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AHMETEMlN YALMAN 

"&7t Fiyatı: 5 Kuruş SİYASI GAZETESİ 

İngiltere İle Ticaretimiz 
Genişleme Yolunda 

lVIij.zakerelerde Bir Prensip 
Beraberliğine Varıldı 

.rı::::•'a, !5, (Telefonla) - 1nıtıtore Ue olan lktısadi 
llıaııı betıerlmlzln daha genlş ,.e umumi hlr şekil al· 
rıııru ııa alt nılizakerclcrde blr prensip beraberliğine va-

l\lllzakerdcr pek iyi bir ha,·a itinde lnki'l8f etmiştir. 
hd haftaya kadar tamamlanmMı umulmaktadır. 

Ştır. 

Ge~kl anlaşmada lngilteredekl kredimize karşılık yüz
~lp 11 rnUbayaatmım doğrudan doğruya İngtıtereden 
lllı lluunız şarttı. İmparatorluğun .sair kısımlanna yal
'1!rg)ib:de 26 B)Tılmıştı. Son anlaşma mucibince i<'ap e
~e Yllıdc yü:ı mUbay-yı Hindistan, A\·ustralya, KB· 

Bugün Bura yolu Uz.erinde toplanan nakll:'.l"ll ,·ıııJye

tinf! göre yeni anıa.,ma, mühim neticeler 'ereceı.-tır. 

Piyaıııanın sıkıntısını çektl~l çu,·aı i~inln halli d«ı bu l!a· 
yede kolaylaşacaktır. Bnıttin plywıamıza bir milyon 
çunl gelmlt bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı ile 
en Adi ban ihtiyaçlar kartılanacaktır. Ticaret Ye
kAletl bu l,e 1Aytk olduğu ehemmiyeti ,·ermiştir. 

'e diğer )erlerden yapmak mllmkUn olacaktır. 

Harbin İlk 
·Safhası 

Neticelendi 

Berline Büyük 
Ve Şiddetli Bir 
Hava Hücumu 
Daha Yapıldı 

(De,·amı: Sa. 4, Sil. S de) 

Tahrif ve 
Uydurma 
Yoluyla 

Propaganda li~bin Akdeniz ve Afrikaya 
tlalcU karan, İngiltereyi Wili.
d~ vazgeçildiğine' ve lngiliz 
ıııun h . t • • !!-~:.. -ı... _ arp ezmm ~un '!r-.. -
lnıa delildir. · 

'<aıarı: Ahmet Emin YALMAN 

~ nkara, 25 Eylul (Başmu
lal harririmizden) - Bu haf
elt ~r. gazetenin kuruluş ve sayısız 
a 1iklcrj tamamlayış devirleri idi. 
d ı.ınun için haftalarca kapalı oda
b '·. rnasa başında çalışmak mec• 
lllı.ırıyctindç bulundum. Böyle 
Yı laa başı uğraşması biraz uza· 

0t~ İnsan havasız kalmıı gibi 
t ı.ıyor. Hadiselerin canlı tarafile 
elllasının azaldığını duyuyor. 

İtalyan Radyosu As 

Bombardımanına keri Muharririmizin 

Devam Olunuyor Bir y~zısını tamamile 
Nevyork, 25 {A.A.) - Reu· tahrif etmiştir. 

İstila Üslerinin 

h 
1
Nihayet tahammül edemez bir 

y' c geldim. İlk fırsatta Ankara· 
11 fırladım. 

Y Daha trende iken hava değişi-

ter ajansından: 
Alman payitahtından buraya 

gelen haberlerde Berlin'in, bugün 
sabahleyin erkenden bir tayyare 
hücumuna maruz kalmış ve bu 
hücumun saat 3 e kadar devam 
etmi~ olduğu bildirilmektedir. 

İngiltereye Alman Hücumlan 
Londra, 25 (A.A.) - Hava 

Nezareti tebliğ ediyor: 

İtalyan radyosu bir iki gtln evvel 
~u garip fıkrayı dUnyaya yaymış

tır: 

cVatan'da au.keri tenkitler neşre
den Albay Moolt ısakmar Mısır ha· 
rekı\tı lıakJundaJd makaleslndo l.Ua
retal Grazlanl'nin Habeljlstaııdaki 

şanlı fütuhatına, tayyarelerle hal-
yadan naınl malzeme 'e Sbker tıev
kettlğlne, hlnlen·e ton ~yayı ha,·a 
yollarile nakle mu\affak olduğuna. 

or A k · d b' b' · · 
11 • n ara trenın e ır ınnı ta· 
t~lllayan az... Her adımda bir 
.,. nıdıkla karşıla~ıyorsunuz ve o 
~aıta ile de canlı hayatın bir par-

24/25 gecesinde Londra mm· 
takası yeniden Alman tayyarele
rinin başlıca hedefi olmuştur. ln-

k 
,, k temas ediyor 'e Faşizm kunetlnln 

gilterenin diğer a samına, ıs oç-
1 k · d Mı ardaki harekAtta İtalyan ordu-yaya ve Galles mem e etme e 

bombalar atılmıştır. rmna rehber oiacafını beyan edl-

rı sına kavuşmuş gibi oluyorsu• Londra mıntakasında yangın- yor.» 
ı.ı~. -

ba~~ kadar uğraşırsanız uğraşın, 
ti ~1 harpten ba§ka bir mevzu 
Y ~crınde devam ettirmeğe imkan 
h ok. Trendeki yol arkadaşlarile 
d ep harp bahsi oldu. Ankarada 
rı~ kirne rastgelmişsem yine dö
k Up dolaşıp ayni bahis üzerinde 

llrar kıldık. 

lar çıkmış ise de ekserisi sür· atle 
bastıi-ılmıştır. Birçok binalar, ha· 
ııara uğra,mıştır. Bazı hastanele
re isabetler vaki olmuıtur. Birkaç 
kişi yaralanmııı, birkaç kişi ölmüş 
ise de bunların sahih miktarı he· 
nüz malum d;ğildir. 

Diğer cenubu şarki aksamında 
ölen ve yaralananların miktarı 
az, hasarat mühim değildir. 

Maamafih bir şehirde bomba· 
lar, yangın çıkmasına ve bazı 
kimselerin telef olmasına sebebi
yet vermiştir. 

Galles memleketinin §İmalinde 
bir kasabada bazı evler hasara 
uğramış ve nüfusça zayiat olmuş-

d ~cticede; harp vaziyetinin biz. 
'>~it 1 ~elikki tarzı hakkında kü
ııu bır anket yapmış oldum. Bu· 

11 l derleyip toplayıp size kısaca 
~f at~ak isterim. Öyle aanıyorum 
le'. hırçok kafalardan çıkan fikir· 
"rın bu özünü, kendi kanaatinize 
.,c hadiselerin gösterdiği manza-· ~ ~~ nah· uygun bulacaksınız. Şurası- Memleketin diğer aksamında 
le . ıç tüphe yok: Dünya hadise- da yangınlar çıkmış ve hasarat 
ei~~c. aiıkin bir gözle bakmak ve vuku bulmuş olduğu bildirilmek
~~ ıatikametini ölçmek için bu- tedir. Nüfusça zayiat azdır. 
ttı.. Ankaradan daha müsait bir Dün 23 Alınan Tayyaresi 
.... l.ıtahede noktası tasavvur edile-
···c~. Dütürüldü 

Kanaatlerin özü şurada topla- Londra, 25 (A.A.) - İngiliz 
(~0r: 19 39 • 1940 harbinin Hava. ".e Da~~~ Emniyet Neı:a-
l'tıu arn~ muharebesi çoktan ol- retle:.mın teblıgı: . .. 
bctş, .bıtmiş, Almanlar bunu kay· ı ?uş?1an .. tayyarel~rı, .bugun 
k mı lerdır. Hitlerin son nut· Brıstol c hucum etmışlerdır. Sa-

1.lnda buna dair açık bir itiraf hil ve Bris'tol etrafına bombalar 

Proeaganda maksadile göz gö
re göre bir hakikati tahrifin ne 
kadar ileri gidebileceğini İtalyan 
radyosu bu neşriyatile ortaya 
koymuş ve aksettirdiği haberle
re ne kadar az kıymet vermek 
icap ettiğini bir defa daha gös
termiştir. 

Albay Mecit Sakmarın 20 Ey
lul !!ayımızda ( İtalyan.n Mısırda
ki ileri hareketi) bafılığı l&ltında 
yazdıiı askeri mülalaada ltalyan 
radyosunun söylediği noktala;-a 
temas eden hakiki satırlar !}Un· 
!ardır: 

c... Mareşal Graz.Janl Habeşistan 
harbinin Ual:'.1'8 Somallslnden Gor
rohay Magalo istikametinde 17imale 
harekat yapan ve en sıcak bir mın· 
takada ,-a:ılfe deruhde etini! olan 
bir kumandandır.» 

c .•. Hatıra e"·velA lnglfü.Jerln lehi
ne olarak çöl gelmektedir. Susuz 
bir çölti ı;~çernk bü)'iik harekat ~·ııı, 
mak zor bir iştir. ilahe.<: harbinde 
ttal:vanların bin ton enak '"e cep
han~~i tayyare ile taşıdıklarını hl· 
U:voruz:. Gerek Danagll ct"henncmt 
~JUnde hareket yapan mot.örhi bir· 

(De\·amı: Sa. 4, Sü. 1 df') ~~rdır. Hitlcr, öfkc.li bir ~esle ko· (De,aıııı: ısa. ·i, Su. l de) 

ıi~·lllug ve Almanyanın, (ngilizler ====-~=================:=-=-==::::::-:== 
be 

1 
uç ı nelik bir harp için değil, 

dı-ş aenelık bir harp için hazırlan
k1~1111 soylemi§tir. Halbuki ya
tınd:akitlere kadar olan nutuk!a
lfilt h:p yıldırım harbinden, in· 
iin~tcnın yakında istila edilece• 
llın ~t' Churchill ile arkadaşları· 
rıy . anar' '\ya sav~mak mecbu- 1 vllt~:~de kalacaklarından bahis 

Ha b· ıı.ınd r 1.n ilk safhasında mevzu 
iat /kn ıbaretti: Ya Almanlarııı 
ı.ıs~. 1 leri yıldırım harbi usulü 
, 1 

1111 çıkacak ve lngiliz müdafaa· 
lcr~~aturul caktı, ) ah ut da lngiliz
h tarafdar bulundukları uzun 
o)~P _tezi. kazanacak ve her vakit 
l'rıa u~ g!bi İngilizlerin yanına za
tıla n keQılen kuvvetli müttefik ka-

ca tı. 

llug\in ·- k 1 il. · k • b" ·~ ....-.ı ngı ız tezı atı ır 
\'~ galebe etınİ§ bulunuyor. 
S>~ ~in ilk safhasını İngiltere 

bır surette kazannu1tır. 
(Devnn:u: Sa. 4, ısu. 2 de) 

İstanbula Dönen İtalyanlar 

Yaz tatilini geçirmek için ltalyaya gitmiş olan 250 ltalyan ta
lei2_csi dünkü ekspresle ~ehimi-e dönmüşlerdir. Bunlardan yüz 
kadarı, mekteplerine devam için kmire sid~ceklerdir. 

Askeri Vaziyet 
Ya.zan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

Bühln diinyanın dikkati Manş 
ahlllerlle LondrB üzerine toplan
mış bulunduğu ,.e Mısır seferinin 
başlamasına intizar olunduğu bir 
zamanda, biri Asyanın cenubu 
şarktslnde Fransı:ı Hlndlçinl inde, 
diğeri Afrlkanın garblnde ı>akar
da ufak mikyasta olsalar dahi e
hemmiyetleri bUyUk askeri hare
kit ba.şgö11terrnl":ttr. 

Japonların gaye5l 1nglllzlerln 
Pa ifil< denizinin oenuJ> ağzında· 
ki en hü~ ilk mli!ıtııhkem deniz üs
sü olan ıslngapuru karadan da 
\Urmllk lmkAnını ele gorlrmek u
retlle Pasifik üzerinde hAklmiyet 
teminidir. Bu hareket A\·rupa 
harbinin Pasifike de ıuçraması \e 
Japon • Amerika harbinin lil< ha· 
zırlığtdır. 

Dakara gelinre mihver devlet· 
lf'.rlnln maksadının Atlantikten 
gQ!:e.n Omltburnu deniz yolun 
tehdit etmek wı c·enubi Amerika 
lle ha\'a muYasalMını tekrar ihya 
etmek olmakla bcmher bu mnk-
adın sonu nihayet Atlıt.ntlkte A· 

merikaya dokulUl("Bktır. Tokyo -
Berlln - Roma mUsellcslnln en•el
re pek açık olarak anlaşılamıya.n 
mfı.n&bı bu &lll'etle ta,·au.uh etmı, 
ollM.'.aktır. 

U Eylfıl Alman gündüz hücu
mu ku"·'"etli fHolarla Londraya 
müte\'C<'Clh iken 25 Eyini hilrum
ları yine kun·etıı flloluila olmak 
U:r.ere cenubu garbiye kaymıştır. 
1ngllizlerln l\lanş Jlmanlarma yap
tıkla.rı gece hUrumunun şiddeti 

artmakla kalmamı~, l'tfanşın en 
garp köşeı;lndekl Brest Umanı dil 
hedefleri arasına girmiştir ki, 
garp mıntakalarında da Alman 
hazırlığının me,·cudl_Yetlne bir lşa· 
rettir. 

2-l/25 gecesi hulutlann tnnare
ye müsait, fakat topçuya hiç mü
sait olmBması, yarın lslerıle de 
ayni ''&l.iyet tahakkuk ederse 
tayyare taarruz lnı"·,etınln inki
şafını. blllikls mttdafaa kun·etı
nln :t.aafının artma mı mucip ola
caktır. 

Afrlka cephesinde mi.itekabll ha
ı;a taarruzJan araı:ıında l11kende
riye ve Menıa-Matruhı.in ltalyan
lıır, Tobruk deniz Us U ile ltalyan 
tayyare meydanlıınnm 1ngUlz1er 
tarafından bombalanma•" Afrika 
harbi lı:ln hazırlıklar mahlyetinde
dlr. 

Roma Kararlan 
-------

Mihverciler 
Harbe 

Devam Edecekler 

Yeni Nizam İçin 
'ı 

Siyasi Harekat da 
Yapılacakmış 

Berlin, 25 (A.A.) - Roma 
görüşmelerinin nihayete ermiş 
olması münasebetile, bugün Ber· 
linde salahiyettar bir memba, 
aşağıdaki sarih müşahedelerde 
bulunmuştur: 

Mihver devletlerinin mücade
lesinin uzlaşma payı yoktur. Bir 
uzlaşma, bir komprorqi sulhü ba
his mevzuu olamaz. İngiltereye 
karııı mücadeleye bütün cepheler
de devam edilecektir. 

Roma görüşmelerinde. İngilte
renin ezilmesi için ehemmiyetli 
meseleler görüşülmüştür. 

Mihver devletlerinin yaptığı 
mücadelede bir uzlaşma aulhü ya 
pılamıyaca~ı ve İngiltereye karııı 
mücadelelere bütün cephelerde 
deva~ edileceği demek, Berlin 
siyasi mahfillerinde ilaveten bil
dirildiğine göre, bu harbin, yal· 
nız mihver askeri hareketleri ile 
değil, fakat ayni zamanda siyasi 
hareketleri ile de y;.pılacağı de
mektir. 

Roma görüşmeleri, bittabi yal· 

nız askeri sahaya inhisar etme· 
miştir. Daha ~imdiden, umumi 
hatlarile, en büyük bir mesuliyet 
hissi ile tasrih edilen yeni siyasi 
nizamın vasfı. bugünkü inki~afı 
anlayan bütün devletleri ve ken
disinde lüzumlu hayatiyet kuv

vetleri bulunan bütün milletleri, 
Avrupa cemaatinin hukukça mü· 
aavi ôzas? yapmak arzu:ıudur. 

Da karda 
Başlayan 

Harp 

• 
iki Donanma 

Dakar'da 
Çarpışıyor 

Fransız Amir allığı 
Bir İngiliz Zırhlısı 
yana yattı Diyor 

Vichy, 25 (AA.) - Fransız 
Amirallik dairesinin tebliği: 

24 eylul günü, İngiliz hhva ve 
deniz kuvvetleri, Dakarda lima· 
na, sahil bataryalarına ve Riche
lieu safıharp gemısine şiddetli 
hücumlarda bulunmuştur. 

Kruvazörlerimiz Barbam ve 
Resolution zırhlıları ile Ktııt ti
pinden b;r kruva2ön:: mGtc-.. ddit 
obüs isabet ettirmişlerdir. 

25 Ey)ul sabahı, hücum yeni
den başlamıştır. Torpil isabet et
miş olan iki İngiliz .zırhlısından 
birisi, kuvvetle yana yatını~ va· 
ziyettc muharebeden 1,!Zaklaşmı§· 
tıı. 

Fransız Tayyareleri Cebelitank'ı 
Bombaladı 

Vichy, 25 (AA) - Havaa 
bildiriyor: 

Daknr'ın bombardımanına mu
kabele bilmisil olmak üzere mü
him bir Fransız hava kuvveti 24 
cylulde saat 13 ile 15 arıtsında 
Cebelitarık limanında tersane ve 
kısmen cenup dolma rıhtımı üze
rine 45 ton bomba atmıştır. 

Fransız Tayyarelerin.in 
Cebelitanğa İkinci Hücumu 
Algcziras, 25 (A.A.) - D. 

N. B. : Dalgalar halinde Fransız 
~yyare filoları, bugün 14.45 de 
yeniden Cebelitarığa hücum et
mişler ve birçok büyük çapta 
bombalar atmışlardır. 

İngiliz hava difi bataryaları, 
bir tayyareyi düşürmüşlerdir. Mü
retteltat paraşütle atlıyarak kur
tulmuştur. 
General De Gaulle Geri Çekilmit 

Vichy, 25 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: 

Fransız makamlarının tasrih 
ettiğin~ göre, Dakar' a kar§ı ya
pılmakta olan harekat, yalnız İn
giliz kuvvetleri tarafından icra e• 
dilmektedir. De Caulle, geri çe· 
kildiğini ve hnrekat tcşe~büsünü 
İngiliz kuvvetlerine bıraktığını 
bildirmiştir. 
Vidıy Hük\ımetinin Bir Tekzibi 

Vichy, 25 (A.A.) - Hava• 
bildiriyor: 

İngiliz radyosu tarafından ve· 
rilen haberler hılafına Fransız 
hükumeti, G~rbi Afrikada asker 
veya sivil en ufak Alman unsuru 
bulunduğunu en kat'i surette tek
zip eder. 

~ 
bdsladea Biri 1. 

Şoförlere üniforma düşünü
yoruz. 

Posta, tahsil. icra gişeleri gİ· 
bi daima halkla temas eden bü .. 
rolarımızdaki bir kısım memur
ların kılıklan göze ilişmiyor mu) 
Resmi vazife ile güç telif edilir 
kılıkta caketsiz, kravatsız, 
bağrı açık, ynkası çözük olan· 
lar vat. Pek laübali manzara 
arzediyor. 

Ya bu büroları gişeli bölme· 
)erle kapatalım, yahut memur· 
ların yakalarını. 

intizam namına, her halde 
ikisinden birinin kr.panm,..sı la
zım. 

M'OSABAKA KUPONU 
No.3 

isim : • • • • • • • • • • • • • • • • 
Adrel: • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bu kuponları saklayıp müsaba.kanm hitamında ce
vaplaımı7.la beraber bin g5nc1enıceksiniz. 

Afrika Harbi 

Yalnız Hava 
Harekatı Oluyor 

Nairobi, 25 (A.A.) - Reu· l 
ter: Resmi Tebliğ: 

Cenubi Afrika hava kuvvetle
ri 22 eylulde Habeşistanda Sci
asciamanna tayyare meydanına 
muvaffakiyetle hücu:m etmişler
dir. 

Büyük Karibrede bombalar 
tayynre meydanındaki hedeflere 
isabet etmiş ve bir İtalyan tay· 
yaresi tahrip edilmiştir. • 

Diğer tayynreler de normal ke· ı 
şif uçuşları yapmııılirdır. 23 ey
lulde ltalyan tayyareleri Kenya· 
da biri \V aj er, diğeri Tana dere· 
si mıntakasında iki hücuma teşeb
büs etmişlerdir. 

İtalyan Tebliği 
İtalyada bir mahal, 25 (A. 

A.) - ltalyan umumi karargahı 
11 O numaralı tebliği: 

Düı:;man hava kuvvetleri T ob
ruk' a hücum ederek sivil mes
kenlere, sivil, askeri hastanelere 
ve bir limanda boş bir gemiye isa
betler kaydetmiı:;lerdir. t 5 ölü, 
70 yaralı vardır. Donanma dafi 
bataryaları bir düşman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. 

Münferit bir düşman tayyare
si Kufra vahasında sivil halktan 
bazılarının yaralanmasına ve ha
fif maddi hasara sebebiyet ver
miştir. 

.Şarki Afriknda tayyarelerimiz 
Kenya' da Boura' daki tayyare 
meydanlarını ve askeri tesisatını, 
Wajir civarında müfrezeleri ve 
Gıdlobat şimalinde Couneina ci
varında düşman gruplarım bom· 
bardıman etmişlerdir. 

Reisicumhur Meksika 
istiklalini Tebrik Etti 
Ankara, 25 (A.A.) - Meksi

kanın istiklal yıldönümü münase
betile Reisicümhur ismet İnönü 
ile Meksika Reisicümhuru arasın· 
da karşılıklı tebrik ve tqekkür 
telgrafları teati edilmiştir. 

Yıl: 1-Sayı: 39 

Suriyede 
ihtiıaı 

Korkusu 
İtalyan Heyetine 

ehdit Mektub 
Gönderildi 

Rayla Hlcumu 
Arap BusameUnl 

Körlldlyor 
Kahire, 25 (A.A.) - Reuter A

jansı bildiriyor: 
.Surlycdc 1talnm aleyhtarı ;)e· 

nl tcuıhlirler kaydedilmektedir. 
Elmı ri ?Zeteslnde intişar eden 
bir Beyrut telgrofmda ş(iyle denil
mektedir: 

Btitün :Suriye mllli teşekkülleri, 
mem1eketln ıillıai mukdddcratı
nın İngiliz zaferine bağlı olduğu
nu gö:ıônünde tutamk İtalyan he
~ eUne karşı atık~a hu umet g5s
termektedlrler. Her an bir lhtilıil
den endişe eden komisyon pek lh· 
tlyatlı hattket etmektedir. Ko
mi.yon f.ı.zasırıa bir çok tehdit 
mektupları gelmlştlr \O tl.za ta-
arruza uğramaktan korktukJan 
için gece dlJ!ln ~kınamaktadır. 

Kudüs radyo u tarafındıın ba
her ,·erilen Hayfa bombardımanı 

İtalyanlara karşı Arap hu umetı
nl bir kat dahil arttırmıştır. 

Hindiçini işgali 
Amerikayı Korkuttu 

Asya Filosu 
Takviye Ediliyor 

Çin Btlk11metl de 
Fransayı 

Protesto Etu 
Va§ington 25 (A.A.) - Reu

ter: 
Vichy hükumeti büyük elçisi 

Henri Haye, aşağıdaki beyanatta 
bulunmuvtur: 

Fransa, Fransız • Japon anlaş· 
ması haricinde, Japon kuvvetle
rinin Hindi - Çini~e yapacakları 
her türlü te§ebbüse kar§t koymak 
kararındadır. 

Nevyork, 25 (A.A.) - Ste· 
fani ajansından: 

Amerika hükumetinin Japon· 
yanın FranMZ Hindiçıinisindeki 
inki§afı endi§e ile takip etmekte 
olduğu ve Asya filosunu takviye 
için harp gemileri göndereceği 

(De,ı:uru: Sa. 4, SU. ı de) 

Arkadakiler - Adam:n bir el ayak öpmediği kaldı, mutlaka 
bir iş istiyor. 

- Zannetmem. iş için bu kadar yalvarmıya lüzum yok. Bel· 
ki kömür almak istiyor:dvr! 
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SARI \ Hopah Mehmet 
Maceralarım 
Anlatıyor 
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BORSAN R~mmenlerl~ 1:icare~ F ARABİ'nin 
Muzakeresı Bıtmedı 8 ... ınıncı 

Preveze Zaferinin 
Yıldönümü 

Yarın Barbaros Türbesinde 
Büyük Merasim Yapılacak 

Mahpus Olduğumuz 
Vapurdan Yüze Yüze 
Kurtulup Kaçabildik 
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Tercüman efendinin bildirdiii 

bu ağır hükmü soğukkanlılıkla 
karşıladım, diyemiyeceğim, kar· 
§ılamak istedim. Fakat, muvaf
fak olamadım. Fena halde sar· 
sıldım ve sarardım. Zindana iki 
gardiyanın yardımı ile geldim. 
Koğu§Un kapısı dibinde yere se
rildim, kendimden geçtim. 

Gözlerimi açtığım zaman ateş
ler içinde yanan başımı. zindan 
arkadaşım ve dert yoldaşım Ha
cı Mehmet bin Hüseyin Mcrzu
kun dizinde buldum. Bir eli ile 
yüzümü okşuyor, diğeri ile de kol· 
larımı oğuıturuyordu. Ayıldığımı 
görünce, güler yuzunu yuzume 
sürdü. Seıııinin her zamanki tatlı
lığile kulağıma fısıldadı: 

- Sahur ve metin ol ya Meh
met. Allnhın inayeti ile halasımız 
mukarrerdir in§allah. 

Hacı Mehmet İle Dostluiumuz 

radı hep karaya çıkmışlardı. Gü
vertede öğle tatili yapan biz mah
puslarla koruyucularımızdan baş
ka kimseler yoktu. Yemeklerimi· 
zi yedikten ıonra, her zamanki 
gibi, bütün mahpuslar güverteye 
uzanmıştık. Hacı Mehmetle ben 
de ıgeminin küpeştesinde bulu
nan bir halat yığınına baı koy
mu§, ıözde uyumağa koyulmuş· 
tuk. Ellerimizi heyecandan çarpı· 
nan yüreklerimiz üzerine bastır
mış, kendimizi uyuyor gibi gös
termeğe uğratnyorduk. Halbuki, 
Hacı Mehmet, denizde bizi bekli 
yen Zenbuk'u gözlüyor, ben de, 
mahpusların horultuları karıısın
da uyumamağa çalışan gardiyan· 
ları süzüyordum. İki bahtsız, 
böylece talihin naıip edeceği kur
tuluş anını bekliyorduk. Güneş
ten kızan saç güvertenin sıcaklı
ğı, bize yakın bir yerde oturan iki 
Sctrdiyanı da geV§etmiş, tatlı tatlı 
esnetmiş, nihayet sersemletmi~ti. 
İki8i de horuldamağa başla~ı~
lar, belli ki, derin bir uykuya dal
mı§la'rdı. 

Yarım saattenberi dört gözle 
beklediğimiz fırsat elimize geç· 
mişti. Yavaoça döndüm. Benim 
gibi intizar ateşleri içinde kıvra
nan arkadaşımın kolunu dürttüm. 
Heyecanda~ titreye titreye ve ha
fif bir ıe11le: 

- Hacı Mehmet... dedim •.• 
Allahın inayeti yetiıti imdadımı· 
za, uyudular ııardiyanlar. 

Nihayet Selameti Bulduk 

Yüzyüze verdik. Hem gülü
yor, hem etrafı dinliyorduk. Bir 
taraftan da bavlarımızın altında
ki halat yığınının ucunu çekiyor, 
sağıyor ve denize doğru sarkıtı· 
yorduk. Bunu muvaffakiyetle ba
§armıştık. 11. sessizce süzülüp ha
lata tutuna tutuna dt-nize inme· 
ğe kalmııtı. Halatın elimdeki kıs· 
mını halkalıyarak parmaklık de
mirine sıkıca ilmikledim. llkönce 
Hacı Mehmet, ardından da ben 
sessizce denize indik ve daldık. 

Hacı Mehmet bin Hüseyin 
Merzuk da. benim gibi bir yurt 
fedaisi idi. Hatırımda kaldıj'ına 
göre T re.blusgarbın Şatılı kabile
sinin dini bütün bir evladı idi. Ta 
T rabluııgarp cengin den Cihan 
Harbinin son günlerine kadar, o 
da yurdu için dövüşmüş, iııtiklili 
için didişmiı bir b~ba~iğit idi. 
Fettan kaderin kıyamadan düş
man eline dütıürdüğü bir bahtsız
dı. Onunla zindanda tanışmıştık. 
Bitbirimizden pek !hoşlanmıştık. 
Bir koğu§ta yanyana y_atıyorduk, 
yurt hasretile başbap. yanıyor ve 
yakılıyorduk. Uzun boyu, iri ya
pılı vücudü. hele. koca mavi püs· 
küllü yuvarlak fesinin altında pı
nldayan iri kara gözleri ve ince 
dudakları, ıeyrekçe sakalı ile her 
görende bir sevgi uyandıran nur
lu çehresi pek hoşuma gi
derdi. Diğer mahpusların bir tür· 
lü hoılanamadığı bu sert, fakat 
iyi huylu ve namuılu adamla ben 
anlnııp kaynaşmıştım. Geçirdiği 
u7.un bir hnstalığında ona bir 
kardeş gibi yüksünmeden bak
mı§tım. Ona dü§en angarye hiz
metleri seve seve yapmıştım. O 
da beni çok seviyordu. Elem ve Bir çeyrek aaat içinde dipten 
kederlerimi paylaşıyordu. ve yüzden yüze yüze Zenbuk'a 

ulaşmış, kurtarıCJlarımızın kolla-
Müsterih Ol, İki Gün Sonra rı arasına atılmııtık. Hemen yel-

Kurtulacağız kenleri açtık, elbirliği ile kürek-

• 
Bazı ihtilaflı Noktaların 

Halline Çalışılıyor 
Türk • Rumen ticaret müza- 1 rüşmder müsait bir neticeye doğ

kerelerine dün Dış Ticaret Reiıııi ru ilerlemiştir. İtilafın imza za
Servet Berkinin şehrimize avdeti manı henüz kararlaıtırılmamııtır. 
üzerine yeniden baılanmıştır. İlk Kendisile görüşen bir muharriri· 
toplantı öğleden evvel yapılmış mize Servet Berk.in demiştir ki: 
ve iki heyet arasında tesbit edilen cBazı mühim noktalarla, geri 
esaslar etrafında son bir ihzart kalmış ihtilaflı noktaların halline 
görüıme olmuıtur. Öğleden ıon- 1 B lk" b 

• l d "k" h""k. ça ııııyoruz. e ı yarın unu ta-ra umumı top antı a ı ı u u-
metin noktai nazarı etrafında mamlarız. Bu anla§ma Romanya 
müzakerelere devam edilmiş ve ile on ıekiz milyon liralık müba
geç vakte kadar sürmüş olan gö- delata iıtinat edecektir.> 

Cç Vekil Şehrimize 
Geldi 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak, 
dünkü trenle Ankaradan §ehri
mize gelmiştir. istasyonda, Vali 
ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar 
tarafın.dan karşılanan Faik Ôz
trak, doğruca, Floryada ikamet 
eden ailesi nezdine gitmiştir. Da
hiliye Vekili, iki gün kadar iıııti
rahat ettikten ıonra halkla temas 
etmek üzere doğruca darei inti
habiyesine gidecektir. 

Adliye Vekili Fethi Okyarla 
Nafia Vekili Ali Fuat Cebesoy 
da dün abah ~ehrimize gelmiş
lerdir. Her iki vekil, şehrimizde 
birkaç gün istirahat edeceklerdir. ----o----

Bir Vazifeye Elli 
Kişi Talip 

lstanbul müddeiumumiliği, 
münhal zabıt katipliklerinde 
kullanılmak için bir müsabaka 
İmtihanı iliın etmişti. Dün müd· 
deiumumilik ikinci tetkik büro· 
sunda müsabaka imtihanı yapıl
dı. imtihana 80 kiııi girmişti. Ne· 
tice bir hafta sonra anla§ılacak-
tır. 

Bakırköy adliye başkatibi va
zifesinden muvakakten ayrılmış· 
tır. Burasının münh;l kaldığı 
zannedildiğinden müddeulmumi
liğe bu vazife için elli kişi müra
caat etmiştir. 

o--

Bozuk Ekmek Satan 
Fırmcılar 

Kadıköy Belediyesi tarafından 
yapılan teftişlerde, Y eldeğirme
ninde Nikonun fırınında bozuk 
ekmekler bulunmuş ve yine Yel
değirmeninde börek ve ıimit fı· 
rıncısı Recebin, temizliğe riayet 
etmediği, Hayrettin sokağında 
francala fırınc.ısı Rıfatın da Be
lediye talimatına aykırı hareket 
eylediği görülmüş ve haklarında 
kanuni muamele tatbik olunmuş-

SelAnlkten D6rt 
Otobls Getirtilecek 

Antalya Nakliyat Şirketi, halen 
Selanikte bulunan Alman menşe
li dört otobüıııü, Belediye namı· 
na getirtmek üzere dün ali.kadar 
makamlarla temaaa girişmiştir. 
28 kişi istiap eden bu otobüılerin 
beherine 500 bin drahmi istenil· 
mekt~dir. Nakliye ve ııümrüiile 
beraber otobüsler ıehrimize o· 
nar bin liraya mal olacaklardır. 
Bu dört otobüı geldikten ıonra 
Belediye, halen tramvay idaresi
nin elinde bulunan diğer dört o· 
tobüıııle bunları, Keresteciler - E
yüp hattına tahsis edecektir. Ha
len bu hatta çalıımakta olan 18 
otobüsü de başka hatlara tahsis 
edecektir. 

Antalya nakliyat müesıesesi, 
İngiltereye ıııipariş edilen diğer 
34 otobüsü de, Basra yolile 45 
günde getirtmeyi taahhüt etmiı
tir. Bu telldf Belediyece tetkik e· 
dilecek tir. 

----o----
imdadı Sıhhi Motörü 

Alınacak 
Şehir içinde kullanılan cankur

taran otomobillerinin büyük fay· 
dala."r temin ettiği görüldüğünden 
Adalar gibi denizatın ~erlerde, 
veyahut limanda vuku bulacak 

kazalar için bir deniz imdadı sıh· 
hi teşkilatı vücude getirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Bu teşkilat için 
iki motör alınacaktır. Motörlerde 
doktor. hastabakıcı ve ilk kulla· 
nılan iliçlar bulunacaktır. 

-o---

Hileli Kantarlar 
Yakalandı 

Boğaziçi iskelelerindeki kömür 
kayıklarında kullanılan kantarla
rın bozuk oldukları hakkında va• 
ki şikayetler üzerine, dün Anado
lu tarafındaki iskelelerde ini bir 
yoklal"l}_a yapılmı§tır. Bulunan 
bozuk kantarlar alınını§ ve sahip
leri cezalal'\dırılmıştır. 

0 gün, başım dizinde iken fı· lere yapıştık, gemiden biraz 11on
sıldadığı sözler, bana bir eksir ra da limandan uzaklaştık. Tatlı 
ıribi tesir yapmı§tı. Onun giriıti- tatlı esen bir ıimal rüzgarı yelken. 
ğini bildii:im bir •halas teşebbüsü- lerimizj ıişiriyor, teknemizi cenup 
nü hatırlatmıştı. Yüreğimde sön- istikametine doğru itiyor, uçu- tur. 
meğe yüz tutan ümidi yeniden ruyordu. 

--o-

Maluller SAlnam3 
Çıkarmıyorlar 

---o-
· Hastahklı Piliç Satıhyor 

yaratmış, biraz evvel verilen ağır Akşam olmuş, gecenin karan
hükmün kararttığı ruhumu aydın- lıklarına sarınarak büsbütün sela
latmııtı. 

K d d ki b d meti bulmuıtuk. Zenbuk'u idare 
ansız u a arımı, en e Harp malulleri menfaatine 

onun kulağına yapıştırdım ve eden ihtiyar bedevi kendi dili, neşredilmek üzere bulunan bir 
sordum: yanık sesi ile mavallar okuyor, salnameye ilan dercedilmek ta

- Hacı Mehmet, yeni ve ha· gökteki yıldızlar, göz kırpar gibi lehi ile, şehrimizin bazı tüccarla-
yırlı bir haber mi var yoksa?·· kıvışarak ıanki bizi kutluyordu. , rına müracaatler yapılarak ilan 

Tatlı tatlı gülümsiyerek: Şimal rÜ7.1gan daha şiddetli eai- için para. ta~e~ edilmektedir. 
- Müsterih ol Mehmet ••. de- . w· __ Harp Malullerı Kurumu lstanbul 

dl·.. • İkı" gün sonra kurtulacagw ız yor, sade yelkenlerı degıl, yure- b · · b "" I b" • 1 ıu csının, oy e ır sa name neı-
inşallah. iimizi de sevinçten şişiriyordu. redileceğinden malumatı olma-

Yalan söz çıkmadığını bildi- (Devanıı var) dığı bildirilmektedir. 

Gebze ve Aydınlı civarların-
dan madrabazlar tarafından top
lanılıp kafeslerle Moda ve Kadı
köy semtlerinde ıatılmakta olan 
piliç ve tavukların ekseriyetle çi
çek . hastalığı ile malul ve yenile
miyecek bir halde bulundukları· 
nı haber alan Kadıköy Belediye
si, bu ııibi madrabazların görül
dükleri yerlerde hemen çevrile· 
rek tavukların baytar muayene· 
sine tabi tutulmasını alakadarlara 
bildirmiıtir. 

Yıldönümü 
" Büyük Türk Alimi 

İçin MF'rasim 

Yaı la 1k 
Büyük Türk Alimi ve muslkişl

rıa.s Farabl'nln dolnrz.: aene ~oıırn 
bininci ölüm yılına rastlamakta.
dır. 

Tıp tarih ensttfüsii bu bUylilt 
Tiirk Miminin bininci yılını nıo

ra!'llmle tes'it .-tmıye karar \>"er
miştir. Bunun için Tiirk tarih 
kurumuna ,-e Türk 6.llmlcrlne 
müracaatlar yapılmıştır. l\l~ııe· 
se Türk lllmlnln matbu ve gnyrl 
matbu bütuıı e&erlerln1 toplarnıya 
başlanırı~tır. Ara~a eserlertnt'len 
bazıları da şimdiden dlllmlze çev
rilerek haz:ırlanacaktrr. Aynca 
madalyalar da tıasılıı.c-.aktır. 

\..__~--------../ 
Odunlar 
Cinslere 
Ayrılıyor 

rıyattar Ba 
Cinslere Gire 

Kon alacak 
İkinci defa tetkik edilmiş ol

masına rağmen odun satııları 
hakkında· şikayetler hala durma· 
mıştır. Birçok kimıeler doğrudan 
doğruya Vali ve Belediye Rei$i 
Lutfi Kırdara müracaat ederek 
fiyat mürakabe komisyonunun 
odunları, Anadolu ve Rumeli o
dunu ismile tasnif ederek ona &Ö· 
re fiyat koymasının doğru olma
dığını, !'lenelerdenbcri odun tica
retilc İ§lİga) edenlerin bile bv iki 
cins odu_!ll~rı birbırınden tefrık 
edemiyeceklerini bildirmişler ve 
esas!ı bir tasniften sonra odun 
ve kömüre fiyat konulması lüzu· 
munu ileri sürmüşlerdir. Bu şika
yetler Üzerine Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kırdar, odun meıııelesi 
hakkında icap eden tahkikatın a• 
çılmasını ve alınacak neticeye 
göre fiyat mürakabe komisyonu· 
na yeni bir teklif yapı1mHını em· 
retmiştir. Bu emir üzerine muavin 
Lutfi Aboyun nezdinde ve bir· 
çok odun tüccarlarının iıtirakile 
yapılan içtimada şu neticeye va· 
rılmıştır: 

Odunlar; Rumeli ve Anadolu 
odunları yerine yaş meşe, kuru 
meıe: yaş gürgen, kuru gürgen 
isimlt:rile tasnif edilecek ve buna 
göre fiyat konulacaktır. Bu ka
rar, biı:. teklif halinde, fiyat mü
rakabe komisyonuna bildirilmiş· 
tir. 

Maarif Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Maarif Müdürü Tevfik Kut, 
ortamektep ve lise kadroları hak
kında Maarif Vekaletile temas et· 
mek üzere dün Ankaraya hare
ket etmiştir. 

Preveze zaferinin yı}dönümü, 1 kamlığına birer mümessil gönde· 
Y.arın şehrimizde, büyük mera- rerek mevkilerini öğrenecekler· 
sımle kutlanacaktır. Bu şerefli dir. Türbenin tam önünde nıer• 
yıldönümüne, harbi kazanmış o· sim icra edilirken - askeri rrıii:e 
lan büyük kumandan Barbaro!un müdürlüğü ve deniz komutanlıi1 
ismi verilecek ve her. sene tekrar tarafından seçilen iki deniz er' 
edilecektir. Hazırlanan progrG{: de, Bnrbaros zamanına ait kıyafe 
ma göre merasime yarın saat 1 O ve silahlarla mücehhez oldukları 
da, Beşiktaşta Barbaros türbesi- halde türbenin önünde nöbet 
nin önünde İstiklal marşile baş- bekliyeceklerdir. 
]anacak ve yedek subay okulu, BüyiJk Türk kahnıma.nınJll 
Üniversite talebesi, deniz harp o- türbesine çelenkler konulaca~· 
kulu, yüksek deniz ticaret lisesi, çelenklerden sonra iki manga cıe· 
deniz ve kara askeri liseleri, kız. niz talebesi tarafından hava>'' 
erkek lise ve ortamektep izcilerı, silah atılacak, nihayet bir dakik• 
deniz erbaş hazırlama or•a okulu sükutla Barbarosun ruhu taziz: t' 
ve Parti teşekkülleri iştirak ede· dilecek. nutuklar ıöylenecektir; 
ccklerdir. Bu te§ekkiıller, yarın ı Merasimden sonra Abbas-'' 
saat 9.30 da, Bcşiktaşta kendile- mezarlığına gidilerek parkın ref 
rine 'tahsis edilen yerleri almış o- mi küşadı, onu müteakip de Bt' 
lacaklardır. Onun için bu teşek· şiktaş kayn';akamhk binaıııPııı 
küller bugünden Beşiktaı kayma- 1 resmi küşadı yapılacaktır. 

. 
Piyasa Vaziyeti 
İngilizler Piyasadan 
Af yon Topluyorlar 

lngiltere heıabına piyasaları· ! bulundukları dış piyasalara ~·1 

mızdan alınmakta olan muhtelif ..-öııderilmesine müsaade isten11~ 
maddeler Üzerinde ihracat mua- ~ !: . Ticaret Vekaletinin bu i., 
meleleri tamamlanmaktadır. İn· tc. .. -;:: etmesi ve müstahsili zat8' 
gilizler piyasamızdan 365 bin li- ;a sokmıyacak fiyatlarla yapılrn1' 
ralık ve 2 7 bin kiloluk bir parti olan mukaveleler için bir kola>' 
afyon satın almı~lardır. Verilen lık -göstermesi muhtemeldir. 
malumata göre lngiliz piyasaları 
için toplanmakta olan mallar a
rasına Türkiyenin daha birçok 
ham maddeleri ithal edilroekte
dir. Bu suretle en mühim ticaret 
merkezlerimizde İngiliz siparişle· 
ri için faaliyet başlıyacaktır. 

ithalat olarak İtalyadan dün 
mühim miktarda ka~ıt, kurıun ve 
eczayi tıbbiye, Romanyadan Sud 
Kostik ve Bulgaristandan da odun 
kömürü ~elmiştir. Dün de Yuna
nistan, İsviçre, Bulgaristana alt· 

1 
BORSA 

Sterlin 
Dolar 
lsvlçre 
Drahmi 
Leva 
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mıı bin liralık fındık. zeytin, ke· Peçeta 

ft.24 
132.20 
30.20 
0.9975 
1.62~ 

18,90 
26.5325 pe~ gönderilmi~tir. Pengö 

Bir Kısım Kahveler 
Gümrükten Çıkarıldı 
Gümrüklerde bulunan kahve· 

!erden on iki bin çuvalı piyasaya 
çıkanlmı§tır. Diğer on üç bin çu· 
va! da peyderpey piyasaya çıka
rılacaktır. Bu suretle kahve buh
ranına meydan verilmiyecektir. 

Nişadır ithalatı 
Arttırılacak 

Nişadır stoku çok azalmı§ ol· 
duğundan kalaycılar bu madde
nin fazla miktarda ithali için a• 
lakadarlara müracaat etmi§ler
dir. Verilen malumata göre yir· 
mi güne kadar piyasamıza mühim 
miktarda nişadır geleceği ve ay• 
rıca birçok ithalat eıwasının bu 
meyand,a getirileceği anlaşılmış· 
tır. 

Kuru Sebzelerin lhracmı 
istiyorlar 

Kuru sebzelerin ihracı için mu· 
vakkat olarak lisans müsaadesi 
verilmemesi üzerine bazı tüccar
lar, bu emirden evvel bağlanmıg 

Ley 0.625 

Dfaar 3.175 

Yen a1.ıs15 

İsveç Kr. 31.0050 

ESHAM , .• 7AHV1LAT 

Ersanl 
Umum Tiyatro 

19.51 
3.2.111 

Matbuat Emektarlarının 
Bir Tavzihi 

Matbuat TeknLslyenJeri Birliği Jtl• 
yasctindcn: 

(Matbuat nlunına cUretka.rane 11'0· 
racaatlar) b~lığr altında gazeteltl" 
de intlşar eden bir yazı gördüm· tJ• 
zun scnelerdenbcri matbuata cand•f\ 
hizmet eden emektarlardan mUtcŞel'

0 

,.;ı 
itil (Matbuat Teknlsiyenleri Btrfü,· 
her sene olduğu gibi bu sene de \'!• 
ltyetln resmi müsaadeleriyle bir )(oll' 

ser tertip etmiştir. 

ğim bu ağıza inandım. Yavaşça 
kalktım. Dizlerine kapandım, Öp
tüm, öptüm. 

iki gün ıonra, bol güneşli bir 
mayıs sabahı idi. Zindanın iç av
lusunda, içlerinde Hacı Meh· 
metle benim de bulunduğum elli 
altı mahpus, dörder olduk. Her• 
aünkü gibi, sivri süngijlerle çev· 
rilmiş bir sürü halinde, bağıra 
çığıra sahili bulduk. O gün, bir 
harp gemisine kömür veriyorduk. 
Ağır küfelerin altında hep inli
yorduk. Fakat, Hacı Mchmctle 
ben, inliyor gibi görünüyor. için 
içın seviniyorduk. Çünkü, bizi 
kurtaracak yelkenli - eğer hatı
rımda ismi doğru kalmış ise -
Zenbuk. kömür taşıdığımız ge
minin biraz açığında bulunuyor, 
sanki bize halas müjdeleri yollu
yordu. 

Bir Gece içinde iki Cinayet 
- Hakkınız l1lr dokt-0r. \'e eme John'u gö tererek: Bu 

efendi bir Mat e\"\'el Marşmon ile telefonda konuşuyor· 
muş. HattA ıHlştufUnU hile d'.l_ymuş. 

,,,__M AV D---. ıtrdl! 
- O adam bir polilJ hafiyesi idi. Benlnı Jibl •• Şunu da llA

ve edeyim kJ, o adamı öldllrdWer. 

Basın Birllğlnln (Eski MatbU5t 
Cemiyeti) me\'ZUbahs konserle ~s· 
sen bir al!1kam olmadığına göre nsf!I 
lanna da para. toplanmadığı ve tol'' 
lanmıyacağı pek tablldir. Meçhul 111ll· 
essesenln şıka.yeti mucibi teessür <l 
teessU! görUlmUştUr. Ticaret ınU'9" 
sesclcrfnJn Matbuat Teknlslyenler' 
Birliği nl\.mına konser ve mlliıaın,rı 
için bUtçelerlnc koydukları t~t 
birllğhnizce hüviyet ve salAhiyeti 11111 

saddak bir heyet tarafmdan eUltetl1 

mektup ve zarflar içerisinde taı<dııı1 
edilen biletlerle tahsJsatlarmı uJt9 
ve tAJuıU etmekte ve sayın müesııe'' 
sahipleri de Blrllğimizce çok ıayrnet· 
11 olan yardımlarını memnuniyet!' 
yapmakta bulunduklarını a.rzedeı* 

Heyecan Artıyor 
Günlerce toprak yüzüne he.

ret kalan geminin zabitan ve ef-

V A T .& N 
Türkiye Harf!) 

ABONE: itin lı;ln 

Senelik HOO Kr. 2700 Kr. 
Altl aylık 760 Kr. HlO Kr. 
Cc aylık 400 Kr. 800 Kr. 
Bir aylık 150 Kr. 

- MUmkUn" Herhalde konuşurken ,-uthıuş olacaklar .. 
Ben 9lmdl raporumu hnırlıya~ağrm. Ht'plmiz l~ln haz.in 
bir it oldu t>u •.. 

noktor her ikisine de eeıam ,.ert'rrk odadan çıktı. Kapı 
kapanır kapanmaz Evanı o zamana kadar dokunmamış 
olduğu cMecte yaklaprak <"eplerlnl iyice aradı. Dlrkaç para 
Ue ehemmlyet8lz t>trkaç kfığıt pa~.ası buldu: 

- Bir şeyler :rok. 
Diyerek mırıldanırken goı.ü şbminenln ü:ı.erlnde duran 

bir gaz OC'.ağına ilişti. Yanında y&nmı , kül olmuş ktığıt 

ııarçaları nrdı. Hemen oraya yaklatıp yanık Jdğıtları tet
kik etti: 

- Amma da itina ile yakmışlar .. 
Bu eörlerl poll5 hafly~ı. odanın öbllr ucunda duran ılohn"a 

eöylemlştl. John bir mUddettf'nbcrl polis hafiyeBlnln hare
ketlerini dikkatle takip ediyordu. Ç.ok mahir hir hafiye ol· 
duJ;u halinden belli idi. On daklkadanberl apartnnanın her 
tarafını, bütün kı~ı 'e bucağını eldı>n geçirmişti. YaJnıı: 

odayı dPtll, klitilk muthağı, bnnyo odaamı, her tarafı a
raştırmı~tı. 

Fakat biitlln bu ltlnalr araştırmaya ratmen F.\anıı hiç 
bir ipucu eldP. edem,..mlşti. Sinirli bir seaıe kendi kendine 
eöylenlyordu: 

- Herhalde Marşmon hir şey ketfetmlş olmalı ki .• Bu 
teceı8silslınıı kurt>nn ıı:ıttl. Fakat biT- onun ne ke fetttğlnl 
henin bulamadık • 

Tt>..krar kllpı vm'lıldu. tçe.rilfl sedye taşıyan iki kişi geldJ. 
Bunlar Marşmon'un ce5edlnl almıya gelmişlerdi. Bir taraf
tan ölfi naklolunu~or, diğer taraftan caz:bandın takrak e
si, lıA1A duyulUl'OTdU. 

PORTAKAL .. ................................................ .. 
YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Rezzan AE. YALMAN 

12 -
John'un ~lhnlnden Mln yirmi dört saatin \"Ukuah şlm.§ek 

~lbl Jtp.çlyordu. 
Garip bir tali cU,·e11 kendblnJ bu korkunç facianın e.· 

rarı lı;lne atmıştı. Covent Qarden mııhallC&lnde o günler
de iki cinayet olmu,, John her ikisine de ya.kından l}alılt 

olmuştu. Buna .. e~p de tali değil miydi T Eğer hatırına blr 
tek oprra biletini pencereden atmak gelmeseydi, bu kar

ma karı,ık kör dilğümün içine düşmü' olmıyacaktı.- BU· 
tün bunları düşünürken müfettf§ E,·an~·ın aesl tekrar 
yükseldi: 

- Şlrndl şu htımetçl kadınla birar. meş&"ul olalım. 
Kadın bu sözleri duyar duymJtz derhal aksi bir tavır takın
dı. Polisten h.-m korkuyor, hem de çekiniyordu. 

- lsınlnlz? 
- Hnra.<ı Hlk. Dulum, dört ~ocutum var. 
E\>"anı'ın ikinci bir sual sormasına meydan vermeden ka· 

dın şunu ı;ordu: 

- Demin •edye ile &"ÖtilrdükJerl kimdi! Mit.ter Va!pu 
mıydı? 

- Hayır o değildi. Şimdi ... 
Kadın polis haftyealnln tekru MlıUnil keserek soallnıı 

de\-am etti: 
- o adam bu kapalı apartnnua nasıl l'~dJ ! !çeri nn1ıl 

- ÖldUrdlller ml 1 
Kadm, elinde tuttuğıı kovayı heyecandan yere baaktı ve 

hayretten•sözlerlnl ~arak t.ekrar bir aual urdu: 
- PekJ, '.)llııt~r Valpea burada yoktu da nud oluyor da 

1 
pollsl öldürtlyor f 

Evana aabırh bir adam tavrUe izah etti: 
- l\ll&t.er Valpu o adamı öldUrmedL Çünkü dün ge

ce Mister VaJpas'ı da Covent Garden eokaklarmda öldür-
döler. 

- Anıa.D Allalum.. 1 
Hh:me~I kadının hayatına birdenbire bir ıinema filmi· 

nin heyecaaları karışrmıtı. Bir gece içinde Ud clııayetin llmllllllll• 
f&hldl olmak ... TabU o da her hlunetçt kadın gibi •lnema 
meraklısı idi. 

El-ans tlrndf tekrar kadına sualler soruyorttu: 
- '\'alpaa hakkında ne biliyorsanız bana anlatınız? 
- Çok bir şeyler bilmiyorum. Bir ay ewel buraya taşın-

dı. danın kiruınr her hafta intizamla veriyordu. Buna da 
s8rdUfttm hlunet mukabili olarak yedi ,wn veriyordu. 

- SakJn bir hayat mr ~-.,ıyordu 'l 
- Evet, çok ukln" Gramofon çalmaz. Kadın misafir 

kabul et.nez.dl. Yalnız MI• Helen osmond onu zlyaret.e ıe
llrdl, bir de ben odaarr:a girerdim. 

- Demek ki, Mltı Helen Uf' gısru,urdü. 
- E,·et, fal;aı aralarır.da kl'>nıtulukt&n başka bir şey 

yoktu. 
- En ıon defa olarak ne uman gelmişti! 
John po:ts haflye&lnln eöz~ne karışarak: 
- Acaba MI• Helen OSmond gcllnciye kadar bu mMe-

leyl kurcalama.unız: .. 
Evnns ~rt bir tn\'lıia John'u susturdu: 

(Arkası var) 

Bagblrl Program 
7,30 Program ve saat ayan, 1P 

Hafi! mUzlk (Pl.), 8 Ajans habt1' 
lert, 8,10 Ev kadını - Yemek liste'1 

8,30 Bati! mUzlk (Pi.). 

* 12,30 Program, 12,35 Muhtelif şst' 
kılar, lZ,50 Ajans haberleri, ıs.iP 
Şarkılar, 13,20 MUzlk (Pl.). 

* 18 Program, 18.05 MUzik: Kon!let' 
to CPl.), 18.(0 Radyo caz orkestral'• 
19.10 Muhtelif şarkılar, 19.45 A.jaıı' 
haberleri, 20 Temsil; En keskin ,J• 
l!h, 20,45 Dinleyici istekleri, 21.ı: 
Konufma, 21,30 Radyo gazetesi, 21·' 
Radyo orkestra:ıı, 22.30 Ajans haııtf" 
leri, 22,45 cazbant (Pl.). 23.30 Kal"' 

jnış. 
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iCMAL 
Son ha.ttanm 

iki mOhlm hAdise· 
ıl: Alman Harici· 
ye Nazırı Von Rlb 
bentop'un Roma 
ziyareti, ve Gene· 
ral de Ganlle'un 
Da.kara taarruzu
dur. 

Dakar'ın 
BUyUk 
Kıymeti 

bilhıuuıa hava hat
ları bakımından 

mUhlm bir mevki
dir. Dakar, yalnız 

(evkalAde modern 
Uakan hava mey
danı değil, ayni 
umanda Kuan 
.ayyare meydanı 

ile az lçerlerdeki 
Ukf'rt tayyare 
meydanı ••e Sen 
LUl'deki iki Mke· 
rı hava meydanı 

vardır. 

W,411 !\ 

IC=====' ~ 
SiYASi 

İngiltereye 
Karşı Her 

Cephede Harp 
~ ibbentrop'un Roma te· 
.. maslan hakk1nda mih
•erc· k 
d 

1 aynaklarından düne ka· 
lr h' b k ıç ir haber sızmıyordu. Sı-

~.•ıkı muhafaza edilen bu ketu· 
B ıyl~ti, dün, ilk def; olarak. 
trıer inden verilen bir telgraf boz
ta. Ufb ~ldu. Berlindeki salahiyet· 
ter ır mahfile atfedil~n kanaa
t nazaran, Romadakı kararlar 
~:~~da uzlagma payı bırakıl
d ıgı temin olunuyor. Bun· 
rn'n baıka, lngilte;enin tama
k e? ezilmesi için, siyasi ve as· 
c:~ı, bütün cephelerde kat'i mü
b beleye devam edileceği ayni 
a ere ilave edilmi§tir. 

t Bu sıra lngilterenin sulhe mü· 
~~8Yil bir vaziyette olduğu 
\> Y. enrniı alsaydı, Berlinden 

0
j111e? bu haberin bir manası 

b·abnırdi. Ortada lngilterenin 
~r u:z:laıma sulhüne yanaıacağı 
d c\'l:uubahs değil iken Roma· 

1 
a,. uzlaıma payı bırakılmıyacak 

.ekılde kararlar verilmi§ oldu· 
~rıu bildirmek hayli yersizdir. 

ç ~anaatimizce, mihvercilerin 
d 0 aağlam bir mevkide bulun· 
k uklarını iıleme yaymak için çı· 
itrılrnıı olan bu haber bir geyi 
ciıa ~trniı oluyor. O da, mihver· 
la. crın bu sefer de sulh imkan· 

1 tını ve İngilterenin razı olabi-
cc ~. 
v egı tartları, ortada bir sebep 
d c teklif yok iken, kendiliklerin· 

en ttörüımüı olduklarıdır. 
Bcrlin' in salahiyettar mahfili

~~ atfolunan haberin, lngiltere
ı .. e:z:rnek üzere her cephede 
~ucadeleye devam edileceği 
}'mı ise, yeni bir ıey öğretmiı 

0 rrıuyor. Almanya ve İtalya bu· 
~~hemen her gün tekrarlamak· 
a ır. Roma görüımeleri gibi 
ayrıca ehemmiyeti haiz bir te· 
trıaata propaganda mahiyetinde 
~r.fedilmekte olan bu gibi ıöz• 
tcrı~ esaslı mevzulardan birini 
;'kıl etmis olmasına ihtimal ve
tı Ctne:z. 

• et ~ür Fransızlua henüz: iltihak 
l'l'd'Yen Dakar'a fngilizlerin ye· 
./ en birkaç harp .semiııi daha 

0 nderdiklerini son gelen tel-
&'rafla d ··~ .- B d r an ogrenıyoruz. un an 
::ıa§llıyor ki

1 
Dakar'a gittnek Ü· 

re geçenlerde Ce~elitarıktan 
rcçen Fransız gemilerine fngiliz· 
t~ bilhassa yol vermiılerdir. 
b ter o gemiler, mihvercilerin 

11~rbin s1klet merkezinin Akde· 
bı:ze geç.irilmesini düıündükleri 
bu] sırada Fransız limanlarında 

u Unınug olsaydılar lngiliz do
~a?tnası Akdenizin garbında da 
t aırna tetik üstünde olmak za
duretinde kalırdı. Akdenizden 
bl§arı çıkan Fransız filosunun 
i uk?an sonra geri dönmesine 
t~ an kalmamııtır ve oraya 
\> 
0~derilen İngiliz filosunun kuv• 

el etı o işi de temizliyecek ka· 
ardır. 

b· lngilizlerin, gafil avlapmıı gi· 
, 

1 hareket ederek Ftansız gemi
:rinin Cebelit~rıktan c;Jkmuı· h\ müsaade et~iı olmalarının 
~ lrleti bu suretle meydana çık· 

1
' oluyor. 

Alman ve İta!· 
yan gazetelerinde 
Roma ziyaretine 
ait tafı:ıi!At yok. 
Yalnız, Von Rlb· 
bentropla Kont Cl· 
ano arasında tea· 
U olunan telgraf -
!ardan mlhvercl • 
lerln, BUyük Bri· 
tanya adasının iş-

İngiltere Bu 
Sahillere Bundan başka 

galinden ziyade Af 

Ehemmiyet 
Vermektedir 

Dakar, Okyanusu 
')rta Afrika istika
metinde Nijere 
bağlıyan demlryo-
lunun başında bu
lunmaktadır. Ve tikada harekete 

geçmek istediklerine hükmolunabilir. 
Bunun için Vichy hUkQmetil)ln 

yardımı, hiç olmazsa muvafakati lA· 
zımdır.Geçen hafta bir Fransız filosu 
nun Tulon limanından çıkıp batz Af· 
rlknda Dakar limanına gitmesi mA.· 
nldardı. 

İngiltere, bu sahillere bUytlk bir e
hemmiyet vermektedir. Almanyanın 
buralarda bir b8.lu1 üs elde etmeııinl 
istemez. 27 sene evvel, Almanlar 
Agadlr limanına bir harp gemisi 
yollamıflardı. İngiltere derhal mU· 
dahale etti. Az kalsın harp çıkıyor
du. 

Mütarekeden Sonra 
Fransız batı Afrlkaunda, General 

de Gaulle'Un mukavemet ıılyaııeti le
hinde bOytlk tezahürler, hareketler 
başlamıf, öyle blr cesamet almıttı ki, 
Vichy hUkQmeti bunun önüne geçmek 
için vali caylan'ın yerine BÔUıson'u 
tayin etti ve kendisine, yalnız Fra.n· 
SIZ batısı harekltmın değil, ayni za
manda Fransız doğu Afrika hare
kAtrnın idaresini de tevdi etti. 
Alman Tayyarecilerinin Dakar'a 

Gitmelerine Sebep Ne? 
Temmuz ayında, uktaşlarmdan ba 

zılarını kurtarmak baha.nesile birçok 
Alman ve İtalyan ııubaylan tayya· 
relerle Dakara gittiler. Bunların mak 
sadı, oradaki hava üslerinin kontrolü 
nU ele almaktı. Ve cenubt Amerika 
hava hattını faaliyete getirmekti. 
HattA hazırlıklara da başlamışlardı. 

Dakar'ın Ehemmiyeti 
Dakar, batı A!rlkasının kıyısında, 

BULMACA 
• y ıu u 

Telgraf, telefon irtibatı bakımın· 
dan da çok milhim bir mevkidir. 

General De Gaulle, Dakar' a 
Niçin Gitti? 

General de Gaulle, Franııız batı Af· 
rikasmm lktıs&dt hayatının, mUtare· 
ke ile tahmil edilen esaretten kur
tarılması ve bu mUstemJekenin Al· 
manların eline geçmesine mAnl ol· 
ması hakkmda halk tara!ınd':n gös
terilen arzunun is'afı için, kara. de· 
niz ve hava kuvveUerinden mUte-Şek· 
kil kıtaatrn b~ına geçerek mUstem
lekeyi işgale karar verdi. HUr Fran· 
sız bahriye.sine mensup zırhlıların 
himayesindeki kıtalarla ve Fransız 

bayrağı altmda sefer eden gemiler
le Dakara gitti. 

General de GauUe; kan dökUI· 
mesine mAni olmak için karaya Fran 
sız bayrağı ile beyaz bayrağı hAmll 
st!Ahsız bir motör içinde murahhas· 
lannı gönderdi. MahalU makamlar, 
halkın arzusuna rafmen de Gaulle'un 
ültimatomunu reddetmiye karar ver-

mif}er ve bunun üzerine icabeden e
mir verilm1'tir. Bu suretle de Gaulle
un murahhaıılannı hAmil bulunan 
motöre at~ edllmesl emrini vermek 
suretiyle muhasamatın açılması me· 
ııuliyetinl Dakar makamlan üzerle· 
rine almrfl&rdır. Bu murahha.ıılardan 
ikisi ağır surette yaralanmı,lardır. 

Biraz sonra general de Co.ulle, kıta
atını si!Aha müracaat edilmeksizin 
ihraca teşebbUs etmiştir. Bunun Uze
rlne Dakar makamları Savorgnan de 
Brazza, Commandant du Boc ve 
Commandant Don iıımindeki Fransız 

gemilerine ateş açmtflardır. Bu ge
milerin mUrettebatından bazıları öl
müş ve birçokları da yaralanmıştır. 
Bunun üzerine Franıı:ızlar arasında 

mulıarebeden içtinap arzusunda olan 
de Gaulle, kıtaatrnı ve gemilerini 
muayyen bir me!la!eye çekmek ka
rarını vermlftlr. 

1 Dakar'ın açık bir tehir olduğu hak· 
kında Alman kaynaklarından çıkan 

haberlere cevap olarak liman ve şe

hirdeki sahil bataryalarının harekA
tm bidayetindenberi Fransız kuvvet
leri, İngiliz gemileri Uzerlne ateşi kes 

Daima Genç 
Kalmak İçin 
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1yl bM!enmek, rahat yaşamak, 

hasta olmamak için 11daları ko
layca hazım olunacak şekilde ,.e in· 
tlz.ıımlı bir ııtırette almak lazımdır. 
Ç<ıl< "e ağır yemekler, barsaklar· 
da, gü~ haı.ınolunurlar. Haum za
manı uz.ar. Sıkıntılar haşlar. 

Kalın bar&&klarda kalıp devam· 
lı inkıbaz yapan gıda artıklan, 

barsaklarda tlre~ip ~aşıya-ı mll
yarlıırcrı mlkroplaı tarafından tah· 
W edlllrler. Bu tehaUUl'den birçok 
u:r.\1 zehirler hfısıl olur. Hele bun· 
lar Ç-Ok ol:ıp da karadğer tarafın· 
dan tAdll edllemJyec.-ek olurlarsa bu 
zehirler bedene yayıla.rak bUtttn 
vUcudU, bir örümcek ağı gtbl, kap

lıyan damar !!iııt.eml üzerinde ff'na 
tesirler bAıııl ederler. 

Bu teıllr altında damarlar, \-ak· 
tinden evvel, ıııertleşmlye haşlarl:ır 
"e bu l!Mtl~me. vaktinden e\'\'el, 
\'Ücudün yıpranmasına, ihtiyarla· 
masına Aebep olur. 

Birçok eski hekimler, kalın bar
sa.ktakl bu yıpratıcı mlll.lr ı-ıı

yetln önüne gecınek soretlle ı;ahuk 
lhtl~·arlamamayı temlne çalışmIJ· 
lardır. 

Bunlar iı;lnde, kalın b&rııağı, a
meliyat ile, vücuttan çıkarıp atma
yı dUşünmü.' olanlar bllfl \'&rdır. 

Görüyorsunuz kl, gıdaların mü
nasip şekillerde seçilmeme&!, gıda
Ianmarun yolunda olmamuı, insan 
bedeninde ç-0k yıpratıcı teııirler hA· 
eıl etmektedir. 

Bundan dolayt, bau büyük dok· 
torlar: (İn.'lınlar m~lannı ken
di dltlerlle kazarlar.) Diye gıdala
rm rolüne alt bu ehemmiyetli nok
tayı tebarüz ettirmek l&temlşler
dlr. 

fn!lan 11da&ıı: ~-aşıyamaz. Fakat 
cıdaların '11cude yarıyacak, ko
laylıkla hazmoluDacak bir fekli· 
de tertip \'e ona göre intizamlı bir 
şeklide sarf ve lstihlAk edilmeleri 
llzımdır. 

Bö~le olmauıa ,·licut gıdal:ır • 
dan, faydadan ziyade, :ıarar göre.
bilir. 

HlılUa: Gıdalar ku~•et ,.e ener· 
jl membalandır. Onları iyi ıınfet
meslnl bilenler, z:engtn bir sıhhatin 
bahtlynr malikleri, iyi sarfetmesl
nl bllmlyenler tae çabuk lhtl;\·ar
l:unıya mahkfım bir UZ\iyetln !:ıed· 

baht ealılplerldJr. • 
·Dr. ~URt F.RGE1'"E 

memlş olduklarını kaydetmek klfi
dir. 

Dakar; ~enegalin merkezidir. Se
negal, Fransızların A!rikadaki mUs
temlekelerlnln en zı>nglnldlr. Mesa
ha! sathiyeııi •,280,000 kilometre mu· 
rabbaı ve nUfuııu 12 milyondur. 

Beri ine 
HDcum 
Nasıl 

Oldu? 

nır lnı;tılz tayyaresi saatte nltı 

yüz kllometreden fazla bir sliratle 
plke hücumu yaparken 

W est Elcetrir ve Klinfenberk e· 
lektrik ııantrallerine seri halinde 
hücumlar yapılmıştır. 

100 Kilometreden 
Görülen Yangın 

Klingberg üzerine bir tayyare 
Londra, 25 (A.A.)w - Pazar· geldiği zaman büyük bir yangı· 

teai gününü salıya baglı~an .?ece ı nın şiddetle hüküm :ıürmekte ol
Bcrlin ve Almanyanın saır bolgc· duğunu müşahede etmiıtir. Mo
lerinde yapılmış olan bombardı· habit elektrik santralinde bir tay• 
manlar hakkında Hava Nez?re· ı yaremiz beş yangın çıkarını"' ve 
tinin istihbarat servisi şu tafsılatı müteakiben gelen tayyareler" he· 
vermektedir: defi derhal tesbit edebilmişler-

Pazarteııi gecesi Berlin üzerin- dir. Diğer pir tayyarenin attığı 
de kullanılan yıpratma taktıği üç bomba yeni yangınlar çıkar
hakkında bir fikir edinmek için mış ve infilak maddelerine isabet 
birkaç saat devam eden bomba~- ederek bunları berhava etmittir. 
dıman esnaım~da akınlann takrı· \ Mohabit' deki yangınlar 100 ki
ben dörder buçuk dakika fasılalı lometrelik bir mesafeden görüle
dalgalar halinde yapılmış oldu- bilmekte idi. 
ğunu söylemek kafidir.· Bütün Ekserisi elektrik santrali ve 
bombar'\!ıman müddeti zarfında havagazı fabrikaları olmak üzere 
tayyarelerimiz şehrin üzerinde Berlinde sair hedefler İngiliz ha· 
münascbe ile uçmakta bulunu· va kuvvetlerinin hususi ihtimam· 
yorlardı. Tayyarelerimizden ha- !arına mazhar olmuşlardır. 
zıları, bombaları~ı he?~flerine Hücuma maruz kalan diğer 
tam isabetle ata~ıl_~.ek ıçı~, ha- santraller Charlqttenbenrg, Frud. 
vanan müsaadesızlıgıne ~agm.:n, richffclh ve \Vilmersdorf santral· 
elli dakika kadar uzun hır mud· l 'd' 

h d fl 
. . .. . d erı ır. 

det e e erının uzerın e uçmuı· 
!ardır. En ağır hücumlar, evvel- Danzigerstrasse' da bir hava· 
ce tesbit edilmiş olan hedefler Ü· gazı fabrikasında §iddetli bir İn· 
zerine yapılmıgtır. Potsdame ve filak vukua gelmiştir. 
Lehrte istaııyonlan yakınında de- Bombardıman edilen sair hava 

b gazı fabrikaları, Neukonl ve Char 
miryolu ııahaları ile Moha it, lottenburg gazhaneleri olmuıtur. 

Spandau' da B. M. W. tayyare 

DIEVRuALEMü 
motörü fabrikası ve T empelhof 
tayyare meydanı da bombardı
man edilmiştir. Simens fabrikası· 
na tam bir isabet kaydedilmigtir. 

Soldan Safa: 1 - Bir hak muka- 1 
bilinde ödenen paranın vesikası - Bir 
ecnebi para 2 - Balıkçı kayığı 3 -
Nota - Blr mesafe ölçUı!U • Bağışla
ma 4 - İnce toprak - Bir eğlence 
yeri 5 - Ziyaretçi 6 - KUçUlt ve 
parçala! - Alçaklar 7 - P~man ola
rak 8 - Mahfaza - Demiryol 9 -
Matematikte kullanılır bir harf • 
Noksan akıl • Nefer 10 - Bir misil 
11 - TüysUz halı - Temtzllk yeri. 

Yazan: MiHRi BELLi ' J ~emiryollarma Hücum 

Modellik Zor Bir işmiş! •• 
-13 -

San Fransiskoda yaptığım iş yal· dırn. Bu mUddet içindeki işim sU· 
nız modelllkte kalmadı. Tom'un ak· I cüm seyahate hazırlıktan ve mali 

Seriinin merkezinden birkaç 
kilometre mesafedeki demiryolu 
tevzi istasyonlannı bombardı
man eden bir pilot §Unları anlat
maktadır: 

AIVatington siyasi mahafili. 
d rnanların eline geçtiği takdir
h el Amerikayı tehdit edebilecek 
b a de olan Dakar üssüne karıı 
>' ll)anan harekat için memnuni
h~ni gizlememekle mihverciler 
da}ı kındaki emniyetaizliğini bir 
~östermi§tİr. - Ş. A. 

Yukandan AıatıJ-a: 1 - Tatlı bir 
madde • Kale dıvarı - Çok 2 - Renk· 
Edat 3 - Nota • Korkunç mevhum 
fahıs - VilAyet 4. - Azamızda.n - t. 
talyada bir ~ehlr • Edat l5 - MUkem· 
mel - TAdat et! - Bir sual 6 - Şef

faf bir madde • Erzak 7 - Ağacm 
kolu • Parlaklık • Bir mlllet 8 - Na
zil ol! - Uykusuz - Sanatın tersi 9 -
Nefi edatı - Bir nevi bezelye - Bir 
Fra.nmz harfi 10 - Sanat - Eklet! 
11 - Etajer • Parlak ve yeni - Bir 
mlllet. 

Derhal cOlmaz ?> Dedim. Dostum rabalarından birinın klişe için çinko vaziyetim! mümkün olduğu kadar 
Robertson'un çalıştığı gü?'.el sa11at tabakaları yapan kUçük bir fabrika- düzeltmekten ibaretti. Geri kalan 
mektebine birkaç kere gitm1" ve o- sı vardı ki, ancak bftf, altı i~i kul- vaktimi de şurada burada geçiriyor· 
rada erkek ve kadın modell!' •n ne ~anıyordu. Burada üç buçuk -dolar dum. Herhalde tiyatrolara; slnemala· 
kıyafette poz aldıklarını gönı:u.,- gündel!kle bir mUddet çalı,tım. Bu ra devam etmek, kabarelerde safa 
tüm. Böyle bir i~ beni ııarınıyordu. ufacık fabrikalardan Amerikadıı yal· sürmek bizim haddimiz değildi.. Bu 
Arkadaşım dlişUnceml anlamı~ ola· nız birkaç tane kalmı,, onların da gibi e,ğlence masraflarının, ne benim 
cak ki, gülerek: vaziyeti kötu imiş. Fabrika sahibi ne de arkadaşlarınım bütçesinde yeri 

_ canım. çıplal< dut'll'ıyncakaın, bana zamanlardan şlkAyet ederek: olabilirdi. Boş vakitlerimiz<fe San 
dedi. Senin eski Yunan kıyafctlle - NE"rede eski günler! Derdi. Es- Fransiskonun o yaman parklarında 
re..c;minl yapacak. Böyle bir lf kolay kiden semtimin zenginlerlnde-ı sayı- g~ntiler yapardzk. Bu ~arklar bU
kolay bulunmaz. Beni dinle, sakın lırdrm. Fakat ı,lmdl işler kötU ... lşte tün diğer Amerikan şehırlerinl kıs· 

edd t 
ben de burada minle bir amele gibi kandıracak güze111ktedir. Plt'lja da 

r eme, • · · im Sordum: blltUn gün c;abnlamıya mecburum. gittiğimiz olurdu. Kış mevsımı o a· 

Doğruca ıehrin merkezi üzeri
ne giderek aydınlatıcı bir fişek 
yaktık. Mükemmel bir ışık husu
le geldi. Bu suretle iki büyük tev• 
zi istasyonu ile bu §ehrin imtida· 
dınca uzun bir depo hattı görme
ğe muvaffak olduk. Bir rasıdımız 
seri halinde bırakılan bombaların 
depoların yanında infilak ettiği
ni görmüıtür. Yangın bombalan 
iki yangın çıkarmıştır. 

Diğer hedefler bombardıman 
tayyarelerimizi Berlinin batı - §i· 
mal ve doğu - cenup bö4gelerine 
sürüklemiJtir. Doğu - cenuptaki 
hedefi büyük bir hava2azı fabri
kası, batı • oimal hedefini ise mü· 
him bir elektrik santrali tctkil et
mekte idi. 

YARIN MATiNELERDEN iTiBAREN -
SiNEMASINDA 

Şarkın tanınmış artistlerinden ır ATMA R'OŞDl'nln Temsil ettiği 
BUyük Fa.cia Filmi 

SAADET YUVASI 
Türkçe sözlü - Arapça ~arkılı 

Çocokluğumuzdanberi milth1' maceralarını okuduğumuz 

- Pekt, bu if ne kadar sürecek? 
- Bilmiyorum. Ne kadar uzıın sU-

rerse senin için o kadar lyt... Amma 
ıannetmem ki, çok sUrsUn. S ... hızlı 

c:ıı.•.,ır. 

~.ıaha o gün i~ıme baş!ıt<!•m M"· 
delliği karşıdan karşıya kolay bir 
me11lek sanırdım. Fakat on dıı.klka 
kadar ayni pozu muhafaza etmiye 
mecbur olunca fikrimi değiştirdim. 

Bu 14 bir hafta kadar ıııürdU. Ro
bertAon'un dedigi gibi s ... gayet hız· 
lı çalışıyordu. Onun bir ha!t:ıd:ı yav
tı~ iş başkalarını Ud ay meşgul e· 

derıniş. 

ŞARLOK HOLMES 
BAŞTAN BAŞA BiR HEYECAN KASIRGASI OLAN 

Hayatımı ancak kazanabiliyorum. ama rağmen Kallforniya dalma gU· 
Bu fabrikalardan bu taraflarda yal· neşli ve hemen her mevsimde deniz 
nız benimki kaldı. ötekiler Nevyork- banyosuna havası rnUsalttlr. 
ta.ki bUyUk şirketlere rekabet edemi- Geceleri ekseriya oturduğumuz bi· 
yerek kapadılar. Bakalım, ben ne ka· nanın alt katındaki meyhanede ge
dar dayanacağım. c;erdl. İçkiciliğe !azla meylim olma

Bu i~lerde kazandığım paranın dığı halde burasını hem eğlenceli, 
pek azını sarf.ediyordum. cUzak hem faydalı buluyordum. 
Şarkta ne olur ne olmaz~ diye mUm- Oda arkadaşım haftada birkaç ak
kUn olduğu kadar tutumlu d&\T&nı· şam boğaz tokluğuna meyhanede pi
yordum. o kadar ki, Uc;Uncü halta· yano çalardL Müşterilerden bazıları 
nın sonunda yanımdaki paranın mlk kalkıp farkı söylerlerdi. Bu gönUllU 
tan yüz dolan bulmuştu. Bunu dik- sanatkMlar arasında fazla sarhoş ol
katıe sartedersem elbette Türkiyeye madrklan zamnn gUzcl okuyanlar 
kavufUrdum. yok değildi. 

San Fransiakoda tam bir ay kal· Meyhanenin devamlı mUşlerılerin-
den bir sUrU güzel sanat erbabı ile 
ahbaplığı ileri götürdüm. San Fran
aisko güzel sanatlar merkezidir. Yeni 
ahbaplar arasında isimlerini evvelce 
duyduğum meşhur şahıııılar da vardı. 
Bende bu zUmreye karşı eskidenberi 
bir sevgi, ve hürmet hissi vardır. 

(Devamı var) 

İstihbarat servisi ıunları ili.ve 
etmektedir: 

Marıandiz tevzi 'istasyonları· 
na yapılan hücumlardan maada. 
Berlinde T empelhof meydanı da 
hücuma tabi tutulmug ve en az 
bir hangar üzerine tam isabet 
kaydedilmiıtir. 

istihbarat servisi, Almanyanın 
başka b-ölgelerinin ve istila üsle
rinin de bombardıman edildiğini 
bildirmektedir. Boulogne' da ha
sarat olmu11tur. Bir gemi üzerine 
tam bi .. isabet kaydedilmiştir. Ge
mide yangın ve infilakler husule 
gelmiştir. Calııis' de gemi ve mav. 
nalar üzerine de bombalar atıl· 
mıştır. 

Londra Ateşler 
içinde .. 

Yazan: B. FELEK 
n ngiliz krallığının büyük 

payitahtında şimdi her 
gece yt-r yer parlayan yangın· 
lar oluyor. 

Alman bombardiyderi Lon· 
dranın kuyumcu, kürkçü ve an
tikacı dükkanlarile dolu Bone.' 
caddesinde, moda, koku, §BP· 

kacı mağazalarile süslenmiş Re· 
gent (Ricent) caddesinde, şeh· 
rin en meşh~ır karforu olan Pi· 
cadilly (Pikadilli) meydanında 
ve bütün Londra gazetelerinin 
basıldığı Fleet (Flit) caddesin· 
deki askeri hedeflere ( !) attık· 
]arı bombalarla şt-hirde yer yer 
yangınlar çıkarmaktadırlar. 

Dünyanın en büyük şt-hri o· 
lan bu dokuz milyon nüfuslu 
muazzam memleket tarihinde 
büyük yangınlar yazılıdır. 

İnanmak lazımdır ki; şehirle· 
rin de bir talıhi vardır. Ve Lon
dranınki ateşli, alevli bir talih
tir. 

Çünkü Londra şehri, bu sefer 
harp yüzünden çıkan münferit 
yangıl!lardan başka tarihte se
kiz defa daha yanmıştır. 

Bunların en büyüğü 1666 se-
nesi eylulün ikinci gunu saray 
ekmekçilerinden birinin dükka· 
nından çıkmıı olan yangındır ki 
şiddetli bir rüzgarla yayılarak 
şehrin damlan ve çatıl;n ahşap 
olan bütün evlerine sirayet edip 
üç gün üç gece devam etmiş ve 
ancak 5 cylul akşamı söndürüle. 
bilmiştir. 

Bütün bu yangınlardan dola
yıdır .ki şehirde tarihi abide de· 
necck Sen Pol kilisest Vestmı· 
nister manastın ve Londra kule· 
ainden baıka bina yoktur. 

İııtanbullular da büyük yan· 
gınların ne demek olduğunu ge· 
çen 30 sene içindeki büyük ateş. 
lerden öğrendikleri için Londra· 
nın bu büyük yangın felaketi· 
nin derecesini ölçebilirler. 

Bunları gördükten sonra, nü· 
fusu Belçıkadan, Holandadan, 
Bulgaristan, Yunanistan, lsviç
re. İsveç, Norveç, Danimarka, 
Finlanda ve Portekizden daha 
çok olan Londrada üç bct yer
de yangın çıkmasının • maddi 
zarar mevzuubahs olmadan • şe· 
hirlinin maneviyatına darbe "ltU• 

racağını ve bu yüzden İngilizle
rin harpten vazgeçeceğini tah
min etmek, yani ümidi zaferi 
Londra kundaklarına sarmak, 
düımanın kudret ve mukaveme· 
tini takdir edememek olur. 

Eğer bomba ile, yangınla mu., 
harebe kazıınılsaydı, İspanyol~ 
dahili harbinde Madridin bom· 
bardımanı harbin kazanılması
na sebep olurdu. 

Ne denirse densin; tayyare, 
tank, top, tüfek harpte elzem
dir. Lakin memleketi piyade 
zapteder. Şu halde bütün _yan· 
gınlara, bütün akınlara, bomba
lara ve baskınlara rağmen in· 
giltereye Alman askeri çıkma· 
dan, çıkıp tutunmadan, tutu· 
nup istilayı ikmal etmeden in· 
gilterenin mağlup olacağına 
inanmak mantık, hesap ve istid· 
lal gibi akıl aletlerini ihmal et· 
mek olur. 

Tarihteki her yangından son· 
ra daha büyük bir şekilde bina 
edilmiş olan bu -büyük ve zen· 
gin ııehrin, bu kasdi yangınlar
dan da daha muazzam olarak 
çıkacağına inananlar aldanmış 
olmıyacaklardır sanırım. 

Taçları... Tahtları unutturan 
bUyük nşk ... 

Her filminde bin ncş'e ... 
Her eserinde bir heyecnn yara· 
tan sevimli FERNA!\"D GRA· 
VEY-Güzcl JOAN BLONDELL 

BU AKŞAM 

LALE 
Sl.~EMA~INDA 

San'at kudretlerinin en mUkem· 
mel eser! rint yaşatacaklardır. 

Kral Aşkı 
o:FR4N. lZCA> 

Müzikten ateş ... Neş'eden kud
ret... Af ktan ilham alan eşsiz 

f&heser. 
HUSUSİ 1LA VE: 

JUTLAND DENiZ 
MUHAREBESi 

TÜRKÇE 
Numaralı yerlerin evvelden ka
patılması rica olunur. Tel: 43595 

KRALIN HAZiNESi • • 

Şaheserile 1 p EK Sineması BU AKSAM 
suaoN Bir Balo Geces~ MELEK ~ 

İlaveten 
rox 

JURNAL 
rtlRKÇE Fllmlerl aerlllne başlıyor. tlinten: FOKS .JOUBSAL 

ııaemzıında VILLIAM POVEtl ·· LOUISE RAINER 
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Harbin ilk spanya Harbe 
zorlanıyor mu? 

itle -Nazır uner 
•u•a61.11a-atları 

lyor 
Berlin. 25 (A.A.) - D. N. B. 

tildiriyor: 
Salahıyettar bir membadan 

lğrenildiğine göre Serrano Suner 
bugün Hitler tarafından kabul 
edilmiştir. Mülakat bir saat ka
dar devam etmiştir. 

Bertin, 25 ()\.A.) - Stefani 
ajansından: 

Hariciye Nazırı Von Ribben· 
trop, salı günü akşamı bir kere 
daha İspanyol dahiliye nazırı 
Serrano Suner'i kabul etmi§tir. 
\1ülakat uzun sürmÜ§tÜr. 

Berline · Şiddetli 

Hava Hücumu 
(B~ı birincide) 

düşmüııtür. Bir miktar hasar ve 
ilü ve yaralı vardır. 

Cem;1bu §Brki mıntakası üzerin
de de tali mahiyette bazı dii§man 
tayyare faaliyeti olmuştur. Fakat 
•aporlara göre hasar ve telefat 
tzdır. 

Bugün 23 dü~man tayyaresi 
:lüşürülmüştür. Kaybımız yalnrz 
4 avcı tayyaresidir. Bunlardan 
üçünün pilotları sağ ve salimdir. 

- ---o,----
Tahrif Yoluyla 

Propaganda 
( ftaşı birincide) 

llkJ~rln , .e gerek Taıma koya istl
knmetlnde yllrüyen müfr&enln ik

mali tnyyarelerle yapılntıttır am
mn o zaman Habeşlerin tnyyare 
kunetlerl yoktu. İnplizlere karşı 
aynı istemin tatbiki lnglllz ha\'ll. 
ku\'vetlt'.rl karşı meta ne dereceye 
kadar mllmkUn olacaktır.» 

ltalyan propagandası müsait 
C!!irler uyandırmak gayretile 

böyle bir yazıdan yukarıdaki rad
yo neşriyatını çıkaracak kadar 
hakikati tahrif ihtiyacını duyuyor
sa, çok acınacak bir halde oldu
ğuna hükmetmek caizdir. 

Tass•ın lrTekz 

Türkiye Hariciye 
Vekilinin Tebdili 

Safhası 

Neticelendi 
<&..~i birincide> istenmemiştir j 

Churchill'in son nutkunda har- Moskova, 25 (AA.) -- Tass 
bin en tehlikeli haftasını geçire- ajansı bildiriyor: 
ceğimizden bahis vardı. Bundan Press Teleg raph ajansı, Harİ· 
maksat, Almanların bir istila te· ciye Vekili Saracoğlunun değişti
~ebbüsü ic;in bilhaıısa hava bakı· rilmesi için Sovyetler Birliğinin 
mından son fırsat karşısında bu· guya Türkiye nezdinde ısrar etti· 
lunduklarına işaret etmekti. ğine dair Belgraddan bir haber I 

Churchi\l'in tehlikeli dediği 1 yaymıştır.. A 

hafta geldi, geçti. Almanlar isti- Tass aıansı, manasız ve hayal 
J iı teşebbüsü diye bir şey yapa- mahsulü olan ve Sovyetler Birli
madılar ve bu sene bundan son· ğinin diğer memleketlerin devlet 
ra en küçük bir muvaffakiyet Ü· işlerine ve evlabittarik dahili işle· 
midile yapamazlar. rine karışmamak siyaseti ile te

Londraya karşı olan hava hü- zat ?alind~ I;>ulunan bu haberi 
cumlarında bazı binalar tahribe tekzıbe salahıyettardır. 
uğradı ve bazı canlar yandı. Fa
kat bunu askeri bir bakımdan 
ölçüye vuracak olursak neticenin 
sıfırdan çok fazla olmadığını gÖ· 
rürüz. Bugünkü harp silahlarile 
tutuşulan kara muharebesinde bir 
tek günde on binlere~ asker öle· 
bilir. Bunlar, yaş grupu itibarile 
bir memleketin nüfusunun en kıy
metli kısmına m~nsupturlar. Hal
buki Londradaki nüfus zayiatı 
umum nüfus üzerinden ayda bin 
gibi bir rakama varıyor ki bunu 
bir memleketi sarsacak bir ziyan 
saymağa imkan yoktur. 

Alman hücumları bir bakım
dan netice verebilirdi, o da ma· 
nevi cepheyi bozsa ve İngilizleri 
yıldırsaydı ••. Halbuki hücumların 
verdiği netice bunun tamamile 
abinedir. ihtiyar, çocuk, kadın, 
erkek Londranın bütün ahalisi, 

İngiltere İle 
Ticaretimiz 

Veki.lettn doğrudan doğru -
ya Hlndistana gönderdiği bir 
mümessil zlrant \e tkaret A!P.miml· 
zin muh~ olduğu çuvalları bir an 
evı:el tedarike çalışmaktndır. Son &e· 

klz; aylık ticaret müvnzenemizde ih
racat lehine 25 mllyonluk bir tıırk 

bulunması bir cihetten memnuniyete 
l!ılik f e de ~lğer cihetten bugün 
her tUrlli ~ya için ihraç imklınları 
\"ardır. 

İthalAt imkünları bulmak dahıı a-
clJ bir da,·adır. Nakliye imk!lnlarm
dan Mlfacte genL,ıetllerek ve tedi
ye şartları on anlaşma mucibince 
L'llah edllerek bu cihetin teminine 

bugün kendilerini hücum altında çalışılmaktadır. 

bir harp cepheai üzerinde görü- Basra Yolu için 
yorlar ve ölüm tehlikesi hakkın· 
da cephede dövilııen · askerlerin Müzakereler 
fedakôr ruhunu besliyorlar. Her 
yeni hava hücumu İngilizleri yıl
duacak yerde gazaba getiriyor 
ve mukavemet ruhlarını kuvvet· 
lendiriyor. Almanların elinde bu 
manevi cepheyi bundan sonra da 
sarsmağa yarıyacak bir kudret ve 
imki.n yoktur. 

Ankara, 25 (T~lelonla) - Basra 
oluyla Tilrklyeye yapılacak ltlınlıU 

ve lhrQ.('atta tenzil.Atlı tarifelerin e-
saslarını karnrlaştırmak üzere bugün 
de de,let demlryollanndıı mUmke.re
lere devam eıtlllnlirttir. Yalnız Iraktan 
dekli, uriye ve cenup hattından da 
ilet murahhas gelmiştir. 

Mllzakerelerin mlilılm noktnlarm-
dan biri müttereık na,·lun esasını dö
\1Z bakımınclıın ds birleştirecek bir 
anlıışm:ıya varmaktır. Müzakerelerin 
cııma günü bite<'tıği sanılmaktadır. 

1 1 

M 
Piyanist arkadaşı 

. ile birlikte her akşam lstanbulun 
yegAne şık, temiz ve ucuz lokanta
sında neş'e yaratıyorlar. Eğlen

mek, zevk etmek ve hem de fu· 
sa\'vur edemediğiniz nefasette 

yemek yemek için: 

BUKET 
Lokanta ,.e kab,·esıne gidiniz. 

lstikliı.I cadde 1 Fran ız Tiyatrosu 
kBTŞI tnd& 

1 Beton Karıştı~a Makineleri 

o·zel o örleri 
Her cesamette beton karıştırma makinelerinin en son modelleri 

ve her kuvvette Dizel Motörlerl kısa bir zamanda teslim edilir. 

BANS FRANK ve ŞERİKİ 
Galata, Agopyan Han No. 10 Tel: 44038 

lstanbul Belediyesi ilanları 
KeşlJ' 

bedeli 

3044,78 

821,64 

İlk 
teminatı 

228,as Darüldceze mQessesesinde.ld helalardan 4 ndecıının 
tamir ve tecdidi. 

61,63 DarülAceze müessesesinde mevcut iki ahşap merdi
venin kft.glre tahvlli. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayn 
ayn açık eksiltmeye konuJmu~ur. Şartnameleri zabıt ve muamelı\t mU
dUrlüğU knleminde görfilecektir. İhale 11/ 10/ 940 cuma günü saat 14 de 
daimi encümende yapılacaktır. Tnllplerin llk teminat makbuz veya mek
tupları, ihale tarihinden 8 gUn evvel Fen işleri mUdUrlUğüne mUracaaUa 
alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait tıcaret odası vesikalarile ihale 
günü muayyen saatta daimi encümende buhınmalan. (9161) 

1 / 10 / 1940 tarihinden itibaren 

BE LiTZ Lisan Dersanesinde 
yeni 

l'ransızca • i glllzce • Almanca 
Kurları Açılıyor 

Haftada 8 Ders Ayda 4 Lira 
Beyoğlu: 29t İstUdfıl caddesi. ımm•Dliiıil•lf' 

Emlak Ve Eytam Bankasından 
Bugünlerde İskenderiyeden al

dığımız hususi bir mektup da 
ltalyan radyosuna ne kadar kıy· 
met verilei?ileceğini göstt:riyor. 
Bu mektupta deniliyor ki: 

Buna karşı f ngilizler yalnız 
Londra üzerinde büyük miktarda 
Alman tayyare ve pilotu imha et
mekle kalmıyorlar. Sahil boyun· 
ca bir araya toplanan Alman is
tila vasıtalarını p-lan dairesinde 
tahrip edip duruyorlar. Bu tah
ripler normal hava §artları altın
da bile Alman istila imkanını a· 
za\tmıı iken, şimdi İnsilizler h va 
gibi bir müttefik de kazanabil· 
mişlerdir. Artık bundan sonra 
Manş ve Şimal denizlerinde fena 
hava, normal ve tabii hal hük

26 Eylul 1940 Esas Xo. Yeri • Kıymeti .Nev'i Mesaha.'iı Depozito 

dtalynn radyo ·u on ha,·a hü· PERŞEMBE 
cumlnrında İskendeıiyede tnş taş 

iı tünde bırakmadıklarını söylllyor· 
lnr. Bu hlicumları twlmin balkonun· 
dan blz:mt seyrettim. Taş li tUnde 
tnş bırakmadık dediklt>rl ~y hUtün 
lskenderiJ ec:le iki kü~ük binanın 

bomba isabeti neticesinde hasara 
uğranıll!imdan ib:ı.rettır.» 

münü almıştır. Üç dört gün de· YIL: 1940 - AY: 9 - GÜ11ı": 261 

C. 23 Kadıköy, Acıbadem 

es. Hasan Paşa ye. 
İkbaliye mah. Ni· 
şantaşı elyevm Muh-

Ahır ve araba
hğ'I m~emil 

hane 919 M2 360.-

Hind'cininin işgali 
' 

Amerikayı Korkuttu 
(Başı birincide) 

temin edilmektedir. 
Amerika hükumetinin mayi 

mahrukat, demir ve çelik gfüi 
Japonyaya gönderilen maddeler 
üzerindeki ambargoyu teşdit et
mek t-;savvurunda olduğu söy
lenmektedır. 

Çin'in Kararlan 
Çunking, 25 (AA.) - Reu

ter: 
Çin kabinesi, Hindiçinideki 

Japon hareketinden doğan vazi
yetı tetkik için dün ikinci defa o
larnk bir toplantı yapmı§tır. 

Bu toplantılar esnasında alı· 
nan karınlar, gizli tutulmaktadır. 
Fakat sanıldığına göre, Frnsaya 
bir protestoda bulunulmuş ve Çin 
hükumeti, Hindiçini anlaşması se· 
bebıle vukua gelecek bütün ka· 
yıplardan ve hasarlardan Fran
' ll mesul tutacağını bildirmiş· 
tır. 

Hukumetın resmi gazetesi, 
Hındıçinideki Japon hareketini, 
lngiltereye ve Amerika Birle§ik 
Devletlerine hakaret olarak tavsif 
etmekte ve lngiltereden Birman· 

• ya yolunu yeniden açmasını talep 
eylemektedir. 
Japonya Azminde Berdevam! 

Tokyo, 25 (AA.) - O. N. 
B. bildiriyor: 

Hariciye Nezareti namına söz 
söylemeğe salahiyettar şahsiyet, 
Franşız Hindi - Çinisindeki Japon 
harekatı üzerine Amerika Harici
~e Nazırının yaptığı beyanat hak
~ında mütalaa yürütmekten ken· 

ğil, üç, dört saat !onrası için bile 
havaya güvenerek bir hareket 
planı yapmağa imkan yoktur. 
Fena havada Alman sal ve mav
naları, İngilizler bir tek silah çek
meden denize yem olabilir. İngi· 
liz hücumlarının, sahil müdafaası
nın ve kara kuvvetlerinin elinden 
kurtulduklarını ve mesela yüz bin 
kişinin lngilterede bir köprü başı 
tuttuğunu fanetsek bile arkadan 
sevkiyatın hava yüzünden kesil
meai, ilk gidenleri tuzağa dü§mÜş 
bir av haline indirebilir. 

Almanlar Parisi işgal sevincini 
biraz talik edip şimali Fransa za
ferlerinden sonra yıldırım gibi 
İngiltere üzerine l'.üklenselerdi, 
istilanın muvaffakiyeti o saniye 
için yüzde yüze yakın sayılabilir· 
di. 

O zamandan sonra ihtimaller 
gün geçtikçe azalmış, bugün ar· 
tık imkan haricine çıkmıştır. Kış 
ayları esna;ında muvazene, hem 
maddi, hem de manevi bakım
dan İngilterenin lehine dönecek
tir. Hele 1941 ilkbaharında kat'i 
bir İngiliz hava üstünlüğü göre
ceğiz. 

Dünyanın tahakküm sistemle

rinden kurtarılması ve korunması 
gayesine doğru daha bugünden 
epeyce yol alınmış demektir. 

Mücadelenin ikinci safhasına 
Akdeniz ve Afrika sahne oluyor. 
Bu kı§ bu kocaman sahne üze
rinde çok heyecanlı hadiseler gö· 
receğiz. Bu <:!eniz aşırı harp için 
İngilizlerin elinde üstünlük unsur
ları vardır. Amerikanın yardımı 
da yakında daha tesirli şekiller 
alabilir. 

Ahmet Emin YALMAN 

disini müstağni addettiğini bil
dirmiş' ve Fransa Hariciy~ Na~ırı 
ile Hindiçini umumi valisi De
ko'nun beyanatının Hull'ün beya
natına en güzel cevabı teşkil et
tiklerini ilave etmiştir. 

~:.-ıl------1---------------, 
Şi keti Hayriyeden 

Boğıızlçl 'ııpurlarına ır-=ıhsu Sonbahar tarifesi 80/ F.yliJJ /940 
Pazartesi sabahından itibaren tntblk olunacaktır. Tnrlfeler gl~elerde 

tllmaktadır. 

Sahibi ve Neşriyat :MUdürU~ Ahmet Emin YALMAN 
BasıJııığJ ;r,er: VAT A..'ll HATBAASI 

RUl\ft : 1~6 - El.'LÜL: 18 
HiCRi: 1859 - ŞABA..'i: 2S 

VAKİT 

GÜNEŞ: 
ôGLE : 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI : 
İMSAK: 

VASATI EZANI 
5.51 

12.05 
15.27 
18.01 
19.33 

4.12 

11.50 
6.04 
9.27 

12.00 
l,31 
9.10 

Ll ESİ l\ICDVRLtl'Gtl'XDEN: 

Esas talebe kadrolarımız 

dolmuştur. Devam eden mUra-
caatlar karşısında sınıflarımı

za (Yeni şubeler) açmıya ka· 
rar verdik. Kayıt olmak iste -
yenlerin acele etmeleri icabedcr. 

Güzel San'atlar Birliği 
esim Şubes den : 

1/ 10/ 940 Salı günü saat 16 da. A
lay Köşkünde Umum! Hey'et topla· 
nacaktır. Azanın behemehal gelme· 
leri. 

RUZNAME: Nizaınname tadili. 

O M E G A ve L O N J I N 
Suatıerlnin her nev'lnln (Cep -
Kol), (Kadın • Erkek) . (Ma· 
den • Altın) VERESİYE satışı : 
BUyük Postane karşısında yeni 

••••Valide Hanı 49•••• 

tar Bey sokağı es. 
39, mtik . ye. 43/ 2, 
43/ 3 htı.len 9 No. 
Asfalt üzerindeki 94 
No. köşkUn nrknsı-

tıft tesadUf etmekte· 
dir. c. 34 ve gnyri 
menkule muttasıl- •. 
dır. 1800.-

C. 29 Fntih Abdi Subaşı Zemin kat Uze· 
mah. es. Kuburbeli, rine 2 kaUı ha-
ye. lncebel sokağı es. ne 6 oda, 3 so-
78, yeni 80 No. «Ha- fa, l matbah, 2 
Uç Feneri iSkelesl- hela. 
ne yakındır> 1500.-

C. 30 KUçUkmustafa paşa, Zemin kat üıe-
GUlcami mı:ıh. Es. rine 3 kı:ıtlı ha· 
camii Şerif, ye. Hl· ne 4 oda, 2 so-
sar altı sokağı es. 
9, ye. 14 No. lu 
cGillcamb civarında 
ve Fener caddesinin 
ilk sokağındadır. 1300.-

C. 34 Kadıköy eski Altunl
zadc ye. lkballye 
ma.lı. Nişanta.şı soka· 
ğı es. 29 mUk. ye_ 
48/ 1 No. c. 23 No. 
gayri menkule mut• 
tasıldır. 800.-

fa, 1 tarasa, 1 
hamam, 1 mat
bah, 2 hela 
• 

Maa milştemilı\t 
zemin kat tize-
l"ine 1 katlı ev 

62 M2 300.-

36 M2 260.-· 

•• 
lr.ı.9 'M'l 160.-

Yukanda adresi ve tafalldtı yazılı g-ayrimenkuıler cıôrt takslUe ve 
yUzde 9 1/ 2 faizle satışa çıkarılmıştır. 

ihale 4/10/ 940 cuma günU saat ondadır. Müzayede sırasında veri
len bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozltolarını 
yUzde yirmi nisbetinde tezyit eylemeleri ve mühUr kullananların milhilr· 
lerinl noterden truıdik ettirmeleri lAzrmdır. 

İsteklilerin pey akçesi, nUfus tezkeresi ve Uç kıt'a fotoğraf la birlik· 
te bildirilen gün ve saatte şubemiz emle.k servisine gelmeleri. (8841) 

lllf tapda Bar Jsol llartı11Dda •*_!:.wm __ ._._, .. 

Eski Feyziye [ ŞJK LJ SES/ IfJı1k.~ 
ANA - İLK - ORTA - LİSE - (Kız - Erkek) 

Tilrklycnin en eski husust Lise.sidir. Kayıt \'e tecdidi kayıt lı;in her gfin müracaat olunabilir. 

"tıı•m•••••Tarifname isteyiniz. Tel: 80879mmım•millıllll' 

MAZON Meyva Tuzu 
MÜFERRiH ve MIDEVIDIR 

İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Yanmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsakları Temizler, Alıştırmaz ve 
Yormaz. M AZ O~ lsnıine ve B O il O S Markasına Dikkat. 

Milli o 
Üçüncü Tertip Planının Üçüncü ve Son Çekilişi 

7 İlkteşrla danada Yapılacak • 
Pamuk Merkezi Adana Sizin de Taliinizi Agartır 

İkramiye İkramiye miktarı :tkrnmlyc tutarı 

Adet Lir Lira 
1 60.000 60. 00 
ı 20.000 2e.ooo 
z 18.000 20.000 
4 s. ıoo 20.000 
ıo 2. :no 20.000 
80 t.Q)()Q 0.000 

400 100 40.0 
4.000 tD 4 .o o 

20.000 5 100.000 
zo. 00 4 ao. o 
44.491 'l'eB6n -

Üçüncü Tertibin bundan evvelki çela~nin her birinde 
( 240.000) lira dağıtıhnsıtır. 7 Birincite§rİn ketidesinde 
( 480.000) lira, yani evvelki çekili,Ierin • iki misli ikramiye 
tevzi edilecektir. 

Büyiik ikramiye ( 40.000) den ( 60.000) liraya çıkarıl· 
mlf, aynca (20.000) lirnhk ikinci büyük bir ikramiye Wıve 
edihniıtir. ( 10.000) liralık iknuniye bir tane fazlalaıtuılmıJ, 
iki tane (4..000) lira yerine dört tane (5.000) lira konmuı, 
( 2.000) liralar üçten ona, ( 1 .000) liralar kırktan aekaene, 
(100) liralar d (200) den (400) ze çıkanlmqbr. 

Dört liralık tam biletle Planda yazılı İkramiyelerin tamamı
nı, iki lirı,Wk yanm biletle de bu ikramiyelerin yansıru ka
zanabili:niniz. 

~MEMUR ALINACAK 
Türkiye İş Bankası A. Şirketinden: 

1 -' Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üzere mü· 
sabaka ile 12 memur alınacaktır. Müsabaka imtlhanlan 7 B. Teşrin 
1940 Pazartesi günU Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, 
Konya, Samsun ve Sıvas'da yapılacaktır. 

2 - lmtihana girebilmek için: 
A - LAakal orta mektep mezunu olmak, 
B - On sekiz yaşından aşağı ve otuz yaşından yukan bulun· 

mamak, 
C - Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henUz yapmamış 

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

da muvaffak olanlar tecrUbe için on beş gün maaşsız olarak çalıştırı· 
lırlar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibariyle de iyi not alanlar 
barem kanununda muayyen tahsisaUa kadroya alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler tercih 
olunur. 

5 ~ İmtihan neticesinde Banka hizmetine alınacak 12 memur· 
dan başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre mUes
sesede açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 

6 - Tnliplcrin en geç 5 B . Teşrin 1940 Cumartesi gUnüne kadar 
yukarıda yazılı şubelerimiz mUdllrlüklerlne veslkalan ile birlikte 
müracaatta bulunmaları ilAn olunur. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Mühendis kısmı giriş imtihanları l/Teşrinlevvel/1940 Salı gU• 

nU yapılacak~. Kayıt olunanların karneleriyle o glln saat (8.30) se· 
kiz buçukta mektepte hazır bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmı giriş imtihanları günU ayrıca iJAn olu· 
nacağı, 

3 - Tedrisata 21/Tc.şrinievvel/940 Pazartesi günU başlanacağı, 
illn olunur. (8997) 

Leruy •K J • 
Erllıll enı 0 e J 

iLK. ORTA· LiSE 

Sıruelwller88 • T 1111 4Ç1 L D ı 
Mtidllrtl - Eski Şlfll 'l'erakkl Direktörü: M. All Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öQRETtM!NE geniş mikyasta 
ehemmiyet vermek, mutıarmı az mevcudla teşkil ederek talebeslııln 
çahfma ve inkif&fı, sıhhat ve lnzibatile yakından alAkadar olmaktır. 
Mektebin denize nazır kalöriterll tene!tüshanc ve jimnasUkhanesl 
vardır. Her gUn saat (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: 41Ui9 

İSTİKLAL LİSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Şebzadebqı Pom karakolu arkasında, Telefon 22534 

, A ŞARKIN KARLSBADI 
TUZLA IÇMEL • 

1 
Umumi arzu tııerlne 15 Blrinclteşrlne kadar ~ık ,.c llmmm••••••- ışııyccektir. 

tn:ın.ıı:ır 

Bursa Maarif Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulacak iş: Bursa Çelebi Mehmet tUrbeslnln esas· 

ıı tamiri olup keşif bedeli 16659 lira 74 kuruştur. 
2 - Eksiltme HJTeşrinievvel/1940 pazartesi gtinU saat 16,5 da 

Bursa:- Maarif MUdUrlUğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zar! usu 
lilc yapılacaktır. 

3 - Bu ite alt keşif hü!Asası Bayındırlık genel ve maarif vekilliği 
hwıusl şartnameleri, mukavele projesi Maarif mUdUrlüğUnde gorWebilir 

4 _ Ek$11tmcyc gireceklerin yüksek mühendis veyn. yüksek mlmıu 
olmaları ayııı zamanda tarihi eski bir eseri tamir etmiş bulunmaları vı: 
1250 ııra muvakkat teminat vermeleri, Uç!incU maddede yazılı evrakı 
Kabul ve ir.ıza etmeleri. Bu inşaatı yapabileceklerine dalr nafıa müdür· 
lUğllnUn ehliyet vesikası ile Maarif Vekllliği veya evkaf umum mlidür· 
lüğünden hususi şartların istediği vesikayı haiz bulunmaları. «Bu vesi 
ka ihale ı;11nUnden evvel Bursa vilayetine müracaat edilerek nafıa mU· 
dürlüğilnden ve maarif vekilliği müzeler dalresile evkaf umum müdür· 
ltiğUnden allJl8,('aktır. 

Ticaret odasına 1'ayıtıı olduğuna dair 940 yılı varakası ile birlikte 
teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlayıp 

14/Tcşrlnievvel/940 pazartesi gUnU saat 16,5 da komisyon reisliği.ne 

makbuz mukal»llinde vermeleri i!An olunur. 
cPartada vulmNlacak gecikmeler kabul edilmez.> (87-99) 


