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/(ara Değil, J 

Pembe Ölüm 

'( 

~ dördüncü asnn veba afe
ra ~~ yılan insanlar buna ka
~~rn adını venniılerdi. Bu
• u istilicılann milyonlarca 
~ arasına saçtıklan feli.-

eUer, ölüme adeta pembe bir 
~~a veriyor ve Atatür
tı huyük bir sözünü hatırla

Yor. 

azan: Atıınet Emin YALMAN 

~ ec;cn gün matbaaya Lehli 

lerdı ~· bır gazeteci geldi. Gös· ı 
tınd gı kıtap ve ynzı niımunele
cta en bellı ki birinci sınıf bir a• 
>'a~· ınernleketinin umumi ha
tarı1tda her halde bir vakitler 

1 roller oynamı~: -s· c; ıze yazı yazayım, dedi. 
cvap verdim: 

-o· lok .~rt sayfalık gazete ••• Yer 
' ınunasebet yok. 

~e - Vargova muhasara edilir
>'c~ 0rıı.da idim. Acıklı bir hika

ır. Bunu anlatabilirim. 
~,;-;; Sırası geçti. Hem yine ga• 

c e Yer mesele5i ... 
~t - Hakkınız var~ F altat ister 
tC:~bz talihimi sonuna kadar 
le.1t~u c ediyorum. Sizden mea
~ a~~ bir ricada bulunayım: 
İ.lti ~urckkepli kalem her halde 
trıı' Uç lira eder. Bunu satın alır 
ka •ınız) Bir, iki gün bununla 
o(~nırru doyururum. Sonra belki 

lrn_ acır da gelir, beni bulur. 
katrn sızladı. Elimden geldiği 
aa ilr Yal"dım ettim. Kalemi ma
~-~ Üzerine bıraktı, gözleri u· 
du a~a. dikili olduğu halde yürü· 
ark Kıttı... Kalemini vermek için 
iU ~ından ko§tum. Diğer bir aç 
lir;~nde bunu paraya çevirehi· 

ı. 

llla~endisini çağırmağa dilim var
kc 1• Belki de iyilik yapayım der
ltı n adamın nefsine olan saygısı-
11 ~rsacaktım_, zavallıyı sadaka 
li~l§ bir adam haline indirecek-

Ş iındi bu yurtsuz mcslekd~
to~" şın kalemi masamın hır 
rııı llndc duruyor. Ateşten ya· 
tu•lllıt gibi buna elimi süremiyo· 
de.ki J:ier gözüme iliştikçe içim· 
iını bır Yaranın yeniden kanadı-

B duyuyorum. 
~İin: •aniyede harp ve istila yü
ki b ·en, şu veya bu memlekette
ha.Jtk~kııç kişinin kudret ve ta· 
>'o l urn ihtirası yüzünden mil
•~r arca insanın sefalet ve çare· 
bıt·ık içinde kıvrandığını heeimiz 
ı11;~0ruz. Hayalimizi biraz can· 
.. u· ırınca bunların hali gözümü-.. n .. 
liıı· 0 nüne gelebilir. Fakat haya-
••· lı ne kadar kuvvetli olursa ol
..... 1\ d" 1 bit ' unyadaki f el!ketin can ı 
il\ ~darn şeklinde .k.argınıza dikil
() C.aı baınbaşka bir ıey oluyor. 
llliİ"lllan hayal hu tek örneiin 
l'o Yonlıı.rca eşini kolayca yaratı• 
leı~İ kahır ve istila yüzünden in
tıı~ en rnilyonlarca çocuğun, ana· 
qı '. . babanın, ihtiyarın hali gÖ• 

nu2:Ün önünde canlanıyor. 

Q n dördüncü asırda tarihin 
tu en büyük veba afeti Av
iıı:ayı kasıp kavurduğu zaman 
01u'n!.arın gözü ölümden değil, 
}'ıl rnun hu korkunç ıcklinden 
o1:11

'· o zamanlar vebaya (Kara N) adını takını lar. 
"e'b ayır, yirminci asırdaki istila 
l.. asının saçtığı ölümün hiç de 
"'a b· 1 

Üçüzlü Pak.tı 
~JAPONYA 
OrtayaAimışl 

~ Sovyet 
Rusya 

Susuyor 
Japon Gazeteleri 
Paktın, Amerika 

Oçüzlü paktı., istihdaf ettiği Amerikanın Cümhurreisi Ruzve~ Aleyhinde olduğunu 
geçenlerde Kanada Başvekilile görüştüğü sırada _

1 

Gizlemiyorlar 

Bava Muharebeleri Tokyo, 29 (A.A.) - Domel ajan-- -- Asker"ı Vazı· yet sına ı;örc, von Rlbbcntrop'un delege-
• si ve itimatlı adamı StahmPr, U:: ta 

lngilizler Bir ~:~.~~~~tın akdinde b• ıytfü roi oy· 
Yazan: Emekli Albay 

Sta~nıcr, hiı· m•iddct }.< ':J'k.w ada 

H ft d 112 Mecit SAKMAR a a a kaldıktan sonra, Siblrya yoluyla 7 
27 eyUil gündüz ha,·a huru- eyl(llde Tokyoya. gelmiştir. St.ahmc

munun kunet ,.e 11tddeti 28 ey· 

Hücum Yaptı 

Berıın Tekrar 
Bombalandı 

Londra, 29 (A.A.) - Reu
ter: Salahiyettar İngiliz mahfille- 1 
rinden öğrenildiğine göre 26 ey· 
lulde nihayete e!en hafta zarfın
da, İngiliz hava kuvvetleri, gece 
ve gündüz, Almanya arazisi ile 
Alman işgali altıl!daki araziye 
hücumlar yapmışlardır. 

Bombardıman edilen esaslı he
defler arasında, ezcümle, Scham· 
horst zırhlısının pek yanına dü en 
bombalarla hasara uğratıldığı ve 
diğer iki harp gemisinin tam iaa-

1 betlere tabi tutulduğu Kici kana· 
lı, Berlin civarında Tempelhof 
tayyare meydanı, i tihsali bilhas· 
sa orduya giden Siemen:t - Kals· 
ke elektrik malzemesi fabrikala
rı. Fıanckfort - Anı - Der · Oder 
civarında Finkenheerd elektrik 
fabrikası, Berlindeki ekser fabri
kalara lüzumlu elektrik enerjisİ· ı 
ni veren Friedrichııfelde ele~~r~~ 
tevzi merkezi. vt>. transforınatoru, 
Dortmund - Ems kanalı v~ su 
bendi vardır. 

Sahil limanlarına ve müdafaa 
tertibatma 58, kanallara 5. demir 
yolu iltisak noktaları ile e§Ya is· 

(De\'amr ·ıt.: 4, Sil: 1) 

Atina Ajansının 
Stef aniye Cevabı 
'' ~yd~rulan 

Cinayetler 
Asılsızdır ,, 

Atina, 29 (A.A.) - Atina a· 
j~n ı bildiriyor: 

rln Tckyoyu bu Ziya• eti. pakt hnl<· 
101 gündü7.. hllrumunda görülme--

Jıındn ilk istimzacı ~ apan .!lipon Ha· 
miş. bilakis hücum klitlik mik· 
ya. .. ta yapılmı,tır. Gündüz ya· 
pılan Alman hant hlieumlarının 
,·akit ,·akit birden şhldctlenrnesl 
,.e hemen ertt'sl gün yaıulan hd· 
enmlıuın ku'"' et 'c şlddPtlnln 
düşme!!! yo çok tayyare 7.ııJI e-
dilntel'lne ,.e yahut muvaffakıyet 
,·erici tahl~·enln tathik f'dllemc
dlğlne delalet eder. Bu hlil'um-
larda faz.la zorlanmak arzm•unuıı 
hAkim olduğu hll'l'\I hasıl olmak· 
tadır. Gündtiı:Un ~ alnn Alman 
&\ tan·arelerlnin Brltanya ada· 
111 Ü7.Prine giderek tn~llh: aH•ıla
rlle de' amlı muharebe etmf'k şık· 
kını neden ihtiyar etmedlkll"rl 
suali hatıra gelir. A\cılar ara
sındaki çarpışınnlıır neth•eslnde 
elde edlle<-ek muvaffakıyet frıe
rtne çnk miktarda bomba tııyyn
N!lt!rlnden mürekkep fllolnrrn in· 
glllz &V<'ılan tarafından rahataız 
t'ıClllmedPn fstcnllf'n heder ii:ı:r.rln· 

df' yıldırı<·ı te .. ır JrÖ!lterm~I im
kan dahiline glrt'hlllrdl. 

Ro.~·al Alr Forr6'un ııe\k nı 

ldııııeslnde \ ' f'I h\"def intihabında 

daha zı~·adf'I bir sarahat goıf'I 

çarpmaktadır. GUndUı hiwumu 
ynlnl' şimdilik ~~·f' hiirıımıı ka· 
hııl rdilm"ktedlr, Mal()nı ınınta· 
ke.dakl llmanlnr \ ' e lsta!l)onlara 
bomhardıman devam t'fnıeklfı he· 
raber Berllnln de 2-1/25 e)l<ıl re· 
<~lndf'nberi bomtıardımon edll
m~i. tn~liz bombardıman kıl\'· 
,·etlerinin artmış olmalarına h.ıun 
lcdllebllir. 

En eke dr. bir münasebetle 
~)·lediğ"imlz gibi tngllh~ler mu
ayyr.n bir pllın dahlllnde Alman 
J<;tlhııal ku,,·etıf'rlnl hırpalamak· 

ta.dırlar. 

AfTika cephe!ıinde Jf'rabuh'un 
şimalinde motörlü bk'llklerln ln
gillz tayyareleri tarafınd"n hom
balanınuı bu mıntakada Y,kına.k 
ııazırtıkları ba41adığına bir ala
mettir. Afrika harbinde en 7.l:va
de motörlü blrllkler İnıtlll.ı ~Y
yarmerlnln ht>defl olacaktır. 

rlclyc Nazırı Mntsuoka'ya. von Rib-
bentrop'un ce\•abını teşkil edıyor

du. Stnhmcr, Tokyoya varınca go
rüşmelercı başlanmış ve mUzakerelcr, 
16 eylftldc akt.edilcn ve yedi buı;uk 
saat sUren kabine toplantısından son
ra mUsbet sahaya girmiştir. Nihayet 
18 eylOlde imparatorun riyasetinde 
toplanan bliyllk konferans da. bu it
tifak lehine kararını vermiştir. 

lngilterede Sükunet 
Londra, 29 (A.A.) - Reuter ajıı.n· 

sının diplomntik muhabirı yazıyor: 

İngiliz gazeteleri yeni Alman - İ· 
talyan · Japon paktına çok geniş bir 
yer ayırmış olmakla beraber pakt hiç 
bir endişe veya telaş h!u;ıl etmemiş

tir. Vlkıalar bitaraf bir surette ka
Ytt ve mihvf'r df'vktlcr irdekl ekiıı-

(Devamı: Ss. -4 SU. 3 te) 

Amerikanın Verdiği 
Destroyerler 

İlk Filotilla 
• 

lngilterede 
Londra, 29 (A.A.) - Birleşik 

Amerikanın İngiltereye devretti
ği torpido muhriplerinden mü· 
rekkep ilk filotilla, bir İngiliz li
manına varmıştır. Hiçbir mera
sim yapılmamıştır. Bir büyük de· 
niz tayyaresi, yolun büyük bir 
kısmında gemilere refakat etmiş 
ve gemiler doklara girerken de Ji. 
man üzerinde uçmuştur. 

Gelen torpido muhripleri, 1 200 
tonilitoluktur ve c\\':. ve cV> 
lngiliz torpido muhriplerinin he
men hemen ayni esliliayı hamil· 
dir. Sür'atleri 35 mildir ve hep· 
sinde 4 pusluk toplar, 2 1 pusluk 
torpil kovanları v~ 3 pusluk bir 
hava dafi topu vardır. 

Beraberlikte ııern;eıenen dünkü maçta Fenerbahçe kalesi önün de heyecanlı bir vaziyet 

Fener-Galatasaray Dün 
1 1. Berabere Kaldılar 
Vefa - Topkapı, /. Spor
Beykoz da Berabere 

ROMANYA 1 Düh H8J8Ccinll Bir 
aahhütlerini S or GOnO Geçti 

"1eshetti Dün F enerbahçe stadında se· ! mağlubiyetinden sonra bütün tah
ldz dokuz bin ıd~ilik bir ae~irci minlerin Gala1as ray lehine oldu

ı kalabalığı &nünde senenin en ğunu ve Galatasaraylıların' kaza-
B~Jkan Antantı ı·ıe mühim maçlarından 'Galatasaray nacakları kanaatinde bulunduk· 

- ftı - Fenerbahçe karşıla~ması yapıl- larını yazmış, fakat bunun Fener-
AIAkası KalmamıR dı. Ve her iki takım birer gol ya- bahçe için bir avantaj olduğunu 

Y parak berabere kaldılar. Dün bu kaydetmiştik. 
BUkreş, 29 (A.A.) - Stcfanı: maç üzerinde ufak bir tahmin ya- Saat tam beşte her iki takım 
Rumen gazeteleri, bu sabahki nUs· parken, Fenerbahçenin Beşiktaşa (De\"amı e. 8; Sü. :! de} 

halannda, Rumen H a riciye Nazın 

Sturza nın O. N . B . aJanruna yaptığı 
beyanatı tıiıyUk başlıklar altında 

:ncşretmektedır. 

Bu beyanatı tefsır eden sıyasi mah 
fillerde teyit cdildığine göre, Roman
ya ile demokrasi devletleri arasında 
mevcut bUtUn paktlar \'e Romanya
nın Balkan antantı ile bUtün taah· 
hUUeri, bugUn mefsuh telakki olu· 
nabllir. 

Vekiller, Mebuslar 
T etkikSeyahatinde 

Halif ak& İudıat İstedi 
I..ondra, 29 (A.A.} - Reuter: 
Lord Halifaks, Bükre~e beş İngi

(De\·amı: ~a. 4 Sü. S te) 

Birçok Yerlerde, Halkla 
Temaslarda Bulunuyorlar 

Sonunca Otla 
İ n g i l iz Liralarının 

Tebdil Müddeti Bitti 

Bazı Vekillerimizle birçok me· 
buslarımız yurt içinde tetkik se· 
yahatleri yapmaktadırlar. Dahili· 
ye Vekili Faik Öztrak, intihap 
dairesi olan Tekirdağına gittikten 
sonra Edirneye geçmiş ve dün 

Bundan bir ~üddet evvel lngi- de oradan İstanbula hareket et
liz hükılmeti, bütün ecnebi mem· mştir. 
leketlerdeki lngiliz liralarının 48 lktısat Vekili Hüsnü Çakır, 
saat zarfında tebdili kararını ver· Karadeniz mıntakasında, İnhisar
miş ve hu müddet zarfında ban· !ar Vekili Raif Karadeniz-de tütün 
kalara teslim edilmiyen paraları 1 rnıntaknlarında tetkiklerde bulun
hottal ad~et.tiğini ila?. et~i~ti. i maktadır. 
Memlcketımızde bu muddet ıçın· Edirne mebusları, Edirne kaza 
de Bankalara, meşru bir sebep ve köylerinde halkla temas ettik
dolayısile müracaat edemiye~.Ier ten sonra Edirneye dönmügler· 

dir. Tokat mebusları da Zilede 
köylü ve halk ile temaslarda hu· 
lunarak, hükumetin, bugünkül 
harp karıımndaki vaziyeti hak
kında halka izahat verilmiştir. 
Sinop rne~usları da Sinopta h~k
la temaslara başlamışlardır. Si
nop mebusu Cevdet Kerim İnce
dayı, Eleşkirt Halkevinde. Anka
ra mebusu Mümtaz Ökmen De 
nizlide, ve Manisa mebusu eski 
Maarif Vekili Hikmet Bayur şeh
rimizde birer konferans \'ererek 
memleketimizin dünya muvace· 
besindeki sağlam vaziyetini an• 
latmııılnrdır. 

tı . ır rnanzarası yok. Vatan a-
lık ıatilrtya uğrayan, kendileri aç· 
kı~ Yoksuzluk, hastalık içinde 
rrıutanan milyonlarca zavallı, ölü. 
tıir~ hasretini çekiyorlar. cAh. 

Stefani ajansı, Epirde Müslü
manlara karşı sözde yapılmış olan 
cinayetler hakkında Arnavut 
c T omori> gazetesinin neşrettiği 
romanın yeni bir faslını iktıbaı 
eylemiıtir. 

· için değiştirme müddeti hugune 
,... . .._....,,_._~Q~~~3 kadaı uzatılmıtşı. Bugün son gün

dür. Bu itibarla hala ellerindeki 
İngiliz liralarını değiştirmemiş o· 
!anlar varsa, bugün mutlaka Mer
ke-; Bankasına müracaatleri icap 
etmektedir. Bundan sonra hiçbir 
~azeret kabul edilmiyecektir. 

• 
Istanbulun Muallim 

• 1n d k <>rı Yur umuzu feda eder en 
ind\kavu~amadık da köle haline 
öı~ 1> dıyc şimdi dövünüyorlar. 
lrıaıı rn, hıçbir zaman milyonlarca 
dar nın topyekununa bugünkü ka
taiJ· Perrıbe görünmemiştir. Az
rtıc.ıı;u~n için tatlı bakışlı bir 
tund .. dıye tasavvur etmek müm-

ur. 

~ tatiırkün büyük sözünü ha
'>uk tırlıyor musunuz) iki hu· 
darrır~c evvel Rumen devlet a· 
ti~ 1 arıle gazetecilerini kabul et
ll'ıi tza~an bir münasebetle de
tu, 

1 1\~~: «insanlık bir tek vücut
Bir. •lletler bunun uzuvlarıdır. 

uzuv d ' W . . b d tnaz ıgcrının ıstıra ını uy-
ıeri 8•8 ', kendisi için istediğini di
llıt h~?kn istemezse felce uğredığı-

Buu .~etmek caizdir. :> 
bak g~n milletler arasında hu 
• .. .. 

1~. an felce uğramış uzuvlar 
d1~1trı ız. 0.nlardan değiliz. Olma· 

~ ıçındir ki bugün milyon
(Dll\ nnu: • a. d., Sü. ı de) 

Atina ajansı, Tomori'nin ha
yalinde yarattığı üç ccinayet> 
hakkında aşağıdaki tavzihleii 
vermeğe salahiyettardır: 

Birinci ckurbaı.> Klohahari 
köyünden Nazar Recep, mevcut 
olını:> an bir şahsiyettir ve. bu köy
de bir Müslümanın dığer bir 
MUslümanı para ihtilafları dola
yısile öldürdüğü 1928 senesinden 
beri hiçbir cinayet vukua gelme-

miştir. 
İkinci ckurban> Paramiria'lı 

Riza Kali. haki\-atte mevcut bir 
şahsiyettir ve halen tam sıhhatte 
olarak köyünde bulunmaktadır. 

Üçüncü ckurban> Karpunara 
köyünden Hoca Cemal, mevcut 
olmıyan bir şahsiyettir ve bu 
köyde, bir Müslümanın namus 
sebebi ile karısını öldürdüğü 19 32 
senesindenberi hiçbir katil vak'a· ı ~ · ,,,ti..: ' 
sı olmamıştır. Şu ciheti ilave ede· ,,.'{~ 
lim ki bu köyde 190 3 senesine 
kadar filhakika Hoca Cemal is· 
minde bir şahıs yaşamıştır. Fakat 
bu şahıs da 1902 senesinde t<&bii 1 
ölümü ile ölmütfür. 

Ayni Slr'atle ı .. 
Gazeteci de aldanır, yahut 

aldatılabilir. 
Aldığı malumat hakikate 

uygun olmazsa hemen yüzüne 
vuruyorlar. Tekzip, hatta hid
det bile ediyorlar. Hakları da 
var. Yalan yanlış şey yazmak 
beca değildir. 

Lakin doğru yazıldıiı zaman 
dn ayni sür'atle: 

- Haklısınız. Burada falso 
var. Düzelttik veya düzeltece· 
ğizl deseler, adalet iki taraflı 
olacak. 

Halbuki susuyorlar. Gerçi 
sükut ikrardan g~lir amma, ki
me anlatırsınız orasını. 

Kadroları Geldi 
Bu Sene Tayin Edilen 

Muallimlerin Hepsi 
Ehliyetname Sahibidir 

lııtanbulun bu seneye ait mu· 
allim kadroları Maarif Vekaletin
ce tasdik edilmiştir. Kadroda hiç 
bir ınünhal yoktur. Üniversite 
mezunu ve ehliyetname sahibi 
talipler ihtiyaçtan fazla olduğu 
için bu sene ilk defa olarak or· 
mekteplerle liselerin bütün mün
hnlleri bu nevi namzetler arasın
dan temin olunmuştur. Vekalet· 
çe tutulan usul, İstanbul mektep
{erine yalnız ücretli muallim tayi-

ni yolundadır. Bu suretle lstan
bul haricinde vazife isteyenler 
maaş .sınıfına girmekte ve lstan
bulda kalanlara nisbetle fazla bir 
nimet temin etmektedir. 

Bu sene ortamekteç.le liselere 
ait mektep ve muallim adedinde 
fark yoktur. Bunun iki - sebebi 
vardır. Birincisi son dört sene i
çinde lstanbul ortamekteplerirun 
miktarca zaten çok artmasıdır. 

(De\amı: ısa. 4, ü. 2 de) 
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SARI Hopalı Mehmet 
Maceralarını 
Anlatıyor 1 

·---

KORSAN 
Avrupaya Yiyecek 

Gönderenler 

Bostancıda Hintli Bir 
Asker Grupigle 

Görüşmeğe Başladım 
- 17-

So!I zamanlarda paket poıta
haneıile, bir kiloya kadar nümu
nelilc ticari efya JcabuJ eden adi 
poıta gioelerine bazı Avrupa 
memleketlerine gıda maddeleri 
göndermek isteyenlerin müraca
atleri artmıttır. llilhaosa Alman• 
yadaki akrabalarına lcahv~ ve ıe· 
lcer, Fransadaki akrabalarına da 
gıda maddeleri göndermek iste
yenler çoğalmaktadır. Halbuki 
hükumet yağ, peynir, ıeker, kah
ve, bulgur, aucuk, pirinç. paetır
ma, kakao, mıaır, kavurma, un, 
soğan, aanmsak, patates, yulaf 
gibi gıda ve kalay, kükürt, kab
lo, nişadır, üstü_bi gibi diğer sa· 

Her horoz kendi çöplüğünde malctı. Nitekim, bu hareketim 
öt~r, derler ya, bu söz ne ka· tıpkı tahminim ıibi maksada ka
dar doğruymuı. Trablusgarbın vu•mama da yardım etmi~t;, 
kızgın kumlu çöllerinde ateıli bir içlerinden biri, lcop koşa ya
atmaca gibi baıı boı ıeyrana alı- nıma geldi. Abdest alııımı dik
fan Hacı Mehmet, o günkü Is- kat ve alaka ile seyretti. Yüzümü Bir Peynir Şirketi 
tanbulun zulüm altında inliyen kurularken yanıma aokuldu. Cü- • 

nayi ~addelerinin ihracını sureti 
katiyede menetmigtir. Yalnız pey
nir lisansa tabidir. Daha başka 
ıeyler gönderilmek istendiği za~ 
pıan posta idaresi bunları a:üm· 
rükten sorduktan sonra muamele 
yapmaktadır. Hükumet Alman• 
yada bulunan talebemize hediye
lik kavurma gönderilmesini kabul 
etmiş.se de gönderenlerin talebe 
velisi olduklarını tevsik etmedik
çe buna da müsaade edilmemek
tedir. 

Almanyaya ıeker ve kahve 
ihraç edilemiyeceği kararı şi.yi 
olduğu için iki gündenheri müra· 
caatler de azalmıttır. 

Şirketi Bayrlyenln 
Sonbahar Tarifesi matemli ve mütevekkil muhitin- ler bir yüzle aordu: Yapmak istiyorlar 

de, yılgın bir dövÜ§ horozu gibi, - Tü Müılim BabuL Beyaz yağlı peynir fiyatlarının aıt- Boğazıçi vapurlarının sonbahar ta-
'.'lesi soluğu kesmiş ve odasına Gerçi Hint lisanını bilmiyor- mı~ kurufa kadar yükaelmesini vest- rifesinin tatbikine bugünden itibaren 
'İnmigti. Çünkü, bjn bir tehlike· dum amma, tavır ve va.z1yetin- le ittihaz eden yağsız peynir Amill&- başJanacaktır. Bu tarifede akşamları 
vi göze alarak ti. Trablusgarptan den, baba ıen Mü•lürnan mt1ın ri, İstanbul civarında krema çıkaran Boğaz iskelelerinden KöprUye gelen 
g~tKdiği mür9İt mektuplarının, diye sormak iated .. ğini anladım, mandıralarda hasıl olacak bUtUn ya- son vapurlar erken eaaUere alınmıf 
Şeyh seli.mlarının, başvurduğu hemen gözlerımi göğe kaldırdım, tı alınmış sütlerle kayffiak altı tabir ise de sabahları derslerin sekizde 
kimseleri harekete getiremediği- a.vuçlarımı açtım, seaiml biraz olunan sütleri, bir elden alıp peynir ba.şlıyacağrna göre, talebe için doğ
ni görünce ,aşırıp kalmı~tı. An- yanıklaştırdım ve: y&pmak üzere bir ~irket tf'.eiıi teteb- ru seferler yeni tarifede yoktur. Bo· 
sızın uğradığı hayal sukutu ne - Elhamdülillah Müslüma- bUsilnde bulunmaktadırlar. Serma- fazdan Arnavulköye gitmek için BU
bütUn ümitleri kırılmış, cüret ve nım ya ehi. ı yedarlarda.n bir kac;ı, Beykoz, Sa- ytlkdereden ya 8,35 te veya 7,23 te 
cesaretf sarsılmıştı. Cevabını yapıg;tırdım. Adam- mandıra, Alemdağt ve- diğer bir kaçı hareket etmek 11.zrmdır. 6,35 çok er-

Hintli, Cezayirli askerlerin bu.. cai:ız, bir türbe ziyaretçisine ya- da Petnehor, Çavu11~1. Alibey köy ken, 7,23 ise çok geçtir. Talebe için 
lundukları karargi.hlar civarına kıtan dini bir aaygı ile yanıma ve civarlarındaki mandıra sahipleri bu iki hareket saatinin arasında bir 
ıokulup dolaşmak §Öyle dursun, sokuldu. Deniz suyile ne de olsa, ile tPmasa girmişlerdir. Bu teşebbilB sefer yapılması lüzunıu ileri BUrill

Karadeniz Kış Tarifesi 
odasından otelin kahvesine bile tuzlanmı~ olan nemli sakalımı şehir dahilinde ~ut satan esnafı telA- mekt.edir. 
nmekten sakınıyordu. Bütün va- öpüp kokladı"-tan sonra elile sır- ~a dU~UrmUııttir. ÇünkU mUte~ebbis
kitlerini dua ve namaz, aecde tı!llı oktadı. f akdir ve takdjs e~ ler yağsız sütlere ytıksek fiyat ver
ve niyaz ile geçiriyordu. der bir tavırla tekrar tekrar: mek suretile mlndıra sahiplerini kre- Karadentz vapur postaları için kış 

Bu vaziyette i~ bana dütmÜ§- _ Açça Babu. ma imaline mecbur etmekte, bu mec- tarifesinin yarından itibaren tatbi-
tü tabii. Hayat ve ha.1Asımı ıah· buriyet te İstanbul esnafının satacak 

Diye mırıldandı. klne başlanacaktır. Denizyolları jda-
ıına borçlu olduğum bu temiz süt bulamaması gibi bir netice do-

lk. d k'k 1 h resince vapur seferleri azalt:ılmadıJıh yürekli, iyi niyetli arkada,ımı 1 a 1 • sonra, ya nız mu a· ğurmaktachr. Alınan malO.mata. na- ~· 
t b ·ı d • ·ı k d J ·ı d gibi tarifede de ••""lı bir tebeddUI Trablusgarptakilere karşı küçük • ım ı e egı • ar a aş arı ı e e zaran, mandıra. sahiplerinin kendile-

dü~ürmemek, hele o saf insanla- tanııtık. Elime geçen bu umul- Tine iki cepheli kAr temin edecek o- yapılmamıştır. Mudanya - İstanbul 
rın millet ve memleketimize kar- maz ve epiz fırsatı kaçırmadım lan bu teklifi kabule mütemayil ol- tarifeleri Birinclteşrin sonuna kadar 
$1 besledikleri sevgi ve saya:ıya artık. Gönüllerini avlamak, gön- dukla.n anlaşılmaktadır. devam ettirilecektir. 
halel getirmemek için, ben de, lüme bağlamak için ne mümkün --<>--- _,,__ 
giriştiğim işte pek te muvalfakı- İse yaptım. Tavır ve hareketle.,. T k•fh Z h · ı· 
yet ümit etmemekle beraber pa- rimle makaatlanmı da anlatabil- ev 1 aneye e ır 1 
çalan '1Vayıp ortaya atıldım. Ka- d~m. Bu muvaffakıyetime, ken- Maddeler Sokmamak için 
!afat yerinde kahveci Top Ömer- dırn de f8şmakla beraber yakala- 1 . . . . 

rını yı·n b le d 1 I 111.tiddeıumumilık tevkıfhaneye ze-le, Unkapanında hancı Hüseyinin e ıra ma ım. şaret e 
k h anıataralc h · bd ld hirh maddelerin sokulmanuuu ve bu-

yanıma kattıkları, bir aç em- epsıne a est a ır· 
.ı._ Sah' !· , 1 le raaının asayifi bozulm&masr . için cid-

ıeri ile çalıııyor. atılacağımız ye· QIJTI, ı ın gız İ ve umlu bir 

Ziraat Kombine 
Hangarları Kuruluyor 
Konya.da yapılmasına karar veri· 

len zira.at kombJne hangarları için 
ihtiyaç görülen arazı l•tlın!Ak edil-

d .. l··• ·· d f k d dl tedbirler almıştır. Mahküm ve ni maceranın zemin ve vasıtala- uz ugun e u ur urup bu mü- mf.4ıtir. Hangarların infası için mal-
b k f k lbl d 1 

mevkuflA.rla ziyaretçilerin temasları- , 
rını hazırlamıya u.7ra•ıyordum. are ve aa a i a am ara ce- zemenin nakline ba.şlanm1ftır. Ak,e-

e ' J b d nı kesmek Jçin ka.fesll tellerden per-
Ell.m ,ekı' paeaporttan ı'•tı'fade maat e ir e ikindi namazı kıl- hlrde bir bllyUk ziraat h&ngarı tnta 

0 d d S deler yapılmtşbr. Ziyarett;:iler mah-
ile İcabında kendime bir himaye ır ım. onra da, yantk yanık o- kümlarla ancak bu !;Ik kafes telleri edilecektir. 
temin edebilmek için kiyafetimi kuduğum bir aşır ile gözlerini -o--

K 
ıulandırdım. arkasından konuşa.biliyor. Tevkitha-

hiç bozmadım. oca l!.üsküllü neye bavul ve saire gibi kapların ve Sütçüler Bu Sene 
yuvarlak fesim, uzun sakalım, i- Bu suretle dini hielerini gıcık· zartlarm da sokulma.ın menedilmiş-
ı;ıek yollu yün ehramımla gezi- !ayıp harekete getirdiğim bu a- tir. Zehirli madde kaçakçılığından Tereyr ğı Y2pıyorlar 
yordum. Fakat, beni yakından damların hırslarını şahlandırma- suçlu veya mevkuf olanların adliye ?-feveim dolayusUe sütlerin azal-
tanıyan hemşerilerin alaylı ha- yı da unutmadım hani. Medrese abdesthanelerinf' evvelce başkaları ması, yemeklik tereyafı fiyatlarının 
bşları altında çok aılcılıyor, ezili- ~~di~inl' yarım ya;a~ak b~lgimle tarafından yerlettirilen zehirli mıı.d- da birdenbire artmasına sebep ola
yordum doğrusu. ır ay 1 arapça ua ar, ayetler deleri en mahrem yerlerinde hapi•- cağını tahmin eden sütçüler, ellerin-

Beraberimde çalı,tıracalc ta- ~kud~";j oö~ü? l lcı_ı~!I yapab~di- haneye nakletmemeleri için de ted- deki sülierın kaymaklarını yüzde yir 
' t f d"' d'"kt k j gım a ar ıınır erını gerıp ur· birler aıinmı-tır. Hapi!hane fda.resl mi derecesinde almak suret.ile, önü-
~ım ve ay ayı uz u en, en- d kt k dil · ·ı · T 
d. .. b. l l' d u an sonra. en erı ı e ertesı de gard.Jyanları daha sıkı kontrole 

.1m~ gore ır ç~ ışma P anı a gün ayni saatte ve ayni mahalde 
çızd ık ten sonra, ııe Bostancıdan . b I le .. . l tA.bi tutmuştur. 
b 1 d O l d B t ı yıne u uoma uzere ıpret e an-
~' a ~m.d zam~? a~ 8

' .. 
0M_~.n- laştım. Sevine sevine yanlarından 

c
1 

ı a e rHa. ın1ı_n1 e serkıy1 etındı ub~- uzakla§tım . 
Ümp.n ınt ı er teş ı e en ır Muamele Vergisinden 

Muaf Tutulan Ziraat 
Makineleri 

•Üvari alayı bulunuyordu. işgal- O aktam otelde, ballandıra 
cilerin tebaası ve askeri olmakla ballandıra anlattığım bu muvaf
':ıeraber, bu adamların, alet edil- fakiyet hikayesi, bizim Hacı Meh
mek istt'nildikleri zu"lümkrden medi çılgına çevirmİ§tİ. Bayağı 
Jlduğu kadar zalimlerden de tik· coşmuş, köpürmüştü. Boynuma Yeni bir kararla ziraatte kullanı
ıindikleri görülüyor, işitiliyordu. sarılıyor, kulağıma fısıldıyordu: tan bazı makine ve Aletlerle nakil va
Yüreklerinin bize karşı dostluk - Ya Mehmet, ben de gide· sıtal&rı muamele vergisinden muat 
hisleri ile çarptığı, velevki zayıf ceğim seninle o gün. tutulmuflardır. Bunlar da tekerlek 
olsa bile dini topluluğumuzla bir Diyor, tekrar ettirdiği hikiye- üzerinde veya kızaklı veya sabit iş
bağlılıkları . olduğu açıkça farke- mi dikkatle yine dinliyor, tatlı tialll veya Dizel motörlerl, el, hayvan 
diliyordu ve bu adamcıklar, biz- tatlı gülüyor, arapça dui.lar edi- veya muha.rrikl~rle işliyen su tulum
lere olan dostluk ve bailılıkları- ı yor ,_fakat, zihninı kemirdiğine b&lan v~ santrifüjler boru teferrua
nı her fırsat buldukça göstermek-; fÜphe etmediğim endişelerden tile birlikte, çiftçi ve köylü araba.la
ten, hele başımızdaki ağır felike. , kurtulamadığı için ara sıra soru- rıdır. Bu makine ve arabal&r makine 
~in kendilerinde uyandırdığı tees· yordu: • ve.rgjaini vermekeizin gümrüklerden 
ıürü muhtelif suretlerle hissettir- (Devamı var} çıkarı1a.caktır. 
'llekten hiç de çelcinmiyorlardı. 

müzdeki kış mevsimi için krema ha
Zirlifına gtri11mişlerdir. Elde kalacak 
sütlerle peynir yapılarak bu suretlf' 
son günlerde ehemmiyetli bir şekil 

al&n peynir pahalılığından da bir 
menfa.at temin edileceği söylenilmek
te ise de, perakende sUtçWer, ya.ğsIZ 
sütlerin sut mtl!tahsllleri tarafından, 
zorla kendilerine sa.Wmak ietendiğin
den şikA.yet eylemektedirler. 

Otomobil Altında Kaldı 
Erzurumdan gelip Asmahmescitte 

mis&fireten oturan fırıncı MU,tak 
Perapalas önünden geçmekte iken 
Nitanta.şh ömerin idaresindt"ki 153f 
numaralı taksinin altınd& kalarak 
başından ve muhtelif yerlerinden ya
ralanmış, Beyoğlu Belediye hastane
sine kaldırılmıştır. 

• 
I zmitlilerin 
Temennileri 

Şehir Adının (İsmet) 
Olarak Tadil 

Teklif Ediliyor 
lzmitten bildirildiğine gö

re; lzmit Halkevi müze ve 
tarih kolu, lzmit isminin iz. 
mir, imik adla.rile ekseriya 
kanthnldığı için lmıit keli
meainin (lamet) olarak de
iiftirilmeaini iatemiftir. Bu 
iami almakla lzmit halkının 
büyük bir bahtiyarlığa ulaf
mıt olacaklan da tebarüz et
tirilmektedir. 

En KArll İşi 

Bir Saatte İki 
Lira Kazanan 
Dilenciler Var 

Sultanahmet sulh birinci ceza 
hakimi, evvelki gün iki dilencilik 
suçlusunun duruşmasını yaptı. Bi
risi Fatma isminde yaşlı bir ka· 
dındı. Köprü baıında yakalan
mı§tı. Polis avuç açarken tutmuş 
ve müddeiumumiliie getirmişti. 
Ce.binde 1 5 5 le uru§ çıkmı~tı. Pa
ra da hi.kime veril mi§ ti. Fatma 
kendisini müdafaa ederken: 

- Ne yapayım / Kim•e bana 
İş vermiyor, ben de dileniyorum. 
Açlıktan ölecek değilim ya ... di
yordu. 

Hakim sordu: 

- Bugün saat kaçta aolcağa 
çıktın ve kaçta yakalandın I 

- 7,5 da çıktım, dokuzda 
yakalandım. 

- Cebinde paran var mı idi? 
- Hayır, yoktu. 
- Demek ki bir buçuk saatle 

1,5 lira kazandın, öyle mi/ 
-Evet ... 
Hakim, Fatmayı bir hafta bo

ğazı tokluğuna i.mme hizmetle
rinde çalıtmağa mahkCım etti. 

Bundan sonra duruşm~., yapı· 
lan Kastamonulu Ahmetli. O da 
diyordu ki: 

30-9-940 ---

ltalga ile Ticari 
Münasebetler 

Canlanabilecek 
lta!yaya ihracat bir müddettenberi durmufhı. Çünkü V>f" 

tinyai ihracatının kontenjan haddini qma11 yüzünden orada üç 
milyon kadar alacağınuz toplanmııh. Anlatma mucibince bu gi· 
bi vaziyetlerde iki taraf temasa geçerek muvazenenin avdeti için 
çare diifiinürler. 

lta!ya, kağıt vesaire İbracahna kuvvet vererek alacağımııı 
son zamanLu-da bir buçuk milyon liraya indinnİftir, Aniqnıa· 
mız mucibince iki taraftan birinin bir buçuk milyon lira haddin• 
kadar alacağı toplaruna11, arada ki münasebetlerin durınuın" 
ııebep tetf<ı1 etmez. Bu vaziyete göre aradaki münasebetlerin ya· 
kında az, çok canlanmaaı beklenebilir. 

F ahrika ya verilecek 
kırpıntı kağıtlar 

Bürolardan çok az kağıt toplanıyor, 
depolardan fabrikaya henüz 

kağıt gönderilemedi 
lzmit kağıt fabrikasının ham 

madde ihtiyacını temin maksadi
le, Sümerbank'ın Unkapanında 
te~is ettiği depoda büro artığı 
temiz ki.ğıtlar biriktirilmektedir. 

Bu arada, eskidenberi bu itle 
me§&ul tüccarlar da piyasadan 
kırpıntı ve bilhassa gazetelerden 
bıçak artığı kağıtları toplıı.mağa 
devam etmektedirler. Fakat fab
rika eskiden bu kalite kağıtların 
tonunu 33 liradan alırken, mü
bayaa fiyatını 20 liraya ind_irmİ§
tir ve kirli kiiıtlar için hiçbir ta
lepte bulunmamaktadır. 

_Büro artığı kiğıtların toplan· 
ması, devalrin şehrin muhtelif 
kısımlarına dağılmıt bulunmasın
dan dolayı güç olmaktadır. Sü
merbankın, Belediyeden talep et-

Erzurum Gümrük 
Müdürlüğü 

Trabzon gUmrUk işlerinin artma
sı Uzerine İranla yapılacak muame
lA.tta kolaylık olmak üzere Erzurum· 
da ikinci sınıf bir gümrük müdür
lüğü. teşkilAtı kurulmuştur. 

tiği müzaheret vesaitsizlik yi1 
zi..ınden sekteye uirarnakta ,.,e 
Sümerbankın deposunda çok a• 
kağıt birikmektedir. 

Bugüne kadar vasıta yok1U" 
ğundan İzmit fabrikasına Sümer· 
bank deposundan lcağıt yollan•· 
bilmiş değildir. 

Kırpıntı kağıt kullanılacak 0 ' 

lursa yeni kiğıt imali için şap ve 
soda gibi kimya maddelerinde• 
de tasarruf edilebilecektir. 

Ayrıca süprüntülerden toplan· 
mış ve lzmit kağıt fabrikasının if' 

lemediği girli kağıtlardan latan· 
bul piyasasında 600 ton birik· 

mittir. Bu yüzden artık çöplerden 

kiğıt ayırma i~ine devam edilrne" 

mektedir. 

Namaza Geç Kaldı Diye 
Hiddetlenen Müezzin 

Tophanede DJkimevinde çallflln ~ 
ya.,ında Tevfik adında bir ihttY,.ı' 
Tophanede Kılıçal! camll müeSli1'i 
J.{ehmet tarafından nama.za geç gtl· 
diği için merdi venden itilerek dü.f111UI 

1 
ve başı ya.rılm19tır. Tevfik Uıntt.511 

lhrac t Lisa11sları bir halde hastahaneye kaıcırnını~ 
1 müezzin. Mehmet yakalanmı§tn'· 

Bazı gUmrük idarelerince bir ihra-
cat birliğinden alınan lisansla diğer 
bir birliğin mmtakası dahilinden ih-

8 i r Otomobil Kazası 
- Bir sabıkam var. Sabıka

lının ya§amak hakkı yokmuş aihi ' racat yapılmasına müsaade edilmi
kimse bana iş vermiyor. On defa yordu. Son bir emre göre müma.~U 
dilenci diye yakalandım ve bi- maddelerin ihracatı için . kurulmuş 

h ft 1 • hk. I bır birliğe aza olduğunu ıs bat eyll-

Dün akşam saat 20,30 da Tepeııa· 
9mdan geçmekte olan 2994: numaraJJ 
otömobll Ayna!ıç8""ed• ç..,,,e ,,,. 
kafmda oturan Mehmet oğlu Seytul• 
!aha çarparak eoı bacağını krrm,.ur
Yaralı hasta.haneye kaldll"ılınlf, hi' 
diseden sonra ka.çak 90för uarunılr 
tadır. 

rer a a ça ıgmaga ma um o - . . 
d F k ı; · · t B h - ' yen ve ıhracat rulIBatnameslnl haiz 
~m. a a~ angı. l§ e. · · ay a· bulunan her tüccar mezktlr birlikten 

kı.m, Bele .. dıyede ış ver.en yok ... 1 aldığı lisansla memleketin herhangi 
Bır tanıdıgın varsa tavsıye yaz da 

·d · 1 V II h. . bir ihraç kapısından 1nallarını ihraç 
a:ı eyım ça ııayım. a a ı senın edebilecektir. 
y üzünü kara çıkarmam, Aralan Kömürden Zehirlendi 
gibi adamım. Taşı sıksam suyu
nu çıkarırım. Dikis ve Makara Tireleri Befiktaşta Ortabahçede 46 num•· 

• . • ra!ı dükka.nmda Ça!Ljan Halli oflU Hakim buna da ne vakit soka
ğa çıktığını sordu. O da bir sa
atte 198 kuru~ dilenmiıti. 

Hakim bunu da 15 gün çalı§· 
mağa mahkllm etti, paralarını da 
kendisine verdi. 

As'.iye Beşinci Ceza 
Müddei umumiliği 

Gümrükte vazife gören Asliye Be
,ınci ceza mahkemesi mUddeiumu
misi Mithat, terfian Konya asliye ce
za relslifine nakledilmiştir. Yerine 

Beyoğlu müddeiumumi muavinlerin

den Mekki gelirilm~ttr. 

. Evlerımizde en çok kullanılan ~- ı.tu.stafa kömürden zehirlenmiş, ba.i' 
Jcıf makara tireler! ile küçük boy dı- / gım bir halde Beyoflu haat.ahanefi• 
ki' ve nakış iğneleri pıya.sadan kal- ne kaldınlmı~tır. 
dırılmış, umumiyetle perakendeciler-
le bir kısmı toptancuar eıinde de pek Otomobil Çarptı 
az mal katmıştır. Fakat, evvelce beş 
kuruşa satılmakta olan zincirli ve 
tüfekli makaralara teklif edilen on 
be,er, paketleri içindeki miktarları 

yarıya indirilmiş iğnelerin beher pa
ketine de üçer kuruş fiyat kabul edl:• 
dtğ! takdirde, piyasada türedtler ta
ratmdan arzu edildiği mt:ıtta.rda mal 
temin edilmekte ve son gilnterde, iğ
ne ve makara alı' ver1'1ntn dlfer ba
zı eşyalar ıibi gizli cereyan etmek
te olduğu haber verilmektedir. 

Şoför Enverin idaresindeki 2:jlt, ntJ 
maralı otomobil Harbiyede Kasını 1-' 

dında birine çarparak muhteltf yet• 
terinden yaralamI.ftır. 

=-

1 TAKVİM 1 
30 Eylfıl 1940 

PAZARTESi 
VAIUT VASATI Ez.uıi 

Bostancı taraflarında aezmei:e 
başladığım ilk günlerde, kırda, 
çarşıda, hatti., pek gözönü olma
ıına, çekinilecek sebepler bulun
:nasına rağmen, kararg&h ve is
tasyon civarlarında karşılaıtığım 
Hintlı askerlerin, çok defalar ,a
hidi olduğum bu cana yakınlıkla
rı, dertlerimizle alakadarlıkları
dır ki, bende uyanan iti görebil
mek ümitlerini büsbütün kuvvet· 
lendirmif, yeni bir maceraya da
ha atılmak arzusunun, zihnime 
yerleşmesinde kuvvetli birer se

12 Numaralı Apartman 
- Blzlm e\.-de bir <'lnayf!t olmUJ·· Bu ıece haber aldım. 

Bu Covent Garden mahallesi korkunç bir yer oldu. Sanki 
her köşeelnde bir c~nJ saklanmış gfbl geJlypr · Sizinle biraz 
konufmak l8tedlm. Onun için buraya kada.r geldbu. 

--MAVl--
PORTAKAIL 

mlye c.aı..,ıyordu: 

- Rica ederim, Helen, üzUlmeylnJz. Her şey yoluna gi
recek ve düzelecektir. 

- Böyle alnlrU olduğum için aıkılıyorum. Fakat bütün 
bu kol'kunç bAdleeJer bent çok sarstı. Bütün gece uyuya
madım. Yatatunda dOndöm, döndilm' Hep kapımın kar-

9ıamdakl odada öldUrUlen adamı dllylindüm. Etrafta kor
kunç bir aüktlnel vardı. Sokaklardan sanki el ayak keoll
mı.,tı. Pencereleri aç&I'ak sabahı be"ledJm. Cov~nt Oard~n 
eokaklarında &1lrillttı lfitlnceye kadar babını silldllJet bul
madı. Bütün gece devam eden korkunç SMSWik içinde san· 
ki ölüm Uo kartı karşıya lmlflm gibi bir azap hl•ııetttnı. 

-YIL: 1940 AY: 9 - Gün: 21J 

Rumi : 1&'16 - EYL"OL: 11 

Hicri: 1369 - ŞABAN: 2'7 

bep olmutlardı. 
Bir gün. Bostancı mezbahası

nın ıimdiki bulunduğu ıahilde, 
fes ve ehramımı bir kaya üzerin
de bıralcmıt. abdest alıyordum. 
Maksadım, herhangi bir namaza 
hazırlanmak değil de, biraz ile
ride topluca oturduklarını gördü· 
ğüm bir Hintli grupile tanışıp ip
retle olsun konuşmağa vesile bul-

V A T A 1IJ 
'.rilrklye Harl9 

ABONE.: için için 

S~nelik HOO Kr. 2700 Kr. 
AIU aylık 750 Kr. HlO Kr. 
Uç aylık 400 Kr. 800 Kı·. 

Bır aylık 150 Kr. 

Bu sözleri o kadar tabii blr arkadaş tavrlle söylem.Jştl ki, 
John da ona ayni samimiyetle ('evap verdi: 

- T.,ekklir ederim. Fakat dün alc,..mkl cinayeti ne za
man ~ğrendilılz? 

- Dün akşam gece yarısı e\·e döndüğüm zaman kapımın 
önünde bir polı. lle bir de kırmızı g,çlı bir polls haftyesl 

buldum. 
- Evet milfettı, Evan• olacak. 
_ Evet. Bana bir çok suallrr sordular. Nereden Cel4l· 

ilmi, ne yapmı' oldutwnu anlamak L8t.edller. 
- Siz dün a.k""8 nerede idiniz! 
John bu suall fazla meraklı ve endl'8il bir t&vırla sor4 

mo.ştu. Genç kız biraz hayretle yüzüne baka.rak Cf!l\.'&P 

verdi: 
_ Arkadalılarmıla beraM-r çıkmı. hm. Polis milfettlş.I, bir 

akpm. evv~l siz.inle beraber dolafırkf'ln CMedJ naad gör
müt oldutumuzu anlattrrdı ve deha bir çok şeyler sordu. 

_ Benim hakkımda ba7.ı sualler de sordu, df'fll mi! 
_ Evet.. Strl n .. ıl ve nerede tanımıt oldufunııu 8ordu. 

Ben de anlattım ve .. Ve hoşuma glttlfinlzl de söyledim. 
John, genç ktı.ın bu sözleri üzerine elini tuttu ve ,.ıktı. 
- Bu Cf'\.·abınıza t.P.ıfekkür f!derim . Her halde mUfetti' 

E"''"&lll her ikimize de ayni su.aJJerl Kordu. C'~vapları kar· 
fll .. l>,..mk doğru aöyleylp ııöylemeıllğimlzl anlamak 1•
ttyor. 

- Slze de b&na alt bir ıteYler mi sordu'! 
- E"'et.. !len de kendlı;lne a.ynJ şekilde C'f'\.·ap verdim \ie 

• bofWU& glttlfinlzl söyledim. Ne prtp tMadüf değil mi? 
Genç kız JilldU. Fakat halinde bir çekingenlik v&rdı. 

YAZ.AN ÇEVİREN 

WilWım J. MAKiN Rezzan AE. YALMAN 

11 -
Sanki bir !)eyler &izlemek J&tl3'·ormu.' &lbJ JohJ\'un ytlıüne 
bakıyor, ba'ını bafka tarafa çe\·lrlyordu. John birdenbire: 

- Rica ederlm, Relen, dedi. Bana zihninizden l"eceıt teY 6 

lerl tamamne anlahnız. 
Helen bir şey söylemek later gibi bir ltareket yaph. Son-

ra yine \'&Zgeçflrek swıtu. 

John, bütün bu hAdl&elerı örten eerar peNleetnı kaldır

mak için çıldırıyordu. Merak ve heyecanla genç kızın •t
undan çıkacak sözleri bdıltyordo. Tam o 111.rada kendile
l'lndfln biraz ötede Evans'ın oturdutunu farkettl. Helen d3 
müfettişi cörmÜJ}tü. 

Evaruı:,· öntbııde bir fl1tcan kahve, ellnde btr &"Uete oldutu 
halde bir koltuta. k*U"UJmUf oturuyordu. John'un ve Be-
len'ln ke1tdisl11l görmUş oldutunu fa.rkedlılce ellle onlara 
11ellm verdi. 

Helf"n hitap bir halde tdı. Fena ha.ide •lnlrlenınJıttl. 

- Bu adam nl('in burad.& ! diye sordu. 
- Bilmem. Bt>n ötle yemeğlne kendlılnl davet etntlştfr.1. 

Biraz erken l"fl1ml' olM"ak. Yemek eaattnl bekliyor ve bir 
fln<'an kahve içerek yorgunluk alıyor demek ... 

Jobn'un bu sözleri cenç kızı teektn ede.meml:ftl. 
- Aman yarabbi... Hor dakika bVyle tarusul alhnda 

yqamak ne kadar müfkW ... 
Gözlorl y .. la dolmuştu. John, elini tutarak onu teeolll el-

- Hakkınız var, haldkaten korkunç teYlttle karşıt&ttı
ruz ve sl.nlrlnlz bozaldu. Bir müddet için izin alıp bir köye 
eldem.ez m111lnJ ! Covent Garden maha.llestnden btr&rı uzalt
~malc iyi olacak. 

Helen baJ)ını sa.llryarak: 
- Mümkün deltl, dedi. tşlm .-ar. Çok ışını var. lla.yah

mı kau.n.mak için ~19mam lı\zrrn. 
Jokn, hayatın bazı kimseler fçfn ne kadar iMaf!lız ol

dutunu dUfUnerek içi aızladıl'ını hl•!!ettl· Bütün ıshrapia
mıa r&tmen bu genç im: renk.U mecmua kabı r .. bnJert ya
parak ç&lıtmrya ve bayatını kazanmıya mecburdu. 

- ~l&demkl elz burada. bu muhitten Uıak.Jaşamıyor-

aunuz, o halde ben alze yaklaıımalc için bir feY yapacağnu. 
Belki bu teJdlde korkunuz biraz azalrr, daha müstıerlh 0 .. 

lununuz. 
- Bu naaıl mümkttn nlur ! 
- On numaralı apartmanı ben kiralayıp oraya geleyim. 
Genç krz, yerlıtden fırlıyarak: 

- Hayır, dedi. Rayrr, sakm bunu yapmayınız. 
- Nlçln ! Bu:raeı ~dı.. Rf!r halde ev satdbl bunu ı.-

na hoı>ıon kiralamak ister. Poll•le 1'1 hallederim. Müfettiş 
Evans Ue bu(Ön ye.mM ylyecettm.. Kendlsl.ne bu arzumu 
aöylertm. ııebeblnl te anlatının. (Arbsı var) 

, 

GÜNEŞ: 

ÖGLE : 
!KlNol: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

~.66 ıı.oo 
12.04 6.09 
15.23 9.29 
17.~· 12.00 
19.27 1.31 

4.17 9,,, 

CIJDlJ 
Bagbkl Program 

7,30 Program ve saat ayarı, 1,3' 
PIAklarla hafif müzik, 8.00 Aj•'" 
haberleri, 8,10 Ev kıı.dını, yemek ıı•· 
tesi, 8,30 Hatif musiki devamı (P~) 

12,30 Program ve saat ayarı, ı2.ıı' 
MuhtelU: 'arkılar, 12,50 Ajans ~·· 
berleri, 13,0.5 Saz: eserleri. 14.00 Srfl' 
tonik p11>grarn (Pi.) 

18,00 Program, 18,03 Radyo coJ 
orkMtrası, 18,40 Fasıl heyeti. 19,lfl 
Konuşma, 19.30 Ajan• hatıerırtl• 
19,45 MuhtelU: şarkılar, 20,15 ~
yo go.zetesl, 20,iU Musiki Kaleydcıl' 
kopu (Pi.) 21,30 Dinleyici isteJd<I'" 
21,30 Konu,ma, 21,45 Rıı.dyo orl<~ 
trası, 22,30 Ajans haberleri, 2t. 
DIJts mUZiğt (Pi.) 23,30 Kaı>&n* 
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iCMAL 1Fener-Galatasaray Dün H D 

o K Av IE 
.. flElll 

Hayvan 
Mezarları 

Yazan: B. FELEK 

SiYASi 

Mii~7:akı!;:on 1-1 Ber~~ere Kci~d.~~~r~ Hamalla Sevgilisi 
Sovyet Matbuatı Vefa - T opkapı, " ~ · ğıtlarımızı yaptıramıyoruz. Hani 

yakında .. 

H imayei Hayvanat Cemi-

8'ltJ ihvercilerin Japonlarla 

Y R. akdettikleri ittifakın Sov. 
tı:~ h u~ada nasıl bir tesir yap· 
g g enuz belli olmadı. Sovyet 
/~cteleri o husustaki kanaatle
bnı :aha ifaı etmediler. İhtimal 
r~? an sonra da hakiki fikirle· 

1 neıretmiyeceklerdir. 

b ~a~rnafih, Sovyet Rusyada 

C u~ .ıttıfak için ne düıünülehile
~o • ,.ını, Japon - Mihver yaklaş-
:~ının, hidayetini hatırlarsak, 
§agı Yukarı bulabiliriz. 

Antikomintern pakt namına 
c~elce bir anlaıma yapmış olan 
~ vercilerle J,aponlar, son 
y "Yet • Alman itilafı yiizünden 
t e:diğerine bitaraf bir vaziyet 
a ındılardı. 

d ~Ugünkü ittifakın ismi ve he· 
b cfı. ~eğişmiş gorünüyor. Fakat 
g~ ıaırn değİ§İkliğinin Japonlara 
r ore, eesasta ve manada büyük 
~k y w • apacagını zıınnetmıyoruz. 

h Japonların Aksayiıarktaki 
~rekctlerine engel olabilecek 

:rtıl!etlerin başında Amerikalıla
rı saymak pek doğru olmasa ge-
rek. -

c1· Japonların esas gayeleri Çin· 
ır. Çin' in milli hükumetine ve 
~un başındaki Şang·Kai-Chek" e 
tncrikalılardan çok evvel Sov-

Yctlcr ·· h ·· · l t1 · muza eret gostermış er• 
ı ır. Çin piyasasının Japon nüfu· 
u altına girmesi Amerikalıları 
:evkulceyıi tehlikeden fazla ik· 
b1.~i tehlikeye sürükler. Hal
aj~ • 1 Sovyetler için vaziyet ak-

.!r· Japonlar ayrıca Sovyet 
kCJırninden, dahili vaziyetleri ba· 
ırnından kuşkulanıyorlar. 

Geçen sene Mançuko hudut 
anlaırnasını ne kadar zoraki im· 
ıaladıkları malumdur. 

Bu vaziyette Almanya, Ja
f0nlarla yaptığı ittifakın lngiliz

dc.~dcn başkasını istihdaf etme· 
Bıgini istediği kadar iddia etsin. 

u iıc Sovyetleri samimi surette 
tnllıdıracağı şüphelidir. 

ittifakın Çin - Japon harbi 
.&a~ncainde yapacağı teair dola
YısıJc hundan sonra Çinlilere 
rapılacak yardımın deniz yo
Undan fazla kara yolundan gel· 
rncai icap etmektedir. 

f Bugüne kadar Çinliler için 
,cvkalade müsait bir ithalat mer
"eı· H· 1 olarak kullanılan Fransa 
n ındi - Çini"si Japon kontrolü· 

c girrniştir. Amerikan sevki· 
~atı İçin istifade edilen o kıta el
h c~ çıkınca, Çinin denizden it
İJ\h ~tı birkaç iskele ve limana 

ısar eder. Oraları da bundan 
'0nrası için daha cezri bir kon· 
lttole tabi tutulacağı muhakkak
ır. 

h· İ-u ~rnumi vaziyete bakılınca, 
1

11 ı Çın hükumetine müzahir o
an Sovyetlerin kara yolundan 
rnaı gSndermeleri tabii bir zaru
~ct halini alacaktır. Bu takdirde 
A.c Japon • Mihverci ittifakının 

tncrikadan evvel Sovyet Rus
h~lda akisler yapması beklene

ı ir. _ ş. A. 
-::::,..__ 

Süleymaniye - 1. 
Spor da Berabere 

(Başı lıir:lnclde) 

sahaya çıktıkları vakit F enerhah
çenin en mühim iki oyuncusu Fik
let ve Melihten mahrum olduğu, 
Galatasaray takımında da bir haf 
tadanberi Mısır seyahati hadise
sinden :verilen ve bilahare tadil 
edilen boykot kararından dolayı 
gündelik gazetelerde ismi üzerin· 
de münakaşalar yapılan Boduri
nin yer aldığı görüldü. Fakat o· 
yunun tarzı cereyanı Boduriyi 
ortadan sildi. 

Yeni ve genç hakemlerimizden 
Samihin idaresi altındaki bu o
yunda takımlar karşılıklı olarak 
§U şekillerle dizildiler: 

Fenerbahçc: Cihat - Muzaffer, 
Orhan - Ömer, Esat. Lebip • Fik
ret, Naci, Yaşar. Niyazi, Basri. 

., 
Sabahları iıte ~iderken mutla

ka ona rastlardım. Yüzünden ek· 
sik olmıyan, biraz mahzun, biraz 
bitkin., biraz da dervişane bir i
fade toplayan tebessümile başını 
sallar ve bana: cAllah işini rast 
getirsin I> demekten kendini ala· 
mazdı. Sonra da kısa adımlarla 
adeta sürüklenircesine bilinmiyen 
bir istikamete doğru giderdi. 

Pembe'nin kimsesi yoktu; yan· 
gın yerlerinde mağaramsı bir yer
de oturuyordu. Fakat içi dar ol
duğu içil\ bir yerde durmaz, he· 
men orasını değiıtirirdı. Taşıya
cak- kendinden ve birkaç hırtıpır
tıaından baııka bir şeyi yoktu. 

Mahallemizde, Bizan~ zama· 
nından kalma katakomb şeklin
de mezarlar vardı; bunlar kub· 
bemsi ve içiçe odalardan ibret
•i. Pembe bir müddettir yangın 
yerinden taşınmış. buralara gel· 
miıti. Çok zaman onu eve çağı· 
rır, yemek vermek isterdim; ) e
meği bir ~artla, çiçekleri sulamak 
veya başka bir hizmet görmek 
şartile Y.erdi. Mahalleli onu ka· 
demsiz sayar ve kimse evine eok

Galatasaray: Osman - Faruk, 
Salim • Musa. Enver, Eşfak - Ce
mil, Salahattin, Gündüz, Boduri, 
Sarafim. ' 

Galatasaray müdafii Faruk topu kafa ile uzaklaştırıyor 

beraberlik t.emin edilmiş oldu. şeref Stadlada. . ~azdı; benim kendieile alakadar 
olmamı da işte bu yüzden büyük 
bir hayretle karşılardı. ilk Akın 

Oyun, F enerbahçenin hücumİ· 
le haşladı. Ve bu hücum Galata· 
saray müdafaasına kadar dayan
dı. Daha ilk dakikadan çok seri 
bir oyun seyretmeğe başladık. Ve 
Fener bahçeliler birbirini takip e
den hücumlarla Galatasaray ka
lesini tehdide haşladılar. İki açık
lar vasıtnsile çok seri bir şekilde 
yapılan inişler Çalatasaray mü
dafaası tarafından güçlükle uzak· 
laştmlıyordu. Fenerlilerin bu bas· 
kısı yapılan tahminleri, Galatasa
raylıların kanaatlerini altüst ede
cek şel~ilde idi. Dakikalar ilerle· 
dikçe F enerlilerio daha ağır bas
tıkları görüldü. Ve bu arada iki 
üç gol fırsatı da kaçtı. Bu haki· 
rrıiyet devrenin sonuna kadar de· 
vam etti. F enerbahçelilerin bu 
de.;rede güzel oyunlarına rağmen 
gol çıkaramamalarını talisizliklerj 
ne de hamletmek icap eder. Fe
nerbahçe muavin hattı Galatasa
ray muhacimlerini iyi marke etti. 
Ve sarı kırmızılıların mı.ıhacim
le;i Fener kalesine tehlikeli ola
cak hiçbir hücum yapamadılar ve 
devre de O • O beraberlikle neti-

Bu beraherlık oyunu daha heye· • 
canlı bir ~ekle soktu. Fakat neti- Fenerbah d w • d b .. h. d çe stadında lig maçları 
~e 7gbışmeb enl"klu mu ım d"'.aç a 1 oynanırken Şeref stadında da birin-

- era er ı e sona er ı. c1 kü 1-
Nasıl Oynadılar? me ıg mUsabkalarına devam 

0·· F h h l"1 b'lh edildi. İlk karşılaşma Pera ile SU-

b
. . u? d enedr a çek ı ~: 1 ı asska leymaniye arasında olmuştur Ad-
ırıncı evre e ço guze ve ço Ak · • · 1 b. d 1 M l'h nan ·ının ıdare ettığl bu oyun Pe-

can ı . ır oyun oyna ı ar. e ı ranın hakimıyeti altında 
ve Fıkretten mahrumiyete rağ- . geçmiş, SU-

k d kl F h h 
leymanıyeliler de canlı bir oyun oy-

men çı ar ı arı oyun ener a - 1 d 
l ·ı . ld • k d G 1 1 namış ar ır. Neticede Pera maçı 2-1 çe ı erı o ugu a ar a atasa- kazanmıştır ' 

raylıları da ~a§ırttı. Bilhassa mu· · 
avin hattı Ga~atasaray __ muhacim Beykoz - lstanbulspo hattını felce ugrattı. Hucum hat· r 
tı da vazifesini tamamile yaptı. İkinci maç. Beykozla İstanbulspor 
Galatasaray müdafaası Fenerbah- arasında yapılın1' ve bu milsabakayı 
çe hücum hattının güzel oyunu ö- HUsnU idare etmiştir. 
nünde muvaffak oldu sayılır. MUtevazin geçen bir oyundan son
Çünkü sarı lacivertlilerin birinci ra, takımlar 1-l berabere kalmış
devredeki hücumlarını uzaklaştır- !ardır. 
mak yükü hakikaten büyüktü . Mu Beşiktaf - Kasımpa14 
avin hattı vasat bir oyun oynadı. Şeref stadında son maç, Beşiktaş 
Muhacim hattında ikinci devre- \ ile Kruıımpaşa arasında oynanmıştır. 
nin 35 inci dakika!!ından sonra Halidin idare ettiği bu oyunun blrln
Gündüz müstesna, diğerleri için el de\T~.slnin 29 uncu dakikasında, 
muvaffak oldu denemez. Galata- Haklu bir gol kaydetmiş, devre 1-0 

sarayın bir daha F enerbahçeyi bu bitmiştir. 
kadar zayıf bir kadro ile yakalı- İkinci devrede iki gol daha yapan 
yamıyacağını da ilave etmek la· Beşiktaşlılar maçı 3 - O kazanmış-
zımdır. M. Kemal lardır. • Vefa · Topkapı da 

ikinci Devre B b Y arıı'm ikinci Nüshası Çıktı 
İkinci devreye de yine canlı o- era ere Geçen hatta intişara başlıyan Ya-

celendi. 

larak haşlandı. F enerbahçe takı- ' Fenerbah~e stadında bllyilk maç- rış spor mecmuasmın ikincJ sayısı 
. h kkak netice almak tan evvel \ efa - Topkapı karşılaş- bugün daha itinalı bir şekilde çık· 

mı yıne mu a . . 
. . .. ı ·. hücumda idi t.Ilar. Şazi Tezcanın ıdaresindekı bu mıştır. 
ıçın mutemanı) en . · Nihayet 16 nci dakıkada Fener- oyun baştan nihayete kadar müte- Yarış'ın bu nU..cıhasında Galata.sarv-
bahçe lehin~ bir firikik oldu. Bas· vazin geçti ve her iki takım ikinci lı Boduri hakkında yapılan neşriy~ 
ri, hunu gnle çevirerek tak~mı~a devrede birer gol yaptılar ve bu maç 1 ta karşı Futbol Ajanı açık bir mek 
ilk golü kazandırdı. Bu gol umıt- ta 1 - ı berabere neticelendi. t~a toptan cevap vermekttdir. 

siz F enerhahçelileri sevinçten çıl-

Şehrin çoğu sakinleri gibi onu 
da sıtma tuttuğu vakit yanıma 
gelerek: 

- Kuzum Bey, demişti, hana 
ne olur ilaç buluver 1 
- Sıtma mücadelesine gitmek İs· 
temezdi, kendim gidip ona sulfa
to aldım. Gayri bana ettiği dua
ların haddi hesabı yoktu. 

O yıl. yazı lstanbulda geçir· 
mek üzere ayrılmıştım. Üç ayı 
müteakip döndüğüm zaman Pem· 
beyi yine bizim mahallede gör
düm. Lakin pek zayıflamı~ ve es
mer yüzü yeşilimtrak bir hal al· 
mıştı. 

Bir gün çiçekleri sularken sor-

dum: 
- Nen var senin bugünlerde 

Pembe? Sana ne oldu böyle? 
Sıkıldı, bozuldu ve sesini çı· 

karmadı. Israr ettim, nihayet bak
layı aizından çıkardı: 

- Sorma Bey, baışma neler 
geldi. 

Ve onu, ilk defa ağlıyor gör· 
düm. 

- Sus, ağlama da anlat! 
- Bir iş oldu işte .. - Biraz du-

rakladıktan ;onra söylemeğe ka
rar vermıı gibi devam etti - Ha
ni Sağırların Hamal Recep var 
ya .. 
-E .. 
- lıte bir gün benim yanıma 

vardı, o gece kaldı. 
Peki, evlensenize. 

- Evlendik demek gari .• Ki.-

dırtmııtı. Ve_ sağ tribün dakika· 
larca alkııtan inledi. Fener bahçe· 
nin hakimiyeti devrenin 2 5 inci 
dakikM'lna kadar devam etti. 
Bundan sonra oyunda tevazün 
baıladt. Hücumlar karşılıklı olu
yordu. 

l MüHRü'NüN DEVRIALEMö 

2 6 nci dakikada Galatasaray
lılar Fener kalesine doğru indi
ler. Musa 18 pas çizgisi haricin
den kale.; e bir gut çekti. Önü ka· 
palı bulunan Cihat, topu göre· 
medi, top köşeden kaleye girerek 

Yazan: l'rf /HR/ BELLi 

Vapurun Kamara$ında 
-17 - - Canım, biz de gfüıln demedik 

ya, diyerek omuzlarını silkti. 

O zaman gözlerim karnına iliş
ti . Demek çocuğu olacaktı. 

Az bir müddet sonra onun ge
be olduğunu gören mahalleli, o· 
na büsbütün düşman kesilmi~ler
di. } ..,.. mal R~cebe gelince, ~pek 
fakir, pek zavallının biri idi, gün
de kazandığı beş on kuruşla her 
ikisinin karnı pek doyacağa ben
zemiyordu. Filvaki beraber otu
ruyorlardı, mağaralarının kapısı
na bir bez parçası asmışlar, ve i
çerisini samanla ve c'.'ki çuval 
parçalarile döşemişlerdi. 

Bir müddet onu gözden kay
betmiştim. Bir gim, hastalanmış 
olduğunu duydum. Yeı inden çı
kamıyor, kim se de ona sokulmu· 
yordu. İhtimal açtı da .. 

Bir sabah yine erkt-nden işime 
giderken Hamal Recebin toliı.şlı 
telaşlı yu cıırı çıktığını gördüm; 
hemen eslendım: 

- Hey Recep! Pembe nasıl? 
YaklQşt'U yüzu gözu §İşti ve 

göz pınarlarında birkaç damla 

yaş vardı, zorla konu~tu; sesi tit- j 
riyordu: 1 

- Beyciğim, Pembe bu gece 
sizlere ömür. Kurtulamadı fuka

ra.. Şimdi cenazeyi kaldıracağım 

da .. 
Öğleyin, Recebin arkadaşların

dan birkaç hamal cenazeyi götü

rürlerken, mahallenin ne kadar 

çoluğu çocuğu varsa onların ar
kasına takılmıı. yuha çekiyorlar
dı. Mahalleli kadınlar da pence
relerinden cenazeye bakarak sık 
sık tükürüyorlar ve birbirlerine 
seslenip: 

- Cezasını buldu kııltakl diye 
hınç çıkarıyorlardı . 

Hala Pembeyi hatırladıkça o· 

nun. bitlef gibi elli, ayaklı, bu· 

runlu bir insan yaratılmış olduiu-

na acırım. 

Yazan: Faik BERCMEN 

BULMACA 

yeti, birisi, Karacaah
mette, diğeri Jhsaniyede iki 
hayvan mezarını ihyaya knrar 
vcrmı~. 

Bu mezarların sahibi olan 
hayvanların şanına değil de in
sanlık ve medeniyet namına bu 
hareket takdire çok şayandır. 

Hayvanlara kıymet vermek. 
onu da hatırası saklanır bir mah· 
lı1k olarak kabul etmek insanlı· 
ğın en ince iarlarındandır. 

Hayvan bizden aşağıdır, di
lini, duygusunu anlıyamayız di· 
ye hakir görmek reva mıdır~ 

Onları afiyetimiz, selameti· 
miz namına bin türlü tıbbi ve 
fenni tecri.ıbelere arzederek öl
dürür, işkencelere sokar, kesip 
etini yiyerek kendimizi besler, 
ken, ölür ölmez leşini çöplüğe 
veya denize atmak kadar abes 
ve kaba bir hareket olur mu? 

Aşkolsun bu ince fikri ileri 
sürmüş olan Hayvanları Koru
ma Cemiyetine. 

Bu cemiyet, bu güzel hareke
tile hayvaııları değil, bizi koru
muş oluyor. 

Şüphesiz lngilterenin başka 
yerlerinde de olmalı, Londrada 
Hayd Park"ın içinde bir köpek 
me~arlığı vardır. Aileler sevgili 
köpecikleri ölünce buraya def· 
neder ve Üzerlerine 25 - 30 
santimlik taşlar dikip üzerine 
müteveffa ( 1) nın isimlerini, 
hazan da kendi sevgi ve elem
lerini yazarlar. İnce bir ıeydir. 
ıGülmeye gelmez. 

Gerçi aslımız topraktır diye 
toprağa dügmeyi tabii görürüz. 
amma hu münasebetle itiraf et
meliyiz ki;- bilhassa İslam ce
miyetinin son zamanlara gelin
ceye kadar ölülerine karşı gös# 
terdi~i hürmetsizlik, kayıtsızlık 
ağlanacak derecededir. Birçok 
§air, alim. sanatkar ve kamil a
damlarımızın mezarlan nerede
dir bilmeyiz. Ancak şu beş on 
sel'e zarfındadır ki; bazı him· 
met sahipleri mezarlıkları dola
şarak gelip geçmiş maruf Türk 
kıymetlerini!)_ gömüldükleri yer. 
!eri hulmuıılardır. 

Nasrettin Hocanın kabrinde 
bile tarihi -vefatı itibarile ihtilaf 
vardır. Hatta bu adamın hangi 
devirde yaşamış olduğunu dahı 
kl\tiyetle bilmemekteyiz. 

Bu acı itirafı yaparken Üskü
dilr mezarlıklarını hakikaten 
perişanlıktan, tecavüzden, pa
yimal olmaktan kurtarıp etrafı
na duvarlar çeviren, içerisini 
mezbelelikten kurtaran Üskü
dar Mezarlıkları Cemfyetini bu
rada alenen takdir etmeyi ve 
her tarafta buna mümasil mede
ni ve lüzumlu müesseseler ku
rulmasını temenni eylemeyi bir 
insanlık. bir Türklük ve bir İs
lamlık vazifesi bilirim. 

Soldan sap: l - İzin - lnsan. 2- ============= 
Farkında mısınız ? 

K ainat o kadar büyüktür ki, 
bazı yıldızların ziyası, sani

yede 300,000 kilometre süratle 
intışar etmesine rağmen, arzı
mıza 900,000 senede varabilir. 
Varın, mesafeyi hesap ediniz. 

Bir hayvan - Bir hayvan. 3 - İnsan 
eU yiyen. 4 - Zamanın taksimatın
dan - Rabıta. r; - Bır renk. 6 - -------------

Efsane - Sevgili. 7 - Zer"edememek. 
8 - Bir nehir - Balat& girerken. 9-
İşl gücü olan. 10 - Hatırlarım - E
dat. 11 - Keyif - İlln. 

• B alina balığı pek ateşli bir 

D©lktor onvoır kn: 

Radyonun yanında duran t.Iknazca 
bir adam başından geçen gtllUnçlU 
bir M.dlseyi ballandıra ballandıra an
latıyor. Bozuk şivesinden Rus oldu
ğu belll... Etra!mdakller allka Ue 
dinliyorlar. Aralarında iri yarı genç 
bir Havam var, kamaraya glrdlğlm
decBuyur>sözUnU en can ve gönWden 
söyllyen bu genç gemici oldu. Ken
disine karşı daha ilk bakqta bende 
bir itimat hissi uyandı. Yanında ses
siz zayıf bir adam oturuyor. Diğeri 
benim gibi Ust yatatclardan birine u
zanmış ba!fUcunda asılı ampulUn zl
y88Inda bir mecmua okuyor. İçlerin
de en ya.şlısi bu ... Kamarada tanıma 
dığlm bir kişi daha var. Bu genç a
damın çok itina ile kesilmiş bıyık
ları dikkatimi celbetti. Bir taraftan 
soyunuyor, bir tara!tan yan gözle 
beni tetkik ediyordu. Endişede oldu
ğu halinden belll idi. Bir aralık: 

Bu küçUk münakaşa bütün kama
ra arkadaşlarım hakkında bana bir 
tlkir vermı,u.· Smitty ve Havaili ve 
yakın arkadaşı olduğu anlaşılan za
yıf sessiz adamın bllna yardım ıçin 

ellerinden geleni yapacakları anl3.\1ı

lıyordu. 

tıtt bazı serbest haraketlerde bulu
nun& ben de yavaş yavaş ilk zaman
lar cUret edip gidemediğim yerlerde 
dol!Lfmıya başladım. Üçllncü me,·ki
in güvertesi gezinmek için çok mü
sait idi. Tayfa buraya çıkabilirler

di. 

Burada üçüncüde giden yolcular i
le de tanıştım. üçUncüde aşafı yu
karı iki yüz kişi vardı. Bunlardan 
yUz sekseni Çinli idi. Geri kalanlar
dan çoğu Fıllpinll. birkaçı Japon, 
bir tanesi de Siyamlı idi. 

Yukardan aı,&ğl: l - lkl yUzlU· 
lUk - Namlı bir 1'ık. 2 - Arlanmak
Sual. 3 - B~a giyilen. 4 - Arzu -
Bir nevi cetvel. 5 - Fırlatmafa nıuk 
tedir olan. 6 - ü:ııtlivanı paket - Bi· 
na mUhendlo;i. 7 - Sabıı.ılama. 8 -
Su. Masdar edatı. 9 - · tnsa ıın men
~! hakkındaki nazariyelerlle meşhur 
İngiliz. 10 - Balık avı vasıtaların

dan - Bir nevi dUmbelek. 11 - Bir 

aşıktır. Erkek balina dişisi
ne aşkını ilA.n ettiği zaman de
nizin o civarı bir fırtına sahası 
halini alır. • 

DOLAMA 
lJtak yaralanmalara ufrıyan 

P&rına:ıc uclarında, mikropların 
Yaptıtı cerahatlı tltlhaplardan iba
ret olan (dolamalar), her gün bir 
!:ok kişilerin başına gelen Arızalar
dır. lfeıc nakış, diki,, örıtil tanın• 
dak.t el l~lerUe uğra.şan bayanların 
Patnıak uı;larında her zaman bu 
nkcvı Utıhaplara rastlamak müm-

Undur. 

ttne, fiş, makas.. gibi Aletlerin 

PatJnak utlarında kaı.a eeert ola-
tak, Ufacık, belli belirsiz yaralar 
"tnıaeı, o yaralardan cerahat mlk· 
l'opl&rının tı:erl;) e g1rlp ar.gınlık 
Peyda etmelerine 8ebep olur. Par· 
tııak ucunda e\"velA ufak bir aAn, 
~nra ktrrnmlık ,.e ıltllk ~gös-
~· Bu ağnnın, bazı defa, pek 

,_ Yade şiddetlenerek bMtaYa uyku u • • 

1 
Yutrnıı.ılığı \e rahat ,-ermediği bl
e Vardır. 

IUr mUddet r;onra .... ,... va\'•• Pa ' J Y • ~ 
t rrnak ucunda bir cerahat kütlf'fll 
"ŞekkUt eder. Bu iltihap çok defa 

l!atJııcUr, derlnlere ı,ıememiştir. O 
2:.atnl &n it zaten basit \'e rabUk ge
\' <'I ol ur. Paknt :yara ve cerahat 
derını ~ k ere kadar nüfuz edip parmak 
~h\lklertnı mUteesslr edecek olur
rı 0 \akıt dolamanın lııpacağı tah
""bat daha ciddi sayılır. Çünkü 

""""" kAn"ıll:l,.rlnln hu Utthıııptan 

"dolayı harap olmaııı Te tUriime&I 
ihtimali ,·ardır. Ufak bir kemltfn 
çilrümMl ise bir parmatın sakat 
kalma.sına ıııebep olablllr. 

Bundan başlta, parnmk U('Unda 
bile olsa, dolama <"e.rabaUı bir ilti
haptır. Orada azgınlaşan mikrop
ların, vü<"ııdlin zayıf \e mukave

met&~z bir anında, bütün vUcude 
yayılıp kanı zehlrlemelerJ lbtımaıı 
,·arıt olablllr ki, bu takdirde ufak 

bir Anza bilyilmUJ ve tehlikeli blr 
safhaya girmiş olur. DolaınaJardan 
kurtulmak itin en ili çare, iş gö
rürken parmakları yaralanına.ktan 
korumak ve dalma. dikkatli olmak
tır. Buna rağmen parmakların bi
rinde tüphell bir ağrı ve kınnıulık 
başlarııa., ,-akit g~·lmıeden, ispirto, 
alkol Ue pan~uman yaprnalıılrr.Gün 
de iki iiç defa alkole ba.tırılmı~ te
miz &'az bezlerini parmağın ucuna 
sanp bağlamakla. ııtllınbı geriletip 
söndürmiye mU\·affak olmak, ek
seri.fa milmkUndUr. Bu paniunıa
na de,·am edildiği halde geçınlyen 
,.e şişip ct>rahat yapan dolamalar 
da derhal bir doktora ba,,·urup ab
~yl açtırm:ık, hlr an evvel ağn
dan. sıkıntıdan ,.e tehlikeden kur

tuıma.k !Azını gelir. 
Dr. Nuri Erı:rı>nr. 

- Yahu, dedi. Sakın llçUncU ~ 
bir yabancının burada yatmasına mu 
eaade ettik diye bize bir şey deme-
sin. 

Smitty derhal atıldı: 
- Ü çUncU şefin burada işi ne ? :N' e 

reden görecek? 
Havam de söze karıştı: 
- Ne mız mız herl!sln. ÜçUncll 

şcl mum yakıp her yatakta kim var 
diye araştıracak değil ya. Dilini tu
tarsan kimsenin ruhu bile duymaz. 

Bu sırada ben yatakta doğrulmuş
tum. 

- Baksanıza, dedim. Eğer bura.da 
kalmanı b3.\1ml%8. bir iş açacaksa 
söyleyin derhal gideyim. Benim yll
zilinden bellı.ya girmenizi istemem. 

Havai'll beni temin etti: 
- Sen keytlne bak, yat yerine. .. 

Kimsenin bqmı bcl!ya soktuğun 

yok. Hepsi bunun yaygarası ... 
Bıyıklan itina ile ilıceltilmlş a· 

Mecmua okuyan yaşh gemle\ Ue 
Rusun da her ne kadar pek alAka glS! 
termiY"Orlar!la da bana karşı müsa
mahalı davranacaklan belli idi. İti
raz eden adamdan çekinmak lAzım
dı. Onun da yola geleceğini umuyor
dum. 

Gemiciler nlhayt>t konuşmalannı 
kestiler. Yatmıya hazırlanıyorlardı. 

Ben de uykuya dıtldım. 
Vapur yolculuğunun ilk dört gUnU 

hiç A.nzasız geçti. Tam rahata kavuş
muştum. Yatacağım yer pencere ya
nında havalı ve güzeldi. Akşamları 
büfede karnımı adam akıllı doyuru
yordum. Öğle ve sabahlan Smltty'nln 
ve yahut diğer kamara arkadaşları
mın yemekhaneden getirdikleri şey
ler bana yetiyordu. Havam çocukla 
arkadaşına bakıkt vaziyetlml anlat
mıştım. Ne kadar fazla itimat ed.lllr 
euç ortağını olursa kendimi o dere
ce emin hissediyordum. Yaşlı gemici 
ve Rus ile de samimi ahbap olduk. 
lnce blyıklı zat ıse kuvvetli vazlye· 
timi gorUnce benimle uğraşmamayı 
doğru buldu. Hele gemicilerin reısi 

(Bosen) in bana gösterdiği samimi
yet ve alAkayı duyunca, benimle ah
bap olmak için yanqt.I bile... Ben 
bu halimde dost seçmekte pek mfi4-
kWpel!eat da\"ranamazdım, yUzUne 
güldüm. 

llk bir iki :Un blltUn vaktimi ka
marada gCIJlriyordum. Dıfa.l'la:da do
laymak lhtiyataJZlık olurdu. Fakat 
cephe hayatına alıtm1' bir asker na
sıl bir acemi askerin tehlilc:eli addet-

Bana Uk önce yüz vermiyen bir Fi
lipinli ile fU şekilde ahbaplığı kur
duk: 

Güvertede bir vatandaşı ile otu
ruyordu. İlk günkU güler yüzü yok· 
tu. Rengi sarı, suratı asıktı. Arka
da.şına yaklqarak sordum: 

:-- Ne o? deniz mi tutuyor? 
- Deniz değil, iki gündür ağzına 

bır 9ey koymadı da ondan böyle hal
siz ... 

- Neden yemek yemiyor? 
- Sen aşafıda verilen yemeği gör 

sen sormazsın. Çin yemeği veriyor
lar. Bu dalgalı deniz ortasında Çin 
yemeği... Ben yine ne ise burnumu 
tıka)'Itl biraz yiyorum amma lsabelo 
onu da yapamıyor. 

- Bana bak İsabelo, dedim. Sen 
bu akşam saat on birde burada be

ni bekle.. Sana yiyecek bir 9ey geti
ririm. Hem Çin yemeği değil ... 

ümit dolu gözlerile yüzllme baktı: 
- On birde mi? Peki beklerim, 

dedi. 
B~·ıştuğumuz zaman büfeden al

dığnn bir kaç sandüviçi kendisine u
zat:.ım. O sırada güvertede çalışan 
Smıtti bu hareketimi seyrediyor, cU
lan, Y eıucamide dilenip Sultanah
mette sadaka veriyorsun!> der gibi 
b&fDU. sallıyordu. 

(Devı1.mt v~r' 

nevi tüfek - Bilgin. 

DllnkU Bnlnıaca.mızın Hanı 

Soldan sağa: 1 - Aferin; Mazi. 
2 - Kalas; Kasap. 3 - İnek; Keke
me. 4 - Mum; Bol; Lar. 5 - Sefa· 
let; Ni (in). 6 - Kuş; Bek. 7 - At; 
L!lezar. 8 - Ray; Rak; Dev. 9 -
Olamaz; Şive. 10 - Liman; Sefil. 
11 - Aman: Seferi. 

l'ukarda.n aşağıya: 1 - Akim; Pa
rola. 2 - Fanus; Talim. 3 - Elemek, 
Ama. 4 - Rak; Ful; Man. 5 - ts; 
Ba.şaran. 6 - Kol; LAz. 7 - Kele
bek; Se. 8 - Mak; Tez: Şef. 9 -
Asel; Kadife. 10 - Zaman; Revir. 
11 - lperit; Veli. 

O n sekizinci asrın sonuna 
kadar Avrupada pislik sıh· 

hat sayılırdı. En asiller dahil ol· 
duklnrı halde herkes yıkanınca 
hasta düseceğini sanırdı. 

• 
B azı böceklerin gözleri, aynı 

saniyede her istikameti gö
recek surettedir. Bu sayede bö
cek etrafındaki tehlikeyi büyük 
hayvanlardan daha çabuk sezer. • B ir insan vücudündeki yağ-

la altı düzine adi mum ve
ya 17 kalıp sabun yapılabilir. 
Kemiklerimizden iki ki~dan 
fazla marangoz tutkalı çıkabilir 

~ 

is!~ı~~~üş~~~~~aTa!~1 l 
!{arşı Müdafaa Eden Kahraınan 

Türkçe Sö~lü Büyük Aşk ve Harp Filmi 

VATAN KURTARAN ARSLAN 
TfJBKÇE ___ ,, 
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Amerikada 
50 Bin 

Pilot Var 
Vaşington, 29 (A.A.) - Yeni Va· 

şington tayyare meydanı inşaatının 
temel taşının konmıl.!iı mt>ra.<ılminde, 

ytızlerce tayyare bu meydan lizerln· 
dl' uçuşlar yaparken bir nutuk söy· 
u, "" Rı>tsıcUmhur Roo.c;evelt demiştir 
kı : 

Hindistan İslam 
Birliğinin Kararı 

Yeni Delhl, 29 (A.A.) - Reuter: 
Müslüman birliği lcra komitesi, har
bın de\•amına yardım etmek arzusu
na rağmen, Hindistan umumi valisi
nin son teklifini kabul ede<:ek vazi· 
yf'tte olmadığını bildiren bir karar 
sureti kabul etmlştır. 

Umumi \'ali, ajtustosta, Hind mli· 
mf'Sslllerınl umumi valllilt ıcra kon
scyinf' ı tlrııkıc da \•ct ctml!I ve he· 
yeti umuınıyesl ile Hınt mllll hayatı 
mUmessilll'nle Hınt devl .. Ucri ınU
mf'ssilJcrınln iştirak t'yllyreeğl bir 
istışart harp konF,.VI tcı>ts cdllmış hu· 
lundu;tı.ınu bildirmişti. 

Gandi Bir Daha Göriitecek 
Slmla, 29 ( A.A. ı Gandl pazar-

tesi günü umumi \'Rll ılC' yeni bir glS· 
rilşme daha ynpaeaktır. 

E\'Velki gtinkli mUllı.katın uzunlu· 
ğu gözönilnde tutularak Mahatmanın 

< Bu )1lZlerce Amerikan tayyare· 
sının Amenkan motörlerlnın gtlrill· 
tU!IÜ, hrrhangt hır hücuma karşı biz
ll'rl mukavemet edecek bir vaziyf'te 
koyacak olan deniz. kara ve hava 
müdafaamızı tcşklllı.llandırmak az
mimızl haykırıyor. Bu motör glirill· 
tUIE'rl. yakında elde edeceğimiz kuv
\ etı temsil ediyor. Bu. demokraıılnin 
bır ne.\ ı sinırınin, yapabileceği ve fil· 
lıvatta yaptığı şayanı memnuniyet 

hır kararı mlısaıt hır ha\'a uyandır· 
hır ıhtizazdır.• mışltr. 

Roosevl'lt sozler1ne şöyle devam et-
miştır: 

cBuglln pilot ll11ansın1 hamil 50 
bın genç Amerıkalı mevcuttur \'e bun 
ların miktarı, her ay iki bin fazla· 
laşİnakladtr. Bunların hep,c;i a~kerl 

pilot dE>ğildır. Fakat Vaşington za· 
manmdaki çiftçiler nasıl hemen pi
yade avcısı olmuşlarsa, bunlar da he
men askeri pilot olmıya hazırdırlar.> 

Nutku. blltün Amerikan radyoları 
neşretmiştir. lnşaall 17 kAnunuevvel
de nıhayete erecek yeni meydan, 
dlinyanın en bllytlk tayyare meydanı 
olacaktır. 

Kara Değil, 
Pembe Ölüm 

(Başı blrlm•ide) 

larca insanın maruz olduğu ve kı§ 
ılerledikı;e daha acı bir şekilde 
maruz kalacağı acıyı kendi kalbi
mizde duyuyoruz. 

Olmadığımız içindir ki, her 
turlü istila ve tahakküm fikrinin 
düşmanıyız ve sulh, emniyet, sev· 
gi arayan cephede cesaretle mev
zı aldık. 

insanlığın mukadderatı hak· 
kındaki hassasiyetimiz bize ,u 
imanı telkin ediyor: istila hırııile 
milyonlarca insanı bu kadar se· 
falete ve felakete sürükleyenler 
kendi kendilerini yiyeceklerdir. 
Çekilen sıkıntılar boşa gitmiye· 
cektir. Bunun bedeli olarak ikin· 
ci büyük Avrupa harbinin karan
lıkları içjnden hakiki sulh, emni
yet ve sevgi günegi mutlaka do· 
5!acaktır. ' 

Ahmet Emin YALMAN 

Hava Muharebeleri 
(Baııı birinride} 

lasyonlarına 25, fabrikalara 8, 
hava meydanlarına ve deniz tay· 
:> arelcri üslerine 9, umumi hiz
metler müesseselerine 7 hücum 
yapılmıştır. 

istila Üslerine ve Berline 
Son Hücumlar 

Londra, 29 (A.A.} - Jngiliz 
hava kuvvetleri, cumartesiyi pa· 
zam bağlıyan gece, düşman işga· 
lı altındaki arazideki istila liman
larını iddetli hücumlara maruz 
bulundurmuştur. Fena havaya 
rağmen, Jngiliz bombardıman 
tayyarelerinden bir miktarı Ber· 
lirıe vatmııtır. 

Berlin. 29 (A.A.) - D. N. B. 
lngiliz tayy;neleri, bu gece yeni· 
den Almanya üzerinde uçuşlar 
) apmışlardır. Birkaç bombardı
man tayyaresi, Berline yaklaşmıı
sa da bombalarını atamadan geri 
dönmeğe mecbur edilmişlerdir. 

İn&iltereye Akınlar 
Londra, 29 (A.A.) - Hava ve Da

hili Emniyet Nezaretlerinin tebliği: 

Düşmanın İngiltere üzerindeki fa
alıyeti, dün, Uç esaslı hareketten i

bnrct bulunmuştur. 
DUn sabah erken ve ISğleden bi· 

ra:r. sonra, düşman tayyare grupları, 
cenubu şarkt sahl1lerini geçmişler, 
H! Londraya rnrmıya teşebbüs et· 
mlşlcrdlr. Bu gruplar, büytlk avcı 

gruplarımız tarafından dagıtılmış· 

tır. 

Hücumların blrınclsinde, bazı tay
) reler Londranın şarkına kadar 
ırmlşl rdır. Az mıktarda bomba a

tılmıştır. ha!lar pek azdır, yaralı \'e 
olu miktarı dıı. azdır. 

İkinci hücumda, hıç bir tayyare, 
Londrnya varmıya muvaffak olama
m1ştır. Fakat cenup sahili Uzerin· 
de bir şehre bir çok bombalar aW
mıştır. Burada bir çok evler haııara 
ugramıştır. Yaralı ve ölü yoktur. 

Öğleden sonra Porlı!mouth mınta-
ı kaııına yaklaşan diğer bir grı\p av

cılarımız tarafından derhal geri piis
kUrtUlmüştUr Bombalar atıldığı hak
kında haber yoktur. 
DUşman kuvvetleri ekııeriyeti itiba 

rile muharebe tayyarelerinden te
şekklll t"tmckte ıdı. Bu sebepten 
dolayı vukun g<'len muharebeler, ta
mamlle avcı tayyareleri muharebe· 
teri olmuştur. Bu ana kndar alınan 
raporlara göre, altı düşman tayya
resi muhakkak surette dlişllrtllmUş

tllr. Yedi avcı tayyarcmiz kayJptu. 

istanbulun Muallim 
Kadrolan Geldi 

( na,ı Mrlnl'lde) 

İkincisi de bundan sonra orta
mektep tahsilinde muayyen bir 
İş ve sanat öğretilmesi hakkında 
memlekette başgösteren ve Par
tide faydalı münakaşalara yol 
açan ihtiyaçtır. 

Kalite Lehine Cereyan 
Dünyanın her memleketinde 

ortamektep ücretlidir. Bizde bu 
yola gidilmemekte beraber im· 
kan ihtiyaçtan az olduğu için tah· 
sil hakkını, mümkün olduğu ka
dar istidatlılara tahsis etmek ce· 
Teyanı gittikçe yol almaktadır. 
Bunun için iki sene dönenlerin 
mektepte kalabileceği yolunda 
rivayetler ancak aliıkalıların ar
zusundan doğabilir. Yoksa böyle 
bir gidiş esas prensiplere uygun 
olamaz. İki sene sınıf geçmiyecek 
kadar iktidarsızlık veya alakasız· 
lık gösterenler yerlerini daha is· 
tidatlılara terketmeğe ve sanat 
sahasında iş aramağa mecbur
durlar. Aileleri hususi surette 
kendilerini tahsil ettirmek ister· 
lene kendi bilecekleri bir şeydir. 

lstanbul Mektep ve 
Muallim Kadrosu 

Yeni mektep senesinin balşa· 
ması dolayısile lstanbul mektep 
vaziyetini kısaca gözden geçire
lim: Burada 174 Ü §ehirde, 12 si 
kaza merkeı:lerinde, 250 si köy· 
lerde olmak üzer~ 436 mektep 
vardır. Bunların muallim sayısı, 
dörtte üçü Bayan • olmak üzere 
1900 dür. Ortamektt"plerin ade
di kırktır. 700 muallimleri vardır. 
Hususi ortamekteplerde muallim 
adedi 400 dür. lstanbulda 12 si 
resmi, 7 si hususi olmak üzere 19 
liııe vardır. Ecnebi mektepleri ha
riçtir. Dikiş, biçki gibi mektep
ler ve azlık mekteplerile beraber 
İstanbuldaki mektep yekünu 63 7 
dir. Bunlarla meşgul olmak üze
re lstanbul maarif müdürlüğünde 
yedi muavin vardır ki her biri ay· 
rı bir şubenin amiridir. 28 ilk ted
risat müfettişi ve 8 sağlık müfet· 
tişi mekteplerin teftişi ile uğraşır. 

Olgunluk imtihanlarım 
Kazanamıyanların 

Vaziyeti 
Ankara, 29 (A.A.) - Maarif 

V ekilliiinden teblii edilmiştir: 
Bazı gazetelerde devlet ortao· 

kul imtihanı ile lise bitirme imti
hanını kazanamıyan talebenin o· 
kuldan çıkarıldıkları ve talebe 
velilerinin bu halden tikayetçi bu
lundukları yazılmaktadır. 

Bu iki imtihanda herhangi bir 
dersten kazanamıyan talebe yük
sek kademedeki tahsil müessesesi
ne devam edemez. Henüz ikmal 
edemediği ortaokul veya lisenin 
son sınıfına devam, kendi elinde· 
dir. Talebe, isterse, okulunun mü. 
dürüne yaLı ile müracaatta bulu
narak sınıfta kalma vaziyetini ka
bul ettiğini bildirir ve bu suretle 
sınıfa alınır. Bu uretle son sınıf· 
ta bir yıl dönmÜ§ olan talebe, o
kula devam hususunda diğer sı
nıf talebelerinin haklarına sahip 
ve vazifelerinden mesuldür. An· 
cak bu talebelerin, ailevi ve zati 
hayat zaruretleri dü UnÜ)erek O• 

kula devam etmedikleri takdirde, 
muvaffak oldukları derelerden 
imtihan olmak külfeti, kendileri
ne tahmil edilmemiştir. 

Devlet olgunluk imtihanına 
gelince, bu, liseden mezun olan 
talebenin yı.iksek tahsile intisap 
için geçirdiği bir nevi «giriş imti· 
hanı"> dır. Bunu kazanamıyanın 
alakasını kestiği liseye dönmesi 
mevzuubahs değildir. Bu kabil 
talebe iki sene içinde dört defa 
açılan d~vlet olgunluk imtihanı· 
na her gruptan ayrı ayrı muvaf· 
fak oluncaya kadar girmek hakkı· 
nı haizdir. 

Sahıbi ve Neşriyat MüdUril : Ahmet 
Emin YALMA?ıi - Basıldığı yer: 

VATAN MATBAASI 

- ~~-~- ~-~- - ----=-- - - --- --~- - - - -

Üçüzlü Paktı 
JAPONYA 
OrtayaAtmış 

(Başı blrin"'"e) 
!er de bitaraf memleketlerdeki akis· 
1er gibi neşrcdılmektedir. 

Umumi !lkiı' paktın vaziyeti aşağı 
yukarı değiştlrmedl~i merkezinde· 
dJr. Bununla beraber, hır veya lki 
nokta mUsbet bir· şeklide cesaret \'e· 
rtcldir: Amerikayı korkutmak te· 
şebblisilnUn Amerika sıynsetine en 
küçük bir tesirı bile olanuyacağını 

bıldlren Amerika matbuatının hattı 

hareketi ve Tokyonun daha az şevk 
ve heyecan göstermesine mukabil 
Berlın ve Romada paktın mUbal!'ığalı 
bir tantana ile karşılanmış olması. 

Nihayet meçhul ve fakat çok mü· 
hhn bir unsur vardır ki, o da Sov· 
yetler Birlığinln hattı hareketidır. 

~ovyet matbuatında mesele hakkın· 
o.!a tam bir sükut muhafaza edllmek
tt>Glr. 

Japon Gazetelerinin Mütali.uı 
Tokyo, 29 (A.A.) - Cumartesi gil· 

nU çıkan bütün Japon gazeteleri, Uç 
taraflı pakt hakkındaki tefsirlerinde, 
bu paktın Birleşik Amerikaya mü
teveccih bulunduğunu sarıh surette 
bildirmektedir. 

Yomluri Şimbun gazetesi diyor ki: 
Bu pakt. S•;'İeşlk Amerikanın iki 

Okyanuhtakf müstakbel faaliyetine 
karşı bir frendir, 

Tokyo, 29 (A.A.) - Japon gaze
teleri Berlin misakının aktinl umu
miyetle alkışlamakta ve bu misaka 
miltf'.allik olarak impıırator tarafın· 
dan neşredilmiş olan fermanın ehem
miyetıne işaret etmektedirler. 

Japonlar A vnıpa Harbine 
Karqm.ak İatemiyorlar nu? 

Londra, 29 (A.A.) - tyl haber a-
lan mahfillerden Reuter'e bildlnldl· 
ğine göre, Japon Hariciye Nazırı 

Matsuoka'nın radyoda sbylediği ntı· 

tuktan alınan intıba, Japonlann Av
rupa harbine knrışmıya pek te ha· 
hiı;ıli bulunmadıkları merkezindedir. 

Çin Tedbir Alıyor 
Çunking, 29 (A.A.) - Takunpao 

gazetesine göre. Uç tara!lı pakt mU
nasebetıle, Çınln Alman ve İtalyan 
miiesseselerine karşı tedbir alma.cıı 

pek muhtemeldır. Hindıçinlde Ja-ı 
ponlara askeri kolaylıklar gösteren 
Hanoy anlaşması sebebllf', Fransız 

mUnaııebetlerine karşı tcdbirlf'r alın
ması da mllmkllndUr. 

Kont Ciano Dönüyor 
Berlin, 29 (A.A.) - İtalya Harf· 

clye !':SZJrı Kont Ciano, bu sabah, 
Berlinden hareket etmiştir. 

İspanya Dahiliye Nazın Münihte 
Berlln. 29 (A..A.) D. N. B. la-

panya Dahiliye Nazırı Serrano Suner 
bu sabah Münlhe hareket etmiştir. 

Romanya 
Taahhütlerini 

Feshetti 
(Başı birincide) 

!iz tebaasının tevkifi işi ile alAkadar 
olmak üzere, Romanya maslahatgü
zarı Florecu'yu Hariciye nezaretine 
nezdinde davet ederek bu hAdiseler 
hakkında izahat tstcmlş ve bu tngf
Jlz tebaasının maruz kaldığı muame
leyi protesto eylemiştir. 

Romanyada Mecburi ikamete 
Tabi Tutulanlar 

Bilkrcş, 29 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Dahiliye nezaretinin bir tebliğine 

göre, eski rejime mensup H şahsi

yet, <halkın galeyanına karşı muha
faza etmek ve gizli faaliyetlerine bir 
nihayet vermek maksa.dı ile ve aleyh 
!erine bir adil tahkikat açılmış bu
lunması sebebile• mecburi ikamete 
memur edilmişlerdir. 

Bu şahsiyetler arasında ezcümle 

ÇOCUKLARINIZA 

SAFGIDA 
YEDiRiNiZ 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 

Vitamin, Kalori, Gıda, Kuvvet, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf,İrınik, Patates, l\tlısır, Türlü, 
Mercin1ek, Bezelya.1Çavdar özlü unla
rının çocukların neşvunuınasına, diş 

çıkarınalarına, çabuk yürün1elerine te
siri katidir. liastalıkların önüne geçer. 
HASAN DEPOSU : Bahçeka pı, Beyoğluna ı-iden Tramvay 

' durağı karşısında ••••aımm•UI" .. .~ 

Bursa Maarif Müdürlüğünden 
1 - Eksıltmeye konulacak iş: Bursa ~lcbı Mehmet ttirbcsınln esas

lı tamiri olup keşif bedeli 16659 lira i4 kuruştur. 
2 - Eksiltme 14 Teşrinıevvcl 1940 paz:ırtl'si glinii saat 16,5 da 

Burııa Mıı.arl! MtidUrlUğU eksıltme komısyonu odasında kapalı zarf usu
llle yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait keşi! hulAsası Bayındıl'lık Gcnt'l ve Maarif \'ekilliğı 
hususi şartnameleri, mukavele projesi Maarif ınlldürlllğünde görillebılır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yllkl'ek mühendis \'eya ytiksck mımar 
olmalan ayni zamanda tarihi eski bir csel'i Uımır etmış hulunmaları Ye 
1250 lira muvakkat teminat vennelerı, Uçlincli maddede yazı!J evrakı 

kabul ve imza etmelerı. Bu inşaatı yapabileceklerine dair nafıa mtidür
lUğUnUıı ehliyet vesikası ile Maarıf Vekillı~I veya evkaf umum mUdUr· 
lüğllnden husust şartların istediği vesikayı haiz bulunmalan. cBu \'CSİ· 

ka ihale gtınünden evvel Bursa vi!Ayetıne müracaat edilerek nafıa mU· 
dUr!Uğllnden ve Maarif Vekllliği Müzeler dalresile evkaf umum müdUı· 
JUğUnden alınacaktır. ~ 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 940 yılı varakası ile birlikte 
teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde haztrlayıp 
14 T~inievvel 940 pazartesi günU saat 16.5 da komisyon reisliğine 
makbuz mukabllln.de vermeleri llan olunur. 

<Postada \'\tkııbulacak gecikmeler kabul edilmez.> (8799) 

Devlet Oemiryolları ilanları 
:Muhammen bedeli 60.000 lira olan 15000 adet buraj, 10000 adet toprak 

kazması 15.11.940 cuma gUnU saat 15.30 da kapalı zarf usum ile Ankara
da idare binasında. satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerln (4250) Htalık n:uvakkat teminat llc ka· 
nunun tayin ettiği veııikalan ve tekllflerlr ı nyni gtin saat 14.30 a kadar 
komiSyon reisliğine vermeleri JAzımıJır. 
Şartnameler {300) kuruşa Ankara ve Haydarpa.şa veznelerinde satıl· 

maktadır. (9245) 

sabık Başvekil General Argeseanu., şı•şLı• TERAKKi• 
sabık jandarma kumandanı general , 

Bengliu, sabık genel kurmay b~kanı Lt~ESİ MÜDtl'RLVOUNDEN· 
general Tzenescu, sabık BUkreş po- · 

lis müdi.lrU general Gariııescu, 11abık 

adliye nazırı Oliemandl, sabık Stra
ja • Tzarii kumandanı Sidorovici, ııa
bık nazırlardan Gelmegf'anu, ııabık 

propaganda nazır muavini Titeanu, 
gazeteci Petrescu ve saire vardır. 

Esaıı talebe kadrolarımız 

dolmuştur. Devam eden mUra· 
caatlar karşısında smıtıarımı

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

MAZON MeyvaTuzu 
M Ü F E R R 1 H ve M 1 D E V 1 D I R 

İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğund~, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide. ve Barsakları Temizler, Alıştırmaz ve 
Yormaz. M AZ ON ismine ve H O B O S Markasına Dikkat. 

YATILI 
YATISIZ 

~a~hanebatında Horhor t•addeslnde Telefon: :?0350 
ANA • İLK • ORTA • LlSE 

KIZ 
ERKEK 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. Son smı:fta fen şubesi 
de vardır. Talebe mektebin hususi otobUs ve otooıobıllle evlerine nakledilir. Derslere 1 Teşrlnlevvelde baş

lanacaktır. Talebenin o gUn mektepte bulunmaları. 

Telefon: 80547 ___ lm!I _____ _ 

K 1 z ' ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 1 E. B 111: 
ANA • ILB • OBT& • Lill. Yabaacı dWere ıtlUıaııa ltlDa edlllr. 

Tedris 't'e terbiyMlndekl ciddiyet devlet lmtlhanlnrı aeticelerUe eabtttir. 
ı _ Tal~be kaydı, her CÜD saat 9-18 e kadar Halll RHat Pata &.onafı oda yapWr. 
2 _ Tedrisatlı ilk lu8muıda 30Ey1Qlde orta ve Lisede l İlktc.şrlnde ba.şianııcaktır. 

1 
s - Kayıt için ''elllerlıı blu.at mektebe gelmeleri gerektir. 1 

y A T J L J Nlfaııtaşı • Rumeli ''e Çınıır Oad del erir • • &O'ND'OZL'O 
___ ..... Biçblr Yerde Şabeal Yoktur. _.. __ _. 

iLE SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ısonra günde il~ defa muntaı.aman dişlerinizi fırı;ala)ınıı:. 

Devı11t Denlzy narı 
İşletmesi iıa.nıarı 
30 Eylülden 7 Birinci 

Teşrine Kadar 
Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapllrların isimleri 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (lzmir), pcrŞf'mbe 12 de {Anka
ra) ve pazar 16 da. (Erzurum). Galata rıh
tımından. 

Bartın hattına Salı 18 de {Anafarta), cumartesi 18 de 
(Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 

<NOT: Anafarta vapuru 1neboluya kadar 
gidecektir.) 

bmlt hattnıa Salı, perşrmbe ve pazar 9,30 da (Uğur). 

Tophane nhllmmdan. • 
Mudanya hattına Pazartesi 13. salı 9,50, çarşamba, perşem· 

be, cumn 16 da ve pazar 8,15 te (Marakaz). 
Ayrıca cumartesi 14 te ve pazar 19 da 
(Sus) Galata nhtımmdan. 

Bandırma hattına Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus). Galata rıhtımından. Aynca. 
çarşamba ve cumartesi 20 de (Kon· 
ya) , Tophane rıhllmınden. 

Karabtra l:attnı.a Salı 19 da (Mersin), cuma 19 da (Antalya), 
Tophane nhtımından. 

lmroz hattıma Pazar 9 da (Seyyarı. Tophane rıhtımından. 

Ayn~hk hattına Çarşamba 15 te (Bursa), cumartesi 15 te 
(Mer~ın). Sirkeci nhllmmdan. 

{Not: Cumartesi postası 1zmire kadar gid 
cektır.) 

İzmir Hilrut hattına - Salı 11 de (Kadeş), pazar 11 de (Aksu). 
Galııta rıhtımından. 

tzmlr illhe postası Perşembe 15 te (Tırhan). Galata rıhtonın· 
dan. (9270) 

NOT: 

Vapıır seferleri hakkında her türlil malQmat aşağıda telefon nu· 
maraları yazılı acentdcrimızden ôğrenlleblllr. 

Galata Baş Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar 
Umum MUdilrlUğU binası 

altında. 42362 
Galata Şube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka U-

ll"an Relsllğl binası altında 40133 
. lrkecl ı:;ube Al·entcliğl - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

'-.ı-·-------=~m:nmı:=~---' 
Teknik Qkulu Müdürlüğünden: 

1 - MUhendis kısmı giriş imtihanları l/Tc.şrinlevvel/1940 Salı gQ• 
nll yapılacaktır. Kayıt olunanların karnelerJylo o gUn saat (8.30) se
kiz buçukta mektepte hazır bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmı giriş imtiha.nları gtinU ayrıca ua.n olu· 
nacağı, I 

3 - Tedrisata 21/Teşrinie\'Vel/940 Pazartesi gUnU ba\Jlanacağı, 
ilA.n olunur. (8997) 

Ceb • kol ve masa 
saatleri 

6 AY VADE 

Avizeler AEG 
fınnları-slipürgelerl 

4 • 6 AY VADE 

Fotoğraf 

makineleri 
8 AY VADE 

Havagazl ocakları 
kömür sobaları 

t AY VADE 

AEO vantUAWrleri 
ocakları, ce'Zvelerl 

4 AY 'VADE 

LilkBor radyolan 
ve hediyelik eşya 

Osman Şakar ve Ski. 
Galata, Bankalar caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıt, Univerııitc cac!· 

desi No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 33/2 ••••-'' 

ESKİ FEYZİATi 

Yatılı BOGAZİCİ LiSELERi Yatısız 
' KIZ ve ERKEK AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana - İlk - Orta - Lise 
Kayıtlar devam ebnektedir. Derslere Teşrinievvelin birinde 
ba§lanacaktır. Amavutköy - Çifte saraylar Telefon: 36210 

Lerıı y • K J • 
Irak enı o e J 

iLK - ORTA - LiSE 

llebarl 
Su 

Takllmde lırnelYller88 • Y 1 N I & Ç 1 L D ı 
Mtldttrll. Eekl Şa,Il Ter~ld Direktörü: M. Ali Haşmet.Kırca 

Bu.tuaiyeUert: YABANCI DİLLER ôCRET.tMtNE geniş mikyaata 
ehemmiyet vermek, sııutlarıru az mevcudla tqkll ederek ta.ıebes1n1n 
çalışma ve ~ı. Sihhal ve lnzibatlle ynkmdan alAkadar olmaktır. 

Mektebin denize na.zır kalöriferli teneffüshane ve jlmnasUkhanesl 
vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: 41150 

Kültür Bakanlığından : 
II inci Devlet Resin1 ve Heykel Sergisi 
ı - Devlet resim ve heykel sergisl 31 Bırinclteşrln 1940 tarihinde 

Ankarada açiliıcakllr. 
2 - Teşhir edilecek eserler 10 Blrincitcşrin 1940 tarihine kadar Anka· 

rada Maarif Vcktuetlne, tstanbulda GUzcl SanııUar Akademisine 
makbuz mukabilinde teslim edilmelidir. 

3 - Eserler Maarif Vekilliğince nakil ve iade olunacaktır. Ancak teşhir 
veya nakil esnasında vukua. gelecek zarar ve zıyandan mesullyot 
kabul edilmez. cSS97> <8961> 


