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Balkanlarda 
TÜRK 

barış siyaseti 
Balkanlılık fikrinin bugün f geçirdiği sademeler yarın- 1 
"ki Çok esaslı bir Bafkanlı-
lığın doğum ağrılarıdır. 

Yaıao: Ahmet Emin YALMAN 

lQ irkaç gün evvel Bulgar 

>' ld.. .~ralının tahta geçmesinin 

3 İtalyan torpidosunu batıran 69 85 ton hacminde birinci ıuuf İn ıiliz kruvazörü cAjaku 

t 
1 0nunıu vesilesile resmini ga-

f i:?~ koyduk ve Balkanlıl_ık 
~ tının günün birinde Bulgarıs· 
rı·~~ da zafer kazanacağına dair 

1 ınce bazı sözler yazdık. 
1 

Bu r~im ve bu sözler bir kı· 
~~ _ltarilerimizin ho§una gitme-

l§tır. Bize itiraz yollu yazdıkla
rı mektuplarda diyorlar ki: cBul
~il.ıietan göz göre tecavüz ve ih
,ıraa emelleri besliyor. Yaptığı 
r?· lırısat kollamaktan ibarettir. 
t İıctelcri ibizi incitecek ya· 1 

({ar Yazıyorlar. BalkB.!l teaanü
a \ine kıYrnet verdikleri yoktur. 
,1~ trıakaat için fedakarlık }l'ö~e 
4 <:ak yolda insanlar degıldır. 
h ~en Balkanlılık fikri de bir 
111Y~a.n baoka nedir~» 

Egcr biz kendimiz de tecavüz 
~kcllcri bcsliyen bir millet olsay
h~ bize mektup yazan karilerin 

1 • la.rı olurdu. Bir Bulgar gaze
t '81 bize rJıtaraa o zaman biz da· 
rıa •• .,,.. 
ş Uat perdeden cevap verirdik. 
l.ına, buna karşı kin ve nefreti 

41lcılcrniye ve icabında vasıta ve 
"Caile diye icullanmıya bakardık. 

F'a.kat öyle d.cğiliz. Bizim iki 
tcpl..- : a· . . w 
t ·~ var. ırısı taarruza ug• 
ıı.raak k'" ··k b. tereddüt g" en uçu ır 
0•terıniycrek sonuna kadar çar• 
~~fhak ••• İkinci8i de dünyada ve 
dl aaaa kendimize yakın yerler• 
rn' emniyet ve aaayi§ hüküm aür· 

e&ini temine çalı§mak ••• 
U ~?lh tohumlan ekmek zahmet· 

1
.. il ıcydir. Çok sabra ihtiyaç 

1•
0atcnr. İ1te Türkiye bu zahme· 

datÖ?c almıt. bu sabn Bzı:!'kanla~-
da, Orta Şınkta da gostermı§ 

\oc bundan çok güzel neticeler al· 
llllftır. 

l Bulgarlarla o1an münasebet· 
ectdc de bizim onlardan farkımız. 
11 

ulgar ifratçılarının lisanını ko· 
tıuı?1arnak ve vaziyete daima ba
v 1 ll'nk&.nları bakımından vcikarlı 
a~ ı:ernkinli bir gözle bakmaktı. 

•
11 aç sene evvel Türk Üniver-

•ıtc l'w• L ek k" ıı· ilenç ıgı cu v ar ve tem ı-
f/n en parlak bir imtihanını ge-
1 ırmifti. Bulgar üniversite genç· 
erinin 'bir Türk mezarlığına te
~\h:_ 
~ · ~ ettikleri ve mezar taılarını 
~dıklan hakkındaki haberler 
r erine Türk gençleri gayet es
~ı bir oekilde bir araY.a toplan
) • iÜZel çiçeklerden koronlar 
ı:Ptırrnıı, lstanbuldaki Bulgar 
ta C?a.rlığına giderek Bulgar me· 
(f tlarına bu çiçekleri koymu§lar
tı. ,Bulgar gençliğine de şu tel
aİ~f çekmişlerdi: cMüdafaa.sız 
le~ ere Yapılan tecavüzlere Türk-
0{1n rnukabelcsi ancak böyle 

ur.> 

lıı.r:ulgar mezarlığına gidip, on
~ . an. fazla mezar kırmak her· 
~~ın Yapabileceği bir §eydi. Fa
~c b tne.zarlığa yepılan bir tecavü· 
l?ı it U Yolda mukabelede bulun· 
t 11 

• ancak asil ruh ta§ıyan bir 
t ~çliktcn beklenebilecek bir ha-
Cttctf 

ttl 1• Çirkin hareketlere aynen 
ıC:kabele. hususundaki tabii his
va:. kendimizi kapbrsaydık ve 
'İt>l •Yetin idaresini yüksek pren· 
da er bakırııından avucurnuz
lu~ .. tutmaaaydık Türk üstün
dı~u, lürk necabeti nerede kalır-

bc~e\'yorktaki sergimiz münase
l?ıe ~ Amcrikada neşriyat ile 
dia 1~1 olduğumuz sırada bu ha· 
kı.ıı?1 her vesile ile cephane diye 
du an~ıtn. Tesiri çok büyük ol· 
k,; l Urk gençliğinin tecavüze 
il\~ mukabele tarzının hikayesi. 
tiltJ lcketimi2in lehinde olarak 
c11i er dolusu kitabın yapamıya-

ı tesiri yaptı. 

llıUBu hadisenin Bulgarlarla olan 
llok~aacbctlerimizde bir dönüm 
llıı llaı olduğunu söylersek aldan. 
l?ı~ ~tnayız. Bizim asıl hedefi
kar arıı olduğuna ve kimseye 
l?ıitıı tecavüz emeli beslemediği· 
ırıu c aörc bütün komgulanmızla 
r,rtnaaebetlerimizde temkinli dav. 
do~~· İyi niyet göstermek vo 
~d ugu rnuhafaza için kendi eli· 
bir c olanı yapmak pek tabii 

s'eydir. 
tı)a 0 n_ra şahsan Kral Boris say· 
~ .. ~~l~ bir insandır. Bulgaris· 

-ı ifrat cereyanlarını bas
<Devanu: Sa. 4, stı. 4 te) 

Roman yada 
20 Alman 

Fırkası Varmış 

Sovyel Nehir Filosu 
Takviye Edildi 

Kalas Yakınında 
Alman ve Sovyet 

Kuvvetleri Arasında 
Hadiseler Çıkh 

Londra, l5 (A.A.) - Alman ordu
sunun Romanyadald <heyeti> mlkta
nnm yakında. arttmlması, gittikçe ar 
tan bir ihtimal dahilindedir. Her ne 
ka.dar burada.ki Sovyet ma.hatlli, flm 
diye kadar Almanlann reııml beya
natlarını kabul ettiklerini beyan ey· 
lemi.şler ise de. hu beyanat haricinde 
krtaa.tm taarruzı mahiyette arttml
masınm Moskovada aksUlAmel tevlit 
edeceği söylenmektedir. 

İntelligenoe mahalU servisleri, cAl
man heyetinin gittikçe k11barmak
ta> olduğunun pekAll farkına var
maktadırlar. 

Bu heyet. bidayette BUkreş cıva

rmdald ~lıoa şimendifer merkezleri 
ile petrol ııahalaruun en ziyade teca
vtı.ze ma.nız kalabileceıc :ıutaları etra· 
fında, zaruri fhtlyat tedbirleri alacak 
bir müfrezeden ıbaret idi. Fakat Sov
yet makamatı, da.ha ışimdiden Roman 
ya hududunun 6te tarafında tahşit 
edilmiş 20 Alman fırkasının mevcu
diyetinden haberdardırlar. Fakat bu
nun, kıtaatm mAnevrasından başka 
bır şey olmadığını söylemektedirler. 

Diğer taraftan Sovyet cOzütaınla-

3 italyan 
torpidosu 
Batırıldı 

İngilizler, 6 Tayyare 
Düşürdüler 4 Ticaret 

Gemisi Batırdılar 

Aju Yelli Bir Zaler 
Dalla B•ıaadı 

Londra, 15 (.A • .A.) - Amirallik 
daire6intn tebli#i: 

Akdeniz bqkumandanının bildirdi· 
ğine göre, kuma.nduı altındaki İn
giliz gemileri, şarkl ve merkez! Ak· 
denizde genfl bir cevelAn yapmışlar· 
dır. 

Esas kuvvetlerimizle dlişmanm e
sas km.rvetleri arasındn hiçbir temas 
tesis edilmemiş ve dUşmanm f\M8 

kuvvetlerinin denize a!:ıldığı hakkın
da da hiçbir mal~mat almmamıştrr. 

Fakat bu ha.re.kU esne.smda, A· 
jax kruvazörü, 12 te~inlevvelde saat 
2,30 da Sicılyanın takriben 80 mil ce
nubu şarktsinde 679 tonilAto hacmin· 
de Airone tipinde Uç İtalyan torpito 
muhribi ile temas tcsıs etmiştir. A· 
jax, derhal muharebeye g!rlşmf~ ve İ
talyan torpido mUhrlplerlnden ikiaI 
hemen derhal batırrbnıft.Jr. 

Bu çarpıfmada.n biraz sonra, Ajax 
bir ağır kruvazör ve dört torpito muh 
ribinden mürekkep bir dllşman kuv
veti görm.Uttür. Ajax, dllşmanla mu· 
harebeye tutuşmu4 ve düşman torpi
to muhriplerlnden birisini haura uğ 
ratnuya. muvaffak olmuştur.. Düş

man kuvvetinin geri kala.n klsmı, 
(De,·amı: Ra. 4, Stt. 1 de) 

nnın cenuba doğru ilerlemiş, Tuna============= 
deltasında kAin Chllea'yı geçmiş ve 
Sulina'ye. varmış oldukları blldiril· 
mektedlr. 

Bu cüzUtamların Tuna havzasmın 
cenup mUntehasına kada.r inmesi 
muhtemel g6rillmektedfr. 

Kalas yakintnde Alman cüzütam· 
Iarı ile Sovyet cUzlltamlan arasmda 
çıkan hAdiseler dolayısile Ruslar, ne
hir fil08U!IU 4 monitor ile takviye et
mişlerdir. Ruelann bu rnıntakada 12 
mUsellAh gemileri vardır. Kalıunn 20 
mil aşağısında ka.in Renl'dc ise atır 
topçu bataryaları yerlCftirilm~ttr. 

MahalU matbuat, Fransız gazetele
rinden uzun iktlbaslll.l'da bulunmuş

tur. Fransız gazctelt'.ri, Sovyet Rus
yanın kendi menafii doğrudan doğru
ya tehlikeye ma.ruz kalmadıkça ha.
rekete geçmiye mütemayil olmamak
la beraber, Balkan vakayiint dikkat· 
le takip etmekte olduğuna işaret et
mektedirler. 

Romanyadakl komUnlsUerin kuv
vetini tahmin etmek mUmkün değil
dir. Orta halli Romanyalı, bir Rus 
işgali imkAnmı korku Ue derpiş et· 
mektedtr. Fakat kendi arazisinde 
Ruslarla Almnnlar arasında bir çar-

(De\'amı: S. 4, Sü. S te) 

Dalga mı ? Ba~alit mı ? 
Bir kari bize telefon ediyor: 
c- Dünkü bir akşam gaze

te!!inde Romanya vapurunun 
Köstenccden İstanbula yolcu 
getirdiğini okuduk. Biz de yol
cu bekliyorduk. Rıhtıma git
tik. Vapuru aradık. Bulama
dık. Salona sorduk. MalUınat 
alamadık. Gazeteye aor'Cluk. 
Oradan da sadre şifa bir malu
mat çıkmadı. 

Gazeteyi tekrar okuduk. 
Bir takım İngiliz tebaasile mü
lakatlar yapıldığı yazılı idi. 
Bir yanlışlığa imkan göreme· 
dik. Merak içindeyiz. Acaba 
vapur lstanbula uğral:Jp baş· 
ka bir yere mi gittih 

Soruşturduk. Vapur gelme· 
miş. O halde arkadaşımızın 
bu haberi? 

Askeri V aziye 
Ya.zan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

Bu &;),n gf)Çf'n 16 pnli ı.arfm
da Bilyfik Britanya aduına gtin· 
düz yapılan Alman ba\·a hücum
ları ıerek tt.blye ve cerek filola· 
rı tehdit eden a• ve bombardıman 
tayyareleri araaındakJ nJsbet ba
kmUDdan eylfıl aymdakl hava hU· 
cumJa,rnıa benzememekt.edlr. 
Günd~ hUcumları t.Ablyealnde 

ayın 14 ündeki münferit tayyare
lerle yapılan hücum mUııtana ol· 
mak Uzere blr istikrar cörWmek
t.edlr. Btrtncltefrln ayında İnıtJt.e
reye gönderilen tayyare 1Uolan 
eylM ayoun aklilne olarak avcı 
tayyareleri çok, bombardıman ta7-
l-areleri oiabetell u olmak üzere 
tertip oımımu.tlardrr· Bundan bat· 
ka dlSrt motörlll alır bombardı
man tayyatt'leri yerine lkl motör
lü daha b&ftf ve eerl ta~ 
cönderDdltl tahmlP olunmaktadır. 

EylM ayında tnıtılz &volan, 
çok mlk~ tayY&relerden mil· 
rekkep dalp dalP gelen bombar
dıman nıoıaruıa hlkum ederek 
hanlara refakat eden ve nltibeten 
az miktarda bolUD&D Alman avcı
lamu Uınıal edebWyorlardı. ÇU.n
ldi aad tehlikeli olanlar bombar
dmıaD tayyareleri ldl. Banlan ta
kip etmek ve etlk(Uletle bomba at
maıarma m&nı olmAk eeaa vazife

lerini ~ ediyordu. Alınan av 
tayyarelerile uğrqmald.a bir mak

aat yoktu. 
BJrtnclteıtrlnlo &'eçerl 10 günü 

zarfmda tnglllz avcdan, çok mik
tarda «elea Alınan avcıl&n karşı· 
smda daha az olan ba.fU bombar
dıman tayyarelerlle tıtrafmak ve 
av<"dan Uıınal etmek tmklmıu bu
lamamış oldukları zannedilmekte 
dh·. 

Bu ~Mllten dolayı IHlr lki ta
rafın tayyare 1'.&:'1'1ah da hemen 
hemen her gön birbirine muaa,·ı 
'e umum u.ytat ise geçen ayın 

yanııına nJ•betle çok az olmat
tur. 

(Devamı. Sa. 2, Sil. ! de) 

Berlin, Dün 
Tekrar 

Bombalandı 
-----

Havr•da Büyük 
Tahribat Yapıldı 

İngilizler, Uzun 
Menzilli Toplarla 
Manş .Sahillerini 
Bombaladılar 

Londra, 15 (A.A.) - f ngiliz 
hava nezareti bugün saat l 2/30 
da ap.ğıdaki tebliği vermiştir: 

Dün gece bomharcbman tay· 
yareleriı:ııiz Berlini ve Almanya 
ile düımanın i§gali altında bulu· 
nan arazideki başka hedefleri 
yeniden vurmuftur. 

Berlincle birçok mühim aakeri 
hedefler muvaffakıyetle bombar
dıman edilmi§tir. 

Stettin, Dohlen, Rotha, Mag• 
deburg ve Meisbuf'8da.ki petrol 
depolarına da taarruzlar yapıl
mı§tır. Stettine yapılan taarTUz 
bilhaasa teairli olmuştur. 

Kuvvetli bir bombardıman fi· 
lomuz Havre' e hücum etmi§tir. 
Orada çıkan yangınlara ve vuku
bulan infilaklara bakılırsa fevka
lade tahribat yapılmı~ır. 

Havanın fenalığı dolayısile ilk 
hedeflerini tayin edemiyen bao
ka tayyarelerimiz Hamburgda, 
Emdende ve Helderdeki deniz 
tezgahlarını, Göttingcn, Leingen 
ve Hanovrede demiryollannı ve 
birçok fabrika ve taD;are mey• 
danlanm bombalamıılardır. 

Sahil müdafaasının dünkü gün 
yaptığı kC§if uçu§lanndan ve bu 
genit harekattan ancak dört tay
yaremiz üslerine dönmemi§tir. 

İngilizler uzun menzilli toplarla 
Matı§ sahilini dövdüler 

Londra. 15 (A.A.) - Uzun 
menzilli İngiliz topları, bugün 
öğleden biraz sonra ~anoın öte
sine birçok obüs atmıılardır. Sis, 
İngiliz sahilinde bulunan seyirci
lerin, topçuların nİ§an aldıkları 
hedefi görmelerine mani olmu§• 
tur. 

Sovvet; Amerikan 
Münasebatı 

Sovyet Sefirinin 
Amerika Hariciyesi 

ile Temasları 
Ncvyork, 15 (A.A.) - Asso· 

ciated Prees'in VB§in&ton muha
birinin bildirdiğine göre, Sovyet
ler Birliği büyük elçisi B. Umana
ki ile Amerika Birle§ik devletle
ri hariciye müsteşarı B. Summer 
W eles, 90n zamanlarda hemen 
her gün görüşmelerde bulunmu§· 
!ardır. 

Aasociated Preaa .muhabiri bu 
haberi verdikten sonra diyor ki: 

cSalahiyettar mahfillerde te
barüz ettirildiğine göre, iki mil· 
let araamdaki gerginlikten doğan 
bazı sinirletici meselelerin halli 
için bir formülü ihtiva eden bazı 
esas prensipler üzerinde bir an· 
laşma vukua gelmigtir. iyi haber 
alan resmi mahfiller, görü§lllele
rin ekonomik ve ticari meselele
re inhisar etmiş olduğunu tebarüz 
ettirmektedir. 

Milli Müdafaa Vekili 
. Şehrimizde 

Ya dalga, ya hayalat ola
eak 1 Veya edebi ifrazat! 

Ankara, llS (TeJefoıtla) - lWW 
1 Müdafaa Vekili Saffet Arıkan hu 

'-------... --' 1 akplD btubola hareket etmJtUr. 

Subaylarımız Hava 
Gösterisi Yaptılar 
Etimesut Hava Kurumu 

Gençler, Askeri 

Mektebinde Staj 

Okula Uğurlandılar Gören 
Ankara, 15 (A.A.) - Türk 

Hava Kurumu b.mplannda ye
tişerek hava yedek subayı olan 
ve Kurumun Etiıneaut tayyare 
mektebinde staj ve antrenmanla
rını yapan gençler bugün Ku
rumdlll) ayrılmı§lardır. Bu vesi· 
le ile genç havacılar Etimeeut 
tayyare mektebinde gazetecile
rin hazır bulundukları bir bava 
g~steriai yapmıJlar ve öğle yeme
ğini davetlilerle birlikte yemifler
dir. Yemekte gençlerin Kurum
dan aynlıılan münuebetile Ha-

İŞGAL 
Sovyetlere 

Bildirilmemiş 

va Kurumu ~kanı Şükrü Ko
çak §U nutku söylemiştir: 

Arkada§larım, 
Türk Hava Kurumunun dava

emı m "ili bir dava olarak ellerine 
alan Türk matbuatının güzide 
mümcsaillerini aramızda görmek
le bahtiyarım. Hava Kurumunun 
naçiz mesaisini görmek için bu
raya kadar gelmek zahmetini ih· 
tiyar ettik1erinden dolayı kendi
lerine Kurumun minnet ve §ilk· 
ra lannı arzederim. 

Subaylar, 

Türk Hava Kurumunun kamp
larını devamlı • mcııai ile ikmale 
muvaffak oldunuz. Bugün ara
mızdan aynlarak kahraman ha
va ordumuzun içinde yı!r almak 
üzere ukeri okula gidiyorsunuz. 
Burada gösterdiğiniz ciddi çalış
malara orada da devam edecek 
olursanız az zamanda şerefli 
mevkilerinizi alacakııımz. 

Arkadaılarım, 
İntisap ettiğiniz bu değerli 

mesleğin kıymet ve ehemmiyetı
(De,"amı: Sa. 4, SU. 4 tc} 

Vekiller flegeti 
Dün Toplandı 

Tas Ajansının Tekzibi Başvekil Yeni Çin Elçisini Kabul Etti 

Sovyetler ,Kı talardan 
Ve Maksatlarından 
Haberdar Edilmedi 

Ankara, 15 (A.A.) - İcra 
Vekilleri heyeti bugün ea.at 1 O 
da Bll§Velcil Dr. Refik Saydamın 
riyuetinde toplanmış ve ruzna· 
medeki meseleleri müzakere et· 
mittir. 

çisi Cang-Peng-Çun"u kabul etti. 
Yeni Çin elçisi Atatürk'ün mu· 

vakkat bbrİ,!ıe bir çelenk koydu 

~nkara., 15 (A.A.) - Baove
Mo.kova, 15 (A.A.) - Taa kil Dr. Refik Saydam, bugün aaat 

ajaım afaiıdalô tebJiii nepet• 11 de, Ba§vekalette yeni Çin el-

Ankara, 15 (A.A.) - Çinin 
yeni Anklfra elçisi Cang-eeng· 
Cun, bugün öğleden önce, Ebe
di Şef Atatürk"ün muvakkat 
kabrini ziyaret ederek bir çelenk 
koymuıtur. 

meldedir: ----------------------
Danimarkalı Politiken ıuele-

ai, Berlindeki muhabirinin bir ha· 
berini yaymUtadır. Bu habere 
röre, l'ÜY• Sovyet hiikUmeti Al· 
man lntalamun Romanyaya ıön
derileceiinden, Romanyaya l'Ö· 

türiilen bu lntaabn uker aayı
amdan ve mıakaatlanndan zama. 
nında haberdar edilmİft:İr. 

Politiken gazeteai muhabirinin 
verdiji bu haberin bakikata uy
gun olmadığını Tas ajanaı beya-
na mezundur. 

Tas Ajansı 
Müzakere Haber
lerini Yalanlıyor 

Moakova, 15 (A.A.) - Tu 
ajansı ap.iıdaki tebliği nC§l'el

miftir: 
Reuter ajansı, Almanyanm 

Şarka doiru yayılması meselesi
ne mütedair ~!arak halen İngil
tere, Türkiye, Sovyeıtler birliği, 

Yugoalavya ve Yunanistan ara• 
ınnda müzakereler cereyan et
mekte olduğu hakkında Daily 
Tclegraph gazetesinin bir habe
rini ne§retmiıtir. 

Tas ajansı Daily Telegraph 
gazetC!ının uydurması olan bu 
haberin hakikat& uygun olmadı
ğını beyana mezundur, 

Ticaret Heyetimiz 
BugOn Geliyor 

Dün Romanyadan Birçok Ecnebi 
ve lngiliz Yolcuları Geldi 

Dün Romanyadan relen fnailia yolculanndan bir kafile 

Bugün sabahleyin gelmesi bek
lenen Rumen bandıralı Basarab
ya vapuru, Köstenceden geç ha
reket etmİ§ ve limanımıza ancak 
ıaat l 5 de gelebilmi§tir. 

Romanyada bulunan ıticaret 
heyetimiz son dakikada hareket 
etmiyeccklerini acentaya telgraf
la bildirmi~lerdir. 

Heyetimiz bugün Daçya va· 
purlle gelecektir. 

Vapurda birçok ecnebi ve bil
hassa İngilizler varcb. 

Bunların arasında Romanyada 
bulunan birçok İn~Hiz fabrika
törlerı olduğu gibi, lngiliz ticaret 
ve -deniz ata1eleri de bulunmak
ta idi. 

Fiyat Miinbhe Kodl1onvnun peynin:ilerle müıwk•ıı11 miinaaebetile: 

Lifle. PeY,nir Gemisi Yürümeı! 
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Çif tçige Yeniden 
Kredi Açılacak Define Bulan Bir 

Küyümcü 
Adliyeye Verildi 

Hariçten Şimdilik 
Otobüs Gelemiyor 

1500 Dönüm 
Fundalık 
Yandı 

SüVA~i 
DCMAL 

Bu Sene Mahsul Alamı yan Çiftçilere Yar 
dım için Ziraat Bankasına Talimat Verildi 

En-e11ci akp:m saat 17 de E,yü.. 
hün Kemerburgaz civannda bu· 
yük bir yangının çıktıitnı diın 
~azmıştık. Yangın Azizpa§a me
rası Maymundere mevkiinden 
çtkmı§ ve 1500 dönüm kadar 
fundalık yandıiı halde jandarma 
ve halkın yardımile aa.baha karoı 
sön<lüriHmü§tiir. 

lngilterenin 
Hintlilerle 

Yağrşbk, kuraklık ve sair l'ICbep

lPrle bu sene mahııul ahunıyan ve bu 
yüzden ztnuıt bankamns. olan borç
lanru ödiyememtş ve yeniden tohum· 
hık yardmu i:rttyen muhtaç çiftçile
rimiz: hakkmda yapılaeak muamele
ye dair ziraat bankası umu mmUdUr
IOğilnden bankanın ~ müdür ve 
ajanlarına btr tamim gönderihn14tir. 
Bu tamimde: cBu gibi çtftçirerin 

banka mevzuatı dahilinde borçlan
nm tecili. nadası m~t olanlara. 

tohum tedarik ederek Mmen. e.kime 

ba.şlnmnları için kredı verilmesi bil· 
dirilmektedir. 

Nadası olmıyanlara hem nadas 
yapmaları hem de tohum tedarik et
mdennı temin ebnek tizerc evveli\ 
nadıuı yapmak ve bilAh!lra da tohum 
almak nure lhtıya.ç nısbctinde ikra
zat yapılacaktır. Bu ikrazlara çiftçi 
lehine daha fazla attrat ve kolaylık 
temini için ipotekli muameleden baq

ka mtıteselsil kefalet ve yahut üç ki· 
~Uk gnıplBl'B da muamele yapdma
m> karariaşmıştır .. 

Rizede 
Abdullah. 
bir miktar 
bulmuştur. 

kuyumculuk yapan 
bahçesini kazarken 
akın ve gümüş para 

Çok eski devirlere ait olduğu 
zannolunan bu paraları lstanbul
da satmak üzere yola çıkan Ab
duHah, ihbar üzerine köprüde 
vapurdan çıkarken kansile bir
likte yakalanmı~tır. 

Vali Londra ve Atinadan Getirilecek 
Otobüsler Hakkında izahat Verdi 
İst&nbul belediyesi tarafından ın-1 tir. Dfter ~ Yunanlstana 81· 

giltereye ısmarlanan 35 otobQsle Yu- parif ettlgimiz dört otobUs için de 
nanmtana siparif edilen 4 otobUsttn Yunanistan l.ktm&t nezareti Atinada
ha.rp vaziyeti doılaymf}e getlrtilme- ki TQrkofiM tebllğa.t yapm14tır. Bun
leri güçl~1'tfr. İatanbul vali ve be dan anl~dtgm& göre mezkQr oto
led1ye reisi D?'. LQtfJ Kırdar bu me- bo.ıerin flmdlltk get1rWDHııri mUm· 
llele hakkında bb- muha.rrtrtmize fU Jd1n olamıyacakt:ır.> 

Bir Kad1n Sarkmtıhk 
Yapan Bir Adamı 
Taşla Yaraladı 

Münasebeti 
Yazan: M. H. ZAL 

Son günlerde Hindistanın 
bahsi aık sık geçiyor. İngilizler· 
le Hintliler arasında bir türlıı 
samimi bir anlaşınıya ve geçen 
harpte olduğu tarzda .biT iş be· 
raberliğine vanİama.mı§tır. , 

Hususi Pansiyonlar 
Kontrol Edilecek 

Define, Mü:zdeT Müdürlüğüne 
Abdullah ve karıaı da Adliyeye 
teslim olunm~lardır. ----
Şehrimizde Yeni Bir 

icra Mahkemesi 
Teşekkül Etti 

beyanatta bultınmuflur: Vali ve Belediye Reisi Latfi Kır-
. - İngiltere:ve ~ir nA..rnınıı.. Bipe.- dar Beybeliad&dıı.. vukuıı.. gelen yan
nş edilen 35 otoblls için altucadar fir- gm hakkmda da izahat vermif ve 
rnadan cm·ııp gelmiştir. Gelen cevaba yanan kısmın yalnız fundalıktan 1-

göre firma otobüsleri ne zaman gön- baret olduğunu, bu meyanda birkaç 
derı:ıceğtni tayin edememekte ve müd 
det kaydına tAbi kalamryB.Cllğmı söy
l~ktedir. Maamatih biz firma ile 
anlaşmış bulunuyoruz. tmıtAn hAml 
olduğu takdirde ot.oblisler gelecek-

G&lıı..tad& oturan Ulviye adlı bir 
k&dm kendisini takip ederek aarkm· 
tılık yapmak llıtiyen Rahmi taminde 
birlni tqla 'bafmdan ya.raJamıftır 

Mektep Müdürleri 
Arasında Nakiller 

Hint müslümanları bö)rlc bill~ 
anl8.§lllıya taraftardır. M l 
kongreden sonra en ku"V''et 1 

Hint partisi olan liberal fıri' 
da öyledir. Gandi İngiltere ile 
bozu.,'itlla dereceııine vanlrnssı· 
nı istemiyor. Fakat buna muk~j 
bil Hindistanda çokluğu teın•• 
eden milli kongre hiç de bor 
nut görülmüyor. 

Muhtelif Semtlerde Bekar Erkek 
Kadınlara Oda Kiralıganlar Arttı 

Bir ayde.nberi mer'iy~te geçmiş o-
! lan t.A.dflli yeni icra kanunu tatbik&· 
tından çok iyi neticeler &lmdrğl an
lqılmtftır. İcra hAklmlerinin ayni 
ze.manda itirazları ve istihkak dava
lanın tetkik ebnelul icra takipleri
ni temi etmlşt1r. Adliye VekAleti tıı
tanbul icra kadrosuna yeni bir hA
kim daha ilAve ebn~. Yeni mah
keme dünden itibaren taaHy~te geç
m~r. 

çam ağacmın yapraklarının a~en 

mttteesstr olduklarını ve fakat hiçbir 

bUytlk atacm yanmadığını eöylemit
tir. 

lfyüp orta okul mUdllrü Sadi AY· 
kıt BakJl'köy orta okul mUdUrlUğü
ne, ~enbevt orta okul mlldUrU Os
man Çermen Zeyrek orta okul mU
dürlüğilne, Zeyrek orta okul mUdU· 
rU Hamdi Kayalı Gelenbevi orta o
kul mUdtlrlUğilne, Eyüp orta okul 
müdür muavini Reşat Hepan ayni 
okul mUdUrltlğllnc, Mersin orta o
kul müdür muavini Faruk Ediz Iğ
dır orta okul mlldUrlUğüne, Kars Ak 
şam Kız Sanat okulu moda öğretme
ni Yaşar Tale.y ayni okul müdürlU
ğUne, İstanbul erkek llSe$İ öğretme
ni Yunus l{Azım Köni lstanbul Tak
sim lisesi mUdürlUğüne tayin edıl

mi.şlerdlr. 

Harpte lngiltercye yardıı11 
edilmesine kaışı harpten sonr• 
Hindiııtana döminyon jdart 
tekli verilmesi vaadi bu kısııtt 
Hintlilerce kafi görülmüyor. t Beyoğlu, Bü,.U1::a<3a, Moda ve 

Kadık~e oturan gayrimüs
lim bazı ;nıele:rle mü:rıferit ka
dınlar, evlerinin bir veya biikaç 
odasını bek.ar erkek Ye kadmla
ra kiralamak SUTetile hususi pan
aiyoncuhık yapmaktadırlar. ls
tanbu lda da Sirkeci, Gedik.pa.,.'l<l, 
Kumkapı vesaire gibi gaynmüs· 
limlerle meskun semtlerin haZ1 
evlerinde bir veya müteaddit 
odalar kiralanarak bckaTlar ka
bu I edilmektedir. 

Husuııi pansiyon açmak ve io
letmclk, her memlekette olduğu 
gibi, bizde de sılıhi, idari ve in
zibati kayıtlara ?e aynca da ma
li mükellefiyetlere tabiiyetle mu· 
kayyettir. HaDmki, bu gibi ev
lerin sahipleri. bu mevzaatm hl
lafma olam, pımsİyonCT kabal 
etmek surctile bir nevi ticeret 

Borsaya Her 
GUn Buğday 

Gönderilecek 
1 

Bursa, t 5 (Vatan) - Bmııa 
mıntakası daha ziyade Jl.İrinç. 
zeytin. ipek böceği. sebze, mey· 
va ve muhtelif waat sanatlarına 
ait mahsuller ye~mektedir; 
bu sebeple buğday ziraati çok 
geniş olmıyan Bursanm bu ihti
xacı kısmen civar vı1ayetlcrdcn 
temin olunmaktachr. Bu acne 
Bursaya Toprak Ofis tarafmdan 
buğday verilmesi için yapılan te· 
ıebbüaler üzerine Ydciller Heye· 
ti kararilc ilk parti olarak yüz el
li bin kilo buğday verileceği gibi 
her gün muntazaman Bursaya 
yirmi beJ vagon buğday gönde
rilecektiT. Veldllcr Heyetinin bu 
karan bütün Bursalılan scvindir
mi tir. Bu suretle aon zamanlar· 
da bazı fırsat düılcünlcrinin un 
ve buğday satqlarından istifade-

ye kalk~alanndan mütevellit 

mahzurlar ortad~n !kalkacaktır. 

Egede 32 Milyon Kilo 
Tütün Yetiştirildi 

İzmir, 15 (Vatan) - Bu sene Ege 
mıntakasınm yeti~tlrdiği totttnıerln 

rekoltesi otuz iki milyon kilo olarak 
son bir tahminle tesbit edDmiştir. 

Bu seneki rekolte geçen seneden 8-9 
milyon kllo dalın az olmuştur. Fakat 
bu senenin mahsUlU diğer senelere 
nazaran kalite itibarile yüksektir. 

TAKViM 

16 llkteşrin 1940 
ÇARŞAMBA 

YD~: 1940 - AY: 10 - GtlN: 290 
RC n : 1356 - l l:nct~rin: 3 
HfCRİ: 1859 - Ramazan ; 14 

VAKlT \'ASA1.1 EZA..'d 

GO'NEŞ: 6.11 12;39 

öGLE : 12,00 6.80 
1KlNDl: 15.05 9.35 
AKŞAM: 17.SO 12.00 
YATSI : 19.02 1.81 
İMSAK: 4.33 10.02 

Abone 'Ocretı 
Türkiye dahilinde: 

ısenelllt 6 aylıl.: 8 aylık Aylık -----HOO 75-0 400 ll50 kuruş 

Hariç memleketler: 

~Uc. 6 ~hk S aylık Aylık --------· 
,;;,°°, ..... 1$1Bl{·l·0 ..... 8.00 .. K·r·· ·yo···k·tur·I 

yaptıklan halde .bunu alakadar 
memurlardan saklamaktadırlar. 

Buralarda oturanların ckseri
:rctini. yurıdun uz.ak yerlerinden 
muhtdif sebeplerle İstanhala 
gelmiş kimseler t~l etmekte, 
hunların arasında aile bucağın
dttn henüz ayrılmış, tecriibe8h 
genç talebeler de bulunmakta
chr. 

Gizli oldukları açın tahiatile 
zabıtanın muayene ve mürakabe
sindcn ıızak kalan bu yerlerin 
sıhhi şartlardan mahrum buluna

bileceği gibi, içki, kumar, eroin, 

fuiı§ ıgibi içtimai beliyeleri de 

da.var.lan arasında kolayhkla sak
hyabilirler. AIAkadar makamlar 

amami ahlak ve sağlık bakımın

clan bu gibi evleri 81kı bir kon· 

trola tabi buhmchıracaklardır. 

Tayyarelerimiz 
Pasif Korunmasına 

iştirak Ettiler 
Bursa, 15 (.A.A.) - Dün şehrimiz

de ilk dda olarak bava bUcnmlarma 
kar.şt pasif korunma tatbikatı yapıl
mı.ş ve aJArm işareti verilme.sini mO

t'eıı..ld.p halk sllk1Utetle &Iğmıı.klara ve 

Petrollara Su 
Karışbrı lıyor 

Piyasada kl1çük tenekelerle ııı.atrlan 
ve bazı firmalara alt petrollerin ıro 

ile k~k olduğu görWmUştUr. Gaz
cılarm otedcıberi yaptıkları bu hile, 

son g1lnlerde fazlala..şm1' 'Ye teneke
lere konulan su mi.kt&n, altıda bir 
dereceye varmtftlr. Bu sulu gazlarm 
bilhMM Akımray, Ahırkapı ve Nişan 
ca semUerindeki bak'kalla.rda satıl

makta olduğu blldJrllmektedir. 

Fena Yagh Pastadan Bir 
Çocuk Zehirlendi 

TerPyağ fiye.tıarınde. aon ytikaeliş
ler sebebi ile pa11tacı dükkAnlarında 
iç yağlan ile yapılm~ fena kokulu 
pasta ve çörekler çogıı.Jm~tır. Dün 
Kuzguncukta .Ahmet Gllrel adında 
bir çocuk, bayat ve fena yağlı pa.a
ta _yemek yüzUndcn, zehirlenme alA
metleri g&ıterml~ ve hastalıaneye 

gönderllmi.şt.lr. 

tahaffuz yerlerine iltica eylemişler- :Fabrikalar civarında oturanların 
dtr. baca dumıı.nla.nndan ra.hat.Btz olduk-

Bu tatbikatm, Bunıada pazar ku- tarı ileri sUrUlerek bu fabrikalarda 
~ gfurllne tesadüf etmı., olmaıtı Sömikok yaktirılaca#I yazılm14tı. 
dolaymlle fehirde keetf btr halk kUt- Belediyeye bu yolda. bir şikAyet ya
Jeai bulunmaama rıı..ğmen işareti ta- pılmadığı için fabrikalar Sömikok 
kip eden tik dakikadan itibaren ~ yakmak mecburtyetlne t Abi tutuhm
kaklarda korunma !Jlerindc va.zife ya.cakla.rdır. 
alanlardan başka ktmııe k&lmam.1'tJ. .....----------------

Tatbikata 1'tirak eden tayyareler Zamanımızda bUttln tedbirle-
şehı1n Ozerinde dolqmıya başladık- rln möabet bllcflere clayannıuı 
lan zaman bUtQn ekipler tahrip, yan !Azım gelmektedir. Nüfusunun ba
guı ve gaz bombalan atıldığını farz: 1dkl durumunu bDmlyen de\·Jetıer 
edilen noktalarda faaliyete geçmi.f her ııahadnld tOObirlerlnl kSfl bir 
bulunuyorlardı, valtml.zle, hava mil- isabetle lttihu edemer.Jer. 
dataa. genel komutanlığı kurmaybq- MaddJ, mAne\1 bllttln enerjllPrln 
kanı pe.slt korunma tatbikatını tef- kaynağı olan nüfusu tanmıak bu 
tlş ve takip eyle~ler ve vazife gö- itibarla mu,atfakıyeW devlet lcla-
renlerl gösterdikleri dikkat ve inti- reelnln h8fhca tartlanndan birisi 
zamdan dolayı tebrik ey1emi~lerdlr. olmu~tur. 

önlimözdekl Urtlndi saynn h~ 

irdele Muhacir Glnderlldl en büytUt mDn kuvvettmts1n do
n.ununu ve onmı lnkJşaf '\'e tmkin-

Geçenlerde Bulgarıstandan gelen ve larıDJ göstA!'recelrtlr. 
muvakkıı..tc.n Sirkeci misafirhanesine BAŞVEKALET 

yerl~en bir mtıha.clr kafilaoıi, İstatistik Umum MUdUrlUğU 
iskAn edilmek üzere evvelki gün Er- ~------------...ı 
değe gönderilml.şlerdll'. 

cumhuriyet Bayramı 
Programı 

Hazırlanıyor 
Vali muavini Ahmet Kıntkm 

reisliği altında Cümhuriyet bay
ramı programmı hazırlamak üze
re bir komisyon tc§kil edilmiştir. 
Cümhuriyctin 1 7 nci yılına ait 
bir de talimatname hazırlanaak
br. Her .ene Cümhııriyet hayra· 
mındaki geçit töreni Beyazıt 
meydanında başlıyaralc Taksim
de biterdi. Bu seneki merasimin 
T aitsimde Cümhuriyet meyda
nında yapılması kararl~tınlmıt
hr. Merasim yapıldıktan sonra 
askeri kıtalar ve mektepler bu· 
radan dağılacaklardır. 

ln§aah biten Eminönü Halke
vinin açılma töreni ayın 28 inci 
günü öğleden sonra yapılacaktır. 

Yakacıkta İstimlake 
Başlanıyor 

Yakacığm imar planı beledtye mU 
hendisleri tarafmdan hazırlanmıştır. 
PlAn hakkında mahallen tetklkat
ta bulunmak Uzere Vali ve Belediye 
reisi Dr. Lt\tfl KlrdAr Yakacığa '&"it
miştir. Yapılan tetkikat neUc~inde 
YakacıktaJd çınarların bulunduğu 

yerdeki kahvehanelerle salr binalann 
iettmla.k edilmelerinin icap ettiği an-

Ia~mıştır. Burıı.dald Ayazma yolu
nun da yakmdıı. lnı;wıma. b""lanacak
tır. Vaziyet mUsait olursa bu yolun 
sağ tarafında bir de park yaptmla
caktır. 

Darıcada Bir Buçuk 
Milyon Kilo Zeytin Yetişti 

Gebzenin Darıca nahiyesi civann
da bulwıan zeytinliklerde bu sene 
mahsul çok berekeWdir. O civardaki 
hazineye alt zeytinliklerde asgarı ola

rak elll bln ve 8'hasa ait zeyUnllk
lf'.ı'de de bir buçuk milyon kUo zey
tin idreJ< edileceği tahmin edilmek
tedir. Fakat, Gebze muhitindeki zey
tinliklerin bu yıl mahsuıu geçen se
neye nazaran biraz noksandır. Şeh
rimiz Ulccarlan lle uytin sahipleri 
aramnda ~ v~ temasları bqla
~. Devşirmeye yakında ba'}lana
caktır. 

SilahtaraQa 
Azapkapı Yolu 

Yakında Yapılacak 
Silahtaraia ile Unkapanı köp· 

rüaü arasında yapılması takarrür 
eden on on iki kilometrelik yo· 
lun yakında inoasına başlanacnk
br. Bu yolun Prost tarafından 
evvelce tanrirn edilmi§ olan pla
na göre Kuımpqa civanndaki 
müzenin içinden geçirilmesi dü
§Ünülmektedir. Bu takdirde yol 
yedi kilometre kısalacaktır. Be
yazıt - Koska yolundaki binala
rın istimlak i~i de bitirilmek üze
redir. İstimlaki müteakıp faali
~te geçilecektir. 

Tevkifhanede 
Eroine Alışmış 

Sultanahmet Sulh Birinci Ce
za mahkemesi, hapishanede ge• 
c;en bir yara.lama davasını tetkik 
ediyordu. Bakırköy Akıl haata
haneain<ie tedavide bulunan Meh
met isminde bir hırsızlık suçlusu
nun şehadeti dinlendi.. Mehmet 
bildiklerini anlatırken: • 

- Bay Hakim ben hırııızlıktan 
me~ufum. Eroin nedir bilmez
diın. T evkilihancde eroine alıştım. 
Bu cılı§kanlık iptila haline geldiği 
için mahkeme kararile altı ay Akıl 
~aatahancısinde tedaviye mahkum 
oldum. Şimdi orada krizlerimi ya. 
tı§hmuya, beyaz zehiri unutmıya 
çalışıyorum, diyordu. Hakim sor
du: 

-TeYkiEheınede eroin bulunur 
mu~ Suçlu cevap verdi: 

- Sen paradan haber ver. 
Bulunmaz olur mu hiç? Hem dı· 
prıdan daha ucuz!.. 

Mehmet, şahitliği yaphktan 
sonra jandarmalann nezareti al
bnda tekrar A\:ıl hastahanesine 
gönderildi. 

Müteferrik: 
Maiyet Memurl&n Tallnıatname

sl - Üniversite Hukuk Fakültesile 
mWktyeden mezun olanların maiyet 
memurluklarma ne suretle tayin e
dil~klerine dair bir talimatname 
tanzim edllm1'tir. Tayin lfi bundan 
böyle bu taliın&tnameye göre yapı
lacaktrr. 

Taksim, Beşi ctaş Otobüs 
ücreti indirildi 

Taksim ile Beşiktat arasında 
i§liyen otobüs ücretleri dünden 
itibaren indirilmiştir. Evvelce ye· 
di buçuk, on buçuk ve on dört 
kuruş olan bilet ücretleri yodı, 
dokuz ve on bir kuruş yapılmıo· 
tır. Verilen bu kararı Daimi En· 
cümen tasdik ettiğinden tatbikı· 
nıı. başlanmıştır. 

----o---

Tenl Sa Saatleri 

Bundan başka Hint umurrı 
valisi Lort Linlithgov' a I..011• 

dradan yeni salahiyetler verıl· 
mcsi milli kongreye mens~P 
Hintlilerin hoşuna gitmemi~~r· 
Bu salahiyetlerin sebebi Hindli" 
tanla olan telgraf ve .v.sta nıu· 

r-- ·ıe 
haberesinin fenalığı dolayı•~ 
Hindistan nezaretinin, Hind15 

tanı Londradan idareye devıııtl 
edememesi ve bu işi umumi va· 
!iye ister istemez bırakmasıdır· 

Umumi vali de harp münast:k 
betile bazı takayyütler koyma 
ihtiyacını duymuştur. Milli ko0' 

gre bunu diktatörlük diye kar• 
şılıyor ve diyor ki: 

cHarp zamanında işe böyle 
başlandığına göre, İngiltert>'e 
nasıl inanalım~ ı> 

Menfaatlerin müşterek olclll' 
ğuna herhalde her iki tarafç" 
kanaat vardır. Bu takdirde arıı' 
daki anlaşmamazlıklar mazidell 
kalan şüRhe ve vehimlerin rıe· 
ticesi ol~ak lazımgelir. 

Her iki taraf iyi niyet ve tatfl 
Yerlerille TalahJor bir anlaşma arzusu gösterir

5
' 

herhııkle bir çıkar yol keşfed• 
suıar idaresi tıı..ratmdan eon defa lecektir. 

olarak Franaad&n getirtilen su saat- ====::::::;:;;::..; 
lerlnln yapılan muayene v tecrübe· V j' M · b h 
leri nihayet bulmuştur. MaUQba. mu- 8 1 oZ a a V8 
v&fık göruıen bu sa.atıer ku11aruınu- DarUlacezeyı· Tefti~ Etti 
ya ba.şlanmıştır. Bu suretle ~rimiz- Y 

Mezlmha et nakliyatını yapacal< 
lan kamyonlardan yirmi tanesin 
karoserleri ikmal edilmiştir. DUn 1' 
raağaca giden vall ve belediye re 
Or. L~tfl Kırdar. kamyonların \~ • 

de yeniden bin aboneye daha au ve
rilebilecektir. 

Maarifte: 
Değişen Maarif Mtıdörleri - Kon- yetıerlnl gözden geçirmiştir. DönU~ 

ya Maarif MUdürU Halit Ziya Kal· DarWtı.cezeyi ve çocukları kurtarıtt$ 
kancı İzmir Maa.rif MUdürlllğUne, lz- yurdunu gezmiştir. Valiye beledi) 
mir Maarif MlldUrU Ali Rıza Özkurt fen işleri müdürü de refakat eyleıtlış· 
Konya Maarif MildUrlügilne, Mani· tir. 
sa ilk tedrisat mUfet~ BUAl KuUuk -
bu vtıllyet Maarif MUdUrlUğttne, sı- Belediyede: 
lrt Maarif MtidUrU Zeki Ülke Rize --------
Maarif MUdttrlüğtlne naklen tayin e- Halkalı Yolu - Esaslı bir surettt 
dllmi~erdir. tamirine lllzum görUlen TopıtııP 

Piyasada: 
Maltepe, Halkalı yolunun taıniti.lie 
ve Halkalı ile Hadnnköy arasındııl<1 

Nalbant.çeşme yollannm da tcsvf)c 
sine başlanılmıştır. 

Ihlamur ~h - Her ısene Beledlyenin Bütçe Haztrlıkları .,... 
mevsiminde kilosu on ~ yirmi ku- İstanbul Belediye Reisliği 9u '!'11 

TUŞ arasında toplanılan ve ~raken- bütçesine ait dllşUncelerini bildirıtlt" 
de olarak da. albnış, yetmiş ku~ lerlni belediye şube mUdUrlüklerine 
satılan ıhlamur çiQCğl de, son gttn- yazmıştır. Her müdUr, yeni bütçe~ 
terde, yüz yirmi kuruşa çrkanlmıf· dair noktal nazarı ile dafresble &1 

tır. Menekşe, Hatmi gibi evlerde i· ihtiyaçları gelecek ayın on b~ 
ıa.ç olarıı..k kullanılan çiçek ve hUda- kadar belediyeye bildirmiş olacŞl<' 
yt nablt otlar da yüzde Uç yUz dere- lardır. 
ceısinde yUkSek bir fiyatla satılmak
tadır. Mes'ut Bir Dotlllll 

Portakal Sandığındaki Ölü ,___ M A Vö--..... itte eabne olan odaya taşıyacaklardı. Yarım ..at ~inde 
nudıklan aaaruıöriin önüne yıfdıl&r. Btr aralık fraklı bir 
adanı araya k&nştı ve yapılan tşe ~ ettUobn bu adamı 
tamdı. Kendi ini damlarda ko~-.lıyalllardaıı birisi idi. Ga· 
yet ııofukkanlı bir taVll'la bamall&ra: 

Arkada,ımrz Ensann hemşire"'. 
si üstteğmen Talat Gencenin .. ~ 
Bayan Ezharm bir erkek oS 
dünyaya gelmi§t:ir. Aritad~~nıl' 
ı;ın ailesini tebrik eder ya~ 
da uzun ve mesut bir' ömür dr 
leriz. 

- Allo, auo ... 
- John Trençham Biz mlstn.lzf 
- E~-ct be.nim. 
- Ben mUfettl' Evana". 
John kapıda duran Heılen'e baktı. Jbr: 1111pean olmu,tu, 

titriyordu. 
- Ne haber? 
- Portakal ımndıiı içinde bıılunaa <',eıııedln kim olduğu· 

nu öğrenmek bend sJ7Ae de alAka uyaucllnr cUye cttl~

dllm. Oovent Ga.rdendtı c:alqan Pel7.f'.r isırılnde blr hamal
dır. Son 7.n.m.anlarda epey para kaz&amUJ. 

- En son nerede !,'alışınq! 
- Ben de ona öğrenmek lat17ol'lll'll ya- N ..ı apartana· 

ınm:zdan memnan mtıS'IUUIZ ! 
- Memnunum. 
- Bana !!Öyityecıek bir tcyi1liz yok mu f 
- Haytr. 
- Flkrbılzde hAlA. ıBl'ar ediyor mwımn1lz ! 
- Evet. , 
~Tavsiye edr.rim yalnız balµnrza bir !ff!Yler yarmıya 

kalkmayınız. 

- Olur, beraber yaparız, E~ans. BmıJ hatırlayıp da bu 
ha\'lldil!i ,·erdlflnlze pek memnunwu. Yakmda gerüfilrtn. 
değil mi! 

- Hay hay, Allaha ısmarladık. 

Delikanlı telefonu kapadı. JIP.Jen'e Evantnı aôyledUde.rl
nJ kıııaca anlattı. Sonra saatine bakarak: 

- Biraz ~ahşnahyım, Helen. Dedi. 
- Çalıpnız. Fakat sakın kendinh:i bot yere tehlikeye 

atmayınız, olur mu! 
- Size eö:ı \eriyorum, HeJl'!n, Tcdblr5lıllk yapn:am. a

deoe ~ f: ran bir aı.lasam sonra ..• 
- Sonra! 

PORTAKAL 
YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVlREN 

Renan AE. YALMAN 

- 32-
-Sonragö~. 

Bu eözlert eöylerken flllle mahabheW bir l.,aret yaptı •e 
edadan çUdr. 

-10-
Gece yansı olmnlfta. Blldlğtnılz 8&rt saçlı hamal yüzün

den akan ıenert ka.ranlık1a koıne &illyordu. Son portakal 
Nl.Dı:l.ıt'r da kamyona ytlklenmlştt. Sı&ka suratlı adam emir 
vel'dl: 

- Burada it hltti. Haydi tıh de kamyona atlaymız. 
Uç baınaJ kamyona atladılar. Kamyon Oovent Garden 

ı.okaklarmda yol almrya başladı. John nenıye cfdeceklertnl 
bilmiyordu. Biraz: sonra kamynn (l\l&l i Portakal) bannın 

önünde durdu. 
O saniyede sokakta duran seyyar bir çalııcı eUnde ke

mana ı.anldı ,.e 1'1lmt Operasının (Elmaslar) partasını, bu 
mulıltte bir parola te&lri yapan o meşhur puçayı çalmıya 
başladı. tçerden cazbandırı ~rUJti.iııU \"tı daruı edenlerin nf!· 

teli ııesll'rl gf'llyordu. Jnhn kamyom'lan atla(lı. Ka~ısma ilk 
çıkan adam :ıencl knpıcı oldu. Eli bağlı ldt. Acele acele e
mirler \eriyordu: 

- Haydi f;llbuk •• \'&kit kaybetmeden işe başlayın. 

U" hamal işe başladılar. Portakal sandıklannı asansöre 
kadar la.ı;tyorlardı. Oradan onları asansör yukarı çıkanyor

da. Herhalde bir müddet evvel Jobn'an bafuıa ıeJeo lıAdlse-

- tyf çall§tmız. ~OOUklar... Dedi. AJaeatlmz pel'a,1'1 hak 
ettinlz.oFakat cUUnlzi de iutmaauıı blllnlz, Gaızetıelerde oku
mupunuzdıır. 

Portakal eandıklamun birisinde bir adam bulmunuş. A
cayip detti mı T Berllalcle biraz fama geweseltk etınJş ola-
cak. 

Ronra na&lk bir tebesııümle oradan ayrıldı ve aaamıöre 
bindi. .Jolın reak Vft'Dlflrniye çalı~yordu. Fakat tirpennl,U. 
A~ ba aöderln mi.nası ne ld1 ! KeacHalnl taeım.,ı-r ımy
ch T Blraıı: llODl'a Arap Gddf ve: 

- ita boş sandıklan kamyona yükleyhtts, dedJ. 
Etratıa bll"pOk boş portakal sandıklan vardı. Bunları 

kamyona doldnrdalar ve toptan meyva eatıpna an--. 
küçük dUkk&na götürdtiler. 

Da aoa kadar Jobn kttçttk parmağtna takmış oldajıl 

pırlantanın bu kadar tş görehDeceğfne hayret etnıemı.,
U. Dalla dofr118u hayret etmlye bBe trrsat bulanıaını,ı.. 
~imdi hMlııelerl dlltünüyordu: Hiç kimMI ona hiçbir !JeY 
Mrınamıştı. Mavi Portakaldaki fraklı adannn çok mbalt 
Mizlflrlnden başka esrarlı hiçbir ~1 ohnamııttı. Dolu por
takal RAnıhklarını bara, bo~arını da depoya taşımakta bir 
gayri tabiilik ynl>tu. 

Şimdi kamyondan boı,ı ııandıklsnn llODUnCU!IUDO lndirrnlı,ı
tı. Tam o aralık dilkka.na btrlsl girdi. Gliılertne inanamı
yordu. Kayıtsız \'e tabU bir ta\-ula içeri citt11 ıuan Helen
den b&fka ktmae değf ldJ. 

G~nln ikisi fdl. Alt'\' S8'lı, etuar dolu tavırlı kız, omuz
larına blr manto a~ ~· ~ık oraya kadar geımı,u. 

(Arkam var) 

======================~ ... 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Sen de mi Çocuk 
Oldun? 

Kendi halinde, biraz dA ap~ 
Beıcta.,lnln biri bir gün maııane •• 
ralanndan geçerken yaramaz: çn
caklann hücumuna ' uğrar; ııtf11l 
ta,. ktml Umon, yumurta kabuf11 
gibi feyler atar. 

Bektaşi, hu afatıanlarm eıındt.11 

kurtulmak için, s:ıpa blr sokaA'IJ 
aaptıtı 11ırada, başından ka,1111' 
düşer \'e ,, sırada iri, iri dolu ıaııe
lerl yafnuya batJar. 

Bu hale marıu: kalım B<ıl'™1 

başını göklere kaldırır \e: 
- l'ara.bbl sen de mi çocul: tıl· 

dan? 
der. .. f. 
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liailiflD 
Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

Yazan: NILLA KUB 

Kulağımıza 

Çarpanlar 
• • • 

Aile Tehlikededir, 
Kurtaralım 

Nişan Yüzüğü Neden 
Meğer Mihrünnisa Peri 

Kızı Değilmiş ! 
Dördüncü Parmağa 

Takılır? 
Bize Büyükadadan 

Niyal Hüsnü. 
Mektup Gönderen Bayan 
Böyle Feryat Ediyor Hiç bu ıruali aklınıza. getirdiniz 

mi: getirdJnlz ise cevap buldunuz 

- 7 - mu? Biz de size bunun cevabını ver- cAile yıkılı~or, aJ.c!ırmıyoruz, Birinci vaziyet nadir, ikinci ve görmeli<lir. 
lu Şeyh Baba, üvey anasile bu- j filini görünce heyecandan çıldı· miye gayret edeceğiz. Fakat cevabm tehlikeyi görmüyoruz. üçüncü ise bol bol görülür. Bu Bayan Niyal evvela kalite diye 
ke~nı~~ iizere Ağra yoluna gider- racaktı. Dört nala ko§mıya bil§· doğru olup olmadığı mMUllyetinl bir Bayan Niya) Hüsnü bir feryat zararlara irsi hastalıkları, erke- §Öylece ısrar ediyor: 
rıı.h •~tkardqi Kutbü<:ldini de be- ladı. Adeta uçuyordu. Biraz son· İtalyan mecmuaama terkedlyoruz:. ıeklintie bize gönderdiği bir ğin çalıvtığı mÜeSSC$eden :zimme• cÇocuk geçindiremiyecek olan· 

erıne aldı ra filin üıtündeki mahfelin per• Bir İtalyan kadını bu mecmuaya mektupta bu iddiada bulunuyor tine para geçirmesi gibi vaziyet· lar çocuk yapmamalıdır. Vatan 
ho fliınc Suİtan debdebeden hiç desi aralanacak, Peri kızının ba· fUnu sormu9: ve diyor ki: leri ilave edersek vaziyet cidden bir sanatoryom haline gelmeme-
tj.hrıınıyan bir kadındı.. derdi 11nı görecekti... - Neden nifan yüzükleri dalına cCemİyetin temeli ailedir. iç- ~ndifeli bir hal alır. }idir. Çocuk doğurmayı mali im· 

' , Fakat file yaklaşınca yalnız dördUncU parmağa takılır do. başka timai birliği temin eden bütün Verdiğimiz bu misale her yer• kana uydurmak liızrmdır. Ailc-
h.l-lu ~chdobcye ancak zayıf üvey anaaının ba§ını gördü. Sali· parmağa takılmaz?.. bağlar buradan çıkar. Millet ıev- de. herkes tarafından rastlanır. !erinde irsi hastalık olanlar ço-
""'1 l ih d 1 ded" k" Mecmuanın cevabı da .,,dur: · · · l ·ı · "d· V t k k --L"b" 1 1 d Ç k Çrı....ı.. .. ınıan ar ı tiyaç uyar ar. me ı ı: ~ gısının aa ı aı e scvg•ı ır. a an Şu hakle bunun önüne geçme cu sanı 1 o amama ı ır. ocu 
d;lll;u tahıi kıymetkri ııaycain- - Sorma., kız uçtu, gitti. Pek eeJd zamanlarda yqam1' o- sevgisinin aslı da budur. Cetleri- lazım, akıi takdirde cemiyet bun· mektepten iyilik de, fenalık da 
tıııı kb~n.dilerini saydıramıyacakla- - Gitti mi? lan A.rpion admdaki Rum muharriri· İnızın Y•§adığı, ektiği, biçtiii dan dch,etli za.rar aörecek ve alır. Her içtimai seviyeye gÖre 

:ı 1 E bl" k K ne J'Öre bu uauı kadim Mııırrlılardan l · ·ı b vl • l 1 d 5 · d 
S ~ır er. - vet, i ıs i§e anttı. ız1 yer ere ~vgı ı e ag ıyız. istikbali kararacak, zira yukarda bir mektep o ma ı ır. evıye en 
ll•- k d kalma ~· Ce.<ıetlerin mumyalan· Z d ·ı . b ,_ ·ı hlAkt y ··k ._ .... e, seyahate çıktığı zaman açır ı. amanımız a aı enın u ı.ıy• verdiiimiz misalden de anlqıldı· mııksat paıa seğr, a a ır. u -

'""rıı.y l b" O ,,_ b l v b muı için Mnurlrlar tarafmdan ya- ı· ı·· l A"l l ) hlAk ) "'ııaa.a"· Uau ü alay falan terti ıne - ~ızı u amıyacagını en met ı ro u unutu uyor. ı e ser· ;:;1 gjhi ahlaki sevİycti sukut ede· eek ıeviyedc o an arın a a ı o • 
.. , d l N d" b prlmlf olan tetkikat neticeetnde dör· b h" , __ _J B 0 _ _J•ı· 1 k 
•- t. e etmezdi. Kendisine ika • zaten biliyordum. e ıye ana est ve ımayesilıuir. unun ne· cek, vetan, millet sevgni ıibi duğu gibi muhafaza cıaı ır, a ça 
"" oır b S düncü pe.rm&#m damarlarmde.n biri· · · 1 k I · ·1.. d .. ·· l · 1 1 ç I"" k at üzerine atlayıp tek a.- ümit verdin'? en o ma8\lm te· tıccsı o ara ai e gıttı.._e Ufll• mukaddes sevgiler rencide ola· tıeviyoyi yükse tmıye c;a ı§ı ır. o • 
.. ,a d • rd" nln kalbe kadar uzadığı tesblt edil- d w 1 · ·· ·_.ı k h"" ti f'a.L OfUp gitmeyi tercih eder ı. bcasümünle bana temınat ve ın, yor, agı ıyor. cemryet ıçırJQe cak, milli tesanüt kaybolacak. cuk büyüklerine arşı urme e 

da. ~at .bu ~darına Akber Şahın cmutlaka bulurum> dedin. Ben ~. Bu müşahede üzerine bu par- hasta bir uzuv haline iniyor.> Diğer taraftan umumi sıhhat da beraber sevgisini ka~bediyor. Bu 
.. _ tıı&aı Yoktu. Halk bile hüküm. de tebessümüne kandım. Bana mağın kalb ile aWwn olduğuna Bayan Niyal, misal diye vua- aleyhte inki--flar aösterecek. hürmeti reniden uyandırmak la· 
-..fln L. hOJanediJere]( nJfan yUzUkJeri O par• d v b" ·1 • ,,_ "' • "k bir «>ır kar131nın bu kadar tıade niçin bunu ettin'? ti en a~agı ıeviyede ır aı eyı Vatan: verem, frengi gibi hasta· zım... çtimai dertler gıttı çe 
L.,. klc .. ilde ortalıkta dol&§lnasını - Anlamıyor mueun) Kızı m&#& taıcıınu, ... A!lırlardanberl de· eline alıyor. Bakınız ne diyor: Jıklann yata.c;., olacak ve bu su- kötüleşiyor. Uyana·lım, tedbir 11"1 ,. _.:ı ·1 vam ede~elen 4,det de buna derler... ... 
bir .,.orernezdi. Bunun için §Cjyıle kaçırdılar. Saat altıua annee1 e cErkek yeni liee mczuna<:lur. retle bol nüfus ıiyaacti bizim alalım.> 
~ 0 rta1ama tekil bulundu: Sa- geldi. Yedi<ie ana da, kız da kay- ikiz Doğurmayı Adef Tahıili ohnıyan ve mali vaziyeti aleyhimizde netice verecek. Hal· Feryat haklıdır. Harpten 11on-
l'u katla gezmiye çrkuğı zaman boldular. Babasını arattım. Onu Ed' 1 kenıdiaininkine 'bcnziyen bir aile· buki nüfusta kemiyet değil, key· ra hemen hemen her memleket-
e r ?aasa alayından iki eüvari da l..ılduramadnn. men talyan Kadım nin kızı ile •eviterek evleniyor. fiyete dikka.t etmeli. Bol nüfus te yükselen feryatların ayntdır. 

•ııı~lltrcainin hadımağaaı arka· - Annesi mi, babeeı mı) Ne Da.ima ikiz doğurmanuı da bir lh· Aile kurulmuttur, fakat erkek diye bir propaganda yapmak Fakat Bayan Niya) derde göre 
•ttj•· n giderlerdi. Fille seyahat demek ietiyorsun '? füıaa ifl olabileceğine hiç ihtimal ve- (A.. diyelim) Yükıek taM.il gör· eaçqıadır. Lazım olan temiz nü- çare göstermh midir} Buna ~mi~ 
ı~11~1 ı~an hadımaian filin ÜS· - Mihrünni.anm annesi, ba· rebillr misiniz? Eski Romalılarm mek arzuaunu bealiyor. Bir iki fustur, ahlakça ve iktısaden yük- değiliz. idari teıkilatın bugunku 
liıı .. e .~ider, süvarilerden biri fi· bası var. Annesinin adı Hatmet· bir sözü vardır. ~rler ki: «Dotu· ıene bu arzusunu yerine getirmi- sek nüfustur.> uıullerile aile kurulmuına mü
•lırlonunde, diğeri arkasında yol tir. mun neticesi hakkmda bizzat dot\1· ye çall§lyor; Üniveraiteye devam Görüyorsunuz ya. Öayan Ni· dahale etmesini. erkek ve kadın· 
Akdı. Şeyh Baba, (Mihrünnisa) adı- r&Cllk kadın tarafmdan izhar edile- ediyor. Fakat hem aileei için ça· yal, bir içtimai i§le u~raşmayı da vaeıflar aramuını, irsi haa· 

•ey h her Şahın diğer gözdeleri nı hatırladı. Kız, bu adı duyunca cek olan arzu Cenabı Hak tarafın· lıımıya hem de tahsilini ikmale dert edinmif, içi yanık bır vatan· talık tehlikesinin olup olmadığını 
tıı.r~ ate çıktığı zaman alay alay ortadan kaybolmU§lU. Hayretim dan kabul edilir.> Bunun da ne de· muvaffak olamıyor, pek tabii da§ hissile derdi ortaya koyuyor. tetkik etmesini hele bir tasavvur 
dıı.ııYblcrdcn ve hadımağaların- göater.mekten kendini alamadı: receye kadar doğru olduğunu bile· olarıı:k umsili bırakıyor. (Zarar Fakat çare'? •• Bayan Niyal, iz- ediniz. Az zaman .onra medet 
le llt aıka takım takım süvariler· _ Demek ki kızın annesi var meyiz. Fakat bir İtalyan kadınının bir) Bir memur oluyor. Ba za- divaç itini hükumetin umumi Allah diye bağırırsınız. Bir aile-
•eta un bir alay lturulurdu. Me- hal ikiz doğurmakta meleke edindiğini mana k&dar da kansından bir menfaat namına himaye ve mu· yi kurmıya müsaade almıı.k için 
~ M~ryemüzzamanın etrafında 'ben" okuduk." değil, bir sürü ç.ocuiu doğmuı- rakabe altına almasını istiyor. aylarca, senelerce evrak takip et· 
cfı. ,!.l11dczı fazla eiivari gider- - Elbette... Annesi tm ltaıyada «Trevizc> fe)uinde ikamet tur. Çünkü seviıiyodar. Bu eu· Fikrince aile kurmakta ıevgi ve mek icap eder. -Bazıları bunu 
tııU rıle binerse fı1in her tarafı en sevgili nedimemdir. Şeytan eden Teree& Butiantnt admdaki bu rutle geçim zorla~ıtır. A .• nin ı menfaat gibi dü~ünccler vardır. yapaduraun, diğerleri de mevcut 

Scvherlerle bezenirdi. ite Dr11masaydı herşey yolunda kadın 20 yqmda evlenmi~r. Yedi memuriyetten aldığı az para ile Bunlar aruında iyi bir muvazene müıkülat kartıaında nikah memu· 
be alİnlenin fikrince bu dehdc- gidecek.ti. Gıyas beyi çok arat- ecne sonra çocuğu olmadan bofan· geçinmek. imkansızdır. Yeni bir kurulmalıdır. Hükumet erkekte runa uğramadan yuva kurmıya 
Yeıı ilb~u~u, .aarw,yda dojup büyü· tam, bulduramadım. mı,tır. 32 y&ft?lda tekrar evlenmq i§ bulmak lazım. Memuriyetten ve kadında bir takım prtlar ara- meylederler. 
Aa·ı .;.~ınaız insanlara mahsustu. - Gıyas bey mi? ve o zamandanbcri hepsi ikiz olmak çrkarak yeni bir iş, meaela katip- malı ve ancak bunlara kim ma· Dert vardır, fakat derindir. 
ıdı~ ı Urk debdebcrıin <:lü§manı - Kızın baba01 Gıyas beydir üzere on dört çocuğu olmu~ur. Te· lik buluyor. Bu da kifayet etmi· likee kendilerini bir aile kurmak Tedbirlerin bütün bir içtimai ve 

Çok namuslu, doğru bir adam· resa son defa •7 yaıpmda iken de :Yi· yor. Karısının da çalıf!Jlaıı la- salahiyet ve meauliyetine layık 1 iktısadi gidişle alakası vardır. 
---Vi ........ Sabir Şahın evl&ıdı bu ala- dır. Şey Baba. hiç korkma, ken· ne ikiz doğurm~ur. zım. O da bir rnüeseeacde dak· 

l~rıc kendilerini kaptırırlarsa e<>n· dilerini bulacağız. Yalnız galiba Kadmm bu hali bUtiln İtalyan ka- tilo oluyor. Fakat evdeki çocuk· 
~e olA<:ak'? biri bize ihanet etti. Saray tem- dm doktorlarının altkala.nm celbet· lardan bir ktamı küçüktür. Ba· , 

~'f.e düşünür. üzülüı<lü. bellik ve entrika ile do~u bir Y~r mi~tir. Teresanm ze'1Ci 53 yqmda- kılmıya ihtiyaçları vardır, bu ol· 
'•ııı:dırncnin kendisi, BcdeYi bir dir. Ha§tnet olmaea en ora a dır. İtalya hük1httetl l<endlsine aylık muyor (Zarar iki). Zaten bunlar 
doi enin kızı aıfatile dailarda bir dakika rahat nefes alamaz· batlam~ ve çocuklarpt f.Nısillertni zaruret için~e büyümü§lerdir. İlk 
~~. ~~tıı. Ruhça tam bir Türk dım. Mihrünnisaya gelince o, ru· deruhde eylemiıJUr fırsatta vereme yakalanıyorlar. 
lltıçlik ı. Bindiği filip üstünde en humun bir parçasıdJT, benim ıev- GUnlUk 7 avsiyelerden ~ 'Zarar üç). Terbiyeleri ciheti ile 
l'~h- hir mücevhere tahammülü gili kızımdır. Çölde, yıld~ann l!c '-4~;:, mq.gul olunmamıttır. 
rıır.,,·ıı. Fil, mutlaka harp z;ame.- altında doğdu. Çok fi.iletir lci sa- Şemsiye Kurutma Usulü· Tahıile kar§ı alakaları kesiliyor. 
b·-q ..... h ,_ ı_ rayda yeti~•· bir kız değildir. . "l ·••il sus kıyafetine soıııounnuş :r-•oY Nerede lae y·-urlar ~--ırv~ ... 6k Sıraıı gelince birer ipaiz sersen 
"U Allah~n yar.dımile hepşini bula- ""C""' ~........... O k1ı11 rırnalı idi. Sonra okunu ve B ... ..._ .. i.,..Jer ortaya M,,acak y .. -ur oluyoruz (Za.rar dört). atdik 
cı cagwız, Gıvas bey Türktür. un• ... -·- .,- ıı--> • -O"' • dı. ~1 daima beraberinde tatl1'· « ld dan ıslanan feJTlSiyelerl kurutmak I· belki de eararkcıt. kokainman 

bıı;b· endi kendini müdafaa için lardan hep5ine birden ne 0 u? çln birçoklarımız bunları açar ve oluyorlar. (Zarar bq) 
Aır Yardıma ihtiY.acı yoktu. Buna hiç aklnn emıİ)"Or. öylece bırakırız. Kadının vaziyeti de nihayet 

ııyıı.ı ~her Şahın "I:ürk ~hu bazan Ya demek ki Peri kızı değil- Bu usul hiç de şay&ru tavsiye de- §U üç şekilden birini alıyor: 
ltıı it anır, gözde.indeki sadelik- m~l.. Şeyh Baba öyle aa~mıştı tildir; çtlnkU tcmeiyenln kumqı 1 - Koca& ile sevişerek ya· 
tetir~k hotlandığını baı:an gö.- ki o kızı ancak eli altındakı ıay~ gergin durduğundan stiratle çatlar. pmakta devam ~er. 
dcrd· 1; _ ~öyle zamanlarda kadına sız kızlara benzemediği i~in, bır Şemsiyeleri kurutmak ~in bunla- 2 _Kocasına l&kayt kalır, da· 

1 
"I: Peri kızı olduğu için ııevıyordu n ya bir yere &8mak yahut ki, oldu- ha iyisini bulamadıiı için onunla 

lcr~ı Bahir Şah gibi büyük cet• Peri olmadığını haber alır alm~z ğu gibi bir kenara bırakmak llzmı- yaşa.makta devam eder. 
.. , e h r Sc k l T- lt sevgisinin dağıla.cağını san ı dır. Böylelikle ıpemeiyelerin ömrü U• 3 - Kocasını baıkaaı ile al· 

~rle b' a ıs mer ant ı ur • Kalbini •. ...ı..l~dı. Hayır, kalbinde.· zun olur... Cemil AGABEY fcairı· enim aramda köprti vazi- r-- l datır, kaçar. 
ı ı .... . B . l ki acı hir gcçmemitti. ster P.e.rı, ==:=;======-===== llllv •• e ':'orcn sensın. enım aşı .. k d 
t • tı- --- _.ı 1· c -- ister insan olsun, kızın en ısını , ..... 111. TJ• .,ATB 1>ır "l-., ••• DCDOen ge ır • .;,en tam .,_ 

11 ' Urk kıneın. aeviyordu. 
Salim · _, Rüya<la imit gibi kendi kendi· ~ııı . . cnın saraydan ayrwma91 
tet{~·rıe ihtiy~ç yoktu. Her canı ne mınldandı: 
~ r- ,'i.ı ~aman habersizce seyaha- - Çölde ha 1 ~ek ki çölde 
~tr '"h"''tdı. İki Türle süvarisi ile yıldızlar altında doğdu! 
ııllrrı &.dtınağası beraberinde bu· - E.vet, çölde, Kandhar civa· 
t~1i~k §artile istediği tarafa, i_. rmda .• , Irandan gcli,oordu. İran 

FraD8IZ Tlı'atroeunda 

KOMEOJ KISMI 
BU AEŞAJıt 
Saat 20,so da 

YALI UŞAGI 

~pebeıtı Tlyatroe.uda 
ORAM KISMI 

BU AKŞAM 
saat 20,30 da 
OTELLO 

Lüzumsuz T elişlar 
Sahllat !çin rötıterilen lhmallerln, I gözlerinde btlytıtörler. Adı bir bar· 

hcklmHk bakmundan, ne kadar fena &ak bozukluğunu apandisit, ufak bir 
neticeler ,.erdlA'lni bfliyonunuz. lb- alvUceyt kanııer telAkld ederek ili· 
ktka* bastaJ.Jkları başlangıçlarında zmnsuz td6fa kapılır Te ayk11 uyu
yakalam&k, tıedavialnl ça!Mlk ve te- yanaaz. bir hale c:lt1f6rler. Biz ba gibi 
alrH bir şekilde yapabilmek için. pek lnsanlenn haline (Hlpokondri) deriz. 
Jtlzumludur. Fakat, her şeyde oldufu ki, fena bir 8lnlr bozukluğunun alA
Jlbl, bunda da d&lnıa ltktal ,.e meta- metlcrtndeın .ayrlrr. 

neti elden bırakmaınak şarttır. Bir Sıhhat ve 11&flrk hMMnde ihmal ve 
Arızayı dalma vahim ve öldttrikti bir te!Afo biri ifrat, öt.Nd tefrit demek 
Jıaatalıfm aıt.mett diye re16kk1 ede- olan, iki kutup te!fkU eder ve her Hd· 
rek 1\Wı:mmZ teaaş ve heyecana ka- el de feBa ve urartrdrr. 
pılm&k ta fenadır. Bir takım lnttan· BMH bir Arrıayı korkunç bir hu
lar, kendi sdıhatl«i için, lüzumun· talık sanacak derecede ainhil olma
dan fada titn ve slıılrll davranırlar. malıdır. Doktoıi11kt& her derdin ~
n.nıanıı blitün ömiirlerl ytkattamu reel, her haınabğın ~ı vardır. 
dlnleımek, blr ıu.etaııp tutalmak tl· Rahat ve ıneeal yaşamM: htlyen 
zere o111p olmadıklarmı dtif8nmek, insanlara. b'ayat ve aıhh&t h&cHselerf 
merak ve evhamı içinde geı:u. Ban· önünde, daima mettn, soğUkkanlı 
l&r, vücıııtlarmcla dllydokları en ufak lyt ~ncelJ ve m11tedll olmak yakı-
blr atnctaa .mtrlcnlr, en butt btr f'J'· Dr. Nuri Ergene 
9Jantıyı tehlUı:clJ blr hastalığa yaka· 
lancbldan r.annına ~k kadar, 

ÇEMBERLiTAŞ 
1'irk1 Z&rnan gidebilirdi. Tam bir Şahının gözünden dü§mütler, r 

\"t rı aıfatile, bu kadtnın ,eref malları ellerinden alınmıf. Ker• M n H IE5) 1 o N n N 
lıığu aınusu ne kadar yükıek tut- van yıldızlar altında beklerken ""' 
di. ~u Akber Şah pek iyi bilir- Mihrünnisa dünyaya gclmif. Şeyh 
llıııau 0caaının ve kendi•İnin na· Baba, bak, sözüme dikkat et: 

IOEVRIALEMD 
SİNEMASINDA 

Bugün matinelecden itibaren 
senenin en me~ur 2 tilmi birdeı: 

l'j te n~ leke sürmekten ise ölme· Bahir Şahın bıraktığı saray gü- ~ ....... ______ ._ 
s:ı~ih ederdi. nün birinde ıbaımnza yıkılacak, 

üç Bahriyeliler 
Pramıntıa ııödtt 

Yazan: MiHRi BELLi 

.fllllK 
iftara, lftarlığa 

Dair 
Yazan: B. FELEK 

D=IJ İç oruç tuttunuz mu'? 
Tutmadınızaa haber ve· 

reyim: Dil tutmaktan çok daha 
kolay. söz tutmaktan çok daha 
faydalı ve ev tutmaktan elbette 
daha ucuzıdur. Hele dünyanın 
bugünkü haline göre oruç, bi
çilmi§ kaftandır cf endim. Ye
m emek. Ne rahat §ey değil mı'? 
İnsanların ömrü ve!. etae, aç· 
lığa °ilıııp rahat edecek amma 
Hoca merhumun C§eğİn<ie ya
pılan tecrübeden sonra artık 
açlığa alışmak kabil olamadığı 
bedahet derecesine vardığın
dan gönül nzasile buna yana· 
tan yok. 

. Amma bazı yeTlerde bu bir 
nevi hizmeti vataniye oluyor
mll§. Allah o Çe§İt hi~ete bir 
vatanı muhtaç etrniyegörsün. 
Gelelim sadede: 

Oruç kı§ın kolay tutulur bir 
§Cydir . 

Yazın susuzluk adamın yaka
aına yapı§tığı için pek kolay 
tutulmaz. 

Orucun da kendine göre bir 
keyfi vardır. 

Topa be§ dakika kel!. herkes 
elinde saat, sofra bll§lnda bek
ler. Ortada her ailenin vaktine 
ve haline göre içinde reçel, 
peynir, zeytin, sucuk, pastırma, 
ıimit, piıde bulunan bir tepsi 
if tarhk, adama işaret eder du
rur. 

Keyifli geydir. 
Bu iftarlık, tütün tiryakileri

nin icadı imi§ derler. Ben inan
mam. Bu timdi alafranga tabir
le ordövr dediğimiz çcrczlerdir 
ki; hoı mideye ağır yemekler 
inmeden evvel yenir bir nevi 
kahvaltıdır. 

Eakiden iftarlı'klara en az 
dört beş türlü reçel konurdu. 
(Vişne, çilek, hünnap, mürdüm 
eriği, portakal kabuğu, ayva, 
incir gibi) ..• 

İki türlü zeytin: Yeşil ve si· 
ya.h. 

iki türlü peynir: Beyaz, Ka· 
ıar. 

Pastırma, sucuk. 
Susamlı ve yağlı simitler. 
Pideler. 
Bunlan hafif hafif göçerttik· 

ten aonra ortaya ç.orba gelirdi ... 
Çor.banın arkasından bir yu· 
murta (ekseri pestırmalı veya 
.ktymalı) daha sonra bir et. 
(Şi§ kebabı, tas kebabı, düğün 
eti gibi). 

Arkadan aağyağlı bir zerze
vat (ramazanda zeytinyağlı 
yenmez) daha ıonra börek ... 
Evin kudretine, aşçının meha· 
retine göre, puf böreği, ince 
börek, midye böreği, lokma 
bÖreği, fincan böreği, sigara 
böreği, su böreği (su böreği 
ekseri sahurda )'.cnirdi) <daha 
eonra baklava, ·dilber dudağı, 
kadın göbeği, vezir parmağı. 
revani gibi bir hamur tatlısı ve
ya aütlü bir güllaç. t.rkadan 
mutlaka pilav. 

lıte eski ramazanlarda orta 
halli bir ailenin iftar sofrasında 
bunlar bulunurdu. 

Bu yüzden bet.kes ramazan 
erzakını toptan alır. Kasapla. 
bakkalla, ekmekçi ile hesabını 
daha geni§ tutar, hattS. a§Çllara 
iki misli ayhk verirdi. 

Ya daha zenginlerin iftara 
dav« ettikleri adamlara verdik
leri di§ kirasına ne diyelim? 

?il.hı; }ın7' Bahir Şahın Ağradaki çünkü saraylarda doğmu§; büyü
tırıj e .. erıne gitmiye karar verdi- mÜ§, yalancı kızlarla doludur. 
~'l'rı •tı~lcdiği zaman itiraz etmek Mihrünniaa yıklızlar altında, çöl-

Hayır Suların Yükselmesini Bekliyoruz 
Kibar §ey<lik vcsııclamt Hem 

misafir davet eder, tatlısilc, tuz. 
~H NE KADIN lusile yedirir içirir, bem de kul-

landığı dİIÜl kiruını verirdik. 
D7!'1n hatırından geçmedi. de doğmuf, hakiki bir Türle kızı- - 31 - 1 nın «Haydi yallah, hey yallah> hava-

'titlt ~er taraftan Şeyh Baba ile dır. Şeyh Baba, sen bu kızı alır- Şangh&yda ancak on beş gün kala· lannı hatn-ladım. 
rı h:k~C§i de nereye gidecekle- san bütün hanedanı debdebe ve bilecek idim. Bir seyyah için çok a- Tatar Yold .. anlattı: 
\oerrrı 1nda hiçbir zaman hesap felakete düşmekten kurtarırsın la.kalı olan bu ~hirde gQnler çabuk - Biz asıl Rusyalı, Kaze.nlıyrz. O· 
litlıı.l'ıe~lerdi. Onlann da atlarına Halka yaklafillıf olursun. geçti, ve tekrar yola çıkma zamanı rada ticaret yapardık. İhWll kopun
r11fa, ~ca gözlerinin gördüğü ta· - Sana söz veriyorum, Salı- geldi. Bu ıııeterki vapurum Haı-una ca önce Mançuryaya geldtk. Orada 
~alirı·'i.ıtınclcri, kurulu bir an"ane me anne: Kızı alacağım, nerede Maru adlı on btn tonlllk bir Japon birkaç aene kaldık. Sonra da. Japon-
Şe~ •lrnıttı. ise arayıp bulacağım. vapuru idi. Bir gtın evvel gittim, ye. yaya geçtik. Tam on Yedi sene Ja-
~ Baha, uzaktan Salimenin (Arkalı var) rimi Sf!Çtim. Vapur oldukça eskt ponyada kaldım. Bu Çin harbi ilfbnizt 
~ fakat kaman. UçQDCtt olmasına. rağ- bozdu. Şimdi TUrktyeye hicret ediyo-

~ • ~ L ~ llMllf1 epey temJzdl, nız. ., SQlııı.1 E DD J:rtcf!i gün e,yamla beraber iske- Yeni ahba.bmun adı İndal Veli idt. 
!'> n leye tekrar geldilimde iri y&rI bir Japonıt'lyr ana liS&JU gibt bildiği Ve 

Jaı>onyad.anbcri heP bu Vapurda ae· 
Yit.bat ettiği için tamınadıfı gemici, 
flC!Anıl~adI#t kamarot )'Oktu. Za· 
ten kendial h<>f llOhbet ve alaycı idi. 

çe kon~duğunu duymak beni biraz Em yqmd& olmasın& rağmen el 
f&fl?'ttı. trt yarı pehlivan yapılı adam 9akası bile yapıyor idi. 

~*il h, JttfklJ jı J '•*~- ;:.g~ göbek adımın Mehmet olduğunu söy- Diğer yolcuların çoğu Hong-Konga 
_ _ __ -~ ledl.m. veya Singapura giden Japonlar idi. 

1 Lo .._il A lııı... J AS$ EY - O halde beraber eeyahat ede· ':Bir de genç bir Letonyalı vardı. Me· 
~ N lft cetız dedi. Ben de sizin gibi Türkl· ra.k içinde bir adam halile o gün ba· 
~.\rrı - yeye gtdiyorum. Hem bu vapur ile ... na yaklaşıp 

ttAikanınRcn dAehakAr ReBJlsörUEFRARNK KAAPRAe'nın Eoahi i" O..-haı ahbap!.., ""'"tıı" Tatann - Sakm bu • .,. ...,,..,, tng•U. bir de kl\rıııı var idi. Orta ya.ı,ı geç· limanlarmd&n geçerken beni tevkif 
mit olmalarına rağmen bu çltt Ja- etmesinler? Diye ııordu. 
ponyada evlerini yerlerini bırakarak - Neden? Bir şey mi yaptınız? 

G •ı T M E z Türklyeye hicret ediyorla.rdI. Ben eş- - Ben Mançuriyadan geliyorum. 
yalan kamaraya yerleştirdikten son- Orada «Hitler gençliği> adındaki tet
ra gQvertede yan yana oturduk. Hem kilAta mensup idlm. Pasaportum-

} Q Fransızca sö=!U filmi. Bq Rollerde: vapurun yUk.UnO tafIYan Çtnll ha· daki resme dikkatle bakarsanız ya-

ıı..._ AN AR THU R. j AM ES STEV ART 1 mallarm Ydm_, hafif ...ıe söyle- kama Diştlrilmlf Svostıkab bir rn-

~ - LIONEL BARRYMORE -Jol;:,,d;· ~~:: ze~:::ın~tle baktım pek bel-

Ml!:LvtN DOOLAS tarafından Bena sorarsanız güzel adetler ll olmuyordu. 
_ Zannetmem bunu görebüeinlcr Gelecek CUfamba idi. Çünkü piyasa aleminde ha· 

dedim. Nereye gidiyorsunuz? İstanbulun 2 büyük sineması rekete sebep olur, fakir fukara 

Çe b l 'I F sebeplenir ve halk ramazan 
- Letorıyaya orada 1llıiftrsileye m er 1 aş Ye EHAH ayında hcr§CYe rağmen boHuk 

gireocflm. inemsfar it-inde ya,aıdı. 
Sonra kendisinin a&l Letonl"ada 

8 
ll!da &enenin en bllyftk ·ıs- k _ _] r 

filmi Şimdi dıt ltinaı atmeaı . .uer-
dogdu~nu, Ruayada thttl&lden son- c;i kimee difini kiraya vermiyor 
ra kaçıp aileftintn Mançuryada yer- Atlas Ekspres emnı• çenesini kira\zyor. Baı-
l~ifini anlattı. .____. Södö kalar hesabına çene çalıyor. 
Ak~a doğru vapurumuz kalktt ...... -~~ &isi bir kaptya çıkar mı der· 

llk hedctlmlz Japon idareei altında Rejiaôr emen.. B. de M1LLES .iniz'? 
olan Tayvan ada8l idi. İndal VeH bu Zannetmem t 

adayı biliyordu, oraya birk&Ç kere 'İİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİ~~-~~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ manifatura alnuya gi~. ~ 

- Orada dağlarda, onnanJerda 
vahşi insanlar vardır, dedi. Bunlar 
tıpkı maymunlar gibi YBf&l"la!". Tam 
Yangtııe'dcn çılctığunız sırada vapur 
yavafladı, durdu. 

- Nedir pilot mu bırakıyoruz? Di
ye sordum. 

- Hayır sularm ytikselmesint bek· 
llyoruz. 

On iki saat bekledikten sonra ıru
lar t~krar yükseldi. Vapur yoluna de· 
vam etti. Şark Çin denizinin sulan 
dupduru. Sularımızda Çin toprağı gö
rüntıyördu. Ara mra dört köşe yel
kenli Cin kayrklanna ruthyorduk. 
Tay\'an adasına varmamız üç gün 
sürdU. Azamı sürat on Uç mille giden 
Haruna Maru, galiba kumpanyanın 
en aBtr yolcu gemilerinden idi. 

BüyUk bir eser görmek- İnkıl!bm zevkini tatmak... Hakkın Zaferini 
aJJı:ışlamak lstiyenlert 

~1::~ LALE Sinemasına 
davet ediyoruz. 

Fransız edebiyat.mm yıkılmaz inkıltbı." 
Hak ve hakikatin eömnez meş'alesl ... 
Dehanın y&rattıtı bir ean'at Abideai ..• 
Film dünyumın efeiz harikası ... 

olan 

EMiL ZOLA 
Büyük Yzldız PAUL MUN/'nin Kudretile 

bir af er oldu. 
(Arbtt vm-) 

Tarihin altın sayfasından koparak olmlyen bir eser... Yükse-len 1 
- NtunVah ıbilet1eri bu8ilnden aldınıHZ. ~on: 435915 
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Asri Hapishaneler Romanyada 20 
yapılması kararlaştı Alman Fırkası 

1 
(Baljr birincide) 

Denizli Manisa ve Aydında ı·nşaat Başladı pışm~ vukuuna mıını o1amıyacağını 
' • mlldrik bulunmaktadrr. 

Diğer Hapishanelerin Planları Hazırlandı. B~te hayat pahalılığı baJiadı 
Bukre , 15 (A.A.) - Reuter: 

.A:nkara, 15 (Telefonla) - il nelerinin de planlarını ikmal et-
Adlıye Vıokaleti 940 bütçesine tirmiş bulunmaktadır. 
koyduğu 500 bin liralık tahsisat- Bu binaların in,asına yakında 
la Denizli, Manisa, Aydın hapis- başlanacaktır. Vekalet. yaptın· 
hanelerini yaptırmıya ba~lamı§· lacak bütün hapishanelerin gü
tır. nün icabına uygun bir mükem-

Diğer taraftan Kayseri. Sıvas, meliyette olmasına ehemmiyet 
Bolu, Erzurum, Elazığ hapisha- vermektedir. 

3 İtalyan Torpidosu ' Londraya Hücumlar 
Batınldı Devam Ediyor 

İngilizler, 6 Tayyare 
Düşürdüler, 4 Ticaret 

Gemisi Batırdılar 

kare.nlıkta kaçmıştır. 
Ajax'ın kUllıyetll diışman kuvveti 

Ut. temasta olduğunu ıııman York 
kruvazörU yardıma gelmiş. fakat bu 
gece dllşmanla hiçbir yeni temas te
sis olunmamıştır. 

Hasara uğramış bulunan dllşman 
torplto muhribinin kahramanca ken· 
dislnln yardımına koşan dıA"er bir İ
talyan torplto muhribi tarafından 
çekilmekte olduğu. donanma tayya
relerinin yardımı llP ertesi ~inU şa
fakla beraber mllşahede edılmi~ır. 
Ajax'ın bu civarda gözükme ile M· 
raber. yardıma gf!lmiş olan tnrplto 
muhribi, yaralı torpito muhrıbini ol
dutu yerde bırakarak ve duman ar
kuında gizlenerek bUtUn sUraWe Si
<'ilyaya doğru kaçmtflır. O zaman 
ha.sara uğramış bulunan torplto muh
rıbinin, 1620 tonil!to hacminde son 
sınıf bUyOk ltalyım tnrpito muhrip· 
le.ri smrfına mensup Artagllerc torpi· 
to muhribi olduğu anta.şılmlJUr. 

9 Alman Tayyaresi 
Düşürüldü 

Hasarat Az Oldu 
Londra, 1 S (A.) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin teb
liği: 

Bugün, ekserisi avcı olan dii§
man tayyareleri lngiltereye bir 
kaç hücum yapm11tır. 

Sa&t 9 da yapılan birinci hü
cumda bazı bombardıman tay
yareleri de sahili aşmış ve bun· 
lardan brrkaçı Londraya kadar 
gelf'bilmiıtir. . 

Pazartesi gününü ıalı gününe 
baığhyan gece h6cumları eınaaın· 
da bir bomba, Londra banliyö
afinün bir mahallede ıoseyi del
mİ§ ve bir aığınağın tavanını yar
mıttır. Maalead, bu bom.ha, bazı 
esas su borularını da delmi§ ol
duğu için bir seylap huıule gcl
mittir. 

Saat 17,30 a kadar alınan ha
berlere göre, bugünkü harekat 
esnasında dokuz düşman tayya
reai düıürülmüştür. Avcı ta)'.)'a
rclerimi:zıden on taneıj kayıptır. 

Askeri Vaziyet 

Alman heyeti azaları ahalinin 
aleyhine olarak rahatça Roman
yada yerleşmektedir. 

Romanyada hala mevcut müs
takil unsurların süratlc ağzı tı
kanmaktadır. Bunların yakında, 
Alman heyetinin gelmesine mem
nuniyetsizliğini gösterenler için, 
Gestaponun hazırladığı üsera 
kamplarına kapatılması muhte
meldir. 

Lejyonculara hitaben mec;hul 
bir kaynaktan beyannameler 
tevzi edilmektedir. Bu beyanna· 
melerde deniliyor ki: 

<Lejyon rejimi, Transilvanya
nın yarısının ve cenubi Dobrica
nın terkinden, ittifakların ve bil· 
haasa eski R_omanyet hudutları 
boyundaki dost memleketlerle 
olan Tt:tife:kların bozulmaaından 
ha~ka bir fey yapma.mııtır.> 

lngiltere ve Amerikaya karşı 
eskiden dostça bir tavır alınn.ış
lcen timdi Romanyanın bunlara 
karşı açıkça muharip vaziyeti ta
kın<lığından bahseden beyanna
mede şöyle devam edilmektedir: 

•Lejyon hükumeti, halkımız 
lehinP- değil. ..tinden gddiği ka
dar Almanlar lehine iktisadi bir 
ıistem tatbik etmekte ve böyle 
bir hareketin kendi iktısadi siste
mimizin kuvvetten düfl1le..i ve 
mahvı ve bize kalan tovra.klarda 
dahili harp demek ol .. cağını dü
~ünmemektedir.» 

Alman nüfuzunun neticeleri 
ıimdiden kendini iktııadi saha<la 
göıterm iştir. 

Bu ıiatemin tatbikı üzerine aşa
i• neviden ve e.skisinden iki mis
li fiyatta ekmek çıkmıya baıla
mış ve bir kararname ile de et 
istihlaki haftada üç güne indiril
miştir. 

Bükreıtc ev kadınları yakacak 
ve yiyeceRi çok yüksek fiyatla 
elde etmekte ve evvelce Bauat 
eyaletinden getirilen bol ve bi
rinci neviden tereyağmı bulama
maktadırlar. Banav eyaletindeki 

Biraz sonra York hldise mahalline 
gelmiş ve Art.aglierenin mUrettebatı 
derhal gmtilerini terke b&'1amJF. 
Kuvvetlerimiz. geminin terki (Oin 
yarım saat mUhlet vermı, ve bu milh 
letı mUleaklp top ateşi ile düşman 
torpito muhrıbini batırmı,ur. Ynrk, 
Jtalyan torplto mııhrıbindf!n lrurtu -
lan mUreltebatın içinde bulundukla· 
rı tahlisiye ııe.ndalları ıle sallara ilt
vc olmak Uzere denize salllır indir
miş ve ticaret tu!U mevcl üzerinden 
bır İtalyan telsıı: ıstasyonuna Ar • 
tagllere mUrettf!balindan kurtulan
lArın bulundukları yeri telıııı?..le bildır
miştir. 

(~a·. ı t- 1rln,.ıde) 

Birln<!iteşrin gündüz hlll'umları- Alman ekalliyeti bütün gıda 
maddelerini Almanyaya gönder-

Bu hareket, bu telsiz meaajmm tn
glllz kuvvetlerinin mevklinl tehlike· 
ve koymuma r&#Jnen yapılmı~tır. 
HRva gUzeldl ve Sicilya pek uzak de· 
ğildl. 

Ajax da ancıık bir kaç kişi olmliş 
ve yaralanmıştır. Ajaxdeki ha.sarlar, 
uthldlr ve su kcslminın tlstlindedir. 
Bu hasarlar. Ajaxın muharebe kabi
hyetini hiçbir suretle azaltacak ma· 
hlyette değildır. York da ise hiçbir 
haııar ve telefat yoktur. 

Bu hareklt, iki kUçUk ve bir bU
yUk İtalyan torplto muhribinin kay
bını kabul etmekle berabıor pek muh
t..mel olarak Neptune tipinden bir 
İngiliz kruvazörllnlln batırılmış otdu
ğ\lnu bildiren İtalyan ~kumandan
lığının tebllğınln bahis mevz.uu etti· 
ği hareklttrr. 

Bu çarpı,malardan sonra, filomuz, 
düşman tayyarelerinin dört saat sU· 
ren hllcumlarına maruz kalmı,tır. 

İtalyan başkumandanlığının tebli
ği, tayyare gcmılerimizden bir tane
ııınin ve ağır kruvazörlerimiu:len bir 
tanesinin hasara uğn.dığını iddia et
miştir. Fakat. hakikatta, gemileri -
mizden hiç biriBinde hiçbir hasar ve
ya telefat vukua gelmemiştir. Donan 
mıı. a\"CJ tayyarelerimiz, ve hava 
dl!I toplarımız, dört dUşman tayya
ı esini muhakkak ve ayrıca iki düş
man tayyaresini pek muhtemel ola· 
·ak düştlnnü,tUr. Bizim tayyarelerl
nizden kayıp yoktur. 
Deniuıltı gemilerimiz de Akdcniz

dc muvaffakıyetler kaydetm~lerdir. 
Denizaltı gemllerlmızden bir tanesi, 
Cf!nova açıklarında motörbotlar hi
mayeelnde seyreden beş bin toni!A· 
toluk silAhlı bir ticaret gemisini de 
Yado limanında 3000 tonilltoluk di· 
~er bir ticaret gemisini batırmıştır. 
Diğt.r bir denizaltı gemimiz, Napoll 
açıklarında 3000 tonitAto hacminde 
bır d~an iaşe gemistni, UçUncU bir 
denizaltı gemimiz de Blngazi açıkla
nnda 8000 tonfl!toluk bir dllşman 1· 
aşe gemisini batmnı.ştrr. 

12/ 18 teşrinievvel gecesi, deniz cU
-ıütamlarımız. lngiHz hava kuvvet
leri ile işbirliği halinde Sldi-Bartntdl'l 
dU"man asker taha. crutlerinl de mu
vaffakıyetle bombar ' nan etmiştir. 

Ankarada Bir Benzinci 
DUkanında Yangm Çıkh 
Ankara. 16 ('feletonla) - BucUn 

T ... bsnda oonı.lnrl lfemaJ" lsm&Uln 
1tlklcAııında bir y ana-ın olmulf Vf! Ud 
, .. r1ı benz.ln yannuştır. 

lfemıU11 ifad inde dlkkatııU bir 
mtıştertnln ıiprı. atmuı yüı.tlolleo 

yaquauı lllktıtnu ay~. 

nın hlr k~mnun d8nlryolları Hı 
cenubi tngtlteredeki aııkeri kamp· 
hula deniz. 'e limanlar iiır.e.rine 

t.e!~dh f!dll~I dikkatte ırörlllebi-
ter.ek btr mahiyet almı,t.ır. 

l.ondra ayın 14 tindf'ki ıründ\rr 
h~uml.arının, mımfertt tan-al"fl• 
lerlr. yapılan hlr ııeri hıkumlara 

inhlHr f!ttitıni blldlrmf"llinr. mu
kabil, AlmanJArrn fnaillr. B\cıları 
nı nihayet rarrışma~a lchar ettik
lerini ,.e 31 tayyartlf'.rlni döşür
düklerlnl hlldlrmMI, bu&iınkü ha-

va *:arpışm11ları hakkında kat"i hlr 
kanaat elde P.fmlye lmklrn hırak

mamaktadır. Çünkiı l\'iindll1ün 
ya.pılıvak ha'·" hilrumlsrının ııı-

!arla '"' &\ı•ı hima~·a<1lnifo olmaııı 
kald~lr. 

Cenubi 1nıtilteredeki Southanr
fon nehir limanı a~ın 14 ünde 
bombalanan hedeflf'r arumd&dır. 

Aym 15 inde kıl!imı azamı &\"Cı 
tayyaı'fllerlnd,.,n müTflkkep filolar
da ln«tlterflOln cenubu tarki mın
takuında Almanların mtit.Nddlt 
hücumlarda bulundoklan fakat 
ln,Ub anıları taralmdan dafrtı
l&l'ak anr.ak birkaçının Londraya 
ıeleblldltf blldlrllmektedJr ld, bu 
da tnctllz awılarmın faaliyete 
ıeemf'dlklerlnl ıcöııt.-rmfllrt.fıdlr. 

14/U ıteceliil Berlln ,.e bil~a 
Baltık ııahlUndekl Stettln llf' diğer 
üç ~,·kldflkl petrol depolannın 

bombalanmuı ,.e Btikreş petrol 
kuyul&l'tlUn ıcındfı yanım ~a
ııı petrol membaJannm imhuı hu
IRl1Rlnda tnıntz ~k ve ldare!Jinln 
'·erctttt ehemmiyeti cö.termekte
dlr. 

Alınan gece hÖC'umlarr Juı.dd 

'e &aha lt1h&rile bir deği~dkllk ar
%etmemekte, hazan flddetH .,._,. 
da hatif c~mektedfr. 

Afrika rephMlnde: Mı11rr • Ha· 
beflııtan 'f! ~udanda hına faali
)etlt!'tl artmakte \"f! küçük devriye 
çarpıtmaları tekerrür etmekt.eııUr. 

ı;uJ< tJ&rkta: Japon oJ'dwııuıun 
Çinlllflre ka"'r büyttk bir taarru
·.ıa gfı(tlj1 habcıır '"erilnıektedlr. 

Bu taanu:wn Blrmanya yolunun 
açılmaslle mlinuebett vudır. 

Bir Muşamba imalatha
nesinde Yangm Çıkh 
Dün akşam saat 1 7 raddele

rinde T arakçılarda Refail Barsi
yona ait kauçuk mutamba ima
lat:haneainde ini olarak yangın 
çıkmııtır. O sırada imalathanede 
çalıtmaku olan 19 ya§lnda Kir
yakiça adındaki genç, korkudan 
kendini on beş metre yüksekte
ki pencereden aıaiı atarak muh
telif yerlerinden yaralanmış, 15 
ya11nda Sara iemindeki kız da 
yanmak üzere iken kurtarılmıf 
ve her ikisi de can kurtaran oto
mobili ile Ha.eki h.utaha.ıesine 
kaldırılmlftır angının neden 
çlkaiı to9bit dırmenıiıtir. 

m,...kt~ir. 

İnailiı: sMiri Bükr~ten henüz. 
aynlmadı 

Londra. 15 ı A.A.) • Reııter A -
jıı,nıunın dıplon1atik muharrirı yazı · 

yor: 
Dündenbf!ıi vazıyet değlşnıemiştır. 

lngilterenln BUkre• elçısı Sir Re$?'ı

nald Hoare'ın geri çel;ınlma11ı meli"· 
lesine gelince. oylc anıa,ılıyat' kı: 

İngiliz elçiıli münasip gorecf!ğl her 
türlU karan almakta serbest bırakıl
m~tır. 

Petrol kuyuları yanıı:ınlarınıı , ~.,,._ 

yet krtaatınm harekette bulunduğu· 
na ve Türkiye hilyOk elçisınin Ame
rika Bırl~ik devletleri ve S-Ovyet bil 
yük elçılerlle görtı,tiiğtine dair bazı 
haberler gf!!mekte<lir. Londrada bu 
ha~rlerı teyıt edecek ma!Qmat yok· 
tur. 

Bununla beraber şuruı kaydcdıll· 
yor ki, bu gibi haberler ihtırazla. kar 
,ııanmalıdrr. ÇUnkU Bükreş'in birkaç 
haber kayna~ doğnırlan doğruya ve
ya dolayısile Almanyanın kontrolü 
altındadrr. Almanların adeti mütte
fiklerin h°'11na gidecek ve fakat bun· 
ların diğer memleketlerlfi olan müna
sebetlerini bozacak haberler işaa et
mektedir. 

Sovyet ırazetderinin mütaJealar, 
MO$kova, l:S ı A.A.) - Reuter: 
Moekova matbuatı, B. Molotov'un 

birçok defalar tekrar etmiş olduğu 
gibi, bitaraflığın Sovyet blrliti aiya
aetinin temel ~ını teşkil ettiğini te
min eylemektedir. 

Berlln • Roma • Tokio paktı hakkın 
da mUtaıAal&r yürllten bqlıca ko
münlat gazeteler, Rusyanın kendi he

sabına bitarafiık siyasetine devam 
edeceğini yazmaktadırlar. 

Balkanlardaki aon hAdf8ele.rin inki
şafına gelince, 11ısz ııöylemeğe mezun 
resmi fahsiyetler, matbuat mürneS8il 
teriyle yaptıkları görüşmelerde, çok 
ihtiyatlı davranarak, Nevyork'un 
cAlman kıtaatı Romanyaya gelrnit
tlr> metınli telgı-atını tekrar etmek
le iktifa eylemişlerdir. 

Maamaflh Sovyet Birlili Balkan
larla ve bilhaasa Tuna meseleleri ile 
allkad&r bulunmaktadrr. Bunun da 
cTu.na Uzerin<!eki aeyrtlaefere müte
allik beynelmilel nizama.tta yaplla
cak tl.dllA.tın Sovyet RU8y&yı b!pne 
bıraJunadJ#mı, bildiren ve 17 eyltll

de Almanyaya te\-di olunan notası 

ile isbat etmi!lir. 

14 7 Gönüllü Hemşire 
Mezun Oldu 

Ankara, 15 (Teleforıla) - Bu ..
ne htanbul ve Ankara.da a(ılao gö
ntulil haatabakr<'ı koraundan 147 
hemıtre mezun olınu,tur. Bu hemtl· 
reler icabında ha•tahaoe \e pavyon
larda çalışabllereklıırdlr. Dlter ta,.. 

rattan g-önUllö luMltabakıcı olmak ar
zuınmd.a bohman bayanlanmam çok 
ıup kai'flsmda Kı~lay ba karalara 
bu .... de devama llarw 'n!l'llllfUr. 

Balkanlarda 
TÜRK 

Barış Siyaseti 
(ftaşı birincide) 

tırmak ve barış fikrini yürütmek 
için samimi gayretler sarfetmiş· 
tir. Günün birinde Bulgaristan 
fena istikametlere sürükleniraıt 
bunun meııuliyctini Kral Boriste 
ve Bulgaristanda herhalde mev· 
cut bulunan -diğer aklı başında 
insanlarda değil. bir taraftan Bul
gar ifratçılannda. diğer taraftan 
hadiselerde aramak lazımgele
cektir. 

Romanya, Bulgar taleplerinin 
haklı tarafını, bizim daima tawi
ye ctti~iz gibi, gönül hoşluğu 
ile tatmin edecek yerele tazyik 
karşısında yelkenleri mdiınıeyi 
tercih etmiştir. Bu müfrit gidişin 
neticeai, Romanyanın bugünkü 
halidir. 

Yabancılara dayanarak elde 
edilen neticeler bir kısım Bulgar
ları ftmartmıJtır. Geçenlerde çı· 
kan bazı yanlann manası budur. 
Bulgarların diğer emeller besle· 
diklerine ve ellerine fırsat dütcr· 
se ve yüz bulurlarea bunları da 
tatmine çalışacaklarına kimsede 
şüphe yoktur. Hatta bu. yoldaki 
arzular bir kıeım Bulgarların gö· 
zünü o kadar brartmııtır ki is
tikbal için kati bir Alman • İtal
yan zaferin<len bqka ihtimal ta· 
savvur edemiyorlar. 

Bulgaristan bu yolda dar bir 
görüşü ve böyle fırsat arayıcı bir 
ııiyaseti pek ağır bedellerle öde
yebilir. Aklı batında Bulgarlar, 
herhalde Romanyanın çok acı 
akıbetinden tbret almıya baka· 
caklardır. Kendi hesabına teca· 
vüz emelleri besliyen devletler 
için d<>8t ve düşman yoktur. An· 
c.ak arkadan gelecek köleler var
dır. Bunun ne demek okluğunu 
Umumi Harp zamanında Alman
larla guya müsavi bir sıfatla müt· 
tefik bulundukları suada Bulgar• 
lar da 'l?izim kadar öğrenmi !er
dir. 

Biz §U noktada ısrar ediyoruz: 
Bugün Romanyanın işgal edilme· 
aine ve muvakkat surette istik
lalden mahrum kalmasına, yarın 
diğer bir Balkan memleketinin 
tazyika maruz kalabilmeıine rağ
mıon Balkanlılık fikri mağlup ol· 
mamııtır. Balkanlılık, çalışkan 
Balkan milletlıo.rinin ecnebi bo• 
yunduruğu altına dü§lTlemesine 
ve istiklallerine hakiki surette eıı· 
hip kalmaısına dbirliğile alı~mak 
d,..mektir. Balkanlılar ecnebi nü· 
fuzuna alet olmak yüzünden rna· 
zide pek çok felaket görmüştür, 
bu~in de hala görüyorlar. Bal
kan memleketlerinin bugünkü sı· 
kı~nlarını, yarınki Balkanlılığın 
doğum ağrıları diye karşılamak 
yanlış olmaz. ı 

Balkanlılık fikri, Turk barış ei· 
_raaetinın öz evlatlarından biri· 1 
dir. Baı:ı Balkan memleketleri 
~uvakkat eııaret acıları geçirir· 
ken Balkanlılık bnyrağını Türki
ye yiiksekte tutmakta devam edi
yor ve edecektir. Gördüğümuz 
hadiselerin, Balkan birliğini yık
tığını .ananlar Balkanlılık fikrini 
anlamamış olanlardır. Balkan 
birliğinin kökü hükumetlerde de· 
ğil, mıllctlerdedir. Balkan millet· 
!erinin bugünkü acı tecrübeleri, 
bu fikri bir kat daha kuvvetlen· 
dirmekten batka netice veremez. 

Ahmet Emin YALMAN 

Subaylanmız Hava 
Gösterisi Yaptılar 

(Dafi birincide) 

ni. b~nkü dünya hadiaclcri 
içeriain~e kendini _E1r daha gös
terdi. Cühurİyet idaremiz bu ha· 
kikati cümhuriyetin teessüs ta· 
rihlerinde görmüş ve anlamıştır. 
Bir tarakan bugünkü yenilmez 
kahraman ordusunu yaratırken 
bir yandan da milli hava.cılığımı· 
zı teıia etmek için aziz tnilletimi· 
zin 11hhat ve cömertliğine daya
narak hava kurumunu vücuda 
ııetirmiıtir. 

Türk miHetiııin bugün elemsiz 
ve kederaiz hrırp dışında ve sulh 
içinde kalması değerli büyijkleri· 
mizin durbin siyasetleri ve tcd· 
birli hareketlerinin neticesidir. 
Fakat gittikçe alemıümul bir ma· 
hiyet :ktiaap eden hadisat içinde 
bizim bu bahtiyarlıkta kalacağı
mızı kimse iddia edemez. Bunun 
için, bu&ünkü çallf11'alanmızı on 
miıline çıkarmak bizim İçin }>ir 
zaruret olmuıtur. Bu aziz mil1et, 

Resmi Garajdan 
Benzin Sat ıllyormuş 

Ankara, 15 {Telefonla) - Dahili
ye VekAietlnln garajından devlete 
ait benzinlerin sat.Jldığı hakkında a· 
lıikadarlara ihbar vıikl olmuştur. Bu 
garajda muhtelif vekaletlere ve res
mi mUesseselere alt otomobiller dur
maktadır. 

Garaj bel<çisi tarafrndan yapılan 

ihbara göre, bu resmi otomoblllerlıı 
şoförlerinden bir grup, depolarındaki 
benzini lAsllk borularla tenekelere 
boşaltarak taksi şoförlerine satmıya 
başlamışlardır. 

İlk olarak ele geçirilen bir taksi 
şoförünün ifadesi ihbarın doğru ol
duğunu meydana çıkarmıştır. 

Benzin satma hldisesinin daha şU
mullil olduğu unncdllmektc ve tah
kikat derinleşt.irilmektedir. 

Tahkikat evrakı yakında ikmal e
dilip müddeiumumiye verilecektir. 

Yeniden birçok resmi otomobil şo. 
fôrlerinin ifadesine müracaat edil· 
mlştır. 

Bu ara.da BqvekA.let müslefarmın 
ve Cllmhurtyet Halk Partiııinin IJ<>
förlerinln de adı geçmektedir. 
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K.apanlf 

Sterlin 5.24 
Dolar 132.20 
İııviçre Frc. 29.6875 
Drahmi 0.9975 
Leva l.622:S 
Peçet& 13.90 
Pengö 26~26 

Ley 0.625 
Dinar 3.17:'1 
Yen 31.1375 
İaveç Kr. 31,005 

ESHAM ve TABVtLAT 
Erganı 

Sivas • l!."rzurum 2 
Sıvas - Erzurum 5 

19.56 
20.27 
20.27 

Askerlik İşleri 
Şabefe Davet 

•·atıh Askıorllk Şubfıslndrn : 

~ınıf 6. hPsap mrmurıı .!\.tehmedln 
(~23-17) hemen şııbeyf' mlırar.aatı . 

RAŞIT RIZA Tll"ATRO~U 
H l\LtDE PtŞKtN llERABER 

16 B. teşrin Çarşamba gUnU akşamı 
Beyazıtta , MARMARA sinemasmdıı 

(KARl\IA KARI IK) 

Vod\'ıl 8 perde 

Beyoğlunda: Büy\ik 

BAK ER 
Mağaza lan 

Mevsim miinasebetile bütün 
dairelerini zengin çqitlerlc 
tıüslemiştir. Sayın müıte
rilerinin ziyaretlerini bek
ler. 

----0--

Erkek, Kadın ve Çocuklara 
Trençkot, Kovcrkot, Loden 
ve S. den 

PARÔF.SÜLER • 
MUŞAMBALAR 
-0--

Erkek ve Çocuklar için 
KOSTÜMLER 
-0---

Kadın ve genç kızlar ıçın 
MUŞAMBALAR, MANTO

LAR ve ROBLARIN 
En ııon mc.delleri 

Ismarlama Kostüm, Pardesii 
ve paltolu' . 

EN ALA Cli~S 
KUMAŞLAR 

Rob, T ayör ve Mantoluk 
YÜNLÜ KÜMAŞLAR 
İPEKLİLER. 

PAMUKLULAR 
--0---

En aon moda modellerde 
KADIN ŞAPKALARI 

-...0-

Perdelik ve tefri§at için 
TOLL:t::.R ve • 

KUMAŞLAR iN 
en aon ve en zengin ç~itleri 

Kadınlar için 
ÇANTALAR ve 
SAHTlY AN MAMUU Ti 

Kadın erkek ve çocuklar için 
TRlKOTAJ'111 

Zengin ve müntehap çqitleri 

I ,, 
Terkibinde İYOD, TANEN 

ve GLİSEBO rosrAT Vardır. 
KANSIZLIGA, 
VEREME istidadı 
Olanlara ve S l N 1 R 

Hastalıklarına Karşı 
Kullanılır. 

Eczanelerde bulunur. 

Klçlk şı,a 60 
Blylk şı,a 100 

Karaştar. 

Hiçbir Hacı, Dünyanın Meşhur Şekercisi 
~ACI BE.~IR Kadar Uzun Omürlü Olmamıştır. 

Olümü UzerindenBuKadar Uzun Seneler 
Geçtiği Halde, Ölmeyen Şöhretile 

Aramızda Yaşıyor. 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 
Bahçekapı -Beyoğlu - Karaköy-Kadıköy 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammf'n bedf'lı (4775) lira o18ll muhtelif eb'atta 9550 Kg. ııltJ 

koşe h~lı civata (24 10 1940) perşembe gUnU saat ( 11) on birde H•>'' 
dıırp~ada Gar blnuı dahilindeki koml.Byon tarafından ~ık eklliltlıle 
ueuuıe satın alınacaktır. 

Bu ~ gırmek isteyenlerın 358 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği v~kle birlikte eksiltme günü saatine kadat 
koıniıı:'ı'ona müracaattan llzmtdır. 

Bu işe ait şartnameler koınfsyond&n parasız olarak dağrtılmakta.dD'' 
(0634) 

YENİ PUDRA. 

Büyük bir Parla ten:lba.neelnln 
müşterek nıeulstJe bir Frauız ru
zelllk mütehaasmınm \ilcude retırdl
fi ~·eut pudra lıalitası: 

•Racheh Gayet beyaz bir cilt için 

'6(faf ve sal bir güzellik temin eder. 

«Peche, : Açık tenli esmer ve sanııım· 

lann ekııerisine uygun olarak pembe 

bir parlaklık verir. 

cBrun Solelb: Esmerlere cazip bir 

sevimlilik temin eder. Ve yalnız To

kalon pudra.sı serisınde bulablleceti· 

niz diğer bir çok yeni ve cazip 

renkler." 

RENKLERi 

ensonmotta 
ruvALin.IRıJ 

AHENKTARJJI~ 

Tokalon pudrası <havaıanc!Ir~ 
tır. Bu sayede clldde hemen p'I"' 
merıdlr ve adeta tabii gibi görttı'or 

ıı· 
Bu pudranın iatime:llle artık <11'' 

yajlanmıp manzaralara nihayet ~; 
rllmlştir. Fazla olarak terJdbltl 
«Krema köpllğü> bulunduğundall tı0· 

O' 
tun gün sabit kalmasına med.ı' 
lur. Hemen bugUnden Pariste en ~ 

~ıoıı 
la ratbet bulan renklerdeki TOV-

pudrasmı tecrUbe ediniz. Temin ~ 
~niz flk ve cazip teelrtnden ° 
den hayrette kalacalwnız. 

Sahibi ve NCfl'!'IYat MildO.rll: Ahmet Emin TALMA..V 
Bdıldıfı Yer: V \TAN MATBAASI 

bu güzel vatan hepimizden bu A M çalıflTlayı, böyle bir ç.alı§mayı M ZON T • 
beklemektedir. Eğer bu ölçüde eyva uzu 
çalıpcak alursak, teneffüs etti· 
ğimız bu temiz hava daima a§ıl-
maz bir kale halınde kalacaktır. M ü F E R R 1 H ve M 1 O EV 1 O 1 R 

Hava Kurumunun Etimeaut-
daki mektep ve fabrikalarını. İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
hangarlarını gezen gazeteciler T b k l J tanımı, oldukları genç Türk uçu- em elliğinde, Mide E şi ik ve y anmalarında Emniyet e 
cuıarııı.da gör~ükleri tcvic ve he· ı Kullanılabilir. Mide ve Barsakları Temizler, Alıştırmaz 11e 
yecandan ve tesislerin mükem· 
_!?Oliyetinden pek çok memnun 1 yormaz. M A z o N ismine ve 1( o • o 1 Markasına Dikkat. 
ıre mütehassis olmUf}aıdır. 1'11•••••••••::.m••••~lli•••Cmg•••••••••••••••-111""" 


