
Ayrıca: YENİ FOKS DÜNYA HAVADİSLERİ 

Numaralı koltuklan erkenden aldırınız. Tel. 40568 

-ız -
- Demek keratalar UçUnctide bi

let vermiyorlar ha! Dedi. Ne kadar 
iyi iş bulsan ikinci bilet paruı kadar 
para kuanamazaın. O halde bir tek 
y~l kaldı: O da biletsiz vapura at· 
lamak ... 

- Öyle y&. başka c;are olmadıktan 
I sonra ... neaım. Yalnız bunun için ba-
zı kim11elerle temu etmek, hattA 

1 mümkünse bu bedava seyahaU te.şkt-

1 
llı.Uandırmak llznn. Buradan ilk va
pur Uç hatta sonra kalktığma göre 

1111•••••••••••••••••••••••••••..ll bunun için bol bol vaktimiz var. 

, ı::. SARAY Sinemasında • 
HoUvud'un göz kamaştıran gU.zel yıldızları 

u::!:C::. ALiCE FA YE 
CONSTANCE BENNET-NANCY KELLY 

ile beraber yarattıkları Fransızca söZlü 

KANATLI Kadınlar 
Büyük A'k ve Kahramanlık romanmı takdim ediyor. 

İhtiras oyununa yanan maşukalarm dramı ... 

TAK Si M Sineması , 
ABDÜLVEHAP-ÜMMÜ GÜLSÜM 

den sonra 
Şark Facia San'atktı.rlarından 

PATMA B1lŞDİ'Yİ Takdim Ediyor. 
ÖnUmUzdekJ Cuma gününden itibaren 

SAADET YUVASI 
P'llnıind~ bu kudretli artisti göreceksiniz. Hayatı hnklkiyeden alnımı~ 

• bir aşk ve aile faciası 

- Hem sen bu Uı; hafta içinde bir 
işe girip sermayeni biraz yükseltsen 
fena etmiyeceksin. 

Heykeltr&f atölyesinin bulunduğu 

binanın altında bir meyhane vardı. 

OturdufumUZ yer San Fransiskonun 
m~hur Çin mahallesi ile İtalyan ma
hallesi araaında bir yerdi. Rıhtımla
ra yakın oldufu için bu meyhanede 
her renk in11ana rastlanırdı. İtalyan
lar, Çinliler, Havaylılar ve daha bir 
çokları." Müşterilerde de mealekçe 
de birbirlerine benzerlik yoktu. Ara
larında reasamlar, benim oda arkada.
şun gibi heykeltrqlar, gemiciler, bU
ro işçileri, lfSizler bulunurdu. Seya
hate hazırlıkla kendime muvakkat 
bir i' arama arasındaki bot vakitle
rimi geçirmek için buradan iyi bir 
yer bulamamıı,tım. Meyhanenin sahi
bi olan şifman İtalyan benim vazi
yetlmle pek al~adar olmuştu. Bana 
yardımda bulunabilmek için elinden 
geleni yapıyordu. <Al, Amerikaya ö
btlr dl:SnUşUnde ödersin.> diye önUme 
sürdUğtl sandoviçleri, biraları kendi
sine Mili. borçluyum. Bu iyi kalbli 
meyhaneci bir gün bana iki gemici 
tanrttı: 

- İatedtfin malQmatı bunlardan 
alabilirain, dedi. 

Gemicilere vaziyeti anl~ttım. İçle
rinden biri: 

..... Slletııız ~ ôlculuk mu? Hiç me
rak etme, dedi. Ben kaç ker~ bura· 
dan Honolulu'ya gidip geldim. Hiç 
de yakalanmadım. Yalnız vapurda 
birkaç ifc;i ile anl8'maluıın. Onlar 
sana yardım etmezlerse olmaz. Son· 
ra sırtına bir i4çl elbisesi giy, ne 
cins ôlursa ôlsun. İşçi elbiseslle va
purda sana bir insan değil de bir eş
yamışsın gibi bakarlar. Hangi va
purla gidiyorsun ? 

- Premdent Tatt ... üç haftaya ka
dar kalkıyor. 

tayı eeyahııte haztrhkla gec;:irnıı,. 

tim. Bu 8IJ'alarda bir gün oda arka
da.tını b&na: 

- Sana bir ış \'ar. dedi. Hani p· 
çenlerde seni S... yanmda bir hey
keıtrqa tanıtm~tım. İyi şcihret sa
hibi blr adamdır. İft.e o sana model 
diye iş veriyor. Saatte bl:- dolara ... 

(Devamı var) 

BULMACA 
- Dur bakayım! Taftta tanıdığmı 

kim var? Ha fU bizim C ... vardı am
ma bilmem. hail orada mıdır? Bilir· , 
sın ki biz gemiciler daima bir gemi· 
de duramayız. İçimize kurt girer. ' 
Sen yarın sabah ııendikaya uğra. Ben 
orada sana birkaç kifi tanıtırım. 

1 • '" •• 

Ayrıldık. 

Ertesi gtln sendika binasının oyun • 
11alonunda kendilerini buldum. Tom , 
da. beraberimde gelmişti. Birbirlerini 

~ 

görUnce samimiyetle el 111kıştııar. 

Meğer e.9ki ahbapmıı,Iar. Cenubi A- r.• 
merlkaya giden bir gemide beraber __ 
çal~mışıar. 1 1 1 1 

Biraz konu,tu.ktan Stlnra ıuna ka· Soldan Sata: ı __ H_a_y_r..;.at-au:...._-..ı..A_r..:ı
rar verdik: Presıdent Tatt vapurunda. zu 2 _ Bir sayı • Nefi edatı 3 _ 
arka.da..şlamnm tanıdığı ve itimat et- Nota _ Tasarruf • Sanat 4 _ Kapa
tikleri ile; kişi vardı. Bunlar ile bent h delik _ Kenar 5 - Kurum • Bir 
tanıştıracaklar idi. Bu Uç kişiden bi· vilayet - Sıfat edatı 6 - Çeı,mede 
ri gemicilerin reisi idi. Blr diğeri blr nahiye 7 - BJrln Uçte ikisi -
başka bir gemlci, fiçllnclliıll de va- Sürat • Sıfat edatı 8 - BOf '8Y • 
purdaki tşçilerln bU!eAinde çaW}an Bir mabet 9 - ~ida. • Söz - Nişan 

bir garııon ... 
Bu U~ mllat&kbel yol arkada.şile 

taruftım. üçü de b&na yardnn ede· 

ceklcrini vadettiler. 

Artık bu işi olmuş bitmiş =ı.ddedl· 

yordum. Sanki Japonya toprağına 

ayak ba.ıımıfım gibi... Geı iye ö:ıtirr.

dekl Uç hafta için bir ~ bulabilmek 

ıo - sanat • Xefi edatı ıı - Yer
lnşa malzemesinden. 

Yukarıdan Aşağıya: 1 - Yalnız 

çalman parça • Sert soğuk 2 - Bu
dala - CUmle 3 - Nebat suyu 4 -
Tavuğun stısü • Büyük tepsi 5 -
TeessUf nidası 6 - Hakkından ge
len 1 - Cilve 8 - ElblSenin bir kıs
mı • Bir yazı nev'i 9 - Tabii ha· 
marn 10 - Sersem - Bir kadın is

k&lıyordu. San F+anı!skooa!d ilk haf mi ıı - Bir renk - Kafa atntma. 

Bu fikre itiraz edenler diyor· 
lar ki: cBu asırda ilim mcaelele
rinde aanaörün yeriyoktur. Velev 
ki aleyhte olsun, her ,ey olduğu 
gibi yazılır. Cevap verilecekse al
tına cevabı da yazılır.> 

Tarafdar olanlar da fU a'uret
le cevap veriyorlar: 

~araz ve tarafgirlikle yazıl
m11 gibi görü,!len l?ir takım sarih 
tecavüz ve tahriflct"le uğra~mıya, 
onları red için birçok kıymetli za
manlarımızı sarf etmeğe ne lüzum 
var} Biz halkın eline aabih ve 
faydalı malumatı muhtevi bir e
ser vermek istiyoruz. Bu eserden 
i§imize yarıyanı alırız, yaramıya
nı yırtıp atarız. Aleyhimizdeki 
tecavüz ve tahrifleri, ilimdir, di
ye aldı~· kabul ettim demek, bot 
fi.kirden ·ibarettir.> 

<Tek kelimesine cloltunmadan 
tercüme edilmesi• lüzumuna' ka· 
ni olan Selami lzzet Sedeaten bu 
baptaki fikirlerini izah etmesini 
bekleriz. ... 

Mübal&P Nerede 1 

Muhterem Maarif Vekilinin 
beyanatının aonunda, Selami iz
zet üstadımız, bu ucr etrafında
ki neşriyatın mübalaaalı olduğu
nu eö,Ylüyor. Eaer hakkında gerek 
tercüme büroıundaki zevatın fi· 
kirlerini, gerek Türk muharrirle
rinin ve ~azetecilerinin neıriyatını 
mübalagalı görmekten ise, eser
deki bazı tecavüz ve tahrikleri, 
iınad ve iftiraları milbalagalı ad· 
detse daha yerinde bir aöz .<;yle
miı olur. 

F.ŞREF EDiP 

( 1) cSerbeet ldinii» aötunumoz
da ~ıkan yazdardakl 1Udrlerle p
zet.em1zln blr allkaaı yoktur. Bu 
stıtunu. aktuallteye 3llka duyan o
ku)'11CU!Nmuza teııala ediyoruz. 

9 - Hadiseleri daima iyi ta
rafından alınız. 

1 O - Hiddetli iseniz görüı
meden evvel ona kadar, çok öf
keli iseniz yÜze kadar sayınız! 

Bu öğütlere hadiselerin ver
diği cevaplar: 

1 - işler fırsat 
yapılmaktadır; gün 
değil. 

2 - Herkes kendi işinde 'baş
kasını kullanmaktadır;. 

3 - Dünya kazanmadığı pa· 
raları harcıyor. 

4 - Şimdi ucuz, lüzumludan 
daha makbuldür. 

5 - Nice milletler aç kalıyor 
ve üşüyor. Lakin övünmeden 
vazgeçmiyor. 

6 - Milyonlarca insan az ye
diiinden dolayı müştekidir. 

7 - Dünyada gönül hoolu 
iilc yapılan iş pek az kaldı. 

8 - Birçok !Dilletlerin uğra 
~ıkları musihetler taıasızlik 
gelmiftir. 

9 - Hadiselerin iyi tara 
kalmadı ki: oradan tutalım. 

10 - Milyona kadar saysa 
geçmiyen hiddetler var. Meael& 
Şu çocuk dolu geminin batınl 
ma111. 

BllUln şehir halkını eğlendiren 
ve kahkahalarla gllldüren kah

kaha Kralı 

BACH TANIA FEDOR 
ve 1939 Gazino De Paris' in Re
vlliıü ile beraber yarattıklan 

CANIM iN ICI ! 
' Şen ve N~'ell vodvilini sız de 

BUGÜN 

SUMER 
BINBMASIKDA 
görUnUz, gUlUnUz ve eğlenlnls. 



1 --------------------·------------------------------------------VATAN_...,__ __________________________________ _..•-----~--------25-9·940 
Faziletin ve 
Fedakarlığın 
Mirasyedileriyiz 

(Başı birincide) 

olsa, hadise yerinde çoktan bir 
abide dikilmit olur, bu eşsiz kah
ramanlık efsanesinin etrafında 
bütün edebi hareket kurulurdu. 

Bilmediğimiz yalnız bu mu? 
Türk tarihinin son asrı, fedakar
lı&ın ve faziletin birbirinden gü
zel t-serlcrile yuğurulmuştur. İş 
başındaki siyasi rejimler, rezale· 
te, ahlaksızlığa, jurnalcılığa, hu
luski.rlığa gidişe, körkörüne u

yarlığa mükafat verirken, bu 
memlekette yurdun bakası, istik
lali, şerefi, terakkisi içİn canları
nı, mevkilerini, rahatlarını seve 
seve feda eden, sürünen, ölen a
damlar hiç eksik olmamı~tır. Bu 
zenginliğimizin manasını kavrı
yor muyuz/ Baıka memleketle
rin bu qevi fedakarlık ve fazilet
lerde ne kadar fakir olduklarıry, 
en küçük bir örneğe nasıl sarıl
dıklarını, bunu nasıl büyüttükle
rini, abidelerle nasıl süsledikleri
ni, mektep sıralarından başlıya
rak nasıl duyurduklarını biliyor 
muyuz~ 

Askeri Vaziyet~ 
Yuan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
Glindllz yapılan Alman ha\a bü

cumlannın tarzı, 28 E~ IQldenberl 
yine detlşmlye ~lamıştır. Akın
lar, yalnız c·enubu tarki mıntaka
'"nda kalmıyarak, ı.ondra~·a ka
dar :11arkmak tı-nıa~ üllinıi. gô!4ter
miştlr. Bu "Plwıphı ha,·a ~·arpı-,ma
ları, P.\ H•lki günlere nlııbt•tle bl

ra1. 11ıklaşmıştır. Alınanlar, !;'Ok 

l ük!tl'klcn U\"mak urP.tlle &\' mu
harebelerini gli!;'leştlrmll e çalışı

yorlar. 
İnırllh.: gece hücumlarınrla ka~

dedllecek dt>ğlşlkllk homhardıman 
hedefierl ara.'ima Berlinln de 
:?3/24 EylOI JC'CCP.SI glrml';' olmıu.ı 

,.e ıtlddetle homhalanmasıdır. Bu 

hareket lııtllR baromP.treslnin ~i· 

ne dü,mlye başladığına df'IAlet e· 
der. 

Afrika rephe"lnde nıiitekabilen 

MP.rııa·~atruh \ e Sldl-BAranl il
zerine İtalyanların ha\a, tngillz
lerin deniz bombardımanları ol
maktadır. 

Garbi Afrikanın en garblnde 
mühim bir Mkeri liman olan Da
kara kan,ı General de Gaule'ün 
H EyUUde bir lnglllz fll08unun 
yardımlle lirlştt.,ı teşebbll9Un aa
Ud, Dakarın Almanların ellne geç
meai korkusudur. Çünkü burası İ
talyanın harbe «iJ'meaile terkedl
lea Akdeniz yolundan llODra kul· 

Jaaılan ve t!mltburnunu dola.ifan 
biricik deniz yolu l.attkametinl teb
dtt ~in pek müıWt titr \·aztyette
clt.r. 1ff81 ~n ukerf harellta 1i
n,11m1ş bulunulmaktadır. Buna 

mukabele olarak Faatald Franııırz 
~nlD <Jebellt.ank'ı bom
helunal•rı bu harpte teMdöt e
clllea pribeJerden bir nibnunedir 

Amerika 
Memnun 

(Başı birincide) 
hamil bulunan 1ngi11z vapurunun 
torpillenmesi, sallı.hlyettar mahafllde 
ve halk arasında. büyUk bir infial 
tc\'lit etmiştir. 

Yeni Kaput Bezi 
Fiyatları 

Bir taraftan bu c·anlyaııe hareket, 
bitaraf efkarı umumlyeyi ve bilhas· 

1 

sa Amerikan cfk!rı ıımumiyesini Al· 
man usullennin barbarlığı muvacehe· 

, sındc heyecana scvketmektedlr. 

fktıııat Vekaletinin teblll'lne gö
re, ;yeni te.<ıblt olunan iplik fiyat
larını dünku nü11bamızda neşret

ml,ttk. Tebllğfn kaput ~zl fl~·at

larına alt olan kısmını da bugün 
\·erlyonu: 

2 - Kaput bezi fl~atları: 
n - Adana ve Mersin viliı.yctlerl 

dahilinde bulunan fabrikalar mamu· 
!Atından 36 metrelık kaput hezleri~şmek ve yenmek azmını ku\'vetlen- nln be 

dirmektedır. her topunun toptan azami satış 

1 
Dığer taraftan bu hareket, bUtUn 

1ngill7. \"atandaşlarının kalbinde dl>-

Tahliye edilmiş çocukları hltmll 
vapurun torpillenmesi, Amerikan er
k!rı umumiyeslnde Amerikanın İn· 

1 giltcreye yardımı lehindeki hareketi 
arttıracaktır. Esasen bu hareketin 

1 her gün yeni yeni delillerine tesadüf 
1 olunmaktadır. 

fiyatları şöyle te. .. bıt olunmuştur: 

. ' . 
~ .5 ~ ~ 4> ~ · -lıC ..., ..... 

E c: E 2 :!!! -·- -- ~ ~ =' 
:: f d .::l U) c. ..., ..: o 
d d ı:: -..... .,, .... ~ ~ ı:: c:.ı 

~ -g ~ IQ=~s~ ı:: - .Q ı. a.ı - "' 

1 Willkle, evvelki gün hari~I siya.set ~ 
1 hakkında bır hitabe irad ederek, A-

~~..!(-- ·- ..... ıc:ı-~4id 
ı- ı:: ı. .... 

a.ı ..!ı: ..... d ... 

~ ;:: o. >. .:c il> o a.ı a.ı ... ~:;,. u 

1 merika'nın ilk müdafaa hattı \'e ye
l gflne dostu olan lngiltereye yardım 
lehinde bulunmuştur. 
Amerikanın 1ngiltereye yardımda 

bulunması temayülünde wkua gelen 
tahavvülU ifade eden mflnalı bir hA· 
dıse daha vardır: Bu da Dr. Gappup 
un sormuş olduğu suallere verilen 

1 
cevaplardır. 

Doktorun suali, .şu idi: 

1 
«Birleşik Amerikayı ihtilA.fa sUrilk

liyecek mikyas dahilinde dahi 1r.gil
tereye yardım etmek icap eder mi?> 
39 haziranında. ce\'apların y{lzde 36 
sı, 39 temmuzda yüzde 39 u, 39 ağus 
tosunda yüzde 47 si tasdiki mahivet
te ol'"?luş ve son eylQl sualine verilen 
cevapların yarıdan fazlası, yüzde 52 
si tasdiki mahiyette olmuftur. 

Da kar 
Hücumu 

b 
c 
d 
e 
t 
g 

825 40 
965 47 
72!'i 34. 
780 37 
775 37 
690 34 

h 670 32 
b - İstanbul n Kayseri fabrika

ları kaput bezleri için bugUnkü şe
raite göre yukarzkl beher top fiyatı
na rnıntaka farkı olarak a..,ağıdaki 

miktarlar ilave edilebilir: 
İstanbul g tipi için 90 kuruş 
Kayseri d tipi için 50 kuruş 
c - lzmir ve İstanbul fabrlkala-

rının akala pamutundan yapacakla
rı beher top kaput bezinin fiyatına 
ayrıca &f&ğldaki farklar ilAve edile· 
bilir: 

b tipi için 30, c tipi iç.in 30, d tipi 
için 26, e tipi için 26 f tıpl iç.in 25, 
g tipi için 20, h tipi için 15 kunıf. 

BqdaJ nyatıan 

3 - Bez ve iplik satı,larında fab
rikaların ve tüccarm riayete mecbur 
oldukları hUkUmler: 

1 - Bezlerde bir top \'C ipliklerde 
bir paket toptan satış sayılır. 

2 - Paket \'e top ambalajı fabri
kaya ve balya ambalajı milftttiye 
alttir. Balya ambalaj masra.fiarı ha
kiki ma.qar:ifi teca\'Uz edemez. 

Bu masraflar, fabrikanın bulundu· 
ğu şehrin mahalli fiyat murakabe 
komisyonları \'e bu komisyonların 

olmadrğı mahallerde en yakın komis
yonlar tarafından tasvip ve tasdik 
edilmek şartile muteber olur. 

3 - Fabrikalar depolarında stok 
olduğu halde mubayaa için müracaat 
eden, bu malların -imal ve tıcaret!le 

meşgul mUşteriye, mUşterinin nor
mal ihtiyacım geçmiyecek miktar -
!arla satış yapmaktan istınkA! ede· 
mlyecekleri gibi bütün memleket ve· 
ya muhtelif şehirler için inhisar ha
linde muayyen bir \'eya. birkaç milş· 
teriye de satış \'e hakkı \'eremezler. 

4 - Fabrikalar, iplik veya bez 
satışlarmı müşterinin talebi haricin
deki bir miktar, nevi veya diğer ma
mulAtından alınması gibi kayıtlarla 
takyit edemezler. 

5 - Fabrikalar, her ayın birinde 
\'e on ~inde kendi mamullerine yu
karıdaki fızam1 fiyatlar dahilinde tat 
blk edecekleri ı:ıatış flyatlannı ma
halll bir gazetede ve Ankara veya 
tstanbulda çıkan gazetelerden birin
de neışretmiye mecburdurlar. 

6 - Fabrikalar, bulundukları ma· 
halde bir satış bürosu veya mağazası 
açtıkları takdirde bu büro veya ma
ğazanın satış fiyatları da fabrikanın 
azamı satış fiyatlarını tecav1lz ede
mez. 

Hindi çinide 

Kusurumuzu bilelim: Biz, fazi
letin ve fedakarlığın kadir bil
mez, unutkan mirasyedileriyiz. 
Elimize geçen hazinelerin kıyme
tini, manasını bilmiyoruz. Varlı
iımız namına yapılan fedakar
lıkları çok çabuk unutuyoruz, bu 
büyük hazineyi milli ideal namı
na işletmiyoruz. Canlandırmıyo
ruz. Yapılan fenalıkların hikaye
ıini toplu bir tekilde duyuyoruz. 
Buna mukavemet ve mücadele 
1Ureti1C- gösterilen fedakarlıkların 
hikayesi iae pek çabuk hafızalar
dan siliniyor. Daha fenası, bu fe
dakar insanların hareketleri hak
kında kendi zamanlannda yayı· 
lan yalanların hikayesi üzerimiz
de iz bırakıyor ve hakikati kıs
men örtmeğe kafi geliyor. Sonra 
aramızda hali y&flyan meziyetli 
in1anlara ıgördükleri hizmetlerin 
değil, yalnız ıu vexa bu hakiki 
veya uxdurma hata ve kuıur~ 
larının damgasını vuruyoruz. Bi
rinin ~emlekete fU veya bu hiz
metini zikrediniz. Muhatapları
nızdan çoğu guya b&1ka birini 
methetmekle kendisini zemmet
mipiniz gibi eza duyar: 

Büyük Bir 
Hava Akını 

<Batı hlrinr"te> ~ff..tı Leblae 
YAA.Y- (Ba,l birine-ide) açık ve müdafaasız bir §ehir ol-

duğu hakkındaki beyanatına ge- \'0"'8UJOr bardıman etmişlerdir. Japon tay-
lince, Londrada Dakar'ın büyük yareleri hududu aştıkları zaman 
bir hava meydanına m;lik mü- Son gu .. nlerde piyasamıza fazla ahali muntazam bir surette sığı-(llafı birincide) ki · · .. f 
him bir deniz ve hava ÜllSÜ oldu- miktarda buğday gelmi§ olması· na ara gırmı,. ır. 

Kuvvetli bombardıman tayyare- k b H f 24 (AA ) Ja ğu beyan edilme tedir. En son na rağmen fiyatlarda niabi ir ay 0_!1g, • • - • 
si 'rupları, Fleaaingue, Anvers, haberlere göre İngiliz bomba ve oynaklık kaydedilmektedir. Es-

1 
ponlarla Fransız kıtaatı arasında 

- Bırak canım onu, der, fU 

ve bu ku'suru var •• , Nelerini bili-

Dunkerk, Üstende, Zeebrugge, obüsleri bu hava meydanını e- kişehir, Kütahya ve Polatlı mer- cereyan eden . muha~ebeler sa
Havre, Calais, Harphleur, Brest- hemmiyetli surette hasara uğrat- kezlerinde de buğday fiyatları bahleyin saat bırde el ~n devam 
de lima~ tesisatına, doklara ve mıştır. yükselmek istidadını göstermi§tir. etmekte bulunuyordu. iki Japon 
aeyriaefaine de hücum etmiştir. Franta, Dakar'a Taarruzu «Harı> Eskişehir malları yerinde altı bu- tayyaresi düşmüştür. Fransız ka-

Bir Haftada Almanlar 265 Sebebi» Saymıyor çuk kuruştan, Kütahyanın beyaz dm ve çoc~kları_ h~dut ı:nıntaka-
Tayyare Kaybettiler Londra, 24 (A.A.) - Vichy- buğdayları 7, 1 O kuruttan ve Po- sınd~n gen çekılmışlerdır. Hay-

Londra, 24 (A.A.) - Sala- den bildiriliyor: tatlı malları yedi buçuk kuruıtan fong da bulu!,lan ~r~nsız ~em.u~-
rim, nelerini... hiyettaır. membalardan öirenildi- Fran11z Haricbre Nazın Bau- -nldıiına sıöre kilo bqına 10 - l":n• J~ponların ~n ~eQ Hın~ıç!-

Bazılarımızdaki bu kötülemek iine göre, 21 eylul gece yarısı bi- douin, Dakar'a karşı yapılan in- 12 para tereffü olmu§tur. Evvel- nıye gırmek suretile ımza e~ılmış 
meyli, mirasyedilikten de ağır ten hafta esnasında, İngiltere ü- giliz taarruzunun bir charp sebe- ce düşmüş olan arpa fiyatları olan itilafnameyi ihla~ et~lf ol
bir ıey ••• Bir adamın fani vücu- zerinde yapılan muharebelerde bi> teşkil etmediğini ve fakat o- dünden itibaren beş para yüksel- duklarını beyan . etmııl~r~_ır. Bu 
düne bir bıçak batırırsak bunun Almanlar 265 tayyare kaybet- radaki Fransız kuvvetlerinin da- miştir." Satışlar devam etmekte- itilafname mucibınce, Çın ın ce-
bir cinayet olduğunu, bir daha m",lerdir. yanmak için emir aldıklarını bil- dir. Tereffüün başlıca sebebi bir nubunda bulunan ordu.ya ~e~-
üzerim~den lekesi silinmez bir nsikere Oaerine Hücumlar dirmiştir. taraftan Toprak Ofisinin mal top- sup hiçbir Japon ~eferı,_ yenı ?ır 
auç işlediğimizi takdir edebiliyo- Londra, 24 (A.A.) - Bu aa· Buna binaen İngiliz hükumeti, laması ve yeni buğday fiyatları- itilafname imza edılmedıkçe Hın-
ruz. Fakat ebedi bir mahiyeti 0

• bah düşmanın pek büyük bir ha- Dakar açıklarında bulunan Jngi- nın Ofisçe tesbit edilmesi, diğer dic;iniye girmiyecekti. 
lan namusa, töhrete, fazilete, me- va filosu görülmÜ§tÜr, Bu filo, !iz deniz kuvvetlerine kuvvet is- tarahan beyaz mallara ve ma- Done • Deng Fransız: Garnizonu 
ııyete; sahiplerinin haberleri ol- ·Times halici üzerinden Londraya timaline karşı kuvvetle mukabe- karnalık, francalalık un için faz- Tealim Oldu 
madan, kendilerine müdafaa im- doğru gitmekte idi. Tayyare dafii le edilmesi için talimat vermiştir. la talebin devam etmesidir. 
ka·nı vermeden bırak sokmayı, b t 1 ··ıh"• b" manıa a- --'-- D-'- • z. F:ı _ __:_d ,.. a arya arın mu ı.. ır Alnı......- --.ar ı pt .-cın e Yeni Sabn Alma Merkezleri vurmayı, öldürmeyi pek çokları- teşi, düıman filosunu dağıtmıştır. İmitleı-
mız marifet sayarız. Hatta bunu Londra mıntakasında tehlike işa- Londra, 24 (A.A.) _ Hür Ankara, 24 (Telefonla) -
Yapmakla zekamızın parlaklığını t" ·ım· •t"r Dü" · t k.. gı"ren bı"r 

re 1 ven ı .. 1 
• Fransa umumi karargahının bir n merıye mev ııne 

1abat ettiğimizi sanırız. Londra, 24 (A.A.) - Dün tebliğine nazaran, Ceneral de kararname ile hükumet memle-
Memleketimizi bir tarafa hıra- gece Londranın önünde tayyare Gaulle, son zamanlarda Alman- kette yeniden dört hububat satın 

kalım. Mensup olduğu memleke- da" fiı" bataryaların mania ate•i ile 1 D k · k · t' 
" arın a ar ı zaptetme nıye ın- alma merkezi açml§tır. Bu suretle te dünya ölc;üsile en geniı. en bü· tevkif edilen Alman tayyareleri, de bulunduklarına dair malumat 1 

..::L hizmetlerde ve fedakarlık- bombalarının ekserisini payitah- müstahsili korumak üzere açı an 
7..... elde etmi§tir. 
larda bulunmuı, namus ve dü- tın varoıla;ına ve lngilterenin ce- Alman boyunduruğu altına satın alma merkezlerinin adedi 

Tokyo, 24 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Umumi karargah, dün 1&bah 
saat 1 1 de Dong - Deng' deki 
Fransız garnizonunun teslim ol
muş ol4uğunu bildirmektedir. 
Japon askeri heyeti reisi, Don& -
Oeng mm takasındaki Fransız kı
taatı kumandanı Albay Boulet'' 
nin ölümünden dolayı teessürle

rüstlük mefhumunu en yüksek nubu ıarki havalisine atmıılardır. girmek istemiyen halkın arzusu seksen dokuza baliğ olmaktadır. 
derecede korumuı bir devlet a- Projektörler tarafından bulun- üzerine hür Fransanın ıefi, Fran- ============================= 
damına bütün tarihte misal arıya- dukları nokta tayin edilen laakal sız Garbi Afrikasına gitmiıtir. İstanbul P. T. T. Müdürlügu"' ··nden: 

rini bildirmiştir. 

lun, Mithat Paıa, hiç ıüphe yok iki tayyare düıürülmüıtür. Vichy, 24 (A.A.) - Fransız Ami-
ki. ön safta gelir. Mithat Paıanın, Londra, 24 (A.A.) - İngiliz hava rallik dairesinin tebliği: İdaremiz ihtiyacı için 650 adet çuvalın alımı açık ekelltmeye ko
~aat Banka11 tubelerine nasılsa nezaretl istihbarat servisinin bildir- 23 Eylfilde, iki zırhlı, bir çok kru- nulmuştur. Eksiltme 16/ 10/940 çar~mba saat 15,15 de B. postahane 
uılan resmi, merhumun yüzler- diğine göre Berlln üzerine son hUcu- vazör, torpido ve asker nakliye gemi- binası ka~xamda Valde hanının iki.,.ci katında idaremiz U. depo muha
:e aahadaki büyük hizmetlerine mu y~pan tngiliz tayyareleri filosu, sinden mürekkep btr 1ngilız filosu, sipliği odasında toplanacak müdürlük alun satım komisyonunda yapı-
1iabetle ancak ikinci derecede Alman hUktlmet merkezi üzerine fim Dakar önüne gelmiştir. lacaktır. 
ıelen birini .!B'özümüz önünde ya- diye kadar gönderilmif olan filoların Sabık general de Gaulle, Fransız Muhammen bedel beheri ııo k~, hepıinin 71~ lira, muvakkat te-
.. byor. Hizmet ve fedakarlık en büyüA'UnU tefkil etmif ve Berlin makamlarına fehrl terketmelerini mlnat 53 lira 63 ku~tur. 
iolu bir hayattan sonra idama elektrik santrallarıla gaz fabrikala- bildirmiştir. Fransız makamları, bu Isteklilerin olbaptaki mühürlü numune ve şartnamesini görmek ve 
nahkum edilen büyük ıehidin rma hücumlar yapılarak genl9 hasar Ultimatomu reddetmişUr. Bunun ti- muvakkat teminatJannı yatırmak üzere çalışma günlerinde Büyük Pos-
ıatırasını gelecek nesillere tanıt- wkua getirllmlftir. zerine, İngiliz filosu, 96hir üzerine tahanede mezkQr mUdUrlUk ldaı1 kalem levazım kıamına ekııiltme gün 
ıaak ve minnet borcunu bir dere- olmak ateş açmıştır. ve saatinde de 940 senesi için muteber ticaret odam vesikası ve muvak-y ld Hepsi Berlin mıntakasında 
:eye kadar ödemek iç.in •Y• ı ız- üzere, garp filosu elektrik santralı :Muharebe esnasında denizaltılan- kat teminat makbuzlle birlikte komisyona mUracaatlan. (9092) 
la idam kararının verıldıgı yere 1 mızdan birisi, Persee, bir İngiliz kru-

• "b"d d"k . d .... d""k .. } ile Wllmersdorf, Charlottenburg, Klin vazo··nıne kahramanca hUcum cder-tar a ı e ı meyı uıun u mu ~enberg ve Moablt elektrik santral-
~118Ün Mithat Paıa hakkında ~ teker teker devamlı bombardı- ken batmıştır. 
mkçe yazılı eser, oğlunun yazdı- manlara. hedef te1'kil eylemi.,tır. Bir De Gaulle'un emri altında, Daka-

bir. iki kitaptan ibarettir. Hal- rm cenubuna dört ve ,arkına iki as-çok yangmlann çıktığı gl:SrOlmUştür. 
ıuki ecnebi liııanlarında düzine• Bir tayyare, 130 kilometre mesafe- ker çıkarma teşebbüsü yapılmıştır. 
erle kitap bulabilirsiniz. den müşahede edilen ib~ büyük yan- Bu teşebbüslerin hepsi geri ptiskUr· 

Ya İstiklal mücadelesinin tari- gın çıkarmıştır. Diğer bir tayyare, tillmUştür. 
i B "k l 1 k Bu mu\•affakıyctsizlik ka,.,.ısında, } unun ve11 a arını top ama bUyük elektrik ııantralmda dört muh ·"' 
caı harekete geçtik mi} Bu epiz telif noktada yangın çıkmış olduğu· lngliiz amirali, saat 1,80 da ikinci bir 
:ıücadelede derece derece rolü, nu haber vermiftir. WUmatom göndermiş ve İngiliz kuv-
edakarlığı olanların bir kısmı öl- \'etleri ile Daknra bizzat hUcum et-
ıuttür. Bir kısmı yaşıyor. Bunla- mek mecburiyetinde kalacağını, sa-
1 °bugün vesikalarla tesbit etmez- ve gelecek nesillere ait bir bor- bah saat 6 ya kadar şehir teslim ol-

İstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekilliğ'l Köy EnstitU!ert için satın alınacak aşağıda ciıuı ve 

miktarı yazılı pelerinler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Bu pelerinlerin muhammen bedeU 613~ lira ve muvakkat teminatı 

( 4601,25) liradır. İstekliler bu pelerinlere ait tart.name ve nUmuneleri 
İstanbul Maarif MüdürlUğU Yardirektörltlğilnde görebilirler. 

Eksiltmenin 11 Birtnciteşrin Cuma günü saat H te latanbul Maarif 
Müdürlüğü binasında yapılacatı ve kapalı zarfın en geç saat H de alı
nacağl ilAn aıunur. (9077) 

Etyanm cinsi MJktan Bellerinin maham~ f~atı 
Lira Kr. S.. 

l'ektn 
Lira 

ek, doğruyu yalandan ayırmaz• cumuzdur. mazsa istihk!mları tahrip edeceğini Pelerin 
ak gelecek nesiller, Şiledeki Bir milletin varlığı, fertlerin ve kıtaıarının şehri işgal eyllyeceğinl 
.hramanlık gibi hamaset efsan~- kendi ıahsi menfaatlerinden ya- bildirmiştir. Umumi vali bu Wtima
ı.M .. i nereden duyacak} Memle- pacakları fedakarlıklara dayanır. toma da red ue\'abı vermiştir. 

6000 10 22 50 «61350> 

"'... fed k 1 " Muharebe devam ediyor.· eti yeniden hayat ve istiklale Bize bu a ar ıgı seve seve, 

Sahibi ve Netriyst MUdtırtı: Ahmet Embı YALMAN 
Buıldığı yer: VAT AN MATBAASI 

aYu9turmakta en büyük hizmeti cota coıa yaptıracak saik, daha 
len Atatürkün hayatı hakkında büyük fedakarlıkların gözümüz 
ile doğru, rlüriıst bir kitabımız önüne konulan örnekleridir. De
'' mı) mek ki faziletli ve fedakar insan· 

Memlekete fedakarlık edenler, !arın iyi misali, bir milleti doiru
ısden ne abide, ne kitap, ne mü- dan doğruy_!l ya§&tan mühim bir 
Uat bekler. Hakiki fedakarlık, manevi _gıdadır. 
akabili düıünülmeden yapılır. Evet, bu bakımdan bizim ha
endilerini unutursak ölmüılerse zinelerimiz aeniıtir, çok geniıtir. 
ahlan ezi. duymaz, yaııyorlarsa Fakat unutmıyalım ki, mirasye
ialeri çıkmaz. Bu miras~ediliğe dice aarfedilmeye dayanacak hiç
ilaayet vermek, onların hatıra- bir hazine yoktur. 
• b91 dejil, kendi k~ndimizc Alamet ~ YALMAN 

Teleloa ı 18147 

Bil i ŞİŞLİ 
All& • ILB • OBTA • 

• 

TERAKKi LISES 
Tedri9 ve t.erblyeslndekJ dcldlyet devlet bntlbaıılan aetkıelerDe llablttir. 

ı - Talebe kaydı, her &1lD saat 9-18 e kadar Halli JWat P.,a konatJnda yapllır. 

••••• 
2 - Arzu edenlere mektebin mafueal talimatnamesi poet.a ile gönderilir. 

TATiLi 1 
a - Kayıt için nlllerfD bizzat mektebe ıMneleri ~· 

Nlşantaşı • BmneU \"e Çınar OaddeJerlnd 

Blçltlr Yerde Şallell Yoldu, '•lntu.t 

VATANDAŞ 
En Nefis Salebi, En Halis ve Sıhhi Baharatı Yalmz 

ÇAPAMARKA 
MUST AHZARATINDA BULACAKSIN 
Beşiktaş: ÇAPAMARKA Tarihi Tesisi 1915 

Yeni Kolej•::" 
iLK. ORTA - LİSE 

Tabi••• Sıruelwller il • T 1 K I & Ç 1 L D 1 
Mttclü:rtl - Etki Şl9li Terakki Direktörü: M. Ali ffa9met Kınıa 

Huıruslyetlerl: YABANCI DİLLER öGRETlMtNE genif mikyaata 

ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin 

çalıfma ve inkifafı, sıhhat ve irızibatlle yakından ali.kadar oimaktJr. 
)ı(ektebin denize nazır kalöriferli teneftllshane ve jbnn&Btikban..S 

vardır. Hı•r gün saat (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: •111>9 

Memur Alınacaktır 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
A - TeşkilAtımızın taşradaki münhal memuriyetleri içın Iatanbulc!a 

14/10/940 pazartesi gtinü bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
B - İmtihana girmek i11tıyenlecin &Wıda yazılı vuıf ve f&l"tl&rı 

haiz olmaları la.zımdır. 
ı - En az orta. tahsilini bitirmiş olmak 
2 - Askerl!gini yapmış olmak veya mUeccel bulunmak, bllhuaa her 

iki halde de son yoklamalarını nUfus cUzdanmda kaydettirilmi9 olmak 
3 - 21 yqından qağı ve 30 yaşından yukarı olmamak, 
4 - Her iklimde vazıfe görebilecek derecede sıhhatli olmak. 
5 - Akrabasından olmıyan iki zatı referans olarak g&stermek, 
e - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evll bulunmamak, 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmamak, 
C - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı mtisbite ve üç fotofra!la 

birlikte Galatada rıhtım caddeeinde Veli Alemdar hanında Umum mü
dürlüğümüz memurin şubesine d0/10/ 94.0• tarihine kadar müracaat: 
etmelidirler: 

İmtihan mevzuu şunlardır: 
1 - Heaap ve hendese 
2 - Yazı 
3 - Umumi malQmat cHayat bilgisi, coğrafya> 
4 - Lisan ckonuşma ve yazma• lhtiyarldir. 
Ecnebi liaana vakıf bulunanlar hangi lisanı bildiklerini dil~etertnı 

yumalıdırlar. 

NOT: 
ı - İmtihan neticealnde ayni derecede muvaffak olanlar araamdan 

yabancı Haa.na vakıf bulunanlar tercih edilir. 
2 - İmtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine 

göre haremdeki dereceleri Uzerinden ücretleri tesbit edilerek ~ri 
yapdır. 

3 - Tayin edilditJ mahal ve vazifeyi tebliğ tarihinden. itibaren on 
b8' gttn zarfında kabul ile vazifesi baıpna gitmlyenlerin tayin hakları 

iptal edilir. (8611) 

1 o. e v ı et O e m i r y o il a rı 11 an ı a r ı 1 

Muhammen bedeli (860) Hra olan 100 adet gaz ve benzin koymak 
için galvanize saçtan mamul musluklu ve kapaklı 50 kiloluk bidon 
(7/10/l!MO) Pazartesi günU saat {10.80) on buçukta Haydarpq&da Gar 
binaaı dahilindeki komi8yon tarafından açık eksiltme U811lile aatm 
alınacalttır. 

Bu • girmek iateyenleriFI (63) lira (75) Jcunıf)uk muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme günü aaattne ka-
dar komisyona müracaatları lbımdır. · 

Bu ife att ,.rtnameler komiayondan parasız olarak ctatrtıımak· 
tadır. (8921) 

* Muhammen bedeli (1-020). lira olan 2000 adet gömme kapı kilidi ayna· 
ıı (pirinçten) ile 2000 adet pirinç kapı kolu (9/10/19•0) Ç&rfamba ıtın• 

aaa.t (11) on birde Haydarpa.şada Gar binası dahilindeki komisyon ta· 
rafından açık eksiltme uaulile satın alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin (76) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği veeafkle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lAzımdır. 

Bu ite alt f&l"bıameler komiayondan parasız olarak dqıtılmaktadır. 

(896e) 

BiBi FIYZIATI ' 

Yatılı BOGAZIÇI LİSHE Hl. Yatısız 
KIZ ve ERKEK AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana - ilk - Orta - Lise 
..,.aar ..... et.eldedlr. Denlere Tefrbdew• 

'ftllll lllrlMe .. ,ıaaaoaktır. Teleloa: 31111 

Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
18 Numaralı U1n - Zahirenin perakende salıflarnıda evvelce tes

blt ve i1An edilmiş olan yüzde on kAr \addfnbı azami yillıda on befe, 
Trabzon yağlarının perakende sa~larmdaki o/o 15 kAr haddinin de 
azam! % 20 ye çJkanlması muvafık görWmU9tür. Trabzon ytğlan için 
kabul edllmif olan bu nlsbet Urfa yağlanlla ı,Arnll olmayıp dit• J'.1111· 
ıar eekiai slbl azamı % 16 kir baddile aatıl&caktır. (9126) • 


