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Milyonlarca İnsanın 
• 

Canlanmış ideali 
Asyada, Afrikada Yüzlerce Milyon insan Türkiyeye 
Yeni Bir Hayatın Müideeisi Gözüyle Bakmıya Alış· 
rnışlardır. 

SiYASi SABAB GAZETESi 

Zenginlerimiz Okusunlar 
25Z lira De Tllrldyec)e ııekiz MDecle hma•lan lılr mUyoa 

Ura nasll &arfedlltyor '!' 

(Bugün Üçüncü Sayfamızda) 

Yıl: 1-Sayı: 57 , 

Ticaret Vekili 
Ankaraga Gitti 

• Vekil, lngiliz ve Rumenlerle Ticari Müna 
sebatımız Hakkında Beyanatta Bulundu 

Raman Dağında Petrol 
Arama Faaliyeti Artıyor 

INGİL TEREYE 
Yardımda 

Bulunulacak 
Londra, 13 (A.A.) - Reu• 

ter: 
Madraa radyosunun bildirdi

gme göre, Hint müslümanları 
kon1rresi kabul ettiği bir kararda 
«faıist ve naziliiin vahıi ve vic
dansız kuvvetlerine kar§I tek ba
şına koyduğu mukavemette Bü
yük Britanyaya bütün kal.bile 
yardım etmek ve Şbirliğinde bu· 
lunmayı> teklif etmektedir. 

Hint müsl{imanları birliği, 
harp yardımlarını ve gayretlerini 
diğer hükumetlerle elbirliği ya
parak artbrmıya kendi azasını 
da.vet eyl~iştir. 

Amerika Hava Müdafaası 
Beşkumandam Londrada 

Londra, 13 (A.A.) - Amerika D . 

hava müdafaa başkumandanı l'eneral 
Chaney, dün Amerikadan tayyare 
ile Londraya gelmlftlr. General 
hava hücumlarına karşı lngilterenin 
müdafaasını ve sivil halkm bomb&r· 
dmıanlarmı mUfahlt aıt&tiyle tetkik 
edecektir. 

. . 

Evvelki gün Ankaradan ıehri- ı aon anlaıma, csaa itiban1e 1 tet· 
mize gelen Ticaret Vekili Nazmi ~ rinievvclden itibaren mevkii tat
Topçuoğlu, dün akpmki ekapr~- bika konulmuı bulunmaktadır. 
k Ankaraya dönmüıtür. Fakat ıimdiye kadar ne Rumen· 

Ve-kil Haydarpaşa garında bir lerden bize, ne de bizden Rumen. 
muharririmize dıt ticaretimiz ve lerc aon anl;ımanın mevzuu olan 
bilhassa lngiliz v_e Rumenlerle mallardan hiçbir ıcy gitmif veyı 
olan anlaımalan~IZ hakkında ıu geLmit değildir. 
beyanatta bulunmuştur: Rumenlerin bize benzin V• 

«- Rumenlerle yaptığımız (Devanu: Sa. '· 8'1. S te 

Karadenizde Bir 
Yelkenli Battı 

33 Yolcu Boğuldu, 10 Kişi Kurtarıldı 
GirCşUn, ~ 3 (A.A.} - Tire

bolulu İbrahim Reisin idareıin· 
deki yelkenli 43 yolcu ile Göre
lenin Eynesil nahiyesine gitmek· 
te iken Görele kale.inin üç mil 
açığında yolculann fazlalığından 
au almak auretile batmıfhr. Ge
cenin karanlıkları içinde cereyan 

ROMANYAYA 
20 Bin Alman 
Askeri Geldi 

Askeri Heyetin 
İaşesi için 14 Milyar 

Ley Tahsis Edildi 

eden bu faciada yolculardan onu 
kurtarılmıı. otuz üçü boğulmuf· 
tur. Görclenin ali.kadar memur· 
ları ve halkı denize dökülenleri 
kurtarmak için ellerinden gelen 
bütün gayretleri aarfetmiflerdir. 
Yelkenlinin kaptanı Adliyeye 
teslim edilmiıtir. 

iNGiliZ 
Tayyareleri 

Berlini Bombaladı 
Elektrik Santralı ve 

Gaz Fabrikasına 

isabetler Oldu 
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Piyasaya Hileli 
Sabunlar Sürülüyor 
Fena İptidai Maddelere Beyaz Toprak 
Karıştırılarak Muzır Sabunlar Yapılıyor 
Son günlerde sabun fiyatları I karıştınlan bir nevi beyaz top· 

da müdahaleyi intac edecek bir rakla vücudc getirilen halita 
şekil almı§tır. Birinci nevi halis ı mahsulü bir nevi hileli yeşil sa-
sabunların toptan fiyatı 27 • 30 bun satmaktadırlar. · 

Zeytinyağlar 
Pahalılaşıyor 
Toptan ekstra ekatr& zeytınya.tı 

fiyatı bu hafta içinde 70·72 kuru•& 
kadar yUkselmlşUr. Bu tere!tue, aon 
günlerde Edremit ve havallslnden 
yat gelmemesi ve teneke flyaUannın 
da beher kiloya dört kuru' l.aabet e

kuruştan, az bir zamanda 35 • 401 Cildi tahriş etmek gibi sıhhi decek derecede yükaelmeal sebep göıı· 
kuruşa yükseltilmiştir. Sabun zararı olan bu hıleli sabunlar da tertlmektedlr. btanbulda stok olarak 
amilleri bu tereffüe, sud kostiğin halkın ekseriyeti tarafından ta· yedi yüz bin kilosu tenekelerde ve 
yirmi beş ve sabunluk zeytinya· nınmadığı için, az kar bırakan heş yUz bin ki1011u da fıçılar içinde 
ğının da kırk yedi :kuruşa fırla- halis aabun yerine satılmaktadır. ! bir milyon kilodan fazla. zeytinyağı 
masını ve çuval stoklarının gün Bu hileli sabunlar serin ve soğuk bulunmaktadır. Bu sebeple son gUn• 
geçtikçe azalmasını sebep olarak havalarda, rutubetten müteeHir Jerde yag retmedlt'l iddl&lannın ve te 
göıteıpıcktedirler. olarak sodasını koyvermekle ve neke darlıjlnın fiyat tereffUUnde l· 

Sabun iılerini bilenlerin ver· yumuıayıp ıeklini bozmaktadır mll olamaması lUım gelmektedir. 
dikleri malumata göre, zeytinya· Sabun amilleri bunun da çaresini 
ğı ve ıod koatiiin bugünkü fiyat- bu1mu11ar. kimyevi ilaçlarla bu Şoförler Taksim-Harbiye 
lan ile de olıa sabun fiyatlarının sabunları rutubete mütehammil 
rahiı addedilmesi icap etmekte· bir haıe koymuııardır. Yolunda Çahşmak 
dir. Piyasada tabii formüllerle Sabun imalathanelerinde ve 1 
yapılmıt sabunlar da pek azdır. depolarda stok mal mevcut de· stemiyorlar 
Perakendeci esnaf ve bakkalla· ğildir. Fakat bu, mevaddı iptida- Taksi ,oförleri Harbiye ile Taksim 
rın ekseriyetle, Kopra veya Asit- iye yokluğundan ziyade sabunla- arasındaki yolun birkaç ayda biUrl· 
gra tabir olunan bol asitli neba- rın fire vermesi korkusundan ile- lemiyece#ini iddia ederek bu lI"IZ&· 
ti yağ tortuları ile tuzlu ıudan ri gelmektedir. lmallthanelcr, ır yolda çalıpmıyacaklannı beledi· 
yapılan hileli sabunlarla ve zey· ötedenberi çıkardıkları malı ta·: yeye blldirm{41erdir. B\I yol Yaft~ar 
tinyağı ve kostikli sudan çalka· ze olarak satmayı ve kendilerini b .. laymca. çamurdan reçUemlyecek 
lama uaulile yapılan soğuk su sa• 1 fire zararından kurtarmayı adet bir tekil alacaktır. Şoförler hariçten 
bunu ve pirine yağı, sud kostiğe 1 edinmi§lerdir. l!atik tedarikine lmktn olmadığını 

Hava Kurumu Kongresine 
Cümhurreisimizin İltifatları 

Başvekil, Meclis ve Genel Kurmay Başkanları, Parti 
senel Sekreteri de Teşekkür Telgrafları Gönderdiler 

lıtanbul, 13 (A.A.} - Hava 
Kurumu İıtanbul vilayeti tC§kİ· 
!atı halk mümeaeilleri kongresi· 
nın İçtimaı vesilesile ba§ta Milli 
Şef lımet lnönü olmak üzere 
kongre adına büyüklerimize gön. 
derilen tazim ve bağlılık duygu• 
lannı teyit eden telgraflara af&• 
ğıdaki cevaplar gönderilmi§tir: 

Hava Kurumunun verimini art
tırmak için yapılan toplanta mü· 
nllsebetilc haklarında izhar olu
nan samimi duygulardan dolayı 
Reisicumhur lnönünün t~ekkür· 
)erini arzederim. 

Umumi Katip 
Gedelec; 

Mılli havacılık gayemizin inki· 
şafı için halk miimeasillerinin iç· 
timaı münasebetile izhar edilen 
hiasiyata t~ekkür eder kıymetli 
ba~arılar dilerim. 

B. M. Meclisi Reisi 
M. A. Renda 

Milli havacılığımızın inkia~f ve 
tekamülü gayeaile toplanmış 
olan aayın halk mümeuillerinin 
hakkımda izhar ettikleri temiz 
duygularına t~ekkür eder, me· 
sailerinde baıarılar dilerim. 

Baevekil 
Dr. Fefik Saydam 

Halk mümeaıillerile birlikte 
;yapılan toplantıda hakkımda 
gösterilen alakaya teşekkür eder, 
mesainizde muvaffakıyetler dile
riz. 

Genel Kurmay Baıkanı 
Mareıal Fevzi Çakmak 

Ön davamız havacılığımızın 
inki,afı yolunda verimli baıarı· 

lar kaydeden :kuruma rpuvaffa· 
kıyetler diler, ııevıiler 8\lnarım. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Erzurum mebusu 
Dr. A. F. Tuzer 

Okuyucularımızın Düşünceleri 

Bir kariin tenkidi ve bizim cevabımız 
(Bir razetenln kuruloıt devrinde kı nr. Moda yu.ısının elbette aıraaı 

herketıln Ü8tllne çok yt1k dtt'üyor. değildir. Fakat bir iki noktada flklr
Tıwlar da birdenbire tam dllzenlnJ lerlnl ta&hlh etmf!k ı.tertz. EvvelA 
almıyor. Bunun lçln kartlertmlr.den ilk B&l,mır.da hlsAedarJar yazı yu
gelen mektuplara ce\'ap Tennekte mıyacak demedik, cpze~ye semıa
"' bonla1'J Atraya koyup neşretmek· ye koymak sazetenJn prensJple.r:ine 
tfl çok ihmalimiz olı!u. Kartlerlmlz· ,.e mealeğlntı mUdahale hakkı ver
den af dileriz. Kari mektuplan, meu dedik. Sonra maksat bir ter
bandan sonra lAylk olduğa ehemmi· zJye rekllm deltldJr. Bir Türk sanat
'eti gö~ktfr. kirı Londrada parlak bir tahsil gör-

Bu mektuplar ara11ında. ilk sayı- mu,, şlmıUye kadar taklit ~klinde 
mrzd&ld taabhiitlerlmlır.i hatırlatıp ~andan gelen kadm 1'.lblllt'lerlni 
hlıı:I tenkit ooenler de \'İlr. Bunlara 
dl\ muntazam 1511rettc ce\'&Jl \'erece
flz.] 

Erenköydcn Emekli Binbaşı Cev
det özbeke, bize yazdığı bir mektup· 
ta diyor kt: 

TUrk 7.f!\'klne \'e Türk mottnerlne gö-
re tAdll etmek \'e yabancı moda ye
rine hlr milli moda icat etmek kabl
llyetinl göstermiş. Bonon bir ha,·a
dls kıymeti olduğunu düşündük. 

Mesele bir takdir rnt'!leJesldlr. Takdir 
ele hata etmlt olabllirb .. 

dllşünerek arabaların lAstlklerinl 
yıpratmaktan çekinmektedirler. 

Belediye bu mUracaatı tetkik ede-
cektir. ., 

Portakal Hastahklariyle 
Mücadeleye ea,ıandı 

Adana, 10 (Vatan) - Narinciye 
ağaçlanndaki portakal sineği lle 
mUcadeleye b&flanmı,tır. DUn ak .. -
ma kadar ziraat memurlan ta.rafın· 
dan 5082 portakal ağacı illçlanmı•· 
tır. 

ADLiYEDE: 
RuhAatam Şarlu 86ylcmlt - Fran· 

aız tebıuımda.n RaJşel lamlnde bir Mu· 
sevt matmazel bir barda. ruhsatsız 
şarkı söylediği için mUddeiumumlll· 
ğc verllmi,tir. Sulta.nahmet sulh bi· 
rinci ceza hAkiml kendlalne ~ lira 

para cezası vermi,ur. 

.BELEDiYEDE 
Apartımanlart'la ln'8at ...... 13elecli· 

ye fen işleri mUdUrlUğü alAka.dar mil· 
hendlBler tarafmda.n g6ııterllen lüzum 
üzerine yeni yapılacak apartnnanlar 
için bir formW tesblt etmiftlr. Bu 
formWe göre inf&aına bqlanan her 

apartımanın duvarlarında birinci kat 

ta iki buçuk, ikinci katın duvarları 

da çltt tuğla ile 8rUlecektir. Buna ri· 

ayet edllmiyen inşaata mll!aade edil· 

mlyecektlr. 
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VAK.tr VASATI EZANİ 

GÜNEŞ: 6.09 12.35 
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İKİNDİ: 15.09 9.3. 
AKŞAM: 17.33 12.00 
YATSI: 19.07 1.30 
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Mangal Kömürü 
llıtikQrı Yapılıyor 
Toptancıya 3 Kuruşa Mal Olan Kömür 
Perakendecide 7 - 10 Kuruşa Satılıyor 

SAYIM iÇiN 
Memurlara Son 
Talimat Verildi 

Say:mı işleri ikmal edilmiş ve allka 
darlara son talimat verilmiştir. De· 
nlzcle vazife alacak olanlar ayın on 
dokuzuncu cumartesi günU akşamı 

mıntaka liman rel.allği önUndekl nh· 
tmıda h&zır bulunacaklardır. Geceyi 
Denlzyollarına ait bir vapurda geçi· 
recek olan bu memurlar; sayım sa· 
bahı saat fllıda ife bqlıyacaklal'dn' 

Yalnız Anadolu Kavağından Şem· 
Havaların anüaait gitmesine' havalisindeki kömürcüler, elle· l!fpaşaya ve Rumelihisarından Ru

raimen mangal kömürü fiyatları 1 rindeki kantarları deiittinnedik· meli Kavağına kadar olan sahalarda 
mütemadiyen yükselmektedir. leri için hlll tartıda okkayı kul· ki nüfusu teııbite ayrılmış otan me· 
Taı ve toprakla karııık olan }anmaktadırlar. Bu heaaba ııöre murlar oturduklan yerin vapur iBke· 
dökme sıra kömürleri, yedi ile kömürün okkaaı hami olarak, lesinde kendilerini alacak olan vesa· 
aekiz, iri mareıklı ellemeler de köylüye doksan, yüz paraya mal ite intizar edeceklerdir. Karada ya· 
9 • 1 O kuruı arasında aatılmak• olmaktadır. pılacak olan sayım ~kll de memur· 
tadır. Kömürcülerin dar delikli Bin, bin üç yüz okka yükleyen larm işlerini kolaylaştıracak tarzda 
kalbur ve bozuk kantar kullan· çift beyııirli veya öküz, manda ikmal olunmuştur. Sayımın saat bir· 

l Ü •• d ci h lk b O Ö den evvel bıtlrilmeslne gayret edıle· ma arı Y zun en e, a ayrıca ara aları aküdara kadar mer-
aldanmaktadır. liden getlrdikleri kömürün okka· cektir. 

Halbuki, latanbul. Üa'küdar, aına bir kuruı ve Şileden ıtetir· __ ....... _,t)_.. __ _ 

Kabata1, Fındıklı, Yeni ve Kum· diklerine iki kuruı nakliye ücreti Otelciler de ihtikar 
kapı depoları ile muhtelif aemt· , aldıklarına göre, kömürün beher 
lerdeki mahalle aralarında depo' okkaaı Osküdarda ömerlililere Yapıyorlarmış! 
ol~ak kullanılan eski mahzen· ı üç buçuk ve Şilelilere · de dört 
!erle bazı klrgir binalarda ıeh· buçuk kurup mal olmaktadır. 
rin birkaç aylık ihtiyacını kartı· Kömür müatahsilleri bizzat ken· 
lıyacak miktarda kömür vardır. I dileri çalıımakta ve nakliyatı 
Kısmen Karadeniz sahillerinden kendi arabaları ile yapmakta ol· 
ve kıamen de Ömerli ve Alem· duklarına ıöre, ele ıeçen para· 
dağı cihetlerinden her gün gelen ya, okka ve kilo arasındaki fiyat 
külliyetli miktarlarla bu stoklaı farkını aramakaızın, kanaat et· 
artmaktadır. mektedirler. 

Kömür toptancıları, müstahail Şu heaaba göre, kömür kilo ve 
köylülerin kömürlerini pahalıya okka farkile toptancılara Üıkü
sattıklarını ve nakliye va11taları· dara azami 3 - 3.5 kuruıa mal 
nın fiyatlara tesir yaptığını söy- olmaktadır. Kayıklarla aelen kö
lüyorlar. mürlerin toptancılara bundan 

Kışlık eşya mübayaa etmek Uzere 
.Anadolunun muhtelif yerlerinden teh 
rimlze birçok esnaf ve tüccar gel• 
mcktedir. Bunların birçoğu Sirkeci 
otellerine inmişlerdir. Bu sebeple o
teller dolmuştur. Otelciler mefruşat
sız odalardan bile fazla para almıya 
başlamışlardır. Eminönü kaymakam· 
lığı yapılan şikayetleri tetkike ve o
tellerde tahkikata başlamıştır. 

Maarif Vekilinin 
Tetkikleri Bir muharririmiz Alemdağı ve daha ucuza mal olduiunu da all· 

Ömerlide tetkikat yapmııtır. 700 kadarlar aöylüyorlar. Toptancı· Afyonkarahlsar, ıa CA.A.) - Ma&· 

okka kömür çıkaran bir müıtah• !arla perakendecilerin, maerafı da ı rif VckUI Hasan All Yücel, dUn res· 
silin masrafı ormaniyeıi de dahil dahil olduiu halde aldıkları kö· mt ziyaretleri mUteaktp Ali Çettnka· 

oldu~u halde azami olarak, on mürü, maliyet fiyatına yüzde yüz. ya enstitUslinU tefUş etmlf ve öğle 
• d f l b. ·1 yeme&lni lisede ta.lebelırle birlikte 

be• buruk ile on altı lira arasın· en az a ır zam ı c satı~a çı· "' ., .., yemiştir. 

dadır. Şile, Ömerli ve Alemdağı kardıkları anlatılmaktadır. Yücel, öğleden sonra eMtltU salo-

Şehir Fabrikaları 
Sömikok Yakacak 
Şehrin kala.balık l'lemUerinde bulu

nan fabrika bacalarından çıkan du· 
manlar halkı rahatsız ettiğinden bu 
semtlerde bulunan fabrikaların sö
mikok yakmaları muvafık görülmüş 
ve bu karar altk&darlara blldlrilmit· 
Ur. MezkQr karara muhalefet edenler 

hakkında t.L.kibat yapılacaktır. 

Tarsusta Makara ve 
Teneke Saklayanlar 
Mahkemeye Verildiler 
Tarııuıs, 10 {Vatan) - Evinde ip

lik makar&lan saklryarak memleket
te blr iplik ihtlkan yapmak latiyen 
Tarsus eşrafından Mehmet GözUııu
lunun evinde yapılan blr ar&flırma 
neticesinde kWllyetll miktarda ma· 
kara bulunduğundan hakkında kanu
n! muamelenin yapılmamna bqlan
mqtır. 

Bir Adam Sopa ile 
Uc Kadını Yaraladı 

' Galatarun kenar sokaklarından bl· 
ri olan Şerbethane ııokağmdo. 40 nu
marada oturan Sıdıka adlı bir kadın 
la komşuları Hayriye, Şerife ve An· 
jel arasında dUn bir ağız kavgası ol· 
mt14tur. Dört kadın birbirlerine ha
kat" t etmtfltt ve Hı; !'!aça, bq ba.· 

şa gelmlşlerdır. Bu sırada da Sıdıkıı
nın dostu Bayram da kavgaya k~
mış ve eline geçirdiği kalın bir sopa 
ile Hayriye, Şerl!e ve Anjell dövmüş 
ve yaralamıştır. Yaralılar hastaneye 
Bayramla Sıdıka da karakola götll
rUlmUşlerdir. 

C:amllın MallJalar 
llanlacall 

Büyük camilerin minareleri ara&ı· 
na kurulacak mahyaların yazı örnek
leri Evkaf idaresince hazırlanmı, ve 

camilere verilmiştir. Bu hafta iı;lnde 
mahyalar kurulacaktır. Diğer fa.raftan evinde gaz teneke

si saklamakta olan dJtçi Ali de gaz 
tenekesi buhranı yaratmak ve ihUkAr ====;::::========== 
yapmak suçundan mahkemeye ıaevke 
dllmiftir. 

Çinko ve Çivi Satışları 
Çinko levha.la.rın kilosuna. yUz beş 

kuruş Azam! fiyat konulmu.,ı.ur. TUc
car bu fiyatı azımsadıklarmdan çin· 
ko ıatışı hileli bir şekil almıştır. Çin
ko almak zaruretinde bulunanlar be· 
her kilo için ytlz yirmi kuruş öde

mek, fakat, yüz beş kuruşluk fatu
ra kabul etmek mecburiyeti Ue kar
şılş.ı;maktadır. Çiviler de bu Şekilde 
tedarik edilebilmektedir. 

EAld blr Yunan ftloeofa, in· 
sanlara en bliytik bayat dllstu
nı olarak (KencUnJ bil) demlfıt. 
Bir fert fota ba düstur ne kadar 
önemli ise bir Ulus için muhak
kak ki, daha çok önemlidir. Ulu
sun kendl&inl bllmeel demek her 
f"Yden önce Myuım bilmektir. 
Bu bUglyt bize öullmtır.deld iLK 
TEŞBt?lı.,de yapılacak olan nt1· 
fus sayımı temin edecektir. 

BAŞVEKALET 
btatistik Umum Miidürlüiü 

nunda toplanmış olan ilk ve orta öğ· 
retmenlerilc umumi meseleler ne ted· 
ris ve terbiye işleri Uzerlnde görüş· 
melerde bulunmuş ve c;ocuk esirgeme 
kurumu pansiyonunu gezmiş ve Af· 
yôn yardım sevenler cemiyeti tara· 
fındnn tertlp edilmiş eşya ııergtslnl 

açmıştır. 

Maarif Vekili Ankaraya döndü 

Ankara, 13 (Telefonla}, -
Bir müddettenberi memleket da· 
hilinde tetkik .eyahatinde bulu
nan Maarif Vekili Hasan Ali Yü· 
cel, bu ak~am T oros ckıpresile 
ıehrimize dönmü§tür. 

POLiSTE: 
Blalkletten Dil'tU - Büyllkadada 

Çınar caddeSl 7 numarada oturan 
Kiryako oğlu Todori bisikletten dllşe· 
rek başından ağır surette yaralan-

mıştır. Yaralı CerraJıpaşa hastane
me kaldırılmışsa da hayatı tehlike· 
dedir. 

Bir Takel Dtlkklaa Çarptı - Şo
för Halilln idaresindeki 237' numa
ralı Taksi Sultanh&mammd& FAya
mn dUkklnmm vitrinlpe çarparak 
camlan krrmqtır. 

Bir Çocuk Su Şl!Jfl&Oe Yaralandı -
Samatyada Al1 Efendi l!Klkağmda otu 
ran HUseyinln 7 YaJ}mdakl oğlu Ne
jat elinde su ştşestle ç..,uıeden evine 

dönmekte iken dllşerek •lfe kmlmış
tır. Kırılan cam parçalarından biri 
karnına saplanmıf ve ağır surette 
yaralanan Nejat Cerrahpqa hutane 
aine kaldırılmıl)tır. 

Bir Dlneı Yaralandı - Topanede 
Karab&!J tiyatrosunda illncı HtlsnU 
rek!Aın ytlzUnden çıkan kavca netl
cealnde arabacı BUrhan tarafından 
bıçakla kolundan yaralanmıştır. cGazetenızın devamlı bir okuyucu-

11uyum, İlk sayınızda gazete hiue· 
darlarının gazetenizde hiçbir suretle 
yazı yazmıyacaklarrnı bildirmtş ve 
gazetenizin ismi gibi bir Vatan gue
teııı olacağını ilAn eytemlştinlz. 

Çok Portakal Geldi mi? ~-MAVi-_,... •ıra sıra portakal ııandıp Ue dolu kU. TerJemltU 7oraJmut
tu. Alı,anadıp bir fi} ya~tan '\-ücadünün her taralı at· 
rıyordu. Sonra içine bir 9tlphe pbnlttL ~ )"allılıyor 

muydu f Bllttbı bu hareketlerde belki ele t.abli o~ biç 
bir şey yokta. Her şey pek mallbade stdb"or, portakal UD· 

dıklan haldld portakal MlldıklanndaD ibaret libl aöriball· 
yordu. Bu hamallar da Adeta hamallar gibi if sörttyorlardı. 
Yalnız bir tek baewılyetlerl MI eOerbaln ~ panqalda
nnda t-.ıdıklan pırlanta ytlzükttl. 

Harbin en ıştddetli bir de\Tlnde va· 
tanı hizmetlerini ifa etmek üzere 
köylU ve şehirli Türk vatandaşları 
yanı;ı ederken siz gazctenizdÔ hisse· 
darlarınızdan olduğunu zannettiğim 

bir hanımın moda ismi altında bir 
terzinin rcltlAmını yaptığını gördüm 
ve hayret eyledim. Acaba yUzcle sek· 
seni köylU olan bu vatanda böyle 
harbin knpımıza geldiği bir zaman· 
da moda yazıları okuyacak kadar 
~us dUışkünU hanımlar mevcut mu? 

Temenni ederim ki. bu yazdıklan· 
mı dikkate alır ve TUrk vatanına ga-
1ctenlain ismi gibi faydalı yazılar 
yazarak hizmet edenslnlz.> 

Mahte.rem, karilmlr.ln alAkasına ve 
lkuına teşekkür ederiz. FA&Ada hak· 

Abone IGNtl 
Türkiye dahilinde ı 

Senelik eaytık 1 aylık Aylık 

1400 750 

Benellk l aylık Saylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

Elbitıeyi ve Mçı bir çantaya koyarak on numaralı odaya 
döıun1i9. orada rahat.ça kıyalet ve llfddlnl detltUrmJ9ta. Ka
pının karflaında bekliyen polis taraMut memura, giren •· 
damla biraz ııonra çıkan adam araaında tabU )IJçblr mtlnao
ıııebflt !leanemlş ve olduğu yerde John'on çıkma11101 bekle
ınitttl• O da rahat rahat istediği gibi Covent Garclen aokakla
ıında ameleler ara8ında geziniyordu. Yemek ,-a)(tl idi. Her· 
kflfl <'h·ardald lokantalara girip bir ~ler yiyordu . .Johıt da 
kılığının ,,. ııe,·lyeslnln icabı bir amele loQıltaama rfrdL 
Bul'Mı iki it arumcla acele acele bir f'l>'ler ytylp tekrar 
işe kOf&ll çalışan lnttanlarla dolu kll • .John herk• gibi bir 
çift sacuk De patateıı salatası ve bir bardak bira lıtecll ve 
yemlye ı.şladı. Etra~ tetkik ediyor, ve herk•ln eline &IA
ka De mluyordu. Fakat etrafta hl~ ldm9fl portakaldan 
behıtetıniyor 'e 3·11.zük ıe takmıyordu. Yanm saat aonra 
dar yUzHl •ıska bir adam kapıda ıöründll. etrafa merak· 
la baktı. Sonra J'&\"Btça herkMe ~rak bir ,.,.ıer a
rar l{tbl balnnmıya hefladı. Nihayet lohn'a yakl .. tı. lohn 
o• aralık •ol elinde tuttuğa barclaiUe bira l(lyordu. Adam 
ellnfl baktı ve ya,·~a: 

- Ha7dl sel. Dedi. 
- Peklli, ıtellyorum. 
- Nerede ötekJ arkada,ıar'l Senen herifler yine mi 

ort.da yoklar f 
- BUmlyoram. 
- Hepiniz IM!l'lleJ'l, çalııtacak yer~ bira ile •ueuk abt-

trrmak bütün l1Jln17; ba. •• Haydi çabuk .. Çf»k selen qr mıf 

- Ne~ 
- Ne olacak, aptal: lKtrtakaJ ... Çok portakal ıeWI mi! 
John Nfl tdcarmadı. Blruını bitirdi. Ellnla tenlle apnu 

sıtcti ve yerlncten kalkarak: 
- Haydi rfclellm. Ben ~ırım. Dedi. 
s .. ıra fluratlı adam kapıya kad•r gitti. Oradan aokata 

PORTAKAL 
YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Renan AE. YALMAN 

30-
Çlktı, köşeJi saptı. Arkuma bakmaclan ytlrilyordıı. Öt.eld· 
ntn kendlatn! takip edeoelinden emlnlll. Bir kahveye vardı· 
lar. Aprnda sigara. kUctlk parmatrnda pntaııta ytlzöklil 
bir adam tezgü baflllda kendilerini bekliyordu. Kulatma 
bir ,eyler f11ıJdadılar. o da tasdik eder rlhl ... iDi ulladı 
ve lohn'a baktı. Bu defa üç kl•I olarak soka.ta çıktılar. 
Dar ve karanlık sokaklardan ıeçtııer ,.e John'un pek iyi 
tanıdığı bir dar ıeçlde vardılar. Burası ilk cJnayetln yapıl· 
dılJ yereli. Bu dar ceçldln bir ucunda blr kamyon bekli· 
yordu. trtnde portakal aaııdıkları vardı. Sıska •maUı a· 
dam tereddüt etmeden bir dUkkAnclan içeri Jircll, dJj'eri n 
lohn .takfp ettllflr. Bu dükkin, MeUetıton ve l}ilrekAamın 

toptan meyva ltbal&tı lle utr&f&ll merke~erlnden biriydi. 
Sıska auratlı emir ,-erdi: 
- Büttln bu &andıkları mahı.enıı tat•Yacakınn~ ı,te et

ya için aaaneör borada ... 
Adamlar kamyona doj'ru Uerlfldller. John iki adıunın hU· 

tün laareketlerlne dikkat ediyor \'e onlan aynen taklit fJdJ· 
yordu. 8ıaka suratlının bir pcırtakal sandığı omudadıtını 
rörttnce o da oyle yaptı. DtlkkAndan kunyona, kamyondan 
cltlkkADa bir g1cUf ccUttlr ~JadJ. 

Altı Mndıtı aeaneöre yWcle)'tnce ıııaka saratb düj11'eye 
buiy•r ve asanııör aşatı iniyordu. 

.John bir aa ..-i• baktı. Burul Meta bir rnalıı.endJ, tçt 

Bir mtıddet her tteY böylece dffam etu. Bir aralık bir 
polis ~tı kapıdan içeri k~ söz at11, pıoU 11-
Blr anlık Jobn dıtan çıkarken ldlçök, bir kız oocata ~ 
tı. Çoeak ellncteld bez bebekle OJ'll8J'Ordu. Jella'• lıektı ve 
ırtJerek: 

- Ne pis elletin V&J', declL 
Ba çocak, John'un Dk cinayet yerı.de valdlle lroaafta· 

ta Aapla idi. 
lohn pla Söriiadütüne memnu oldu. a.,ka tlrlU ol9&7-

dı ona &dl bir hanıal df7e 1oerf alırlar mqdlf 'CJbtdeld pır
lanta ~tik, san takma MÇlan, Jdrll ve dDflElbt tlAI ıı.,. -. 
yesi11de o da öt.ekllerln ........ ~ N...,_ .... 
clıldann tafnunaaı bitti. Saka earaUı ..... -- 1'1-
rtlnUyordu. 

Hamallar dilkkindaa plıtılar. Her 1*1 bir t&rata 4191d
dılar. John ela sokaklardan blr»ble daldı. llhaa llOlll'a otar
dufll eve vardı, l9flrl gtr4L Yarım ... t llOllra kendi ud Jg. 

;yafet ve InlıflJI& glnnlf, temtzleamiftl. 
Odaeındau &;Jktı, kal'fıda Otaran Jlel8a'ia lraplenu YUda. 
x.p.yı senç Jm açtı ........ ..,.. idi. .. ~ ......... 

yordu. 

- ~ beni ~ya bba1 eclel' mla'nh. ..,. llOftllQ'a 

geldim. 

- T"1U· b\lrırunuz. 
(ArkMI var) 

SDVASi 
DCMAL 

-, 

Amerikada 
Wilkie Ön 

Safa Geçti 
Yazan: M. H. ZAL 

Bütün dünyada ,öhrct ve 
güven kazanan GaluP 

efkarı umumiye müessesesi her 
ailn kendine mahsuı usulleri• 
Amerikanın nabzına bakar. su· 
nu nasıl yapıyor~ 

Bu, uzun bir hikiye. · • 
!3ir gün ayrıca anlatın%. fakst 
Amerikada da, hariçte de her 
kese ou kanaat ııelmiıtir ki, Dr· 
Galup'un usulleri hiç ıaşmıyor• 
Amerikada .iyasi c~reyanları4 
iÜnden güne aldığı istikaınetİ 
i\inü &ününe gösteriyor. 

Heı: Amerikan aazetes~ ~· 
]up' e abonedir. Günün nabzınıJI 
nasıl attığı hakkında müesaet'" 
nin topladığı malumatı, en ınii· 
him h_!ber diye büyük batlık• 
!arla ne§reder. Vaziyeti töYJe 
düıünün: Ortadaki iki büYUJ 
siyasi parti, iki bokscu gibi dö· 
vüşüyor: Bazan biri, hazan dı· 
ğeri üstünlük eösteriyor. f ak~t 
bu öyle bir maç ki, ~özle tak~P 
etmek imkanı yok. Galup ınıi• 
eaaesesi memleketin nabzını ır 
linde- tutuyor ve boksun na.J 
Kittiğini eünü sününe ilan edi· 
yor. 

Evvela Roosevelt önde gidı· 
lt'ı yordu. Sonra halkın Rooaeve 

tutması nisbeti yüzıie elli bire 
indi. En son gelen haberlere 
göre Roosevelt, mücadelede it' 
ri kalmıştır. Vilkie sün geçtik• 
çe mesafe kazanıyor, bahisler 
onun lehine tutulmıya başları•· 
yor. 

Seçim 5 lkincİte§rİn günü o· 
lacak. Kati netice o zaman bel· 
li olacak. Bu seçim gününiİfl 
hesabı da gariptir. Tıpkı pa9

• 
ks· }talya günijnün hesabı gi~i 

rı~ık bir ıey ..• lkinciteşrin ayınırı 
r· birinden sonra gelen ilk pa:r:a 

tesiyi takip eden salı günÜ··· 
Yani bu sene ikincite~rin ip' 

tidası pazartesiye düşseydi ee· 
çim, ayın ikisinde değil, dokıJ' 
zunda olacaktı. Ayın pördün' 
~üştüğü için b~inci sah güıııJ 
Amerikada seçim yapılacaktı.~ 

Roosevelt'in kazanmaması "' 
timalinden endişe edenler v~r· 
Bir iki gün evvel de ıöyiedık· 

Bu fikir yanlıştır. Bir defa A· 
merikanın harici siyaseti şllh,
bağlı değildir, kısmen umurııi 
prensiplere ve menfaatlere, kır 

ı .. j. 
men halkın düşünce ve his e• 
~e göre oekil alır. Eğer arad~ 
!harbe girmek ba:'kımından bİI 
fark bulunabileceğini kabul :~ 
dersek az iratlı sınıfları tem 
eden ve gürültüden kaçan dt' 
mokrat fırka11na nisbetle cüfO' 
huriyet partisini.P bu işte dıh' 
ablgan olduğunu kabul etfl!ek 
icap eder. Çünkü bu partıde 

de· ıeniı ihracat imkanlarına ve 
nizyollarının serbest olmasırı• 
kıymet veren büyük aanayi "'e 
büyük sermaye vardır. 

=======::::;::==========~= 
Muallim ve Talebeye 

Kont eranslar Verilecek 
Maarif idaresi bu sene de mualliJSI' 

eti' lere mesleki konferanslar verilJ'll 
il'' ni kararlqtırıntf ve JAzımgelen 

sırlıklara ba4}amıftır. K'onfer~ 
ilk tedriaat mUfettitleri ile ~;. 
muallimleri tarafından verilece1'...,. 
Ontverısite rektörlUğtlnce aerl ~ 
de hazırla.nmıt olan diğer konf.-
larm verilmeelne on bef lklncit~ 
den iUbaren başlanacaktır. ıconf• 
ranalar eımumda Unlvcrsita JU>11l" 
ranıı aaionu herkese açık bwundııt" 
lac&ktır. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Bin bir Sebep! 
ll&r ..... H'D IÖDÜ btlytık """" 

...... bbtnde lttar ve ll&Jıur top0 r 
t:dmu. Vali ,..a küplere wJI 
lll1'tlk bir bldcletJe: 

- Ter; to~ çatma. 
Emrbd verir. Topçubafı sellr• ., 

b ,... 7ealdeD lıld4eUealr, ~ 
Nuır; top atıımamuı __... 
llOl'&I'. 

Topça ezile blbtlle: 

- Efendim. bin blr sebep -· 
DeJtace. hf&: 
- Nud sebepler~ .. 
Der~· ela: 
- Efendim evvel& ı.rat 10,_ 
DeJ1Dce Pata kaflannı çatar'" 
- Jhrak. öteki aebeplerf '611

"" 
me! 

Der. 
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ZIRMD Havacılığa Aşık! cııtıK 
Tarihin En Büyük Aşk Roınanı 

Yazan: NİLLA KUK 

Şeyh Baba, Tılsımlı 
Şarkıyı Öğreniyor 

Kulağımıza 

Çarpanlar 
• • • 

Eski Kitapları 

Türkiyede 252 Lira ile Sekiz Senede Nasıl 
Bir Milyon Lira Toplandığının ve 

Kullanılmış 

Jiletler 
Yozon: B. FELEK 

A Açıkg~zler. kullanılmış ji· 
letleri pınl pırıl kağıtla

ra sarıp yeni diye aatıyorlarmıı. 

Kapışıyorlar Bunun Hava İçin Nasıl Sarfedildiğinin Hikayesi 
F ransada yiyecek buhranile 

beraber garip bir buhran daha Geçenlerde bir Amerikan 
var: Kitap l?uhranı... Marailya, mecmuasının eski bir sa· 

_ 5 _ Vichy, Lyon ııibi büyük şehirler· yıaı elime geçti. İçinde inanılmaz 
Şeyh deki kitapçılarda son senelerin bir hikaye vardı. Okurken derin 

Yazan: 
A. Emin Yalman 

meydan yaptım. ilk örnek Gök 
mektebini burada kuracağım. in· 
ıaat devam eden bu binalara ha· 
kınu:. Bu zamanda böyle İ§lere 
girişmek için deli olmalı. Çekti· 

Satarlar yal Eğer yenisi gel· 
mezee hepimizin yapacağımız 
ıey etkileri kullanmak değil mi· 
dir} ~ Saba artık tılsımı öğren· ı «Kalbim sana mahsuı bir Lo- eserleri tamamile tükenmiıtir. bir heyecan duydum. Bakın size 

teiın P.?ri. ~nı tekrar ~ulabile· I t~s çjçejidir, ~vgilim. Bu!'u pe• Bunun üzerine bu kitapçılar de· de anlatayım: 
iııd· e Umıdı vardı. Mınareden riler allahına bır kurban dıye ka· polarında, bodrumlarında bulu· İki meıhur kimyager beraber· 
..,

1
• •• Kctınirli hanendeyi buldu, bul eL Hayatım onun mihrabın- nan ne kadar eski kitap varsa ce pek mühim bir keıfe varmıı-
gı ıle kucakladı: da yakılacak bir avuç günlük ol· hepsini çıkarıp vitrinlere dizmit· lar, kimya aanayiinde inkılap ya· 

Iİıl 'd Bana bu prkıyı öğretecek- sun. Atkım onun kadehini doldu· lerflir. Bunlar!_n çoğu eski klasik pabilecek bir keıif ••• Jhtira be· 
~ edi. Benimle beraber gel. racak bir kevaer haline selsin. eserlerdir. Bu kitaplar bile kapı· ratını bir sanayi grupuna üç mil
fltt taınarnile öğreninceye k ... dar Benim aevai acılanma onun aii· ıılmaktadır. Yalnız cVichy> de yon dolara aatmıılar. Sonra iki 

~r:vı tekrar et. neti için bir tutam ate, diye ka· eylul içinde 28.500 klasik kitap çalııma ar'kadaıı oturup düıün· 
ok Yh Babanın ruhu bu prkıya bul et.» . satılmıştır. müıler: Şu parayı acaba ne yap• 
11, ~.d~ açtı ki bunu bir saat için· Şarkryı defalarla tekrar etti. aa.k? 
ı:-tlt0ireneceğine ıüpheai yoktu. Kız görünmedi. Güne, tepeden Takvimin Garip Biri demiı ki: 

ğim sıkınt~ı tarif edemem. Fa· 
buçuk sene evvel Zonguldakta kat işte ben bu itin delisi ve dert· 
biı: bakkal dükkanında karJılaş- lisiyim. Son meteliğime kadar 
tığım bir vatandaş ... O da tiea· Türk havacılığı uğruna aarfet· 
retten kazandığı para ile Zongul· 8 em gam yemem. Göreceksiniz 
dak lisesini kurmuş ve paranın 1 ki maksadıma ereceğim. Daima 
kurulu, temiz hayatını sar.aması· erdim. Yakın bir zamanda bu 
na meydan bırakmamıı. mırasye· meydandan Türk m.alzeme ve İ§· 
di diye yctİ§tirmek suretile ço· çiliği ile yapılmış birçok tayyare
cuklanna fenalık etmekten ken· nin birden uçtuğunu göreceğim. 
dini tutmuştu. Beklediğim yegane mükafat bu· 

. Naareddin Hocanın kesip ka
bak çıktığı için attığı ve üzerine 
küçük su döktüğü karpuzları, 
hararet baaınca yediği hakkın· 
daki fıkrası bize zaruret halin
de yapılaca'k 9ey İçin güzel bir 
dera vermektedir. 

Her Hitlerin himmctile dün· 
yanın baıına çöken harp kabu
su d,evam ettikçe kimi memle· 
kette yiyecek. kimiaind~ giye
cek, bizde de kesecek ıeylerde 
bir kıtlık, bir aıkıntı doiurmaeı 
tabiidir. 

't bütün ııcce çalıomak la· vuruyor ve her tarafı yakıyordu. Hususiyetleri - Bu para bizim manevi haz 
~ eldi. Hanende Kandra De· Şeyh Baba, ayaiı altındaki topra. dolu çalışma hayatımızı aanabi-
~rı .~~ küçük bir yanlııa ta· iın canı ·~ istediğini duyu.~ord~. Takvimin de bazı ıarip huıu· lir, ilim aevgiaile olan tatlı müna· 
k..nırı:'ulu yoktu. Halbuki prkı Hanendenın yan uykuda aoyledı- siyetleri var: Acaba bilir misi· sebetimizi bozabilir. Nevyork li-
~. ırce idi. Şeyh Baba, türkçe, ği sözleri hatırladı: niz~ manında duran hususi milyoner 
ii h 1i Arabi ve Hindustant bildi- - Öğle zamanı, toprağın canı Meseli hiçbir caaır> çarıamba, yatlanna bir yenisi ilave olursa, 
dıı 'de kctmirceyi biç bilmiyor· su isterken gelirler. Fakat o za· cuma veya pazar sünü baılamaz. ıurada burada köşklerimiz, '9.par· 

. man yalnız kendilerini aevenlere isterseniz bunu 2000 aeneainde tımanlarımız bulunursa, evimize 
~•ndra Deva talebeeinden g~~nür~er. Hayatl_arının yansı tecrübe ediniz. uıaklar dolarsa, küçücük yuvala· 
ı.:."'dllQ' llndu. Gün .. ıin doııw duöunu muddetınce beklemıyç razı ola· O h T nmızın aamimıy· etı" ve a· heng·ı bo· 
"il ..,, • cak k d l a ası var: eşril}ievvel ayı· 
ktıı iten davullar çalmıya bqlar· a ar seven er~.... nın ilk günü daima kanunuevvel zuluraa sanki elimize ne geçecek? 
llrk artık Şeyh Baba kqmirce Şeyh Baba kcndını topladı: ayının ilk gününün aynıdır. Ni- Bu para bizim için zehir olabilir. 
" 1 1Yı, hocasını memnun edecek - Bekliyeceğim, dedi, hem de 'lk Sen buna ne deraı"n"' 
tO d h k d d v ·1 b" sanın ı gÜ_nü temmuzun ilk sü· r 

l öircnm: .. i. ayabmın yarısı a ar egı ' Ü· •. .. d K 1 Digw eri cevap vermı· •·. J.i ,.. h b kl · nuııun aynı ır. inunuevve in .. 
•nendıın.oe dedi ki: tün ayatımca onu c emıye Ik - Tamamı'le hakkın var. Ma·· -· H f d 1 i günü de eylCılün ilk gi.inünün 

Gerçekleten bir rüya 

İki gün evvel telefonla haber 
verdiler: Memlekette yapılan ilk 
huauııi tayyare Divriğe gitmİJ, 
gelmiş. biraz sonra Y eşilköye ine· 
cekmif... Eaki havacılık dama· 
rım canlandı, Y eşilköl"e koııtum. 

Orada yalnız bir hususi tayya· 
re değil, hususi bir hava limanı. 
bu1Usi bir montaj ve tamir atöl· 
ycai, hava limanına mahsus tam 
tertibS:tlı bir gazino buldum. Bir 
yer gösterdiler: Orada da plan 
mucibince l 188 talebeye mah· 
eus bir Gök mektebi yapılacak-'n},_ Bundan so~ra bizim ıçın razTıyım. b er~~ o~a .. el a ko ıuhn. aynıdır. Şubat, mart ve teşrini· nevi hazlarla dolu hayatımızın 

~~1 ııı: Yok. Daima benim sara· am lu ıoz en s~y er en a· · h h f d bol para yüzünden zehirlenme· mıı. 

h
;"'lda ı_ 1 k b . h • vuzun au arında Perı kızının ak· sanı ep a tanın aynı günün e d Gözlerimi uğu§turdum. Rüya 

ıı:a aca sın enım ususı b 1 ) Vakt" · b ı · · ııine mey an vermry" elim. Para· b arı • · · ·· d- H d 1 aş ar ar. ınız o aa Jfle sıze mı görüyordum? Evet, rüya1 ir 
lct e~dern olacaksın. Senin mem• sbı~lı dg?r d~k· ldeyecayn akn kaaç an bir eölence... Biraz takvim ka· nın hepsini insanca makaatlar d 
b 
"etın K . F k t ı e ım • o u. arı or u, ya· • kf d l memleket işini kendine ert -mır a a orasını n t b ·dd· t ··b d için va e e im: Bir buçuk mil· y k • trı de 1_ ..,,d. ""1_~ _ _.:_ b'l n hazla titredi. Kıza yalvarıyor· 1 ırıe u 1 Nlyı ecru e en ge· eden bir adamın rüyası. u arı· tiJn .:en ı mcm CA"'""" ı ece· d . çiriniz. yonile ilmi tetitiklere mahıua bir da bahsettiğim Amerikalı kimya· 

d, ... ~raaıra oraya beraberce gi- u. e· lk" d T . kimya laboratuvarı kuralım, di· gerlerin dü .. ündügwü yolda zevk 
Ctgı:z. - Gel. sevgilim, bana ge)... ır 1 8 avsıye ğer bir buçuk milyonu ile iyi ,.. 
l' _d I _t._ d Kızın suya akseden hayali gu"· d 1 I h arıyan safa ehli bir adam ... 

11;_~ ra Deva aii dü. Şcnı;a e· M tf kta I I k isti at ar gösteren genç erin i • b 
~ b h h liiyordu. Sonra kız raksetmiye u a meıgu o mayı en· tıaaa sahibi olmaaı ve nefislerini G,:rçekleştirilmiş ir rüya ne 
d"ci a &ettiği cdaima> nın u· b ... ladı. Delı"kanlı euda'·ı' aksı" dil erine bir zevk edinen kadınlar güzel bir •ey... içim haz dolu U onu • · b" ,,_. •· ·· -.. ~ ilme vakfedebi}mderi için bir '" 
llıtıcJ n ıçın ır, ~ı l'\lnu ap- eeyrediyordu. Fakat ses arkadan 1 daima birıeyden müıtekidirler. vakıf tesis edelim. olduğu halde Nuri Demirağı din· 
l>ol 

1
' •• Saraya nasıl birdenbire geliyordu. Bu aes, tılsımlı Kcpnir O da soğanın kokusudur. Bu ko· Öyle yapmıılar. Gazeteciler liyordum. Şöyle diyordu: 

'- u du§iip gelmişse öylece de "arkısını tatlı tatlı mırıldanıyor· ku sabun ile de kolay kolay çık· b" bi~ktı. Ketınirli bir hanende • maz. etraflarını almış: - Sorarım size, bu harpte ır 
llr v l d S du - Aman~ demiıler, bize her· tarafta kılıç kılıca döğüşüldüğü· 

ti ay U§&gı o amaz 1• erse· · E:n iyi usul sogv an kokan elleri H h d rrı.~d"•tkar ruhunu paıa ile sata· Delikanlı arkasına döndü. Kız· §eyi anlatın: Sizi böyle yaman nü gördünüz mü~ ep ava a 
""' ı. la karııJqtı. Havuzun biraz ylik· bol tuzlu su ile yıkamaktır. Ko· kararlara sevkeden yüksek ide- çarpışılıyor. Milletlerin mukad-
r- v· d · 1 ·· · d k kudan e_ser kalmıvaca:n söylenir. il · h lk k · · d h h. k" · t" tabi 

,..
1
:'1tat rünlerce köy köy dolaı• eegın e, çunen er uzenn e ra • " •· a erı a a tanıtma ıatıyoruz. eratı ava a ımıye ıne • 

... Y•J C eına devam ediyordu. Oh, demek K H 1 k Milyonerlikten iptidadan isti- ancak havalarda hakim olmak 
~ y eceyi de uykuauBz ~çir· ki tılsımlı prkısı sayesinde onu l,a azır 1 fa veren iki olgun arkada§ cevap suretile varlık. l>eka ve istiklal 
ltrıd· OfKUndu. Şeyh a nın tekrar insan kıyafetine aokabil- Kıı geliyor. F otinlerinizi ıu- vermiş: temini mümkündür. Her memle· 
t"1Llıı.· Yatak odasıııa kurulan al mi.ati. d ı.et en ;vı" adamlarını hava İ"inin " r.tı t tağ v aev .,. an, rutubetten koruıpak gerek· - Ne ideali? Biz herkes oibi ~ Y .. 

ııq .1 a ya a ae e e Perı· kızlanna el sürülürse ka· · B 0 ba•ına gerırıyor, bunlan vakit rıQı ve de h 1 uykuya daldı tır. • • unun için ıu tavsiyeye ria- zevk ve safa peoinde koıan ., y 

ıı.. r a • "iP mı olurlar? Bunu dütu .. nmıy" e d' M vakı't deg·i·tirmiyor, çal••manın oır •ral k b' fa 1 h d • 1 yet e ıniz: upmba için kulla- adamlarız. Yalnız baııkalarının , ... 
11)1' ı ır eı tı ancn eyı mecalı· yoktu. Bundan evvel de· ) ı· ) :ı.. d b r ~ • ı"ntız" a-ı bozul-masına kıymet lldı d Şe h B .,_ _ .nı aa ıno eum cU.sm an ir miıı:· zevki, kumar, kadın, aöater11 için ·•· ... ~ 
dı... r ı.. Y &KM. ıoruyor· falarla P_ eri kızı elinden lc.armıı. t l b ''- d verı"yo... Berlı"nde hava ı"le ugw ra· .. .. ar a ınız ve unu ayni mİ.Jltar a para savurmak, bizimkisi de ilim • 

tıı ":""'.Bir au periaini çağırmak için 
ıt1 ıaman ne zamaz.!dır ~ 

\>erd~rıende yarı uykuda cevap 

kaybolmuftU. Bu defa sımsıkı koyun Yaiı ile karııtırınız. Son· namına miı&1yedilik etmdc... pn daire mi Harbiye nezare· 
tutacaktı, kaçırmıyacaktı. radan bunu fotininizin altlarına Bu hikayeyi okurken politika tinden altı defa büyüktür. Hava· 

tJavuzun kenarındaki mermer v_~ .~e-~ardaki dikiş yerlerine iyice hayatındaki berbatlıklara rağmen cılığın ne demek olduğunu anla
baaama'kların yukarıaına bir ne- surunuz. Su ve rutubete karıı si· Amerikayı Amerika • yap:zn ru· mıyarak geri kalanlar, silahları• 
feste sıçradı. Kızı kollarının ara• gortalanmıı olursunuz. hun ne olduiunu bir daha kavra- nı kullanmıya vakit bulmadan 
sına aldı: Cemil Apbey dım. Bir taraftan da aizım sulan- ezilmişlerdir. Diğerleri de iti an• 

- Benimsin, diye fısıldadı, dı: Cetlerimiz içinde bu nevi !ar anlamaz dört elle buna Nrıl· 
artık benden kaçamazsın. B zevkler arkasından koıan adam· mışlardır. 

K d d 1.k 1 ·b· k k aUEeYIDde •••leruı 

dur. 

8 senede bir milyon 

Bir vakitler ben küçük bir me· 
murdum. içim hayala atılmak, 
zorluklarla çarpı§lllak emellerile 
dolu idi. Yirmi aene kadar olu· 
yor, bir gün mevcudumu hesap 
ettim: 56 altın tutuyordu. Bunu 
kağıt paraya çevirdim. O zaman 
piyasasile 252 lira tuttu. Arka
da§lanma dedim ki: cOn seneye 
kadar bir milyonum olacak.> 
Güldüler. Sekiz sene sonra ken· 
dilcrini topladım ve haber ver
dim: Milyonum tamam olmu§tu. 

Ben bu . mücadele kuvvetini 
yabancı örneklerden almıyorum. 
Kendi mazimizden alıyorum. Be· 
nim hiçbir taassubum yoktur. 
İlim ve fen her nereden gelirse 
bunun semerelerini benimsemek 
ve kullanmak çok tabii bir §ey· 
dir. Fakat §Una imanım var ki 
on altıncı asra kadar Türkler 
dunyanın en ileride giden, en üs
tün, en atılgan insanlan idi. Zev
kim. eski kitaplan okumak
tır. Cedlerimizin bu üstün ruhu
na sokulmak istiyorum. Katip 
Çelebi ha§ rehberimdir. Hem 
yalnız ruh bakımından değil ... 
Divrik tarafında on dört nevi 
maden bulduk. Benim maden 
arama te§kilatım Katip Çelebi
nin Cihannümasından ibarettir. 
Orada tarif edilen madenleri 
mühendislere anlattım. Elle koy· 
mu§ gibi buldular. Ruhsatname· 
)erini aldım. Divriğin yüksek va
sıflardaki demir madenini de 
Katip Çelebi etraflı bir 1Urette 
anlatmı§tır.> 

Eski kitaplardan inciler 

Nuri Demirağ en gÜzel c;alıı· 
rna prenaipletjni efki kitaplan· 
rnızda bulacaiımıza 'kaildir. Fab· 
rika8lnda müdürün kapun üze· 
xinde Kemalin ıu beyti yazılıdır: 

Gazetelerin bu kullanılmıı 
jilet aatııını bir mühim meaele 
olarak ortaya atmaları da gari· 
bime gitti. 

Herıeyin yenisini l""Ullandık 
da bir jilet mi kaldı. 

İte bizzat gazetelerden baılı· 
yalım: 

Hangi havadis yeni, hangi 
fikir ye!?i ve hangi nüktemiz ye· 
nidir~ 

SaEah ıazcteleri a'kıam gaze. 
telerinden, aktam gazeteleri aa· 
bah gazetelerinden aldıkları ha· 
berleri çikolata yaldızlarına en· 
np okuyucuya aunarlar. 

Fikir ve nüktelere gelince o 
mübarekler artık temcit pilavı· 
nı da geçtiler. Kariler bunlara 
o kadar alııtı ki; karanlıkta şıp 
§iP terliği giyer gibi hemen edi
niveriyorlar. 

Gazetelerin bu fersudeper· 
verliğini anlattıktan 5onra etJa· 
fımıza §Öyle bir baksak neler 
görürüz} 

Demirin hurdasını, kağıdın 
eskisini. halının çıgnenml§ını, 
silahın atılmııını, dostun denen
miıini aramıyor mıyız canım? 

Ne olur. jiletin de kullanıl
mı§ını kulJanırsak> 

Nasreddin Hoca ölmeden 
vasiyet etmiı: 

- Beni bir kullanılmı~ me· 
zara gömün 1 diye. 

Sebebini sormuşlar: 
- Sual melekleri bir daha 

gehnez de aorgudan kurtulu
rum. Cevabını vermİ§. 

Oluversin efendimi Ustura· 
larımız da kullamlmıı olsun 
Gam değili ~ 

B. F. 
lcrı;;- .. Tanyeri ağarırken ve gül
lllıık uıerinde ıebnemler toplan• 
l,nı erı. •• O zaman çiçekleri au• 
ı,l> 1Ya çıkarlar ve insanlara ko· 
t0.,ea 8Örünürler. Öğle zamanı 

.. ralda • d"V• 

ız a e ı anı gı ı or u ve lar $okmuı. Bunu her tarafı dol· Bu hakikati iyice kavrıyan bir 
hazla titriyordu. Kurşuniye ka- EmlıWSntl Ralkevlnden: 16/10/1940 duran güzel eserlerden anhyo• Türk için vaktini, parıuıını, en~r-. Sana senden ıelir bir ifte ancak 
çan Yetil gözlerinde yeryÜzÜnde- Çarfamba akfamı a&&t (21) de Cağa- ruz. Şimdi neden kökleri kuru· jisini havacılığın yükselmesıne dad 1iZlml& 

Şehir Tiyatrosu Radyod~ 
Temsil Vermiyacek 

Ankara. 13 (Telefonla) l>in rın canı su ıste ıgı zaman 
~ ortalığa çıkarla.r. Fakat o 
ıı~ ~n h~rkeae görünmezler. Yal· 
ı-ı:1 erıdılerini görmek için hayat
t~ n~ Yansı kadar beklemiye 

ki yeıilliklerin göklere akse· !oğlundaki aalonumuzda Halkevl ret- du > vakfetmekten baıka. yapacak bir Ümidin kes zaferden gayriden 
~en tatlı yqil renıi vardı. Göi· 1!11 Yavuz Abadan tarafmdan bir •ey va; mıydı~ Ben de öyle yap· "undad ,~----

2.0 flkte,rin nüfus sayımı pazaı 
günü Şehir tiyırtrosunun İstanbu' 
radyoaile cmemlckcte bir temsi 
vereceği cvvelC'e yazılmıştı. Fa· 
kat Matbuat Umum Müdürlüği 
bu neıriyatın nakline imkan ol 
madığını bildirdiğinden, bu ne, 
riyattan sarfı nazar edilmi~tir. 

sü bir gonca gibi henüz kabar· !tonterana verilecek ve lemlil f\lbe- Zonpldaktalci niimune ;101• Jlkönce küçük bir fabrika Bir enerji kamçısı diye ;;b;: 
rruya başlamı§tı. Altın ıi§ede miz <Ah\!) plye8inl temsll edecektir. Gözlerimi etrafta d ... ln"tırdım. kurdum. Sonra YeJilköyde 1559 te de çok kıymet veriyor: 

1 0 •nlara ııörünürler. bulduğu sihirli kokunun ayni, Pe· Oeımelı: iatiyenlerin davetiyelerini Bu neviden olarak sözüm önün· dönüm arazi aldım. 1OOOX1300 Memat mabvedecebe cihanda 
ri kızının saçlarından, bq saçla• bllromuzdan almalan rica olunur. de yalnız bir kifi canlandL İki metre murabbaı genifliğinde bir .arJıiunı 

bt h Ôile zamanıydı. Şeyh Ba· 
tıı.' fi are.m bahçesinin yolunu tut· 
r,l> llZıran sıcağında bütün ... 
dtir u~uyordu. Rukiye Sultanın 
11\acf eeınden geçerken kadın uyan
l'ıılt) ı. T avuskuılan da siislü kuy· 
~k •rını ortalığa aererek yer yer 
h,~a dalmıılardı. Şeyh Baba 
çakr Un kenarına yalda§ti. Diz 

rm~~bb~~~~i~~~~======================================~ ~~~~~~b lıyordu. mahvederim 
Şeyh Baba, aşktan bitkin bir 

u. Yumupk, tatlı bir sesle: 
di).._L Cet, bana gel, sevgilim ••• s •ıaıld~ı. 
ie b1ra tılsımlı prkıyı söyleme• 
~ ırı~ıladı. Şarkının sözlerinden 

nl çıkıyordu: 

halde fısıldıyordu: 
- Benimain, kız. bana vara· 

caksın. 
Bu .öylediği sözleri kimsenin 

işitmediğini sanıyordu. Kızı du· 
daklarından öptüğü :zaman insan 
;lsun, peri olsun bunu kimsenin 
göremiyeceğini zannediyordu. 
Fakat aara)'.m kafealeri arasından 
üç çift göz iki sevdalı genci göz· 
lüyordu. 

(Arkua var) 

llBiB TiYAROIU UMSILLBBI 
l'raıı.ız Tlr&troAn4a 'tepebafı Ttyatl'06unda 

KOME.Ot KISMI • DRAM KISMI 

Saat 20.80 da n BU AKlµK 
BU AKŞAM ~ 

l'ALı UŞAGI OYUN YOKTUR 

~ PARA 
liERABER GiTMEZ 
~~ J\RTBUK - LIONEL llABK"l"JIOBE • JAMEl!I STEV UT 

ael1mlanacak oir pbeter--... 

iL ZOLA 
Muvaffakıyetine hudut olmıyan büyük yılclız 

'AUL MUNl'nin 
PASTÖRDE.N ıonra ikinci harika11 

au perşembe LALE sinema 
akşamı sın da 

Biletler bugünden satılmaktadır. Telefon: 43395 --~ 

MIHRl'NIN DEVRDALEMö 
Yazan: MiHRi BELLi 

Çinden Birkaç Sefalet Manzarası 
- SO - 1 du. Kamyonun 9\lratile a.rkaııından 1 Bir kere de erzak deposunun ö-

Benl miaa.fir e4en arkadq azeteci k09&n dört ~ çocuk yardıklan b": nünden geçiyordum. Pirinç çuvallari· 
idi. Şanchay mühim bir h&ı!r mer· balyadan avuç avı-~ pamuk t;alıyor-ı le dolu kamyonlar sıra ile bUyWc_J<a· 
kezl4,lr. Bunun için arkadqımın bu· lardı. Bu yqta çocukların yemlf o· pmm önünde dunıyordu. Hamallar 
rada bir stlrll meelektqı var idi. yuncak aşırmaları pek gayri tabi! çuvalları sırtlarmda içeriye ta'1)'or· 

(Arkası var) 
GUbrellkte biten bir çieek gibi, tnU•· olmaz, fakat Çlnll yavrularm pamuk lardı. 
temleke diyannd& toplanmJ4 bu çaımalan epey mAr.id:ı.rdrr. 
garpll <MUnevver> gıııpu fle ben de Şanghayda Jap:ırı mahallesi ile ============= 
y,,_kından temas ettim . .ıçlerinde mU· milletler arası mıntauyı Yangtae'ye ~-·•••••••••llllı.. 
him mUes.seııelere muhabirlik ederı- akan Suçau çayı ayırır. Bu çay yüz· 

lert var idi. 
Reuter, Aseocıated Presa gibi. •• Bu 

gruba suetecl olmıyanlar da ~il 
ldl. ı,anghaydald .Amerikan ve ina-t
Uz firmalarında çalrf&?)l&r bir de 
~n milletler aruı mmtakumm 
fabrikalar mOfettlfl ... 'Oç Çin lehçe. 
SIJ\l konu.-bUm bu sene Hollandalı 
mUfeW. b&na blrkaÇ fabrika gddfr. 
dl. ~Y bOytUt .,..,. kOçt\k bin· 
leroe fabrikaları ve 1.fletmelerlle (zl· 
I'& buı'ad& da •ki usul, ktıçflk tııtı?,. 

eal hlll mevcuttur) Çinin sınat mer· 
kezi sanlır. 
Hayatmıda ilk defa olarak mlls· 

temleke addoJunabUecek bir memle· 
kete ayak basm14tım. 

lerce eeki kayıklar ile doludur. Bu 
teknelerde binlerce Çinli doğar, ya· 
,ar, ve ölür. Klralarm pahahhfı: böy· 
le bir meeken aeçmelerine sebep ol· 
muttur. Suçau'un üstünde birçok köp 
rt1 vardır. Bunlardan geçerken Japon 
taratmda bekllyen nöbe~in önünde 
her Cinli p.pk.&IDU çıka.np eıtımlye 
mecburdur. Yabancılar lae buradan 
1e1Amaız geçebillrJer. 

Ş.nghay'da eeyrQaefere bak&n la· 

kallı, aan1cb, eli 90palı, lnaa.n yarmu,ı 
liin<Statanlı poltalere aı1c eı'k rasUllnır. 
Bqntıı.r ~alın ııopaJarını her fırsatta 
Çinlilerin s~ında. kafalarında kul 
lamrlar. 

Büyük Türk Şairi 

F UZU L i 'nin 

Yeni nesil, altı eski Türk me· 
ziyetini kendine mal edene mem· 
leket için kolaylıkla yeni bir ha· 
yat c!o.acaiına Nuri Demirağ 
kaildir: içkiden, kumardan, if
fetsizlikten, tenbellikten, ijrilik· 
ten. zulümklrhktan salanmak .. • 

' Nuri Demirai. bu ruhta yeni 
bir nesil yetitmeei için Divrikte 
iki yüz elli taleheli bir olta mek
tep kurmuftur. Mektebin talebe 
miktarı bu aene bet yüze çıkıyor 

~örnek 

Şarap Pahah laştı 
Bu sene llzUın mahsulüntın az VE 

boauk oldu#UJlu ileri 8Uren ?l"ap fı. 

mil ve toptancıları, ellerinde kü111· 
yetlf miktarda stok bulunduğu halde 
eon zamana kadar 23.25 Jtunu,a sat 
makta oldukları p.raplan birdenblrı 
38-86 1nını.- ç~. 

IDLllACA 
Nuri Deınirai. bir Türk zen 

gininiıı naaal olmaaı l&zım&elece· , 
ğine en süze! bir örnektir. Bat· , ı--~-t--t--t-
kaları da bu örneği birer auretle 
takip etseler; memlekette ideal 

1 ı--+-+-,.._ 
zevklerini maddi zevklerden üa· 
tiln tutmak az zamanda moda 1 

olur, yeni ne.lin bayat pyeleri • 
hep bu istikameti tutar. Bizde iyi 
örneğin tesiri büyüktür. 

Z~inlerimUx:len her birinin 
günün birinde fU karan verm .. i 
kafidir: cEnerjim u.yesinde pa· 
ra ..bibi oldum. bu parayı mem· '' 

KUatemıeke ne demektır7 Hepimi· 
ıln kataamda mtıcerret btr mefhum 
halinde bu kelbne y~ almıftır. Fa· 
kat bu, kUrremisln bUyUtt bir kıs· 

mında inrıanlarm ne .şartlar altında 

Y&fadıklannı tam mAnaallıı aı.layıp 

hleaetmtye, yetmez. 

Birkaç kere de soluk benizli ptk 
Warla bir tezat tqkll eden Jamıızı, 
kanlı 111.1ratıı mavt sözlU yabancıl&rm 
Kullleri dövdüklerini gördUm. (Kull 
Uzak Şarklı fakir işçi demektir.) 
Sonradazı öğrendim ki, bu diyarlarda 
iki adalet var imlf. biri memleketin 
asıl, nhlbi Çinliye, dl!eri de yabancı 
emperyalüıt yamaklarına. ~ Garp· 
ıtye el )Saldıran Çinli ~ddetll cezalara 
çarpıldığı halde böyle bir hareket 
yabancıda hoş g!lrUlUr imiş. Kırmızı 
suraUı kabadayılarm c~aretlnln m-

leketin :hayrına y~ yeni Solam s.ıa n Yabnl'lan A.pi1)'a: 
yeni tetebbüılerde ve itlerde kul· ı - Almanlann son kurbanı 2 -
lanmalc enerji.ini de aöetermeli· Karadenlzde bir Rus limanı - Caka 
yim. Bu flni hayatta maddl zev· a - Mukaddes bir şehir 4 - Kibar· 
ki ve gösteriıi Allah tanınanı ha- Merhamet t5 - Sonuna E konursa bir 
yatımı ne kadar yer1iz iaraf etti· nebat olur - Avaz - BU:rtık 6 Bek
ğimi sünün birinde mutlaka du- taşller için söylenir. 7 - Tok değil • 
yarım. Evladmıa fazla para hıra· Dumandan kirlenmiş 8 - Tıı.rlalarda 
kıp onları miraeyedi diye yetİf· ını için açılan kanal • Uzunluk 9 -

~ tiriraem bana te,ekkür edecek Atmaktan emir - Hıı.1!8 ıo - BUyUk 
yerde, sünün binnde lanet eder· hikmet e.damlan • Saçlara verilen 

Belki a1Akalı bulursunuz. Çinde 
ıözUme ~arpazı bazı sahneleri size 
tarif edtyirn: 

Çine ilk Jeldiğlıy\ gUn bent otele 
ıöturen takll pamuk b&Jyalan ile 
dolu bir k&m)-omm petıud.ızı lidiYol'· n bundan ibaret imlf 1 

~, .. ler •.• :. bir şekil 11 - Demek fiilinden 'hal 
r A ~ Zenginlerimiz böyle bir ruh alguı • Birinci ,.ıus-Doğma • Nete1i. 
~'ı • Ü ... 1'\.~ · gölltereeek olurlarsa nueuıt te· DttN'Ktl llULMACA!lı'JN HALLt 
' ,.. ~ ... ~ ıebbGeün umumt hayatımızciaki Yabndu A.-l'•T& ' 'e Soldan Sata: 

En JaynıetU ean'atkAPlanmıun 
p)'J'etile bir tJlaı plleleri de 

olmu,tur. 

yeri ve kıymeti derhal fırlar. Bu 1 - Otuz Atustoa 2 - Tatanos. 
hakikati kavrıyacek ve Nuri De· Oya S - Uttarit; Ayar f - Zar; 
mİTağ gibi pir memleket iJinin Biz; Ni ı5 - Anı: Sapan 6 - GoUar: 
8.pğı ve dertlisi olaeak zenginle- )U 1 - Us: lp: .Altın 8 - Aza ol· 
rimize bu memleketin çolr. ibtiya- maJc 9 - Tay: Tahta 10 - Ayaıı 
cı var. Miktar 11 - Sarıfm; An. 
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3 1 M v)A Etti. Temınata 
İngiliz Tayyareleri 
Berlini Bom~aladı 

Petrol Arama 
Faaliyeti Artıyor 

- ag up inanamayız Diyor (Başı olrinclde) 

de emtia garları, Oortmonde • 
Eina bendleri ve müteaddit düş
man tayyare meydanları bombar· 
dıman edilmiıtir. 

<Batı blrlDdde) 

br. Dünyanın muhtelif merkezle· 
riııden yeni ve kullanılmıt alet 
getinmek için tertibat alınmıttır. 
Adanada bulunan bir sondaj ta· 
kımı, vakit kaybolmasın diye, 
Raman Dağa getirilmit ve orada 
kurulmuıtur. Sondaj tertibatının 
bu sahada ikiye vardığını resmi
miz gösteriyor. ikinci takımın 
kurulması tamam olmuıtur. Faa· 
)iyete geçmek üzeredir. 

F enerbahçe Beykozu 2 - O, Beyoğlu 
Spor, Vefayı 4 - 1 Yendiler 

Senenin en :mUhim ve .. mpiy~ 
nada rol oynıyacak olan Galataaa
ray - Beflktat karfıl1L9maaı dUn Şe
ref atadında yapıldı. Stat hi-1 ih
alatı yilaUnden Galataaaraym Baha
ya çıkmıyacatı söyleniyordu. Fakat 
buna ratmen 8tatta beş altı bin ki
'1Jlk bir seyirci ktıUeal topla.nDUf bu
lunuyordu. 

Herku acaba Galatasaray oynıya
calc mı? diye dU.Unürken muayyen 
saat.te her Ud takını aah&da g6riln
dWer. Ahmet Ademin id&re.ınde bu 
oyunda t&kmılar k&rfllıklı olarak tu 
kadrolarla maça 'b1L9laddar. 
~: Hısır - Faruk, Ad· 

nan - )(usa, ıı:nver, Etfalc - Salim, 
BaWlaMtn, Gtlndtlz, Bodurt. 8ar&ftm 

......,: Mehmet Ali - Tavus, 
IDnver - Hllleyin, Halli, llUat - IJ&
lcb', Halckı. İbrahim, Şeref, IJUkril. 

Oyun Gal&taııar&yın ortadan blr 
bücwnlle bqladı. Kornerle neticele
nen bu hücumdan Gal&ta•raylılar 
l.ltlfade edemediler. P'alc&t rtl7.Pn 
arkanna alarak oynıyan siyah beyu-
1dar birkaç dakika eonra oyuna hl
lrtm oldular. 

ı T nci dakikada eoldan açılan bir 
~ hUcumund& IQkrtl, topu 
ortaya pçtrdl. İbrahim iki mttd&fi 
arumd&n lllJT1]ıds ve ada bir ,Ut dt
Nli bularak ıert pldt. Ve tbrahim 
ildnci bir ftltle topu Gal&tuaray at
larına taktı. :ae.tktq hllcinliyeti bun 
dan acmra da devam etti ille de ıol 
edQemecU. Ve d9Yre de 1-0 Befiktq 
leldne netieeJencU. 

tanıcı oı:vaz 

Milli ŞEF 
At Yarışlarını 
Takip Ettiler 

AJlbra. ıa (Telefollla) - Rel
lllctlmllur lame& llliatl buclln bu
rada yapılan Soababar at yarııt
lamu takip etmek bere Hypoclro
ma plerek laalkm COfkun teza
latlratı araııında tefti lıttlnödnü 
ltPI etmlfler \'e yar19lan böytlk 
bir alüa De takip buyarm"'lar· 
dır. 

FENEllBAHÇE - BEYKOZ 

.P'ener atadmda en mtıhim kartılq
ma .P'enerbahçe • Beykoz arasmda 
idi. Feridun Kılıcın idaresindeki bu 
oyuna takımlar tu kadrolarla çıktı
lar. 
F~: Nuri - Muzaffer, Le

blp - t~er. J:aat, Fikret - Fikret, 
Naci, Yatar. Niyazi, Burf. 

lleJIEoz: H&yrt - Sadi, Bahadır -
Mehmet, Kemal, Calılt - Turhan, 
Ali, Şahap. Klmran, Klzım. 

llQzP.rı arkuuıa alarak oyuna 
bqlıya.n Fenerbahçelller derhal o.. 
yund& bir hikimlyet teals ettiler. 
Beykoslular birbirini takip eden Fe
ner htlcumlarmı durdurabilmek için 
bir parça aertlile kaçmıya b&fladı
lar. Hakemin mtlaam.ıtast da buna 
fnsimam edince oyun bütün zevkini 
kaçırdı. . 

Amerika Cümhur 
reisi Mühim Bir 
Nutuk Söyledi 

Dayton. (Ohyo) 13 (A.A.) - CUm
hurreiBI Roosevelt, dUn, garp nısıf 

i
l küresine hitaben söylediği bir nutuk
ta - harbe girmek müstesna - lngil

I tereye her türlU yardımda bulunaca-
ğını bir daha teyıt etmiştir. Rooeeveıt 

Amerika Birl~ik Devletleri kara. 
deniz ve hava kuvvetlerinin garp nı
sıf kUreslnl müdafaada ifbirliğt e
deceklerini beyan etmittlr. CUmhur
reiai totaliter sistemden nefretle bah
sedereJc demlttlr ki: 

<- Avrupa ve Aaya diktatörleri 
birleıpeler dahi, Amerika demokra
aialnl çizmlt olduA"u yoldan geri dön
dtlremezler.> 

Rooeevelt, <Neden dolayı Amerika 
kendl8ine verllmif olan emniyet te
minatına inanmamaktadır.?> diye 
sorduktan sonra <ÇUnkU Hollandaya 
ve Belçlkaya verllmit olan garanti
lerin kıymetini anladık da ondan! 
cevabını vermiştir. CUmhurreiııJ söz
lerine fU suretle devam etmiftlr: 

c- Blrletlk Devletler garp nısıf 

kürulnln mlldafaaaını kendileri için 
en kat't garanti telAkkl etmektedir
ler. Bunun içindir ki. buralann em
nlyetlnl temin maksadile lnKfltereden 
Atlantikte deniz ve hava Ualerl kl
ralam19 bulunmaktadırlar. Bu nuııf 

ktırede aulhU korumak için uaanmak
sızın allA.hlanmamız IAzımdır. Btıytlk 

Brltanyaya gelince, ona dair olan ka
rarımız kat'ldlr. Tecavüze mukave
met eden ve tehlikeyi sahillerimiz -
den uzak tutan bu memlekete yardı
ma devam edecettiz. İngllterenin hür 
erkek ve kadınları tarafından yapı

Sair bombardıman tayyare fi
loları da Manş limanlarına ve 
Gritnez bumunda uzun menzilli 
topların mevzÜerine hücum et• 
mitlerdir. 

Sahil muhafaza kumandanlığı 
emrindeki tayyareler de cumar
tesi günü Norveç sahilleri açıkla
rında gemi kafilesine hücum et· 
mitlerdir. Bir düıman iaıe gemi
si hasara uğramıştır. Diier gemi· 
lere mitralyöz ateıi açılmııtır. 

Pazar gecesi de sahil muhafa· 
za tayyarelerinden müteşekkil 
bir filo itıal . altında bulunan 
Franaada Borientde elektrik aan· 
tralına muvaffakiyetli bir hücum 
yapmııtır. 

Bu harekata iıtirak eden tay· 
yarelerimizin hepıti üslerine dön· 
müılerdir. Dütmanın bir aiır 
bombardıman tayyaresi prk sa
hilinde bir baraj balonu kablosu· 
na çarparak denize dütmüıtür. 

Romanyaya 20 Bin 
Alman Askeri Geldi 

<a..ı blrlncJ&,) 

idari kadrosunu tetkil etmekte• 
dir. Bükrqte cCeuur Mihai> 
kııluı, umumi kararaah olacak
tır. 

Arad, Caranaebea ve Tamq
VU"da Rumen lutaları, yerlerini 
Alman kıtalarına vermek üzere 
tahliye etmişlerdir. 

ilk açılan ve içinde petrol bu
lunan k~;yudan i•tihsale geçmek 
için tulumba tertibatına ihtiyaç 
vardır. Bu tertibat hariçten aipa· 
ri" edilmiftir. Yakında Buraya 
gelmesi beklenmektedir. Petrol 
arama direktörü Cevat Tqmen 
geçenlerde Bağdada siclerek o 
yoldan selecek tertibatın sürat
le nakli hakkında icap eden ha· 
zırlıklan tamamlamıttlr. 

BeJoihmcla: .,. 

BAK ER 
Majualuı 

Mevliın münuebetile \,ütün 
dairelerini zengin çefİtlerle 
aüelemiftir. Sayın !DÜfte• 
rilerinin ziyaretlerini bek· 
ler. 

Erkek, Kadın ve Çocuklara 
Trençkot. Koverkot. Lodea 
ve S. den 

PARDESOLER • 
MU~ 

Ddnci devrede G&l&tuaraym ıoı 

çıku'&c&IJ tahmin edDi'JOl'du. Nite
klna ilk on daldlla bfJdm bir oYUD 
oynadılar. Ve bundan eonra b&ldmi· 
ye tekrar Beflktata pçtL 

Sarı • LlclvertıUer devam eden lan kahramanca mtıcadele demokra
blldmfyetlerine ratmen bir tUrltı sinin Uzerine dU.en vazifeyi mükem
pl kaydedemediler ve devre 0-0 be- mel aurette yaptıjmı göetermekte-

Bükrqteki Alman kolonisi, 
Alman subayları ıerefine dün ak
şam bir kabul resmi tertip etmiı
tir. 

Öğrenildiğine göre, Romanya 
maliye nezareti, Alman fırkala
rının masrafı için takriben 18 mil
yon İngiliz liralık tahsisat ayır· 

Kadın ve ıenç kızlar için 
MUŞAMBALAR. MANTO

LAR ve ROBLARIN 
En 10n modelleri 

lsmarlama Kostüm. Parde.ü 
ve paltoluk. raberUlde neticelendi. dir.> 

1T ncl dakikada IOldaD bir hücum lktnc:t devrede .P'enerlller ~ra • Rooeevelt sözlerinin sonunda şöyle 
da Oelat••r&.7 llahmne kadar lndl· karf1 olm&Bm& rafınen daha güzel bağmnıttır: mııtır. 

EN ALA dNS 
KUMAŞLAR 

ter. Karpfaldc anamda Etfak teni ve daha kontrollü oynamıya bqladı-
•ft•-•••• to k-- .__,__._ llOk cDemokruinin ömrü uzun olaun!> bir • ... WT- pu __. _.e - lar. Ancak bu hülmlyet 2:s inci da· 

Heyet erkanı 
Bükreı. 13 (A.A.) - Ro· 

manyadaki a•keri heyetin reisi 
General Hanıen, evvelce Hollan
dadaki Nazi iıaal ordusunun ku
mandanı idi. Heyette, 3 tümgene
ral ve 11 albay vardır. 

Rob, T ayör ve Mantoluk 
tu, bu .uretle Befllct&.9lılar ikinci pi kikadan aonra aemereeinl verdi. Ve 
lerini kazandılar. Bu beldenmiyen bir htıcumda Uç kllfl arasından topu 
aot sarı larmmld&n daha siJllde 116ken Naci ilk Fener l'OlUnU yaptı. 
....,ıtı ve taJamı b09bllttln bOBdu. Oyun bundan aonra btısbütUn aertlet-
111ru 90ftflL ı=.ıü fllla'llYe kar91 ti. Ve hakem Beykozdan iki Fener
kudl bir har.ıc.t JaPtl ve hakem de bahçeden bir oyuncuyu sahadan çı· 
kendiainl oyundan .,.ırardı. Galata&&· kartmalc mecburiyetinde kaldı. Bu 

r.QJdU' oxu.aa OD ıu.t olarak dn...-a arada llOldan bir bDcumd& Ni~ l'tı
mec:bur kaldı. 

21 UMU dalcibda bir Beıpiktaf hll
c:umunda teref bir pu a1cll ve ıntda.
ftı.rt .U.tarak .-mı bir p.yret1e tl· 

11el bir vuru,la P't>ntre ikinci golU de 
kazandırdı ve maç ta 2-0 Fenerin ga
libiyeti ile eona erdı. 

çOncU .se.illtaf plGntl de yaptı. A k V 
3T net dakikada 8&raftm o.lata- 5 eri aziyet 

ll&J'&)'m y.pne pl11ntı kaydetti. Ve 
maç ta 3-1 Beflktafln gaUlıılyetl ile 
aona ereli. 

a..Ikta.f dUn ıaUbiyeti hak ede
cek stJael ve canlı bir oyun çıkardı. 
Takımda en iyi ve en mtıeuir oyun
cu llOI açılclan ŞWa11 idi. Diler oyun
cular da vazifelerini yaptılar. 

G&lataaaray t&llmu ille çok fena 
bir ıttnünde idi. Bllhama mUdataa 
hattr ook bosuktu. Usun samandan
beri oyun oynanuyan Adnan& yer ve
rtlm-' ve Salimin mftd&faaclan alın
mam llOytlk btr hata idi 

UTOOLtJBl'O& - VEFA 
BU7Uk maçtan evvel Beyotluapor-

1& Vefa k~ar. Htır iki takım 
IUıaya tam kadrol&rile çdmuflardı. 

Blrtnd de9N JleN1mporlul&r biri 

lftılt>den olmak ..... ild pi yaptı· 
l8r " devre 2-0 netleelen41. 

ikinci dnrede Beyotluporun yap
t.Jtı ilet ple Vefalılar ucak bir aol· 
I• mubbele edelılldilw. Ve maç ta 
._1 .. J'Oll\J8POf'UD lelUae nettıc.len· 

dl. 

tftANllt1L81'0& - ILUlllPA.fA 
IJeref itadmda lllt mUlabüa ı.tan

bulapor - K.uunpqa arUIDCl9 oldu. 
Birinci devre 2-2 berabere netloelen
dl. 

İkinci devrede de birer gol k&Jdet· 
uı.r. Kaç ta W berallılrWde n.uce-..... 
Fener Stadında : . 

..,., llU4mda MDeDin en mUlaim 
lllaçlanndan Galataaarq • ~ 
lwtd&fmuı yapdlrken l'enertı&lıçe 

lt&chnda da Ut maçlanna de9un 
91111dt. Ve Fenerb&hçe • Bqluıs, 80· 
~ye • Topbps lw1dAftdar. 

~-TOPKAPI 

........ atadlnda ilk llarfd&9mayı 

111UeJmaniye • Toplrapr yaptılar. Her 
l1d taJam k&rfılıklı olarak tam kad
rOJarUe aahada ya aldılar. 

tik devre mtlaavt bir cereyan ta
kip etU. SWeymanl,.uler ellerine p
ten bir fıraab kullanarak bir pi 
~wıer. Ve devre 1-0 SWeymanl
.,. leblne neticelendi. 

!kinci devreye Topkapıldar çok 
zanlı obqladılar. Ve ıa.zeı bir oyun 
tuttmdular. Bu c:anblJk Topkapdı

lara iki COJ kuandJrdı. Galip Yuf· 
~en maflflp vutyete dOfell 8Wey 

manfJlılilw tekrar canlandılar ve be
aberUlr plttntı yapmıya muY&tfak 
__.. Xaç ta bu Mıretle Z..2 ben· 
'1lrtlldeMHcehndl 

: ~ lllrlllclde) 
flrlain C@belltantı uyaretl Akde
Dlzla prp k&pt•mda da buı •1- , 
:r-ı ,.e u1cer1 1aazır11k1&n cöete
rea emarelerdlr. 

Bittin üyul ve ukert ha&utık
lana blrblrlerbldelt farlllr ola.rak 
Akdealala iç lraplsı clvannda 

...... fMll7ete ~ oldqua 
~ 

llallt t'ıepile9hlde: A71a OD Ud· 
•hldeld ıtbMlös ldicam• .. ytae 
baftf bombardıman tayyanlerOe 

ve Q111 tülye d&hlllnde Loadra 
w cılYarma yapdmı' ve )lava car
.............. A1111a11Jar OD ild ve 
htslJlsler OD bir la7J'U9 kaybet
adt'lrtlr. Dlrt sDrat•'llerl )lava 
~ ... Dd taratna 
~..,..... ................ .,.,_ 
birine mlılavldlr. ....... ııebeM, 

Almaalana çok lllllduda av ~
pnel refabUade &eri ve daM a
yade manevra Ublllyetlnl Ula 
.... ............... tananlerlle 
............ ., ....... dola7ı ..... 
Us aveılamml AlmaD a\'Cllulle 
aaallanbeye meclıım olmalarıdır. 

ee.al ~ IDtM& te
~ ........... eloalstaa 
aearllll ltlkmll edllnle9I ve ,...._. 
dlfw ,.uutle .-ap eelıDhdleld 

llmu ve ............. ı.Aeır ltt8ıa& 
.. il' ..........,. .....,.. ÇI• 

..................... lıatrra 
.........,. .... , olmMtadlr. A· 
J1JI - .................. kav-.... .......... " ...... . 
camlan ~ flM8' .,. vtm'atl 
tıelaV LA qtu. 

..,_..,. ........... .a-..k. 
WdFolMıt°..,,........_tlık· ............ , ............ 
tımduDllll ~ lılr qe. 

tı • ewvelee h1 •w· -· ...._ 
- lılr .................. Ti .. ,.. 
..._.....,.pçmı.,..._._ 

.. ıad F tlıknr ........... e-

• ···- - ,.... lılr ....... 
11/11 ~ -··ıleld llnp ~ 
..... Dalf • Dortanlai ....... 
..................... ıörBlllr. 

>..trllla ......... dlı: Stdl·IMnlll
... Do ldlome&re fUIDDda ..... 
,.. .......... blrUlderilllll llBoök 
mlkyMtald ... .,........ .... Ud 
tuaı •• Jnan-ıtlerlala _... .._ 
11*& ............. ....,. ...... 
deamlıU'l,8ala ........ ..-... 
.. lıefll blrllldeltldll iyi\ 11111 ... 
... a..... 091iı I 1 

'ıld ,....,. 

.... a ua ...... 7'1m1M 
0

) 1Mı1 ............,. 

Romanya, Türkiye 
ve Yunanistana 

Petrol Gönderecek 
BUbef, 13 (.LA.) - llador Ajan• 

8t blldlrtyor: 
SaJAhlyettar bir menbadan tebliğ 

olunctutuna göre, RoD111J1yada Türki
ye ve Yunanistan& petrol ve mllşta
katı ihracatı durdurulmamıttır. 

Yalnu: htıkQmet. bu mahsullerin 
memleket ~rmemeaint temin 
mınnmda fiddetll bir kontrol teeial 
için tedbirler almı.ıır. 

----o----
. Ticaret Vekili 
Ankaraya Gitti 
petrolü eeusıyeceıı haberinin 
aalaız olduiunu biliyor.unuz. 

Petrol mukabili deiiteeeiimiz 
pamuk, buıün benzin ve petrol 
kadar ehemmiyetlidir. 

Benzin aldıiunız takdirde pa· 
muk söndereceiimizden, herhal
de benzin tedarikinde aıkmtı 

çekm~eceiiz. 
lnsilizlerle olan ticari anlqma 

ıenit bir mevzu ihtiva etmekte· 
dir. Bütün zirai mah1Ulleriınizi 
almak ~in tetebbüılerde bulunan 
lnsilizlerle müzakereleri netice
lendirmek üzere bulunuyoruz. 
Zirai mah1Ullerimiz araaında tü
tün, vereceiimız mevzuatın mü· 
biın bir yek6nunu tetkil etmekte· 
dir.> 

Vekille beraber ayni trenle 
İthallt ve ihracat Birlikleri Umu• 
mi kltibi Salih. toprak mahsulle· 
ri ofili müd&rii Nuri Orak da An· 
karaya hareket etmiflerdir . 

Vekil sat.da mmtaka ticaret 
müdürü Avni, Belediye iktıaat 
müdürü n Ticaret V ek&letine 
merwup znat tarafından uiur· 
lanmıttır. 

Sovyet Sefiri Londra 
Sıgmaklkrmı Gezdi 

Londra, 13 (A.A.) - Reu· 
terin diplôm~ik muhabirinin öğ
rendiğine göre, Sovyet büyük el· 
çisi M. Maiaki ve refikası, yan· 
larında amtral Sir Edvard Evans 
olduiu halde, Lord Halifaxm da· 
veti üzerine, 1 1 / 12 birinciteırin 
gecesi bazı Londra 11iınaldannı 
gezmiılerdir. Büyük elçi, •ıiınak
ların birinde halk tarafından al
kıılanmııtır. 

VONLO KÜMAŞVJl 
lPEKLlLER -

PAMUKLULAR 

En aon moda modellerde 
KADIN ŞAPKALARI 

P.cı.ıik ,,. tefritat W 
TÜLLER ve 

KUMAŞLARIN 
en son ve en zengin çqitleri 

Kadınlar için 
ÇANTALAR ve 
SAH11Y AN MAMULATI 

Kadın erkek ve çocuklar için 
TRlKOT AJ'm 

Zengin ve müntehap çefitleri 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Botun Agrllarımzı Derhal Keser. 
icabında günde 3 kqe alınabilir. TAKIJn.EltlNDEN SAKiNi· 
NIZ. HER YERDE PULLU KUTULARI tsaAiuA ısTEY1NIZ 1 

İstanbul Belediyesi 
• bini an 

15,00 1,13 Cihangir yangın yerinde 33 tlndl adada 1,48 metre 
murabbaı ahalı ana. 

210.00 15, 75 Aksaray Yancm yerinde KimAr Kemalettin maJıalle-
slnln IJebnamecı eotcatmd& 13 tıncU adada 21,00 IDWe 
murabbaı ll&h&lı ana 

Tahinln bedelleri Ue Uk teminat miktarlan yukarıda yam1J analar 
satılmak o.ere ayrı ayn açık artırmaya konubnııftur. ee,rtnameler •· 
bıt ve muamelAt mlklUrtottı kaleminde görtllecektir. lhale 21/10/940 Pa· 

llduat Vekili AaJr.a art.elli gtlnQ saat H de daim! enclhnende yapdac&kt'.ır. Taliplerin ilkte-
ya 1İttİ minat makbuz veya mektupl&rlle ihale gtlnO muayyen aaatta d&bnl en-

Bir müddettenheri tehrimizde cttmende bulunmalan. <9528> 
tetkikler yapmakta olan lktıat ==========~===:::s~::ı:ıır:=:=:~=====-===ıı=ıı:ı~~~=====-=-
Vekili Hüenü Çakır. dün öile asanuıt ve NefriYat MtıdUı11: AJıme& Dala Y 4J MAN 
tr•ile Ankarau aitmittir. a.mr 7v: VAT AN IL\.TBAASI 

ON Meyva Tuzu 
MÜFERRiH ve MIDEVIDIR 

inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulanb ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ektilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsaklan Temizler, Alışbrmaz ve 
Yormaz. MAZI• ismine ve 80801 Markasına Dikkat. 

' ' ... \ '.. . 

YEDiRiNiZ 
HASAN ÖZLÜ UNL 

Vitamin, Kalori, 
Pirinç, Yulaf, irmik, p.._, Mis, ..... Mil h ... a.1111111 

Çavd.r ödü ............ toaııldum D6ft? is , .. 
~ tüak ı•ltulı M ._.. 

Widir. HMtıeWcı... ..... ...... ' 
Haaan özlü unlannm daima taze kalmuı içiıı ı. ..Ju il 
ve rıünetli yerlerde barakdmamalıdar. ~ tarilatlD 
baren bir sene seçen veya bozu lan unlar Huua d9J!0181 

ve tubelerinde deiittirilir ve tueei patUaÇ verilir. 

Teknik Okulu Müdürlüğünclen : 
9/10/940 tarlhJnde yapdaıı Fen memurıucu il-. _... lmtae• 

ticeleri: 
1 - Devlet heeabuaa J'mı memurlUIU IEmaı maldDI p ırlM 

olunanlar: 
u - 49 - 337 - 35 - • - a1 • aoo • an • m • "' • '" • • • • • 
lM • &56·"3·186 • &8' • aM • Ml·D·lt·-·6'•"1• 
109. 38. 

2 - Devlet heaabma Fen memurlUIU ~ tllflal flllı ı'dM 
olunanlar: 

J86 - 8 • 48 • 382 - 31 • MI • JU • au • - • .U • - • • • 
2'2 • 41' • 404 • 280 • 41 • 3TJ • iMi • - • "' • .., • 1N 4 

~-~-~-~-~-m-•-m·•·•·•· 
~-~-~-~-u-m-~-~-• 

3 - Kendi heeabm& ren memurlufu lamlı lnfMt fl)ı d ı 
olunanlar: 

~-~-~-~------~--~-----12' • 111·,ıt·4ö ·MI • M - '82 • 11' • - • 1'19 • 111 • "8 • • 
l'erı memmlulu '-- tnflıat fi' n .._.. Sırı 'a ı .... 

nanlardan arzu edenler fen memwiufu kmDı makine ..... 
daJd mUnhallere devlet b ... bm& veya ren JIMlll1lliala lcmDı ...... 
belline Devlet Demlryollan lleKbma. Jılekt.p ı.tUlllll ..,. ..,.. 
hll olmak bere alınabWrler. 

Devlet demfryollan ıa.abına on baf t.w. almllt"Jdu', 
Makine fUbeslne Devlet ı.a'bma wya --.ı ,....._ DiNii& 

miryollan heaabma atnnek t8teyenl..m anulan mar.at ..... 
ia"at olwwr. 

' - Tedrla&ta 11110/940 PmrtMt sana .... .,.__... 11ı1ı1 • 
ni talebenin o sün eaat 8,80 da mektlpte balaDmalan. 

15 - Tedriaatm 1-fl•dıtı tarihten iti,..._ malaıl •rınU 
sızın bir ay mQddeUe okula devam etmlJenlldn 11.....- Udılr 
makaızm kayıtlan 8WD1r. (1816) 

llnıet ....... 
a.ıem-a-.. ... 
14 BirinCitefl'İllln 20 
Birincitevi• .Kadit 

Muhtetrf Hatlara Kıbc:ak VePUfla• 
Kalkıı Gün ve S..+leri ve KalUcMl.n·Mlt.-W! 

........... ....... -

... . .,. ....... 

a.1ata .... Azsa1 .... 

Jılelıtebe llrlt mtlılüdlil lıilfllwnmılt ._,1 11 MI: 
teren U8te ~ udllllr. AJl'bdlr ta141M 1lt'10iN) ,._ 
du ltlllaNı ............... t ...... - · . 
rmaetıQjdw. (-.a) 


