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Bizim Çarpıştığ 
Düşmanla 

Bütün Dünya Birbirini imhaya Çalışırken, Biz Şimen
diferlerimize Geçit Almak için Dağlarla, Liman 
Yapmak lesin Denizlerle, Tahriplerine Nihayet Ver
rnek Ve Gizledikleri Feyiz Ve Kuvveti Ellerinden Al
rnak için Su Kuvvetlerile Muharebe Halindeyiz. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
1 naanların aklı olsaydı, birbi- ' sıf:ıtile önüme ~itaplar, risaleler 

SiYASI SA BAR GAZETESİ 

MAARİF YEKlLLtGt DEVLET KiTAPLARI 
MÜTEDA,rtL ERl\IAl'E 1 ttIDURLtlGONDE..""J 

Otretmen ve Talebelere 
..J 

Beyoğlu mmtakasmdaki okullar öğretmen ve talebeleri· 
ne bır kolaylık olmak üzere lstiklfll caddesinde Foto-Spor 
mağaza.Sında bir satış yeri açılmıştır. Allı.kadarlara bildi· 
r riz. ( 9289 > 

Yıl: 1-Sa vı: 46 
==z 
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Romanya ile Ticaret 
nlaşması Vekiller. 
Heyetine Verildi 

Çekoslovak Anlaşmasının T a.sfiyesi, 
Şimal Memleketlerile 

Ticaretimizin İnkişafı Kararlaştı 

I rini vurarak öldürerek za· yıgdı ve dedı kı: 
er ıahibi olmağa ~alışacak yerde - istediğiniz J.!lalumatın hep· 
~<tbiatle olan mücadelelerde za· si burada yazılı •.. Bunların harİ· 
der kazanmnğa baknrlardı. Hnlka cinde sualleriniz var mı} 

Meçhul bir semte giden Fransız bombaı·dımruı tayyarelerinden biri 

Ankara, 2 (Telefonla) - Roman
ya ile yapılan ticaret muahedesi Ve
l:lilrr Hcyetınin tasvıbine nrzedılmiş· 

Ur. 

lovakya ile yapılmış olan tıraret ve 
klıring anlqmasının tasfl~·esı karar
lnşmıştır. Şimdiye kadar khring yo
luyla ihraç olunan emtia yolları em· 
tia ilhnlı surotue tasfiye olunacak 
tır. 

aha çok refah daha çok bilgi Vardı. Sordum, cevP.plar al-
rıı.ha çok sağlık, vermek mücade: dım. Bunların hepsini. birleştire
c~ındcn zaferle çıkmayı en bü- rek bugüne kadar camıt dü_§man
tıık gaye bilirlerdi Kendi kin ve lanmızla nasıl çarpıştıgımızı, 
llcfrctlcrinc ke d: d 'htı' rasla- onların elinden neler aldığımızı 
rı • n ı ar ı d h 'l . . k . . 'b. 

na galebe ederek bnrış sevgi ve a a ı en gıtme ıçın ne gı ı 

BİRLEŞİK AMERİKA 
İLKBAHARDA 

HARBE GİRECEK c~niyet, ferahlık kurmay; en bü: meseleler karşısında bulunduğu
)'ıık zafer sayarlardı. muzu b~r, iki yazıda anlatmağa 

tı Baş~a memleketlerin insanla- 1 çalış~~~gım:. . . .. . Almanya, Harbin 
nın aklı yok fakat bizi var. Butun dunya Azrnılın ulkesı 

~ol. acı tecrübeler pahasr:1na o- haline ~el~i~ ~ken, ~izim şimen· Uzun SflreceAtnl 
l 1ak aklımız başına gelmiştir. dıf~rlerımız ıçın. dagları yararak 11• 
tap eden emniyet tedbirlerini geçıt aramak, lıman hazırlamak, Takdir Etml• 
a~dıktan sonra bütün dikkntimizi bataklık kurutmak, arazi sulamak 'T 
b~ti:ın enerjilerımizi tabintle ola~ yolunda bir harbe girİ!ltiğimizden Vaşington, 2 (A.A.) - Mihver dev 
lttııcadelemiz üzerinde topluyo· ve bu harpte adım adım zafer ka- letlerinin Japonya ile birl~mesl, şim· ı 
1lıı;, zandığımızdan bahsetmek en bü- diye kadar vukubulan hAdiseltırln 

lab' l .. d l b k yük bir hazdır. 1 hepsınden fazla Blrleşik Amerikayı 
d 

ıat e muca e e a ımın· . an k d .• d .. w .. •• d.. r - harbe gırmiye yakla.ştırm iŞ gibi gö -
lt\anlaar ımız a ~or .u~umuz uş· rUnmeh-tedir. Va.şingtonda ve hatta 
1 1. .r. şımendıfersızlik, yolsuz- ı infiratçı mahafıldc ilkbaharda Birle-
111 ' lınıansızlık, suların türlü tür- şik Amerikanın b~kl de harbe glre-

b~ tahriplerine karşı çaresizlik gi- ce"'I kanaati gittikçe daha fazla vu- ı 
1 tcyl d ' "' er ır. cut bulmııktadrr. Hııtt.'ı. dUn Va.şing· 

Bu düşmanlarla mücadeleye tonda çıkan Star-Post gazetesi nisan 1 
~:ç baş~,:ı.nmıı:sı yüziinden ne~e~ ayını bile zikretmiştir. Bu gazete ay-
k Ybcttıgımızı ve kısmen halu I ni zamanda lngiltere harhi kaybettl-
c~~betmekte oldu~um.uzu hesap ği takdirde Birleşik Amerikanın ka-

rsck dehşete duşerız. lacağı münferit \'&Ziycti işaret cdc-

f Yalnız Munzur dağlan tara• I rek, Japonyıı.nın mihver devletlerine 
dındaki isyanları bastırmak için iltıhak etmiş olmasının şimdiye ka· 
evlet oralara 11 6 defa ordu dar muvaffakıyetle tatbik edilmekte 

~0ndermi tir. Oturup şöyle biı olan totaliter ve tehditçi politıkanın 
aılap edin: Bu 1 16 d fanın fa. inkişaf <'ttığini göstermekt olduğu-
d alarında Dersim halkı ne ka· nu da ilAve eylcmcktcdır. 
l llr Yağmacılık ve tahrıp yapmış• Gazete y zısına şbyle devam edı· 
ardır ki fenalığı kuvvetle bastır• yor: bak ihtiyacı duyulmuştur ~ Sonra Fakat bugf.lnkU vaziyette bu plı\nın 
U 116 dahili sefer ne ka dar mal \ tahakkuk etme ine müsaade f.'dem<'-

"c cana -mal olmuştur~ yiz. Vakayi karşısında gözlerimizi 
Bu·t.. b bb 1 · k • lnrpıştırmaktan hiçbir fayda elde e-

. un u teşe us erın atı ne· . lıcc " . . b b' . dikmez. Hazırladığımız sulh içın de-

d
. •Crememesının se e ı şımen· . . . • . ıfcr · l'k I 

1 
k y 1 ğl\ harp ı~ındır. Sulh esaslan llzeı ı· 

D 
sız ı ve yo uz u tur. a nız . . . crs
1
· .. .. d h b 1 ne sıHihlanmak gıbı tehlıkell biı· iş· 
nı yuzun en e a o an pa• 

ra\ar b' l b l Bulgar Kralının ten ne kadar çnbuk sarfınazar <'dC· ._ ır araya ge se unun a ne . ıtadar · d ' f l 1 rek harp esası Uzenne hazırlanmıya 
d 

ııımen ı er ve yo yapı ır- . . ıl başlarsak bizim ıçln o kadar lyı olur.
1 

Ylld·o·n·u·ınu" sazı ınnratçııar slrıeşık Ameri-, 
ı· Sonra liman... Karadenizde kanın harbe gtrmesini bir zamcm 
ırnan olmaması yüzünden batan mC3ele:ıi gibi tclfl.kld ctmiyc başla -

"aPur, gemi ve motörleri, ziya· "' mışlardır. Diğer bir infiratçı grupu 
na uğrayan maı ve canları hesap K al B · 22 S e td r orıs, en yabancı gazc.tecllere 11u beyanatta 
n· ersek bunlarla bütün Karade· bulunmuştur: 
d~ 11iınanlannı kaç defa yapar- Evvel Tahta Çıkmıştı c:Birleşik Amerika harbe girecek· 

tir. Hnlk bunu arzu eder gibi görün· 
mektedir.> Su kuvvetlerini sahipsiz. bırak· 

i.~k Yüzünden seller, kaç milyon 
lıtk çiftçisinin uzun emekleri

h111. TQahsulünü yok etti} Kendı 
~~lıne bırakılan bataklıklar yü· 
lındcn ne kadar sıtma çıktı vo 
B~ kadar Türk enerjisi kemirildi;ı 
l ır taraftan dn sahipsiz duran su· 
drdan istifade edememek yüzün· 
k en ne kadar kuraklık oldu, ne 
adar mahsul ziyana uğradı} 

t' Bütün bu sahipsizlik devam et-
1' çünkü eski hukumetler, şahsi 
ırıcnf "h . l' .. . k aat ve ı tıras teme ı uzerıne 

burulmuştu bir de memleketin 
at ' · acagına inanan yabancı mıras· 

Çıtar bu ölümü yaklaştırmak için 
aramıza sayısız beşinci kollar sok-
lt\uslardı. · 

1 Bugünkü Türk idaresini eski
ı(rdcn ayıran vasıflar şunlardır: 
l:l Cildimizi evimizin, tam sahibi 
ıcvkıınde görmek, kendi yarat-

ma k ' · · - k d' llıa , Utirf'tımıze ınanma , uş-

n n saydığımız noksanlar üzeri· 
1 ebcesaretle "e tam kuvvetle. atı· 
a ılnıek ••• 

ıt Son Ankaraya gidişimde şunu 
"•c:c anlamağa kendimce karar 
~ erdını: Diınya filan ve filan 
\ cphede bırbirinin başın:ı ölüm 
ı:.~ harabı yağdırırken, biz kendi 
c:~ıt duıımanlarımızla olan mü
tn elemizde ne dereceye kadar 
D uhaff ak olduk ;ı Neler yaptık} 
rn a : fazlnsını yapmak için karşı-

ı:c a ne gibi engeller var} 

111
.! alihirn iyi gitti. Trende nafia 

R ~~t.cşarı B. Hüsnü Kortele rast· 
de ını. Tabiati kendimize ben
tn~~rnek için giriştiğimiz büyük 
c Ucadele hakkında kendisinden 
Sn taze cephe havadisi aldım. 
g~n.ra Ankarada Nafia Vekaletine 
e,ı ~ın. Vekil General Ali Fuat 
lJ c esoydan malumat istedim. 
•ıdlc çalışır bir devlet adamı 

22 sene t'VVel Cihan Harbinin 
zoraki mütarekesi olurken Kral 
Ferdinand, yanlı bir yol tuttuğu
nun itirafı makamında tahtını bı· 
rakmış, yerine genç oğlu Boris 
geçmiş.ti. 

Kral Boris 22 sene müddet 
Balkanlarda şahsan sükun ve iti
dal cereyanını temsil et mi., Nöy
yi sulhüpün baskısı altında ifrata 
kaçmağa meyleden her turlü gi
dişlere karşı durmuştur. Haksız
lığın günün birinde gönül rızasile 
halledileceğine kanı olduğu için 
Bulgaristanln komı1ulıırıı11n arası
nı düzeltmeğe sabır ve sükünetle 
çalışmı!ltır. 

Bugün cihan hadiselerinin te
sirile Balkan meııılcketleri ecnebi 
tesirlerine maruz bulunuyorlar. 
Hatta Balkanlılık fikrinin iflas et
tiğini zannedenler de vardır. Biz 
bunun aksine kaniiz. Balkanlılık 
fikrinde asıl gaye, Balkan mem
leketlerinin istiklalini ecnebi te
sirlerden korumaktır. Bugün ge
çirilen acı tecrübeler, bu fikrin 
ne kadar doğru olduğunu göste
ren ağır bir imtihandır. Hiç §Üp· 
bemiz yoktur ki normal şartlar 
yerine gelince Balkanlılık fikri 
yeni bir şekilde pnrlıyncak ve 
Kral Borisin itimat uyandınr bir 
şekilde temsil ettiği Bulgaristan bu 
mihnet görmüş aile içinde tab·~ 
yerini alacaktır. 

Yaz Saati 
Ankara, 2 (A.A.) - İcra Ve

killeri Heyetince alınan karar 
mucibince 5 Birinciteşrin 1940 ı 
6 Birinciteşrin 1940 a bağlıyan 
gece saat 24 den itibaren yaz sa· 

atine nihayet verilecek ve bütün 
memleket içinde saatler, bir saat 

geri alınacaktır. 

Bıı.zı Amerikalılarla çok samimi 
görlişen i~i malumat alan Almanlar, 
Uç taraflı paktın imzasından henllz 
dbrt gün evveJ, Almanyanm Japon· 
yayı şarkın petrol, kalay ve kauçuk 
kaynaklarından uzak tutmayı arzu 
etmekte olduğunu söylf'.mişlerdir. Ay 
ni Almanlar bu ani değlşlkliğl Uç se
bebe atfetmektedirler: 

ı - Almanya harbin uzun SUrecc
ğinl takdir etmiştir. 

2 - Almanya, Birleşik Amerika.da 
Roosevelt'in tekrar intihap edilmesi· 
nin arzu edildiğini anlamıştır. 

3 - Japonyanın mih\'er devletle
rine iltihak etmesinin, belki de Bir
leşik Amerikayı Avrupa hnrbınden 
uzaklaştıracağı kanaati. 
Vaşington'un diplomatik ve sair 

mahafılindc tahmin edildiğine göre, 
Almanya Japonyayı paktı imza et
miye ikna etmek için Hindistanın 
şarltında eline geçireceği yerleri mu
hafaza etmesine mUııaade etmiştir. 

~ 
Sıhhl Malızar Yok mu? 

Nakil vasıtalarımızda istiap 
haddi diye bir şey yoktur. Her
kes, her yere alabildiğine do
lar; birbirini ezer ve umumun 
hayatını tehlikeye bile sokar. 
Ses eden olmaz. Olsa da din
lenmez. 

Lakin halkın böyle iskarça 
gibi tramvaylarla, birbirine ya· 
pışmış bir halde seyahat etme
Bİl!e sıhhiye müdürlüğü ve hıf
zıssıhhat kaideleri ne der? Sey
rüsef~rce, yolcularca ve ta
şıma vasıtalarının bağlı olduğu 
idarelerce buna ses çıkarılma· 
sa bile sıhhiye teşkilatımız, fen 
ve amme 81hhati bakımından 
bunda bir mahzur görmez mi? 

Askeri Vaziyet 
• • "'"" ·- "" ·'"f '"' 

Yazan: Emekli Albay 
Mecit SAKMAR 

Almanların iııtila hazırlıkları, 

ciddi bir teşebhiis olınayııı bir 
blöf mahi) etinde bulun a dnhl bu 
f;eş<>hbUsle büyük ve ınUllim bir 
fayda temin etmektedirler. 

O da, lııglliz homhatdıman ku\ • 
\'etlerinin mühim bir kısmını, iş· 
gal altındakl limanlar O'Le.rlne ool· 
bederek Almanyaııın uğrıl ncnğı 

tahribatın derecesini azaltınıyn 

mmaffak olmalandır. 
btlll ~ebbUsu olmasaldl bü· 

tiln tnglllz ha~a ku\"\'etlerl Al -
manya üzerine l uklenmlş buluna
cnklardı. 

Bul13 rağmen, bir Jıaftadanberl 
fasıla!>ız bir surette Alrruınya da
hiline )apılmaktn ollln 1nglllz 
hürumları glttfüçe şiddetlPnmek
to \'C genlşl~mektedlr. Alınıınlann 

dahi gece hiicumlıırını, yalım•, l.on
drnya hasretrnl~ erek bombardı -
man 6aha.Sını bUytitmekte olduk
ları ı;örl\nü~ or. 

500 FRANSIZ 
Tayyaresi Mechul 
BİR SEMTE CilMiŞ 
Snrlyedeld Be, 
İtalyan Ceneraıı 

Geri Ça§ırıldı 1 

Londra, 2 (A.A.) - Mihve-1 
rin planlarını yazısında bahis 
mevzuu eden Times gazetesinin 
Kahire muhabiri diyor ki: 

Surıyenin teslim şartlarını mü
zakere etmek üzere Mus:;olininin 
ilk gönderdiği beş general göz
den diışerek geri çağırılmışlardır. 
Generaller Romaya dönmüşler· 
dir. Bu generallerin yaptıkları 
taleplerin hepsi ya avutma hare
ketleri veya kat'i red cevaplarile 
kar~ılaşmışlardır. 500 tayyarelik 
bir Fransız hava kuvvetinin tes· 

Adeta, Alman ha\ıı. kunetlerl
nln, tngUi1, nktif ve bilhassa pa
if rnUcl:ıfnasile <'iddl bir muharebe

;) c tutu muş ohluğunu Ö;) lcmek 
bile. bir bal.-ımdaa doğru olur. 

Çlınkii her ttirfü lınııarın onarıl
m sı hıılkm ıztırnıll:ırmm n7.altıl· 

maM pasif lrnronını:ı.ııın çerı;eH~!ol 
clahlllı dedir. t!ite bu ebepl<.'dlr ki, 
lnı;-lllcrcde ııaı>lf korunma <'Ok gc• 
nl« bir mahiyet alarnk \C tama
men a;)Tı hir ordu halini iktisaıı 

elierek faaliyete komılınuş bulun
rımktadr. 

limini istedikleri zaman bu tay· 
ynreler orta şarkta meçhul bir 
semte hareket etmiş, sair tayya
reler de Lübnan hükumetine sa· 
tılmış bulunuyorlardı. 

1 
Hava üslerine gelince, Suriye 

Fransız Fevkalade Komiseri 
Puaux, bunların Lubnan arazisin· 

halyanlarn Surlycdekl 800-500 

luıclnr Fransz tayyarcsbıln harp 
sonuna katlar on iki ndnıard::ı 

muhafaza edilmesi hakkndakl tt-1.
llfleri. Mısır ..,eferinde h:l\'a ku\'• 
\'Ctlf"rinln oynıyneağı rolün bU
yiik chenımlyetlnl gosteren kuv -
\etli bir işarettir. tt:ılynnlann kor
kusunun Surlyedekl dığt>.r llfıh -
fardan 7Jyade tayyarf'lıır Ü~t'rlndc 
toplanmış olduğunu gö,.termekte
dir. 

ViŞi HOKOMETiNE 
iTiMATSIZLIK 

ARTIYOR 
Laval Kabinesinin 
Yakında Sukut 

Edeceği Kanaati Var 
Zurich, 2 (A.A.) - Rcutcr: 
Bernde çıkan Bund gazetesi, 

işgal altında bulunmıyan Fransa· 
daki halkın hissiyatından bahse
derek, Mareaşl Peten' e olan ima· 
nın artık kırıldığını ve diktatör 
Lava!' e karşı duyulan infiali yaz· 
maktadır. 

Makale şöy}e devam etmekte-
dir: ' 

de bulunduklarını ve manda hü-
kümleri mucibince bunlara el a
tılamıyacağını bildirmiştir. 

Bunun ı.izerine ltalvan general
leri ordunun harpten evvelki 
mevcuduna yani 40 bin kigiye ir· 
caı hususunda ısrar etmişlerse de 
Fransızlar halihazır vaziyette or
du mevcudunun indirilmesinin 
Suriyeyı müdafa :ısız bırakacağını 
iddia etmişlerdir. 

Bu beş generalin yerine ltal
yan\ar yeni murahhaslar tayin et· 
mişlerdir. Bunlar arasında daha 
dirayetle müzakereleri idare eden 
muhtelif siviller vardır. Son ltal-
yan talepleri Fransız ordusunu 
içinden bozmak ve mihverin Ak· 
deniz siyaseti planlannın inkişaf 
edebilmesi için vakit kazanmak 
üzere zahiren tadil edilmiıılerdir. 

İzmlrde Zelzele 
lzmir, 2 (Hususi Muhabirimiz

den) - !zmir vilflyetl dahilinde Dl· 
klli, Bergama \"e Foçada şiddetli 

zelzeleler artmıştır. Gece 8,30 da Dl· 
klli, Bergama ve Foçada 41 saniye 
devam eden bir zelzele olnıuştur. 

Zelzele halkı korkuyıı sevketmiştir. 

cAlman talimatına riayet et· 
mek mecburiyetınde bulunan Vişi 
hükumetine, halktan göremediği 
müzahereti telafi etmek için kato. 
lik kilisesine istinat etmektedir. 
Fakat bozguncu re_j~me itti.hak 1 
edecek olursa, bu kılıse de nüfu
zunu kaybedecektir. Laval' e an
dık kalan ve Flandin ve Bonnet 
gibi eşhastan mürekkep olan kü· 
çük bir grup, matbuatın büyük 
bir kısmını kontrol etmektedir. 
Fakat halkın. efkarı umumiyeye 
tercüman olmıyan kontrol altın· 
daki matbuata itimadı kalma• 
mıştır.> 

Ticaret Vckı\lcti anlaşmanın tas
\'ıb!nl müteakip tatbikat ve teferru
ata aıt hazırlamıya b:ışladığı karar
lan nllı.kadorlara bıldirecektır. 
Dığer taraftan yeni anlaşmanın 

tatbiki etrafında Rumen hUkQmeti i· 
le temaslar yapmak üzere Bilecik me 
busu Doktor Asım Kolek ve İstanbul 
Ziraat Bankası mUdilrU Mehmet Ali 
BUkrcşc gideceklerdir. 

* 

* Ankara, 2 fTelefonln) - Skandl 
na\"ya memlekctlerile ticari mUna"e· 
betimizln inkişafı ıçln Tıcaret Vekll· 
Jeti bazı yeni kararlar almış ve dış 
ticaret raportörlerinden Natuk Ziya· 
ya icap eden direktlflel'i vermiştir. 

Natuk Ziya lsvcçe hare;ket etmiş· 

Ankara, 2 (Telefonla) Çekos- 1 tir. 

Başvekil Hatayda . 
Sevgi ile Karşllandı 
Başvekil, Hataylılara JJfilli Şefin 
Selamlarını ve Yakında Hatayı 

Şereflendirecehlerini Bildirdi 
Bnşveldliınlz Doktor Refik Saydam 

rcfakatınde Ticaret Vekili Nazınl 
Top<:uoğlu olduğu halde dün saat 15 
de, Hatay vılı\yeti hududu olan Er
zinden geçmişler ve burada, Hatay 
\•alisi ŞUkı·ü Sökmensücr, komutan 
ŞUkrU Kanatlı tarafından karşılan 
mış ve bir kıta asker seH\.m resmim 
ifa etmiştir. istasyonu dolduran halk, 
Biı.Ş\ekillnılzi aJloŞlrunış n uğurl • 
mıştrr. 

B:ışvekillmizi hamil olan tren saat 
17 de lskenderuna vasıl olmuştur. 
Halkın hararetli alkışları arıı..sındıı 
vagonlarından inen Başvekilim~ 
yolda dızllcn mekteplileri ve gençlik 
tcşkilAtı mensuplarını teftiş ve ken
dller!nc UUfat etmişlerdir. 

Başvekıllmlzc, muhtelif tcşekkUl -
Jer ntı.mına birçok buketler \'crllmlş
tir. Doktor Refık Saydam, komutan 
ŞUkrU Kanatlının evinde bir mUdd"t. 
istirahat ettikten sonra otomobil ile 
Antakyaya hareket etmişlerdir. 

* Antakya. 2 (Hususi muhabirımiz· 
den telefonla) - Başvekil Rf"fik 
Saydam refakatinde Ticaret Vekili, 
hususi kalem mUdllrU ve yaverleri 
olduğu halde şehrimizi şereflendir -
mışlcrdır. 

Şehir melhalinden belediyeye ka
dar bütün yolları, meydanları doldu· 
ran binlerce Hatay'lının coşkun a.l· 
kış ve sevgi tezahllrlerı arasında yU
rüyP.n Bnşvekllimiz belediye önünde 
Hatay'lılara hıtap etmiş ve demiştir 
ki: 

Sayın Hatay'hlar, 
cAnkaradan ayrılacağım zaman a

ziz Milli Şefimiz BUyilk Rclsicümhu
rumuz 1nönll size muhabbet ve seltun 

Bqvekil Dr. Refik Saydam 
larını bildlrmiyc beni memur buyur
dular ve en kısa bir zamanda fmınt 
bulunca sizin aranızda bulunacakla
rını vldettiler. Bunu size sevinçle 
mUJdelıyorum. 

cSayın Hatay'War, hakkımda g& 
terdiğlnlz sevgi tczahUtatlndan do 
layı şükranlarımızı arzederim.> 

Müteakiben vlllı.yet konağında b 
müddet: istirahat eden Başvekıllm 
saat 20,SO da şereflerine tertip edı 
len turizm otelindeki 100 kişilik zı

yaf ettc bulunmuşlardır. Bu ziyafeti 
vali konağı t...!lçcsinde verilen bir ka
bul ı·csml takibetmlştir. Hatay, hU
k<Unet reisirnlzi nra.larında gördüğü 
bu gece bayram yapmaktadır. Her 
taraf donanmıştır. Halk memnuniyet 

(D~\lunı: a. 4, ü. l de) 

Makale muharririnin intıbala
rına göre De Gaulle'ün hareketi 
halkın mahdut bir kısmına tesir 

•,Dc,:amı: Sa. 4, Sü. 6 te) 

Hadisat perdesinde siyasi Karagöz 
HACiVAT : - Yar bana bir eğlence, yar •• yar ••• 
KARA~ÖZ :- Patlama! Geliyorum .. 

oyunu 



SARI 1 Hopah rı ıehmet 
Maceralarım 
Anlatıyor 

---
'Kadın YDzDn n Bir 

Adam ··ıdDrDldD 
P • Y "} d ır eynır Ve ag ar a Sakat Çocukların J 

İh . k "' . y J Tahsili Davası KORSAN 
Sevgilisini Başkasına Vermek İstediği 

İçin Kızın Kardeşini Öldürdü 

tı ar apı ıyor Maarif Veklleti B. Mlthat 
Dün sabah Yenicamide arzu· Mehmet, iki gün evvel ni~nb· 

halcilik ve daktiloluk eden Mch- sının evine gitmiş, orada Yusufıı 
met oğlu Seyfi, arkadaşı seyyar gorünce çok mütt>essir olmuş. fa· 
satıcılardan Kıbrıslı Mehmet ta- I kat hiç bir !ley söylemeden çıkıP 
rafından on bir yerinden bıçak- gitmiştir. Lakin, l'trafta olup bı· 
lanarak öldürülmüştür. tenleri öğrenen Mehmet, dun &'" 

Enç'in ihtısasından istifade 
'ediyor O can verirken tabancasını FiyatYüksehliğilstanbuldanYükseh 

Fiyatların istihsal Merkezlerine 1 

aldım, tabanları kaldırdım Aksettirilmesindeıı ileri Geliyor 1 

-20- Belediye iktısat müdürlüğü 
peynır fiyatları etrafındaki tet· 
kiklerini bitirmiş, bu huıms hak· 
kında hazırladığı raporu fiyat 
mürakabe komisyonuna vermiş
tir. Tetkık neticesind; gerek be
yaz, gerekse ka ar peynirlerinde 
ihtikar yapıldığı meydana çık
mıştır. Bu ihtikarın, teşkil edilen 
peynir trüstü tarafından idare e
dildiği anlaşılmıştır. Belediye ik
tisat müdürlüğü, peynir için aza
mi bir fiyat ve kar nisbeti tesbit 

ederek vaziyeti fiyat mürakabe 
komisyonuna bildirmiştir. 

Amerikada sakat cocuklann 
t~rblyeslne alt meselelere dair 
çok e!la lı tahsil gören Bay l\llt
hat Enç Ankara Gnrl EnstltU Un-
de 5akat ı;ocukların ruhilat \e 
terbiJ e hO<'.alığına ta)1n edilmiş
tir. Bu ders Bay l\llthatın tecrü
be \e ihtısıısındnn fstlfade etmek 
üzere peda~ojl sınıflarında. yeni
den kurulmuştur. 

Çcmberlitaşta Çukur mektep bııh Yenıcamie giderek Seyfı>~ 
sokağında aile evinde oturan ve beklemi!ltır. Seyfi, dükkanına gt 
seyyar satıcılık yapan Kıbrısiı !erek daktilo makinesile ışine bah· 
~ehmet, beş ay evvel Servet a· lamıııtır. St>yfıyi gözleyen ~e 

1 

dında bir kızla tanışmıı ve seviş- met, dukkana girmi" ve Seyfınlll 

O sun vakit geçsın dıye, sı ile kıvranmaca başladı. Beni 
Sıvriada

0

dan başlı;an ve Mal- aldatıp avlamağa savaştı. Yirmi 
ta adasıle T rabluıgarbı dola- gün evvel alçakçasına horladığı 
şarak Jstanbulda nihayet bulan Turkluğume sığınmak kurnazlığı
son maceramı anlattığım sırada, na kalkışb. 

Yağ fiyatlan da }:'eniden Bele· 
diyece tahkik edilmiştir. Bu tah· 
kik netıcesinde yağ fiyatlarının 
yüksekliğinin, istihsal merkezle
rindeki yüksek fiyattan değil, ls
tanbuldaki yüksek fiyatların bu 
merkezlere aksettirilmesinden ile
ri geldiği anla ılmıştır. Belediye 
iktısat müdürlüğü bunun için de 
fiyat mürakabe komisyonuna bir 
rapor vermiştir. 

ıniyc başlamışlardır. Mehmet, kar ısına dikilerek: 
.-,ervt>te taıfp olmuş, nişanlnnmı1, «- Karde in baılkasını se'

1
: 

Bay P'lfthat Ene 1stanbul Hu
kuk Fakfilteslnde talısll ederken, 
gözlerlnl kaybctmlJ}, fakat bundan 
dolayı yelse düşecc~t yerde ömrU-

Servetın kardeşi Y enicamide ar· yormuş ve sevdiğı adamla evl~. 
zuhalcilik ve daktıloluk yapan necekmı , mubarek olsun. Ya 
.::ıcyfı ile de tanışmıştır. nız ben nişan ıçın avuç dolu5~ 

l lintli askerleri ayaklandırmak Bu nankör küstahı daha fazla 
teşebbüsü yiizunden Hacı l\1eh· söyletmedim. Kalbi Ü.lerıne sap
metlc atlattığımız tehlikeden de !anan bıçağım, pis cesedini ayak
bahsederkC'n, ardımdan küfür sa larımın dibine eriverdi habisin. 
vurmak namf"rtligini gosteren O, tcprenc tcprene can verirken 
nankör tercuman iızerinde biraz tabancasını aldım ve tabanları 
fazlaca duruşum. muhatabımı si- kaldırdım. Fenerbahçeden Fener 
nırlendırdi. Bırdcn kanlanıveren yolu istasyonuna uzanan demır
go:derinın gazaplı bakışları ile yoluna atladım. Aldığım intıka
yiızumu kamçılarken: mın bağı ladığı ferahlık ve hafif. 

Aradan bir müddet gertıkten pa.rn sarfettım. Bu parayı sende:. 
... . d . s h kkıll sonra Yusuf adlı bir gençle de ta- ısterım.> emış ve ervet a 

nU kendisi gibi ll.rızahların terbl
yeslne ''nkfctml~e karar vermiş
tir. Gôsterdlğl azim nllmunesl 
memleket içln cidden UUhar cd ı 
ml~e llıyıktır. Amerlknda parlak 
bir surette t'nh·erslte tahsilini bl 
tirmiş, A.tıı.slılara m!lh!lus bUyill 
bir müessesede en·elfi talebelik, 
sonra bir müddet ho<alık chnlş
tlr. Bay Mltıiiit Enç ~Blnız uazl 
Enstltl\sbnde ders \ermekle knl
mıynmk Ankara Uknı<'k~ıılerln

den birinde körlere mahsus bir 
kısım kurmak l\ıere tc,ebbtlsc 
geçmiştir. Bu kısım 6, 7 talebe 
ile nUmunc şeklinde tıaşlıya<'ak, 

ileride umumileşecektır. 

1 1.,an Servet, Mehmette yüz çe· da bazı sözler söylemiştir. Bunuıı 
l n . . k k . indt· 

irmiştir. lk zamanlar Servetin uzerıne çı an avga netıces e~ 

Galatada Bir 
Otomobil Parkı 

Yapılacak 

Yerli Bez, ipli ki erin 
Satış Fiyatı 
Tesbit Edildi 

ndısınden yü:.ı: çevirmcsının se· Mehmet, sustalı çakısını çeker•· 
ebini anlamıyan katil Mehmet Sro- ıye rastgele saplamı,ra ba, 
t>rvetin gönlünü almak içi ka: lamıştır. 1 f yerinden derin yar• 
ına hediyeler alm•,, bir 

11
hayli al~n ~eyfi, kan~.ar .. ıçindc l'.ere 

l;graşmış ıse de Servetin bır tur· duşmuş ve olmuştur. 
u gönlünü alamamıştır. Meh.me- Hadiseden sonra kaçmak ıste' 

n canı sıl.ılmış ve Seyfıyc gi- yen l\lebmet, kanlı bıçağile yak•· 
rek vaziyeti anlattıkttın sonra lanmıetır. - Yazık sana be Del.i Mch- Jikle k'!§ gibi uçuyordum. 

met... dı}' c mırıldandı... O ka- Biraz ıonra, ortalık kararmış, 
dar zamandır u soysuz herifin ben de Kurbağalıderc çiftliğin
hcsabmı göremedin mi?.. deki yıkık köprünün başına var-

' ıırdeşinin üzerinde müessir ol l hkıkata nöbetçi müddeİU' 
,a mı ricı1 etmiştir. Kardeşlnın mumi Ihsan elkoymuştur. yak•' 

Yu.,uf ıle tanı tığını ve seviştıgi- Jandıktan sonra cinnet alaiJı11 
nı bılt>n Se; fi, Mehmedin ricasını gö teren katil, muayene cdileceJ• 
is' af edecc-ğıni söylemı , diğer deli okluğu anlaşılırsa akıl hasts' 
taraftan da Sen•etin sonradan nesine, değilae adliyeye verıl~· 
tanıştığı Yusufla evlenmesi husu· rck cürmü meşhut kanununa s0 ' 

Acı cıcı guldüm. Ocşılen der· mıştıın. Tutulmak tehlikesini at
dimı uzun uzun ortaya döktükten j latmış, selamctimi sağlamıştım 
sonra: 1 artık. 

- Ah Reıs ••. ded;m .•• Bos- Ertesi sabah, Gatala güınrü-

Galata yeni yolcu salonu karşı· Ankara, (Telefonla) --. Tıcaret 

lancıda değıl o nemrut herf şİm· ğündc, hamal koğuşunun yanın· 
dı. Ar madıgım yer kalmadı. Bir dakı odada, Salıh Reisin karşı· 
turlu bulundugu y<'ri öğrene'Ilc- sında idim. Oızinin üzerine bırak. 
dım. Yoks kar y:izünü çoktan tığım tabanca, alınan intikamın 
gog" dıktirırdım o ıtin. müJdccısi olmuş, Reisın de gön· 

sında bır otomobıl parkı yapılması Vek!letinin mensucat ve iplik fiyat
kararla.ştınhnıştı. Maliye VekAleti ları hakkında neşretmış ôlduğu karar 
hu sahanın istimJAkınc mUsaadc et· üzerine VekAletin alll.ke.dar daıresıne 
miş olduğundan yakında buradaki müracaat ederek halkı ve tüccarı ten 
mağaza vıı depolar yıktırılacak ve vıre medar olacak mUtemml.m mıılQ
kısa bir zamanda burada bir parkı mat aldım. 

\ sunu temine kalkııımt§tır. re muhakeme edilecektir. 
~--::-=--~=---=-=-=====::::::~ 

• Meger, S.:ılıh Reisin d" alına- lünü sevinçle doldurmuştu. Geti
cak öcü ı; rn·,.ş o soyı;;1.ızda. Ku- ril<'n kahveleri karşılıklı İçerek 
lagıma cgildi ve: biraz çene yarıştırdıktan sonra, 

yapılacaktır. Diğer taraftan Eminö- Yerli kaput bezleri ile pamuk 1.plik· 
ntindelti antrcnoların ıstimlllk ışlne !erinde fabrika teslimi fıyaUarı İktı-1 
de ba.şlanmı.tır. Yakında antrl!polar j sat VekAleti tarafından ıl!n Cdilmış-' 
yıktırılnrıı.k Eminonti meydanının tir. Bınaenaleyh mal fabrikadan ttlc· 
on tarafı açılacaktır. cara lntiltal ettikten sonra azami 

Sahte Jandarma 
Kumandanı Muhakeme 

Edildi 
- O du man uşağı, geçende gitmek üzere ayaklandım, Fakat, 

benim de canımı yakacakken kur- Reis bırakmadı. Elimi tutarak ya
tardım yakamı. Amma bırakma- nına çektı ve: 

-o--

Bir Kösele Tüccarı 
Tevkif Edildi 

satış fiyatını bulmak için Ticar~t 

VekAletlnin tesblt ettiği fabrika fı· 

yatlarının gözönlliıde tutulmam icap 
edecektir. Ayrıca Tıcaret Vekllletl 
bu kabil malların fiyatlarını kontrol 
için de teşkillltına muntazaman ha
ber verecektir. 

Yanlış hüviyet vererek emniyet 
memurlarını Florya otelıni bastırmı
ya sevkeden komisyoncu İbrahim E
tem dUn suçlu sıfatlle ikinci ceza 
rnahkemesindt' sorguya çekildi. Tutu 
lan zabıt varaknların°a göre bir ge
ce saat birde Turlngpnlas otelındcn 
emniyet nöbetçi müdUrUne şöyle bir 
telefon cdılmlş: 

Emniyet mUdUrlüğUne götllrtılmek 
üzere Kasımpaşa merkezinden kendi 
sine tcshın edılen bir suçluyu gece 
bir ot~le getirerek yatırdığı ve bu· 
radan da bir lkametgfih senedi yap
tırarak serbest bıraktığı ve bunun 
için de 20 lira rtışvet aldığı iddia edl· 
le.'l Kıı.sımpaşa polis merkezi me -
murlarından Nuri, müddeiumumtll· 
ğe verilmişti. Asliye altıncı ceza hD.
klml dUn duruşr:-.asmı bitirdi. Suçu· 
nu sabit gördUğU için kendisine altı 
ay hapis ve S ay memuriyetten mah
rumiyet cezası verdi. Nuri hUkmU 
dinledikten sonra çocuk gibi ağladı 
ve mlsum olduğunu iddia etti. 

dım peşini. Jsmini de, yerini de - Mehmet ... dedi... Yarın 
oğrendım. akşam bir iş var, gelir misin bi-

Dedı, sevinçten parlıyan gözle· zimle? •. 
Kösele tUccarlanndan Ali Kemal, 

muayyen ve mukarrer fiyattan faz
la kfüıele sııı.tmak ııuretlle ihtlkAr yap 
tığı cUrmtimeşhut 1 alinde tesbit e
dlldlğl için, diln asllye altıncı ceza 
mahkemesine verilmişti. HAkim du
ruşmasının mevkufen ynpılmıı.sını 

karaı·laştırdı ve te\•kit edllerek jan
darmaya teslim edildi. 

rimin önüne, bütün bildiklerini Merakla sordum: 
seriverdi. - - Ne i i bu Reis? •• 

Körüklenen kinim alevlenmiş- - Bostancı iskelesinin üzerin-
Bana bildldldlğlne gfüe SUmcrbank 

fabrikaları mamula.tsnın fabrika tes
limi Azami fiyatı Nazillinin 20 numa
ralı Vater ipllği 655 Kayseri fabrlka
smın 12 numarruıı 565, 16 numarası 
620, Ereğli fabrlkaeının 24 numarası 
720 kuruştur. 

ti. Duramadım artık orada. iki den cephane çalacağız. - cBen jandarma binbaşısı Emin. 
saat sonra, Fenerbahçenin geri - Yüklüce mi bari? .. Kumnndanım 'e Amit-im jandarma 

kumandanı yarbay Fehmlnln 17 ya
şındaki kızını kaçırdılar. Şimdi Flor
ya otelinde bulunan kızın imdadına 

yet~tnız.> 

tarafındaki çadırlı eşya deposu- - Eh... Fırsat bulursak iki 
nu çevreliyen dikenli tellerin bir motör dolduracağız. Nasıl var 
yerine iliştim. Jntıkam hsrsile ya- mısın? .• 
nan gözlerim fıldır fıldır dönüyor, - Oynaya oynaya be Re~. 
o zamane kahpesini arıyordu. - Sağol Mehmet. Beklerim Nöbetı;I amiri ikinci 'ube mUdUr 
Gorur görmez, neye mal olursa yann ikindı vakti hurda seni. Aşırdıklarmı <ıymetsiz 

Gösteren Hırsız 

Ka scrı 'fabrıkasınm D Upl 7:5 san- muaırtnl T ik bu ihbar üzerin Flor 
Umlik kaput bezi 775. 85 santımlık ya otelınde araştırma yaptırmış, ih
kaput bezi 845 kuruştur. Binaennleyh barın yanlışlığı anlaşılınca muhbır Tut un olsun hemen uzerıne atılmayı gö

ze almış, onu da, o gune kadar 
ahirete kavuııturduklarım arasına 
katmayı kurmuştum. 

Talıhım. ara ııra kara göster
di~ı ytizunü o gun aklaştırdı. U
zun uzun bekletmeden, o kara 
yüzlüyü bana yaklaştırdı. Herif, 
sıkıntısını def etmek için olacak, 
elinde bir tomar kağıt olduğu hal
de deniz kenarına iniyordu. Ke· 
yıfli idi de musibet mahluk, gÜ· 
luyordu. Tabii, beni göremiyor· 
du. Bir dakika sonra, kumluğa in. 
mış, ardını bana doğru çevırmi"
ti. Yuzum o anda güluvernıişti. 
Hemen emeklıye emekliye ve bir 
tılki sessizlik ve insiliği ile. ara
mızda beş metrelik bır mesafe 
kalıncaya kadar sokuldum bu 
soysuza. Bır hamlede iızerine çul
lanmak, gık bıle dedirtmeden bı
çagımı kalbi üzerine saplamak im 
kiını \ardı. fakat, bu hareketi 
kahpelik saydım, yapmadım. 

T aın işini bıtirip, kendini mÜ· 
ddfoa cdl'bılccck gibi serbcatlc
dıkten sonra, ansızın karşısına di
kildim, bıçağımı çektim. Bekledi
gı intikam fırsatını ansızın ele ge
çiren bır adam gururile acı acı 
guldum ve fısıldadım: 

- Tanıdın mı beni çelebi;> ••. 
O gün, zabitin yanında arslan 

ke ılen rnendt>bur, bıçak ile yuz
yuze gelıncc, kedı görmüş fareye 
döndu. Hemen sindi, ses ve solu
ğu kesti. Soluya soluya titriyor· 
du. Düşmemek için sağında du
ran buyuk bir sandığa tutundu. 
Yuzüme baka baka yutkunuyor· 
du. Bir şey söylemek istiyor, fa
kat. muvaffak olamıyordu. Biraz 
daha bekleseydim, belki de dil
lent"cek, beni tanıyamadığını söy
lıyecek ve merhamet de dilene-
cektı. l 

Akıi değıl mi, benim de ne 
beklıyecek abrım, ne de geçiri
lecı-k vaktim kalmamıştı. Birkaç 1 
lakırdı ılc, Bostancı kumluğunda
kı vo.ka) ı hatırlattım, kendimi de 
ıyıcC' tanıttım. Ht'rıfçi oğlu, işte 
o zaman, ıki yuzlu bir kahpe eda. ....... 

Abone Ocretl 
Türkiye dahilinde: 

Senelik 6 a~lık 

750 

8 DJJık 

1400 400 150 kuruş 

Hariç memleketler: 

Dedi. Kendi!İne yadigar ola
rak bırakmak istedığim halde ıs-
rarla reddettiği tabancayı elime Kuılavm Be.şlktq şubesinde bek-
verdi ve: çıhk yapan AU özermen, şube Ami-

- Okut da at parasını cl"bi- rinden bırçok eşyıı ı;alarak sattığı 
ne. Dar bir giınde harçlık olur ıçln yakalanmış ve dUn mUddeiumu
Mehmetçiğim. mllıge teslim cdilntlştır. Sultanahmet 

Sôzile selametleyivcrdi beni. 'sulh birinci ceza hliklnıl Aliyi tevkıC 
Ertesi giin, Salıh Reisin odasın- etti. Suçlu kendisinı mazur goster

da yapılan toplantıda, gt• ., gö· mek için çaldığı şeylerin kıymetli ol
zü ve özü pek evlatları a. ..ında, madığını söylemiştir. Halbuki aşadı
ben de, tam vaktinde bulundum. ğı kumaşlardan yalnız bir parçasını 
Salih Reis, toplantıda bulunanla- MUrUvvet o.dındıı. birine 37,5 liraya 
rı birbirlerine tanıttıktan sonra, sattığını yino kcndısl itiraf etmiştir. 
bir köşede oturmakta olan Ha- ---o 
kim zade Mehmet Beyi ( 1 ) elile Metresini 6ldll'e11 
göstererek: 

- işi Bey idare edeceği için Bızırm Malaakemnl 
vazifelerimizi tayin edecek ve bi- Metresi Nadlrcyi Mehmet Ali lle 
ze bazı lüzumlu şeyler söy)iyecck. beraber. kendi yatağında gordl.ığü !

Dedi ve bir kenara çekildi. çin kadını öldUren. :Mehmet Aliyi de 
Hakil\l zade, tosun tavırlı ve agırca yaralıyım Hızırın duruşması

tok sözlü bir adamdı. Hepimizin na dün ikinci ağır ceza mahkemesin-
cesaretine ve işbilırliğine itimadı de başlandı. lki şahit dtnlendi. Bun
olduğundan bahsıle söze başladı. ların ikisi de: 

(Arkası var) - Bl.z Hızırın Nadlreye kam8.8ını 
- .------- saplarken görmcdık. r'akat cliııde ka 
(1) Milli Mücadele cıınasında 

cidden bUyUk bır fera(;'at ve fcda
kll.rlıkla çalışan Topkapılı canbaz 
Mehmet Bey. 

mas!le; ean çeki.Şen Nadirenin bafu-ı 
cunda oturduğunu gördük, diyorlar-

1 
dı, Muhakeme gclmiyen ı;ahitlcrtn 

çagırııması için tAlık edıldi. 1 

Va 1 i 
tUccarlnr alacaktan top ı.-eya paket- bulunarak mahkemeye verılmlştlr. Depolarını Gezdi 
lere ancak yüzde Uç zam yapablle- İbrahim Etem kend!Sını müdafaa. e-ı 
ccklerdlr. derl<en: Vali ve Belediye Reisi L~tfl Kır· 
Öğrendigıme gorc Ticaret Vekille- Ben Tı.ırlngpalıuı otellnde ıdfm. dar dUn tUtUn depolarını gezerek bu 

tının tcsbit etmış olduğu satış fiya- ı Amma 0 gUn benim hasmım olan lh· ralarda pasif mUdafaa bakımından 
tı memleketin hugunkii şartlarına rahım Hakkı otelo gelmişti. Bana bir vücude getirilmiş teşkll!tı ve ekip· 
tamamen cevap verecek mahiyette- fenalık yapacağını tahmin ettiğim• 1crın faaliyetini gözden geçirmiştir. 
dır. !çın oradan ayrıldım. Telefon eden 

Odur. Dly6rdu. 

TAKViM 

3 İlkteşrin 1940 
PERŞEMBE 

YIL: 1940 - AY: 10 - GUN: 2'76 
, RUM1 : 1166 - EYLt.iL: 20 

H1CRJ: 1869 - Ramazan: l 

\'AKİT \'ASATI EZANI 

GÜNEŞ: 

öc;LE : 
İKİNDl: 

AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

:i.39 
12.03 
15.20 
17.49 
19.21 

t.20 

12.08 
6.14 
9.30 

12.00 
ı.ao 

10.30 

Muıiakeme şah!Uerin ç&tınlması 
içln tAlik edildı. 

BlrÇocuk izim oparırken 
Pencered n Dişti 

Beşıktaşta Ç'ırağan caddcslnde 70 
numaralı evde oturan Avnlnin 13 ya
IJındakl oğlu Süreyya Uzf.ım kopar
mak isterken pencereden dUşe.rek 

bacaklarından yaralanmıştır. 

~ 

Demir Banca Altı11da 

Kalmıı 
Tophanede oturan ktımUr amele· 

sınden ibrahl.nı oğlu Hüseym Kasm1 
pacıı. açıklarında demlrU bulunan 
Ülker vapurunda çalışırken üzerine 
büyUk kanca dUşerek aag kolundan 
yaralanmı~tır, 

Yeni camide 
Dükkanlar Çöktü 
Yenicamfde 24, 25 ve 26 numaralı 

dUkkAnlar dUn sabah saat 9 da ani 
olarak çökmü .. leı-dlr. 25 numaralı 

dUkkAnda bulunan bıleyıcı Hamdi 
dükkA.nı çökerken dışan fırlıyarak 

kurtulmuştur. Diğer iki dUkkAn ise 
belediyece ıstimlAk edilmiş olduğun
dan boş ve kapalı bulunmakta idi. 

OtobtıslerlD Yola 
Değlf tirildi 

Beyoğlundan gelen otobUslerln Mo· 
yit yokuşundan geçirılm"ııi mahzurlu 
oldugu anlaşılmıştır. Badema otobUS· 
lcrin Şışhane karakolu ve Bankalar 
caddesini t.8,k1ben lsta.nbula ceçme -
len muvafık görtilmUştUr. 

Portakaldan Başka Birşey Yoktu ~-MAVö---.... tarafa baluyordu. Birdenbire gözü bir adamın eline lllştl. 

Sol elinin kficilk pnrınağında hlr ııırıanta 31lıük parlı~or
du. Herif brr an ıı:tııdc kalabalığa karıştı 'e ka~ boldu. Bet
ti hlıli saçına saçma hoyleıılJordu: 

Van Blond t1athl bir neı..aketle: 
- KıJmetli dostumuz. Bettl'nln ber da\etllsl buraya ho" 

gclnılştır, dedi \e yerine oturdu. 
Betti şimdi l\laear Opera artisti.De yaklaşarak John'u 

takdim eıtl) ordu. 
,Johıı öıılirıılc cgllcrek: 
- Oün Rk!jllnı Fau t 0(.ıera!lında ne kadar fıwkal&de idi• 

ıılz! Uc•dl. 

- THşekkiıl' ederim, çok naı:ikıdniz .. 

PORTAKAL 
YAZAJ.'ll 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Renan AE. YALMAN 

19 -

- Van Blonit ne ~ik adam, değil mi 'l 
- l<.."let ... Buraya ıll sık gelir mi? 
Bet ti glilerek: 
- Londnı.da yaşamaı'lı~ınız na&ıl belli .. \ 'an Blon(I (Mavi 

Porfokıı.1) barının ahlhi<tlr. 
,John hu esrar kilph heriften her ~ey Nıkllyorıtu. Bar ııa

hlhl olmasına bile hnyTet etnıedl. Fakat Bettl'yt dalın faıla 
,Jnhn, Kriska'rıııı yanına oturd11. Şimdi kar~ı!!ında duran 

knıJınla bir akşam eV\111 ahnede MarKJ"lt. rolllndekl kadın 
nrnsındı~ ne hUyUk fark vardı! 

bir barda t.aşımıya nuıl cesaret ediyonunur.. Ya ı;alar· ı>oyletmrJı:, Hollandalı pırlanta kralı hakkında daha faıla 
lana... maltımat almak istedi: 
Krfıka başım geriJe atarak k&hkahalarla sUtdU: - Nasıl oluyor da bu barı n 7.flngln adam l~lettyor. Ben 

.,ahncdekl 11arı orgiılcrl )erine şimdi h_aşında im ilah - Burada mı çalacaklarf ~qrada ha ... Bu güzel işte... onu pırlanta kralı zannedl)ordwn. 
buJ<leler 'ardı. Fakat halinde yine Faust'u teshir eıtlp el- Fakat Van Blond kulakına derhal hlr ,,ey fısıldadı. Knh· - Ö)ledlr. Fakat bakmıı: Bu kadına, bu Macar artl!I· 
nıas hedl)C alan Mnrgrlt'ln hail ,-arılı. <,".llınkU imdi de f!• kahuı yarıda kaldı. ı;trafta bir ırurllltü ~bl bir ı:eY oldu. te para mı dn)nnır! Kuyumcu dUkkAnına bcnd)Or her 
linin, kolunun, ba .. ının tıer bir hareketi etrafa bir pırlanta Bunun mahl.yetinl anlaınıya \&kit kalmadan <·az.bandın pa.- tarafında pırlantalar \ar. 
)afmuru gibi ''tıklar ll&Çıyordu. Onda sanki ıraust'tnkl ı:eY· trrd111 daha lı!kim bir şekle girdi. Tam o aralık da Betti - Fakat bu barı işletmenin .aırn ne olablUr! 
tana uyanık dün°ynrun bl\tun pırlantalarma mnllk olan bir yanına ıelerek: netti sarışın bıı.'irnı John'un omusuna dayıya.rak: 
?11a.rgrit yahut da ı.ondrarun btlttin mUce' lıcrcl dUkkAnları· - Haydi dans edelim, dedi. - Canım ben ne bileyim, işte 1.şletJyor. Galiba bir kerre 
nı dolaşarak lııtt'dlJ;ini toplamış olan arsı;r. bir çocuk hali Bir an sonra Johıı kt>..ndinl dans eden çiftler arasında bir bardan onu ko\acaklarmlf. 
, ardı. buldu. Mtizlk patırdıh ,.e şen hir ha,·a cahyordu. Herkes - Nlcln? 

\an Blond'uıı ara htra Kritıka'ya. bakı,ıarına , e nmıızıı· kendinden g~mi<: ~bi idi. Fakat John gözlerini ve ktılak- - Azizim, fazla meraklı görliııiı) orsunuz. Anıma )ine 

1111 okşa:'.! ışına bakılırsa ft'ytan rolünli onun oynııflığı rler- larını açık "ulımdunnıya ıumıetmlttl. Her ne kadar Betti hafif tertip anlata)ım: Bir kadın meııe1e61 yüziınden reza-
hal gfü~c ı;arpı~·ordu. Kııdın John'un ı;anki hu ıliış!inct'lerini hlr dlizlye konu,_n mii'r.'lç bir dıın&oz iııe de John genÇ ka· Jet çıkarını~. Kapı ı'lışlll'ı etmek lstcmitler. Ru \ak'adan 
anlamış gibi: dının !öılcrlne eh<'mmlyet 'ermiyor \'e etrafı tt'tklk edl- Konra istediği maskaralık \C rezaleti yapabilmek için hu-

- Elma!llnrmı giızel detu ıni '? Dı~e ı;ordu. yordu.. hll!iİ bir bar ııalıibl olmak bıtcmiş. Zengfıılik, ne ola<:ak. 
- Siz.inle tekrar hultı!hığuma ne kadar meınnunwn, Buraya istedlfl elbl gelir \e 1 tealglnl yapar. 

John kahahalll gibi kızararak: 
btl&enlz.. - Fakat... ' 

- E'et, ben de onlara bakıyordum. Çok l'Uı.eı .. Diye Be · 'bi b. t 1 h iltif t. J b ad u k - nını gı ır aşra ıya u ne n .. o n fazla bir ,ey soram ı. ç n ıı eaz susnıu"• dllll!; bft-
kf"keledl. - Çok şükiir, hiç de ta,ralı dl'ğilslnlı.. nılştl. l'erlerlne dondiller. \an Blond bir milddett~nberl 

~cnelık 
Kadın, t•ahll bll' çocuk halile: J h _ .. G n~lık 8 aylık Aylık ~ o n bu Jui'·"" sö1lere hiç ehemmi) et \ermi)or, bir ta- John'a dikkatli dikkatli baklyordıı. Birdenbire elini mıısa-

•

1217010 ...... 114110 ...... s.oo .. K•r• . ....,y.okllltu•r I ...... •i_~.p.sliiiiid•e•ııaııiiiıiııb•lc•l•e~l~m~a~~~ .. ~l~~.n~~-e.._3~~~1a~n~ı-~ı~l~·o~k•.•I•>~ed-i~.iiilji!İiii!iıiiiii~r9a•ft•a•niiiııidma+n~iiiiiiediiiıilJ9o•r•,•h•lr~taiiiir•a~ft•a•n•d•l•ğ•e~r•d•a•n"'!""ed--c•n•le•r•l•d•lk•k•a•~_.iiiiiSiın•ı•n•U•ı.~e-r•in•eiiiiod•a•J•ad•ı•.•••o•liiııiiıcl•lnliiiiiniiiiiktim·•~Uk--•parma~~~ğı~n~d~a:b;,,lr pır-- Görüyonını" fakat bu kadar kQmetli ŞCJlcrl böyle le hU7iiyordu. BetfJ'nlıı çıJllak otnuı.ıınıın Uzcrlnden dort lanta yUziik \ardı. (Arkası var) 
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iye· Kendi 
stanını 

-..-~I k Ediyor 
Belediye, Aksarayda Karakol 1<a~ 

şwnda, SUtçU bostanı ısmllc ınartl 
bostanı lsUmlAk cdıp park haline ge
tlrmlye karar vermiştır. Ancak tJ\I 
bostanın ısttmıa.ıc muamelesi ıçin ç•· 
l~llrken bunun dörtte Uç hfssesilllll 
bclcdiyeye aıt olduğu ve şimdiye 1<9• 

dar b6 tam işletenlerden kira par,sı 
alınmadığı anlaşılmıştır. Belediye bit 
taraftan bostanın istlmltıklne çal•· 
~nrken d{ğer taraftan da, bostııJl111 

imdiye kadar biriken kiralarını tııl1' 
sil iı;ln mahkemeye mUracaat etınW 
Ur. 

Sahte Nüfuslu Bir 
Dilenci Kadın Tutuldu 
Zabıta memurları Bakırköyde dl ' 

Ienmekte olan bır kadını yakalaınıf 
tır. Bazan Hayganuş bazan da ı.1art· 
ka ismini taşıyarak dilenen bu I<S' 

dının üzerinde Şakır kızı Servet adı· 
ne. çıkarılmış b1r nüfus kAğıdı ile 
632 lira bulunmuştur. 

Sahte ni!Cus kullanan Hayganıı• 
hakkında tahkikata başlanmıştır· 

Davet 
lıava R:urumuna tstanbul vıı1yetl 

kaza, nahiye fdare heyetlcrlrıın 1)8.Ş' 
kan ve azaları bugün saat onbe~e 
Cilmhur yet Hnlk Partisi \'i!Ayet 111tt 
kezi binasında toplanarak hava i<U' 
nımu mesaısı hakkında gtırUşıneler· 
de bulunacaklardır. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Bir Ramazan gunrı. iftardan soıı· 
ra, ahbaplar arasında Rrunaf.aJI 
hallerin!.' ait bazı ı;özler geçer1'eıı 
lı;lerlndrn biri: 

- Geçt'n akşam, hlraı. erken of• 
ra~a oturmuşum. Saat.e baktım. lf• 
tara daha yirmi dakika kaldığı1l1 

anladım. Bu müddeti geçlrebllntt1' 
için hokka kalem istedim. Getirdi· 
ler. Oturdum; iftar topu atıııncQ .. 
kadar bir musaf yazdım! 

I>eylnce, hazır hulunanlar haf· 
retle blrhlrlerlnc bakarlar. 

Bu sırada diğer bir zat anıatmı· 
ya başlar: 

- la1ümu !ılinh:, bendeniz~)' 
lerhe)1nde oturuyorum. SlrkecJdell 
sandnln bindim. l\leğer, \akit pe1' 
gt'9nlş. Tam Tophane önllne gel' 
dlğlmlz zaman iftar topu patlan ... 
mı?. Çubuğu doldurdum. Bre rne· 
det, sandalcı kibrit, dedim. Bayırt' 
lok, oombmı nlınea aklım başutı• 
dan gidi~ ordu. 

Tıım o sırada gelen bir dalJlh 
sandalı Toph::ıne camllnln mi~ 
!eri hizasına ı;ıkarmaz mı! Herneıı 
('Uhuğumu ıııattım. Kandlld".n ~-atı' 
tını. 

Dt'r, demez; yil'ml dakikada "'' 
mu:ınf l azdı~nı iddia eden ı&t 
mUstehrlyane: 

- Amma mUbaliıga ha. .• 
Deyince. otekl: 
- 1n:ınmazııan znh Mlnlzln ~· 

dıft musaf çarp m. 
Ce\abmı \erir!. 

,. 1'· 



• Moda Sahasında Bir 

SiYASi 

AmeriKada 
ahili Düello 

l 

r 
İstiklal 

uş! • 

• • 
etımız Ramazan 

Yazan: B. FELEK 
M übarek olsun. 

Ben her ramazan başın
da bu mtibarck aya kargı olan 
hurınet ve muhabbeumi izhar 
etmekten kend.imi alamam. Bu
nu sade bir vicdan borcu öde
mek ıçin degil, çocukluğumdan
beri bana tarif ı muşkul bir se
vinç vermış olması yüzunden 
meydana vurmakta a,> n bir haz 
duyarım. Çünku ramazan, arka
sından gelen bayramın sevincin
den başkn ayrı ~ır şevk ayıdır. 

utahhar Şerif iyor ki : "Ben Beşiğimde Ağlamışsam 
Muhakkak Yok Yere Kaybolan insan Kıymetleri İçindi.,, 

~ n:e~ikanın umumi seçimi 
lk ıkınciteşrinin uçündedir. 
t ı ı Partı arasındakı mücadele ar
t~ 

1
aon haddine gelmiıtir. Her 

tnr u aılilhlarla son ve umumi Geçenlerde bir baımakalemiz-1 aşağıya geçirlT\eyi faydalı bulduk., tüd hazırlamıştım. Bunun rötuş-
tc~~dan muharebesi verilmek- de ihtısas işlerinin meraklılarına Görülüyor ki Mutahhar $erif için larile de meşgul oluyorum. 

ır. ve dertlilerine kıymet vermek lü- hapishane ıslahatından başka bir Benim bu sahaya ait ali.kala-
k Kiın kazanacak} Bu suali her· zumu~dan bahsetmiş, buna bir mi alaka mevzuu tasavvur edilemez. nm o kadar derin ve kökleri o 
~eı rnerakla soruyor. Çünkü A- sal olarak da eski Cezaevlerı U- 1 Vazifesinden ayırdığ bütün boı kadar sağlam ki sadece bu İJ için 
tu~rıkkanın dahıli diidlosunda top mum Müdiır Muavini Mutahhar zamanını buna veriyor. doğduğuma inanıyorum. Be§İ
b c kullanılmamakla beraber Şerıfin halini anlatmıştık. Mutah· Mutahhar, mektubunda diyor ğimde ağladımsa muliakkıi.k ki 
C:d rnuca~ele umumi dünya mu· h,a.r Şerif ceza sistemine ve hapis- ki: m&hkiım ıstıraptan, yok yere kay-
tc k~leaının miıhim bır safhnsını hane ıslahatına hasrettiği bütün bir cİlerİye inanan insanlar ıçın bolan İnsan kı:Ymetleri içindi. 
d '· ıl ediyor. Geçen harpte ol- hayattan sonra kendi ihtısas sa- her düşüşte, her ıstırapta bir fay· Otelimin penceresinden Kar& 
il U,gu gibı, bu defa da Amerika· hasından uzaklaşmış, posta mü- da vardır. Şarkı ilk defa görı.iyo- hapishanesini görüyorum. Bura· 
kın. tuttuğu ve tutacağı yolun fettişi olmuştur. rum. Buralardaki cevlerime> ayı- sını bir, iki gÜn evvel ziyaret et-
t a~ı netice uzerine pek büyük Yazımız"çıktıktan sonra Mu- rabildiğim zamanlar benim için 1 tim. Baeit bir tasnif usulünün tat· 
ea~ı olacaktır. • tahhar Şerifi yakından tanıyan· büyük bir alaka kaynağıdır. )imi bikı ve teneffüs saatlerinin prog· 

Moda deyince Paris hatıra ge
lır. Paris bugün dünyadan kesil
miı, işgal altında bir yerdir. Pa
ris moda hakkında artık emir ve
remiyor. Bu sayede de her mem
leketin kendi zevkine göre kadın 
kıyafetini hazırlamasma ve moda 
istiklaline doğru gitmesine imkan 
hazırlam~tır. 

Bizde bu cereyanı Selim Em
re adında genç bir senatkar tem
sil ediyor. Dün k-endisile atölye
sinde karşılaıtım. Kendisine ilk 
sualim: c'f erzi olmak nereden 
aklınıza geldi?> diye sorm1k ol· 
du. 

I akat umumi surette aldanı- lardan mektuplar aldık. Bize te- usullerle olmasa da, umumi ola· ı ramlaştırılması hakkında salahi- Bana cevap verdi: 
ln bir nokta vor: Roosevelt ka- min ettiler ki Mutahhar Şerif, rak jklimin ve eski yeni muhit yetli zevata bir, iki kiiçük tav&i- - Heves ettim, merak ettim. ""-"'-,""!M!lJ:'. 

~nırsa veya kaybederse Ameri- yeis ve fütur getirecek adam de- şartlarının yarattığı hususi suç yede bulundum. Bu sayede disip- Londrada dört sene terzilik ve 
anın esas tinin degışece· ğildir, her hakiki idealist gibi v~ziyetlerini tetkik ediyorum. Bu im tc dbirlerinc olan ihtiyacın a· model çizmek, daha doğrusu mo-

ğinı .. dsıyase B f 'k ' d l k .. ·- d' Ç()' c.anne enler var. u ı ır makus talihe cesaretle göğüs ve- sayede tecrübe saham genişliyor. z'l' ' ası mümkün görünüyordu. e yaratma sanatını ögren ım. B Ya.nlıştır. rir ve her yeıs verici vaziyetten Vakit buldukça Hopkinsin kendi H..ı mektubu yazdığım sırada, Gözlerim duvardaki uç diplo- Moda mucidi Selim Emre 

il 
Ugun Roosevelt'i namzet ya- yeni bir imanla çıkar. sahasında iyi bir eser o1duğu tes· Kars hapishanesinin uzaktan ~ö- maya takıldı. Biri, Londra terzi-1 . k'l ,_ f 1 k k 

an d V lk . o·· 11.1 hh Ş 'f' k d' d 1 H h l d' lik mektebinden kadın ve erkek bır şe ı ve ı>ıya et o ara . ·eme-
a..A c-mokrat partisıle i iyı un, " uta ar erı ın en ı- !im e i en « apishaneler ve a- riınen manzarasına göz erim ı- d k d l :-.e d d K b k b K k b terzisi olarak alınmı" bir diploma, rin e ve ya asın a sarı a tın ren· 
ı. n cumhuriyet pıırtisi hemen sin en e ta arstan ır me tup pishane binaları> adlı kitn ını in- kildı. üçü iken öğrendiğim ir " d d · · h • d rıcr d f ld' M k h "d' F k b' . 1 dig-er tarafta model yaratmak, gi m. o en. en. çızg.ı a. ; ln e mev .. -

ıneselede ayni milli he e - ge ı. e tup ususı ır. a ·at gllizceden tercüme ediyorum. şiirin ır mıııraı, en gür ııesım e l d 1 d 1 k d crı k k d d d b d krokı' çı'zmek husuııunda ehliveti- evı ervış erı . ızı mış, tıp ·ı o-
n ta ip ediyorlar. Amerika- bir iııi en ıne ert c inmiş ir Evvelki sene Yunanistıında bu- içim en ta:ıtı: " ın nulli mudaf asını yenı esas· adamdaki kuvvetli azim ve ima- lunduğum sırada Elen ceza ve ıs- «Sanılmayan imanıma mev'ut ni gösteren bir başka diploma.. nüyorlarmı§ gibi .. 
ar u b .. d· - · . . b ' 'k' f k lan .e • Selim Emre, sözüne devam et- Sonra koleksıyonun ıbelkı. en 
r' zerinde kurmak ve mec u- nı goster ıgı ıçın ır, ı ı ı rasını lah sistemi üzerinde kü~ük bir e· o ati» güzel bir parçosı olan {Cazıp) 
ıtı askerligi tesis etmek hususun- ti: isimli sivah kadife gece elbisesi-
\a aralannda hı',.bir fark yoktur. - Londradan sonra Pariste " ' ,.. [O) {kit O a {§) (kft d 1 R f ı·· d nin önunde belden a~agwı doğru t'lıerıkanın maruz oldug- u teh· ~ ~ e::::ı O'\// P.:=I aa e ça ııtım. a ae ın yanın a .. ..ıt ) A 61 A ~ ~ U U k ld inen lale ve yapraklarını canlan-

c eri her ikisi de ayni hassa- " a ım. h dıran bir icleme var .. O da eski 
,· etle görüyor. Her iki taraf, Selim Emrenin babası mi.ı en- .-
• ıhv f · dis Bay Haydar anlatmış: Oğlu motiflerden alınmış bir fıkir ... 

er siyasetinin za eri netıce• Ô SA 1 w Koleksiyonun rogw unu sokak 
... de di.ıny"da umumi bir ciddet ı • •• ,, B BREK herkesin yapmadığı bir mes ege ,, 

"' :r k b' - k · t kıyafetleri, sade, zarıf tayyörler. 
,_e tahakku'm hu"kum •u" receg-ine girme • yeni ır çıgır açma ıs e· -• .. J h d' 1 her yerde, herkesin giyebileceği 
e tek başına kalırsa Amerika· 2 Gecenin birinde, derJn ve rahat 1 rarıı dikkat etmek, bir ~ın dOştıf, miş. ki kardeşi mü en_ ıs 0 m~O· 
n · · b k b bir "'""' t ı ı d dU edlM 1 "" O basmakalıp doktor, mühendıs, mantolar teşkil ediyor. 

gunun birinde una ur an uykunun ''erdiği s ...... ne ç n e ~ ıo•n araş •• rm.aU ltu.mıı1ır. k Koleksiyon virm.i iki parr~dan 
Cceg- ine kaı'ldı'r. Dahili siya- bulunan insan birdenbire belinden Böbrek tnşlannın kat't te,hl!ıl idrar kimyager veya memur olma tan- " r-t · d h d - d mürekkep sonbahar elbiselerinin 

.. lte bile farkları azdır. Roose- başlayıp karnına doğru yayıla.o tid· muayenesi \'e röntgen t.etklkle.rl lle- sa terzi, a a ogrusu JllO a mu· . 'd 'd Y 1 b ' ' 'd' l k · · 11..1 l k f resmıgeçı i ı i. a nız ir tane-
e t İn irtima"ı ıslahatı artık A- detll bir ağrının esiri olur. Blittin dlr. Taş sancısına tutuJanlarm çok, cı ı o ma ıstemış. 1) em e e ı· rn " · d · d' k d ·· ·ı · sini göremedık. Satılmış. Ve sa-

" erıkaya mal olmu•tur. Muhalif rahat \'e sıJıhatl bir anda bosUJOl". Clefa, idrarlarının tortu unda bol mız e şım ıye a ar goru memış ... a v • b' 1 k tın alan da, elbisesinin başkaları-
rtj iş ba•ın• gelince bunu de- Bu sancı dakikadan d:ıklkaya tldde- mlktarda kan vardır. Bu kan. gözle yenı ır mes e · .1 . d g

1 
• .. .. B .. ·- t w • • k na gösterı mesıne müsaa c ctme-

§tıremez. Planlı ekonomi tini arttırarak saaUer<'e sürer ve tına- veya mikroskopla, pekAIA, görülcbl- - ugun gos erecegınız o-
Pre 'b ta k b.. ilk bl zap eri lir leksiyonun bütün resimlerini ıiz miş. 

nsı İni bile ıkısmen kabul et- • ya pe uy r n ..... r. • Tabii salondaki muhaverclerin 
rn~ğe rnecbur ola~"ktır. 

10 
Böbrek sa.ncılıırmın hcldmllktc Röntgen. t""ların mevkilnl, a~ğı- mi çizdiniz? diye sordum. . r. .... ..., - H · · d d' G'" kıı çoğu bu elbise uzerine idi. Me-

l 
ı:.ğer Amerikanın du"nya ic· 

11 
pek çok sebepleri vardır. Bunlardan ya ldrnr boruJnrma veva sidik torba- - epsını, e 1

• orece • " " · l raklı Bayanlar: «Acaba bu ıatı-

lcrıne mu"dahale·ı· bakımından en m-l.uru böbrek ta•larıdır. Gıdn- sına doğru düşüp dü•medlklerinl mü- niz. Hep yepyenı şey er·'· " ....,... " ., 1 d h lıp da görünmeyen elbise ne 1pla-
{''. taraf arasında az, çok bir Soldan Sap: ı - Minik bir hay· larımızilan hfuııJ olup kAndn erimiş ltemmel bir surette gösterir. Onun 1- Sonra bir sua a a: bilir?> diye birbirlerine soruyor-
rar,.,. varsa, cümhuriyet partisi· van - Şeffaf bir madde 2 - Kokulu bir halde bulunan, tuza benzer, ba:ıı çtn böyle sancılı hallerde her iki - Nereden ilham alıyorau- lardı. Bir tanesi: c:Belki de dik-
c:ı)~ :r1.idahnleye daha tarafdar bir ağaç _ üc _ Bir hayvan yavrusu dslniler, böbreklerden ııil:ıillUrken böbretrtn. idrar borularının ,.e eldik nuz) kati celbetmek ve caka yap~ak 
t 

Uguna RÜphe yoktur. Bu par- "' _ Sual _ Pus ~ _Mefhum • No- birkaç hücre par~ınm etrafında torb:ı.sırun birden tetkiki r<ık mün - Güldü. Beklediğim cevabı ver· d d ı b ,.. o '"' içın yapılmı§ bir şey ir I> de i. 
A. ıi~uk sanayii temsil ediyor. ta 6 - Felfıket 6 - Göz rengi 7 - toplamrlar ,.c yavaş ya,·aş büyüye- slp olur. Şiddetli bir böbrek neısı di: Bu sözleri tabii Selim Emre duy-
llnk:rıka büyük sanayii, ihracat McŞhur Yunan h!ktmi 8 _ Renk • rek ~lan teşkU ederler. Taşların kıırşııımda ba.6taya yapılacak ilk iş - E!ki Türk renklerinden ve muyordu. 
""' anlannın serbest ve emin ol- Mabut 9 _ Hükümdar meskeni • Kı• hasulUnde bünyenin bUyttk rolü tar- ıucak bir yntakte lstlrahtlttlr. Ağrı- motiflerinden ilham almağa ÇA· k ·••a 1 Koleksiyonun seyri bir buçu 
ı sına çok kıymet verir. Bunun vam ıo - Dcdcağacın a,arkı cenu- dır. yan yere, kuru 'eya yaş şekllde, 61" lıştım. 5aate yakın sürdü. İki salon dolu-
~ın Yarınki dünya nizamının b!.Sinde bir lskele • Blr uzvumuz - Böbrek n:ıhlyeslnde flddetll bir ağ- cAk pan nnan )"apmıık bUyUk fayda Küçük kartlar üzerine model- su meraklı seyirci vardı. 
rncrikanın hayati ihtiyaçları- Nota 11 _ Boden _ Büyük pazar. nya tutuınn her insanda, mutlaka., temin eder. Hele sıcak birkaç otur• lerin isimleri ya~ılı idi. Bir kısmı· E 

:a Uygun olmasında mutlaka ıs· Yukarıdan Aş:ıtıya: ı - Temel -1 taş ,·ardır denlleme.:ı. ?UnkU birçok ma banyosu pek iyi gelir. Ağrı din- nı işaret ederek: R. • Y. 
k~r eder. Bunu temın için feda- Elçlllk 2 - lnaatı - lıtwe - Sual 3 - ll~nplar uı damar bU:ıUşmelerl de 1 dirici 111çlan ağızdan o.lnın.k ,·eyn şı- . - Şunları, dedi, Türk desen
arlıklara girişmeğe demokrat Bir hayvan - Fransada bir nehir 4 -1 böbrek sancılarına seoop olnbUlrler. :rmgo. ettirmek rahatlık \'erir. Yal- }erinden çıkarttım. 

eartiainden daha kolay karar Sahip • Kuru soğuk 5 - Pişmanlık Sancılar, yaban~ı bir el lm olan nı:ı ııtyonlu UAçlar kullanmak iyi Nitekim bir tanesi (Derviş) is-
erebilır. 

6 
_ Büyl\k 

7 
_ İkinci olıı.rnk 8 _ tn.şın vücuttan atılma~ı için bübrt:ğfo değtldlr. Çünkü bunlıu idrar 3·olları· mini taşıyan ~lbiııe, rengi, biçimi 

Roo l .. k 'ht" \e idrar yollarının müdafaa lıııre'kf't• nın b:ıreketlerlni durdurarak taşların ve u"zerı"ndekı· •ü•lerı· ı'tı"b .. rile bir rn 
1
. seve t ın azanmaaı ı ı- Uzaklaştıran _ Nota 9 -+- Ruh - Ta• .. " .. 

a 1 ku l'd" F k v·1ı-· . lerlne alt bir refiekısttr. Ondan dnla- düşmesine ve vUcuttan atılmatıına mevlevi dervişinin kıyafetini an· k VVet ı ır. a at ı ,.ının ze deMl 10 Kı!a zaman • Bir eda-d~ıanmaeı ihtimali yok değil- &• 71 her böbrek &ııncısmdan IOn~ ld- mfıni olurlar. Dr . .NURi ERGESE dırıyor. Tabii modernize edilmiş 
k~r. Her halde şurası muhakkak tın kısaltılmışı • TUylU kiUın 11 

..... 

t/i Yilkı kazandığı takdirde in- Pek uzun bir koşu - Mevcut. 
nı tereye Amerikan yardımı· DUı<."KO BULl\IACANIN HALLİ 
ğın azalacağından endi!ie etme- Soldnn Sağa: 1 _ Karınca: Dam 

~vvur edilemez. 3 _ Fener; Rur 4 _ J<'ıncan 5 -

lnh' V k'I' B d Fen; Ebedi 7 - Azade; Buz 8 -
ISar 8 1 1 Ursa a I Şimşek 9 - Lök; Yasak 11 - Kın: 

UN DIEVRüALEMö 
111/HRI BELLi Yazan: 

• • 
ZI 

Çukurovada Deneyiniz 

7 k er e 

lira 
ADANA DA 

lta'eUrsa, 2 (A.A.) - İnhisar Vekili Maharet. 
l' 

1
1
f Karadeniz dUn akşam Karaköy Yukar~dan Aşnğıya: ı - Küf: U-

c:ı uyıa hrim v ı l>ar şe ize gelmlştır. eki 1' faklık 3 - Ren; Aşkın 4 - Efendi 
:I' l tı tnUfcttışi ZUhtU ile Parti vıl{l

Çin Ye • 
Çekiliyor. 

AllŞlyOrLİm 1 Teşrınıcvveıde ıııııı Pıyango A-
danada çekiliyor. BUyük ıkramlye 

Yalnız bu yemek bUfedekınden fark- biliyorlardı. San Franalııkoda iken 60.000 liradır. Dikkat edın. Çukurova 

erın e 
cı: reısı, belcdıyc rcısl. polis VC' jan- 5 Narin; Ema 7 - Ece; Beyit 8-

1a t'rna kumandanı Kazancıda karşı- Abluka 9 - Dertte; SC'l 11 - :Mersi-
tnışlardır. K k ye; c . 

BUtUn dünya sinemacılığının eşsiz, rakipsiz ve emsalsiz fllml 1 
Bır su gibi mtlyonle.r akrtılan cihan şahC!!eri ..... 

EROL FL V N - OLIVIA DE HAVILAt~D 
Tlirkçe tabii renkli 

BU 
Akşam 

Sinemasın da 

~US\ıst Jl~vc: 1 A N Ş T Ü NE L 1 (Türkçe) 
urnaraıı yerler1n evvelden ıaıpatııması rica olunur. Tel: 48595 

lı idi. Filipinli ahbabını bu yemeği gazeteler Amerikada seksen sene kal 1 . . 
- Ne var? ağzına koymaktansa kırk sekiz l!la- dığı halde (orayt), yani peki kelime· rüzgar tutmaz. Orada sızın, tahıniz ı 

- 20-

- Yangın, yangın! at ne; kalmayı gözüne almıştı. llk ta· sinden b~ka tek kelime Amerikan- de kozalar ıçlndekl pamuk gibidir. 
Biraz sonra gidip yangın y9rlnl dışta kendisine hak verdim. Amerl- oa ö~nmemiş olan doksanlık bir Dağılmaz ''c sa,TUlmaz. Hemrn şim· 

gezdik. Bizim koğuşta yere dUşeıı bir k ... da ı"ken bı'""'ok kere Çin lokanta· f"'• lid b h t ı d" ~h d « .,, Y-!n en a se mı~ er ı. '°"n o za- dl en (4) Ura verip bir bilet alınız. 
sigara çadırbezlnden örtüde manda larında yemek yemiş idlm. lo~akat bu ma.n bu hikAveyl epey mUbalA .. alı 

,. ll k d r yer yakmr•tı ._, .. Ve taliinıze o engin Çukurovanın o 
guz a 8 .,. • o yemeklere benzemiyordu. Meğer on bulmuştum. Şimdi ise bu koğuş ar-

Taft vapurunda sey&.hntimln son lar sahte, bu ise asıl Çin yemeği 1- kada.şlarımı glirdUkten sonra gazete- güzel talilnl ekleyın .. 
gtlnlerinde UçfincO şMt:en bfüıb!ltUn mlş. Bır Çin lokantasında hin usta- ye hak verdim. Aıı'aneye sadakat 
çekinmek icap etti. Artık tayfa bü- lıkla hazırlanmış bir eti alışık -0lmı- bundan fazla olamaz. Bu yoleulıı.rın 
fesine de gidemez oldum. ~ayısı nr- yan yabancı <kokmuş" diyerek atar. g!Szc çarpan d~e.r bır halleri, içlerin· 
tan suç ortaklarımı tehlikeye kr Y· Halbuki o fena !(Oku en nadide ba- den birçoğunun kumara fazla dUf
mam8.k için mümkUn olduğu ka®r ha ti edil işti Ze kUn olmalan idi GtınUn yirmi d!Srt 
ihtiyaUı davranmıım ltızımdı. ·:a"- ra a elde m r. vk terbiye 
dım etmek istıyen gemici arka-:laş- cdıldlkten, alrştrrıldrktan sonra in- saatinde Çınlilerin Maeong dedıklerl 

d san Çin gıdasını hiO birine değişmez. oyun devam · eder dururdu. Masanın 
ları başımdan savıyor um: 1'"'k t ı altı tı k ı Ustlinde aylarca emek ve alın terlle 

ı-. üçUncUde işimi yo1una koydum. · .. a ıı:evk ~ rma çin zaman 
Artık bent merak etmcyth. Yemek Uı.zmıdır. Dalgalı bir deniz ortasın- kazanılmış gfindelikler dönerdi. GU

dn pis kokuhı havasız hır y•rde ı-. vertcde bir ..t•n on il". on dört y11.~-
fnlan getirmeyin rnhatım tyldir.. ~ • ., E-"' " 

Yaptıkları ~ytllkler ~l'lk Ull bile.. te bu Çin gıdasına tı1k deta olarak lannda bır Çinli çocuk gö.rdUm ağlı-
Yalnız U UncUde nhatnn dediğim başlamak pek hoş b r şey olmuyor. yordu. Sebebini sordum: 
kadıtr lviç değildi. Havaili kamarotun t Çinliler ve Jıtponl.l!r sofrada ka~ık - Neden ağlıyorswı? 
ardmıile l<oğu ta yemek yiyordum. çatal bıçak yerine ıkı ince çita kı.Illa- - Kırk dolar kaybettim. 

TEŞEKKÜR 
Se\•gllı refikam, Muazzez Valde

miz, biricik hemşiremiz Bayan İK
BAL AKE\. n vefatı dolayıslyle fc
l!ketlmizc çiçek gondermC'k, telgraf 
çekmek ve merhumcnln cenazesine 
rt>iakat etmek aurcWc lştırak eden 
bütün ehlbba ve akrabaya ayn ayn 
beyanı tcşekktlre teessürtlmUz mA.ni 
olduğundan bu vazifenin ifasın"a sa
yın gazetenızın tavassutunu rıea ey
leriz. 

Y ş 
1 
mrlar, Bunlara ftlışık değilim diye BUyUklcı• ôyunda ka1bettiklC'J'I 

----------------------------~------------ bll!ia çatal getirm kamlU'ota: zaman teesstlrlerlnl hu çocuk gibi 

Nuri Akif Ake\, l\ler.rure 'e Ha
an Akif Akel, Arslan 'c ıaz-

113r Hikmet Berkel 

BU AKŞAJJI TORKÇE SOZLO EN NEFiS 
ARAP MUSiKiSi iLE SÜSLÜ 

. d BÜYÜK BiR AŞK ve MACERA 
Sınemasnı a F 1 L M 1 

KEL 

- Gelecek 11efer bana da çitaları ortaya \'Urmazlar. Kazansınlar, kay-
gctir dedim. Çin yemeği yiytıe k isek betslnler ayni çehreyi muhafaza e
bari tam usuuıe yiyelim. derler. şu Çinliler cidden tam ml

ÜçUncU mevkideki Çinlilerin he- nıuıile kumarbaz insanlardır. 
ınen hepsi Amerikan vatandaşı ldl- Geccleri birıncg ve ıklncinlı1 gUver
ler. Birçokları tekrar geri dönmek lesinde dolaşmakta bır tehlike yok
Uzere Çine akrabalarını ziyarete g1.

1 
to. Yalnız dikkati cclbetmemek için 

diyorlardı. Amerlkayıı giden A \'l"Upa · buralarda gezerken elbisemi giyer .,.e 
müb:ı.clrtert gibi stınat merkezlerin- ı kravat takardım. Tayfanın birinci • 
de amcleUk eden Çinliler pek azdır., nin gU\'ert-OSinde gezmesi yasaktı. 
Çinli muhacir azca ğtlndeli e razı o- Burada da hır ahbap edindim. Bu 
larak gerek kendi akraba:ıı, gerek yolcu Manlla'ya gidiyordu. 

ı~ran5ız TfyntrObunda 

KOMEDİ Kl.SMI 
3/ 10/ 9!10 Perşembe akşamı 

saat 20,30 da 
YALI UŞAGI 

Fakir ve gani bu ayda yiyıp 
İçer. Oruç tutan ve tutmıyan 
için bu ay bır alış verış ayıdır. 
Gece hayatı, bılhassa şehrin 
hucra kôşelerıne kadar bu ayda 
yayılır. 

Hulasa ıbadette hareket, ti
carette hareket ve sanatta hare
ket olur. 

Oruç, ıııhhat bakımından, 1 1 
ay hesapsız kıtapsız yiyip ıçen
lere ne guzel bir tedavı olduğu, 
her sene zengınlenn biı su şeh
rinde hır perhız rejimı geçirme
lerıle dahi isbata muhtaç olmı
yacak kadar guzel ve sıhhi bir 
tedbırdir. (Tabii bunycsi ve 
meşgalesi oruca müsait olanlar 
için). 

Sevabı da ayrı hır kazanç. 
Oruç 'li c ra!Pazan hakkında 

ne guzel fıkralar vardır! Size hır 
tanesini nakledeyim: 

lki avare Musliıman oruç ye
menin idama kadar cezası oldu
ğu hır devirde şeytana uyup o
ruç yemişler ve gaflet yüzünden 
yakalanmışlar. Derhal mahke
mede muhakemeleri ruyet edil
miye baılamış. Hakim, etrafı 
silahlı caseS> !erle çevrilmış iki 
gtinahkardan en çok ağlayıp sız
layan ve korkudan zangır zan
gır tıtreyen birisini istintaka baş
lamış: 

- Adın ne behey nabekar~ 
- Aman efendim. Ocağına 

duştum. Adım Alil 
- Babanın adı ne behey Zl" 

dık~ .. 
- Ahmet efendim. 
- Kaç yaşındasın) 
- Kırk ıki ... 
- Behey yezit! Alenen .nak-

zı sıyam (oruç yemek) memnu 
olduğunu bilmiyor musun) Se
nin Şf'"ri ~erife muhalefet had
dın mi? 

- Aman efendim l Bir gü
nahtır ettım. Merhamet edin! 

- ltıraf da ediyor. İdamına 
hükmettik! Yazın ilamını! .. 

Herif kararı giyince oraya yı
ğılıvermiş. 

Arkadan ıkinciyi çekmişler ... 
Sen gel bakalım hayasız 

herifi Adın ne? 
Artın! 
Ne dedin} 
Efendim, Artint 
Ne diye buraya geldin} 

- Ne bıleyim efendim 1 Ben 
Ali ile yemek yerken yakaladı
lar. Buraya getirdiler .. 

- Yal Yanlış! Nesara oruç 
tutmakla mukcllcf olmadıkla
nndan onlar için nakzı aıyam 
cezası varid değildır. Çık dıp.
rı !. 

Kendine Artin adını veren he
rif dışarı çıkarken, geri dönüp 
hakime demiş ki: 

- Hakım efendi! Mahkeme
nizin adaletini gördum. Gönlü
me bir muhabbet geldi. Ben 
Mi.ıslüman olacağım. 

- Yaaa 1 Güzel 1 Cenabıhak 
hidayetini ihııan etti. Gel sana 
kelimei şahadeti talim edeyim. 

- Amma, bir ricam var. Şu 
idama mahkum ettiğiniz adamı 
affederseniz olurum!. 

Hakim bir müddet dtişündük. 
ten sonra: 
. - Bir kafiri Müelım etmek 
için bir Muslimin idamdan tah
lisi caizdir. Cezasını affettik. 

Arkasından (sahte Artin) de 
kelımei ııahadet getirip Müslü
n1an olmu~. 

Mahkemeden çıkarlarken, 
sahte Artin, Aliye: 

- Ulan bir daha böyle halt 
etme! Gidıyordun tantona! Be
rC'ket gavur oldum kendimi 
kurtardım, Mtisluman oldum 
sem kurtardım .•• demiş. 

T~peba§ı Tiyatro unda 

DRAM KISMI 
3 10 9-iO Per~be akşamı 

saat 20,SO da 
OTELLO 

Buglln Halk gllntidUr. diğer bir Çmll tarafından işletilen _ Kocam oradadır, dedi. Onun ya-
blr c;Amf1..91i'hai'iede veyahut bir lol{an- nına gidiyorum. Ya sız nereye? Dl 

hakık1 hayatından alınan sahneler, muaz:ıam mizansen 

BAŞ BOLLIBDE: 

LEYLA JılURA T- YUSUF VEHB/ 
Aynca· :ı.~oKS dUnyn havadisle>i gazetesi 

tada çalrşmayı tercih ederler. Hele ..... Ben Japonyaya gidiyorum. 
çamaşırcılığı Bırleşik Devletlerin _ Kaç gUndlir vapurdayız. Sizi 
birçok yerlerinde Çınlikr inhisarları ılk defa olarak g!S.tüyorum. Nerede 
altına almışlardır. saklı ldınlz? İkincinin de, birınclnln 

Amerikada senelerce kalmalarına de .yemekhanesi bir arada ... Size ora
ratmen Çinli yolcuların iı;ltıde 1ngi- da da rasuamadun. üctıncilde de As

llzceyf doğru konuşan kimse yoktu. yalılar \'ar. 
Hele bazıları ancak birkaç kelim J (Arbsı var) 

MATiNE ve SUAREDE her yer 20 KURUŞTUR. 
Programda son olarak 

~AA[Q)~T VUV A~U 
fi'ATMA RÜŞD/ 

Ayrıca: Zengin ilılvelcr.ı::ı::::ıl!!ll!l• .. •••mrl' 



----------·---------VATAN----------·--------------·-------- 3. 10. 940 

Ankarada Koşu 
Mevsimi Başladı 

Yeni Erzinca·nın 
Plinı Hazırlandı 

Berlin Ucbucuk 
' ' Saat Bombalandı 

Leipzig Petrol Tas 
fiyehaneleri Yıkıldı 

Vişi Hükumetine 
itimatsız ilk Artıyor 

(Bnşı blrJnr'rl-.) 

etmiştir. Mücadeleye devam et
mekte olan adama karşı sempati 
duyup bu hareketi takdir etmek
le beraber köylü ve amele rahat
ça yaııayıp hayatlarını kazanmayı 
arzu etmektedir. pazar günü guzel bir spo_r gÜ· 

nü yagadı. Sabahleyin lpod
romda çok heyecanlı giıres müsa
bakaları oldu. bir taraftan da te
nis şampiyonluk finalleri oynan
mıştır. 

Ankara, 2 {Telefonla) - Er

zincan valisi şehrimizdedir. Ve
kaletle temasta bulunan vali, ye
ni kurulacak Erzincan vilfı.yetınin 
yerim tesbit eden planı vekaletin 
tasvibine arzetmiştir. Yeni yapı· 
lacak Erzincan şehrinin jeolojik 
tetkiki işi de bitmiştir. 

• 

Ankara, 2 - 30/ 9 / 194Q gü
nü akşamına kadar şark viİa) et

leri zelzele ianesi olarak Kızılay 
umumi merkezine yatırılan iane

nin yekunu 5,316,260 lira 60 ku

ruş ile 8035 Fransız frangı ve 1 O 
dolara balığ olmuştur. 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter: 
lngiliz Hava Nezareti istihba

rat bürosu salı gecesi Berlin mın
takası ·hedeflerine İnı::tiliz hava 
kuvvetlerinin tevcih ettiği hü
cumlar hakkında diyor ki: 

De Gaulle'ün Sözleri Fransızları 
Birer Birer Teshir Ediyor 

YEDiRiNiZ 
HASAN ÖZLÜ UNLARI . 

Öğleden sonra. on üç hafta sü
rl'.'cek olan zonbııhar at yarışları
nın bırıncisi ba11ladı. Bu guzel 
spor hadisesine iştirak edecekle
rın nesesini bir kat daha arttıran 
ld.tif hava, sonbahar tuvaletleri
nin bütiın zarafetlerile teşhir edil
melerine de imkan vermiştir. 
Gözleri okşayan ve birer çiçek 
bahçesinı andıran emprimeler u
mumiyetle tercih edilmişti. Bun
lar, hele lacivert, kurşuni ve si
yah zemin üzerine dökÜlmüş çi
ç('kler, veyahut türlü türlü küçük 
desenler arzediyordu. Bu sene de 
kışa olan etekler kalçadan itiba
ren geni§liyerek ve pek zarif bir 
meyil yaparak düşüyorlardı. Be
yaL tayyörler yerine koyu renk
liler hakimdi. Bazı Bayanlar da 
akşamın serinliğini düşünerek til
ki kürklerini yanlarına almışlar

İngiltereye Hava Hitler ·İtalyadan 
Taarruzu Sabaha Mısır Harekatının 

«Ağır bombardıman tayyare
leri, saat 22.30 dan sabahın iki
sine kadar, yani üç buçuk saat 
Berlin üzerinde kalmışlardır. Sa
ir bombardıman tayyareleri de, 
Almanyada birbirinden çok uzak 
hedeflere karşı hareketlerde bu
lunmuşlardır. Dün akşam tebli
ğinde hücuma uğradıkları zikre
dilen hedeflerden maada Klin· 
genberg ve West Pov~; elektrik 
santrallerine hücum edilmiştir. E
scasen bundan evvel yapılan hü
cumlarda ciddi haşara uğratılmış 
olan \Vest Pover santrali hava fi
şekleri atılmak suretile kolaylıkla 
teşhis edilerek bombardıman e
dilmiştir. Atılan bombalar neti
cesinde bir infilak olmuş ve bu
nu müteakip muhtelif yangınlar 
çıkm,ştar. Klingenbergı santrali 
de şiddetle bobardıınan edilmiş

Diğer taraftan asker ve subay
lımn noktai nazarı büsbütün bas
kadır. Bunlar radyoda De 
Gaulle"ün sözlerini dinledikleri 
zaman bu sözler kalplerine kadar 1 
işlemektedir. Umumiyetle mev
cut olan kanaat, De Gaulle hare
ketinin istikbalinin, Vişi makama
tının zorla kurduğu rejimin istik
balinden daha parlak olduğu mer 
kezindedir. Amele sınıfı, son se· 
nelerde <.ide etwiş oİJıı;.:ı.. men· 
faatlerin tehlikeye girmiş olma
sından korkmaktadır. Vişi hüku
metinin İşçilerin seslerini tama
men susturmak istediğinden kor
kuyorlar. 

Kadar Sürmüş Tacilini istedi 

dı. 

Şapkalara gelince, bunların şe
kılleri her zamankinden daha a· 
caipl Fakat hepsi de ne güzel ya
kıştırılmış 1 Hasırların türlü türlü
sü olduğu gibi, küçücük hotozlar
dan başlıyarak, gözlere doğru 
çapkınca eğılmiş avuç içi kadar 
kordela c:kokardlar», kadın zev
kınin ve kadın zarafetinin muci
zelerıni te kil ediyorlardı. 

Bugünkü yarışlarda Ankaranın 
birçok tanınmış simalarına· t~a
duf ediliyordu. Vekillerimizden 
l lariciye ve lnhisarlar Vekilleri 
yarışları alaka ile takip ettiler. 
Ecnebiler tribününde lngi_liz ve 
Afgan sefirlerile sefaret erkiını 
bulunuyordu. 

9 Alman Tayyaresi 
Düşürüldü 

Londra, 2 (A.A.) - Hava nezareti 
ile anavalan emniyeti nezaretinin 
müşterek bır tebliğlerinde şoyle de -
nllmckt«lir: 

Dün gece dUşman, lngıltcrenln bir 
çok aks!lmına karşı taarruzda bulun
muş ve bllhassa hücum ettiği nokta, 
Londra lle ccnubt lııgilterc olmuştur. 

Mersey nehri sahilinde bir şehire 
atılan yüksek infil. klı bombalar, bir 
takım binaları ha.sara uğratmıştır. 

Bombaların çıkarmış oldukları yan
gınlar, çabulc bastırılmıştır. Hnsarat 
mUhım değildir. 

lngllterenln şimali garblsinde teca
vUze uğnyan şehirlerden birinde bazı 
evlerle sanayi mUcsscse)eri hasara 
uğramıştır. 

Şehirlerden birinde çıkan yangın
ların sırayet dairesi çabuk tahdit e· 
dilmiş ve yangınlar söndürülmüş -
tUr. 

Bu ısehirlerdc bir iki ölü ve birkaç 
yaralı vardır. Londrn rnıntakasınm 

Yarışlar her zamanki gibi fev- muhtelif noktalarına bombalar düş
L-alfıde bir intizam ıçinde cereyan müştUr. Şimdiye kadar alınan rapor-

•li. 1 lalkımı.z koşuları alaka ve lar hasarat ve telefatın chcmnılyet
heyl'.'canla takıp etti ve kazanan-

1 sız' olduğunu gösternıckt('dlr. 
' rı da rıürekli alkışlarla selamla- ı 1ngtlt,er~nin cenubu şarki. inde bir 
dı. - F. çok yerlere bombalar atılmıştır. Es-

ı 1 inci Balkan 
Oyunları 

YuJoslav Atletleri 
Bu Sabah Geliyor 
1 1 inci Balkan Üyunlanna iş

tııak cdcc.ck Elen ve Yugoslav 
utlt>tlerının meınleketlerındcn ha
ı d..cl eltıklNi h ber alınmıştır. 
Mı !lfır atletler, hudutta Beden 

f crbiycsı Genci Direktörlüğünün 
uır miimessili tarafından karşıla
nacaklar ve bu sabah Sirkeciye 
mu' asalat etmiş bulunacaklardır. 

sex'ın bir ka .abasında bazı evler yı
kılmıştır. Yaralan nlar da vardır. 

mcmlekcttn sair aksamındaki hasa
rat ve trlefat ta pek o kadar yük
sele de(;ıldıı·. 

Alman Tayyareleri Londrnnın 
Merkezine Yaklaşamadılar 

Londıa, 2 (A.A.) Londranın 

merkezi kısmındaki tan are dfıfii ba
taryaların to1ılaı ı, dun gece uzun 
nıllcldet sakit lmlmı lar \e havada 
dllşnınn tayyareleı 1 görUlmcmıştır. 

Mııamafıh Londı·anm etratı ıda bir
çolc nolctalara bombalar duımllş ve 
hasarala S('bebı:, et vcrmişllr. 

İngtltercnln şimali garbtslııde kAin 
dort şehre de dli man tayyarclerı ta
rcıfındarı tanı ı uz cdilmı1 ve neticede 
bazı kimseler tele! olmuş, yaralan -
mı , blııalur hasaı a uğramıştır. 
İskoçyanın garbinde kıl.in bir şehir 

üzerınde de düşman tayyareleri gö
rillmUştUr. 

Harp, Mısırda 
Neticelenecek 

Londra, 2 (A.A.) - İngiliz matbu
atının dıkkat nazarlarını llzerlnde 
duduran mevzular Mısırdaki vaziyet
le, Moskovn ve Roma'nın Uç taraflı 

pakttan sonraki vaziyeUcrldir. tir. 
MISir hakkında yazdığı başmaka- Leipzig'in şarkında Hanovre 

lede Tımcs diyor ki: ve J.-enna petrol tasfiyehaneleri 

HlUcrin Mısıra karşı bir hareketi 
tAeıl için Mussolinlyi tazyik ettiği 

tahmın edilebilir. lnglltereyc tevcih 
edilen muharebede netice alınaınadı
ğına nazaran faşist İtalyanın sırası 
gelmiş ve Hitlerın ltalyaya bir ihtar 
da bulunmuş olması muhtemeldir. 

Stwa vahasına inen ve biri Mersa 
Matnıh civarında sahile doğru gıdcn 
bir nevi yolun dı~eri de çölde Kahire 
ve İskendcrlyeye gıden bir yolun 
başında bulunan Carabub vahasına 

İngiliz hava kuvveUerhıln yaptığı 

son bir bombnrdıman cı:nnsında ya
pılan ..tslikşaf Mersa Matnıh milda-

(Yakılmıştır. Lenna t~fiyehanesi 
birkaç hafta evvel ciddi hasara 
uğratılmıştı. Hedefin ortasında 
bulunan bir binada çok büyük bir 
yangın çıkarılmıştır. Hedeften u· 
zaklaşmakta ola[\ pilotlar 1 O da
kika yangını seyretmiıılerdir. 

Münakalat yolları ile Alman· 
yanın sair aksamındaki benzin 
depolan ve istila limanlan da ta
arruza uğramıştır. 

Almanlar, Mühim Hasar 
Olmadığını Söy1üyorlar 

Berlin, 2 (A.A.) - Stcfnni a· 
jansı bildiriyor: 

faasını cenahtan vurmak üzere bu D"" b" k 1 ·1· un gece ırço ngı ız tayya-
yolun ku\lanılınası lmkı'\nı olduğunu 1 · 'd B 1" -re en yenı en er ıne varmaga 
ve mukavemet için de tedbirler alın- t bb"" t • · d h h eeş us e mışıcrse e emen e· 
dığını gö!ltermekt<'dlr. Şarka doğru h · t d""f" 1 
kUçüK mUtch.ırrılc bir lmvvctle ya- 'dd ti" t · k d d"" şı e ı a eşı ·arşısın a onme-

Şazı kimseler bir ihtilal çıka
cağını zannetmekte. sair bazı kim 
seler de Lava! kabinesinin iskam
bil kağıdından yapılan bir şato
nun yıkıldığı gibi yıkılacağım tah
min eylemektedirler. 

Yine makale muharririnin intı
baına göre, hezimetin doğurmuş 1 
olduğu şaşkınlıktan sonra kendi
lerine gelen kimseler. eskisi ka
dar ümitsizlik içinde bulunma
maktadırlar. Fakat vaziyeti kuv- ı 
vetle ıslah etmeğe de imkan ol
madığı kanaatini edinmiş bulun
maktadırlar. 

1 BORSA 
1 

2 B1R1NCİ1'EŞR1N 1940 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Leva 
Peçeta 
Pengö 
Ley 

5.24 
132.20 

20.68i5 
0.9975 
1.6225 

13,90 
26.5325 . ı men cpsı ayyare u ı top arının 

pılacak böyle bir ileri hareketi te - - b l ı d B · . ge mec ur o muş ar ır. araıı 
şebbUslınlln hava kU\'VCtlerınln yar- - f( k I b" k Dinar geçınege muva a o an ır aç 
dımına istinat edeceği muhakkaktır. Al h""k• k · Yen 

0.625 
3.175 

31.1376 
. tayyare man u umet mer ezı 

Düşman hava kuvvetleri müdahale- . b b I l d İsveç Kr. 31.00.ı . cıvarına om a ar atmıs ar ır. 
sinin yalnız askerı hedeflere inhisar .. . ~ ESHAM ,.e TAHVİLAT 
d '" i beki l"d" ÇilnkU ıtaı Muhım hasar olmamıştır. Alarm 

e cceb.n enıe~e ı ır. · iki .,a11t kadar surmiistW-. Ergani 19.:58 
yanlar slvll ahalinin mAneviyatmı o··~ "ld·- · .. · Sıvas • Erzurum 3 20,22 
k~r k ha bi d h ,, 1 k 1 grenı ıgıne gore pazartcsı 
··~ a r n a a .,o ay azanı a- . · . . . 

ca""' h-'·kında b-I k t •- _ geccsı lngılız tayyarelerı Hanovrc ,,. ~ ~~enen an a .... . d K rı· k 
raftandıı !ar. Binaenaleyh son za - uzerın e uçara ın ı a ve yangın 
manlarda M 5 

•-k 
1 

k tal bombalan atmışlardır. Bombalar 
ı ıra "" v ye ı arının .. .. .. 

göndcrilml" bul as 
1 

es 1 b" evler ve hastanelere du muştur. 
y unm ın n as ı ır 5.1 h h . "k' b"" .. k b 

ehemmiyeti vardır. Çünkü hali hazır ı oa.. ~~tanesıne ı . ı uyu ... ~m 
Bagl.Dki Program harbinin en hayaU netlcelerlnın ilk ba dusmuş:c de zayıat ve muhım 

bııhnrda Mısırda istihsal edilmesılhnsar oldugu hak.kında habe~ a-
muhtemeldır. lınmamıştır. Aynı hastane cıva- 7,30 Program, 7,35 Hafif mllzik 

rında evler üzerine de bir bom· (Pl), 8 Ajans haberleri, 8,10 Ev ica-

Ribbentrop 
Moskovaya 
Gitmemiş 

Moskova, 2 (A.A.) - Rcutcr A· 

jansı bildiriyor: 

ba düşerek bu evleri hasara uğ-ı dını - Yemek lıstcsi, 8,30 Hnfif nıU
ratmı§tır. Birkaç ki~i' de ölmüş- zik devamı (Pl.). 
tür. 12,30 Program, 12,33 Muhtelif 

İngiliz tayyarecileri şehir ve 1 şarkılar, 12,50 Ajans haberleri, 13.05 
köy evleri üzerine her gece kü- Muhtelif, 13,20 Hafif şarkılar (Pl.) 
çük yangın plakaları atmağa de- 18 Program, 18,03 Radyo caz or-
vam etmektedirler. kestrası, 18,40 Muhtelif şarkılar, 

.: 19,15 Konuşma, 19,30 Ajans haber

Vitamin, Kalori, Kuvv t, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, İrmik, Patates, Mısır, Türlü, Mercimek Bezelya, 

Çavdar özlü unlannın çocuklann n~vünemas~, dif 
çıkarmalanna, çabuk yürümelerine tesiri 

katidir. fiastalıklann önüne geçer. 

Hasan özlü unlarının daima tn.zc kalması için bu unlar rütubetli 
ve güneşli yerlerde bırakılmam alıdır. Üzerindeki tarihten iti· 
baren bir sene geçen vcyR bozu an unlar Hasan deposu merkez 

ve şubelerinde değiştirilir ve tazesi parasız verilir. 

ızAr ıyor 
Caddesinde 26 numaraya Yeni Postane karşısında Mimıır Vedad 

'lli:mm~eızm~~-=- mUracaaL ••m••••••lllll" 
1 I 10 / 1940 tarihinden itibaren 

iTZ Lisan Dersanesinde 
~eni 

Fransızca • İngilizce • Almanca 
Kurları Açılıyor 

Haftada 3 Ders Ayda 4 Lira 
Beyoğlu: 29'1 tstlkl 1 cadd ı. _______ ,. 

Kayseri Tayyare Fabrikası Genel 
Direktörlüğünden: 

Fabrika tcknık kontrol servisine Mctalojl işlerinde tecrübeli blr 
metnlojıst kimyager veya mühendis kimyager alınacaktır. 3656 sayıll 

devlet memurları aylıklarının tevhit ve teıı.dUlilne dair kanun hUktırn· 

lerlne göre 300 liraya kadar aylık Ucrct verllecektlr. Taliplerin aşağıda 
yazılı vesikaları bir dilekçeye bağlanarak en geç 15 birineiteşrin 1910 
salı gllnU akşamına kadar Kayseri tayyare fabrikası genel <jjrektörlU· 
ğllne göndermeleri veya bu vcsıılklc bizzat mUracaa.t etmelerı Utı.n olu· 
nur. (6288) (9380) 

l - Dıploma 

2 - Geçmiş devlet hizmetınc aıt ve son memurıyetten aldığı maa.!J 
V<'ya llcretini gbstcrır resmi vesikalar. 

3 - Ha.len devlet hizmetinde müstahdem ise bu yerden ayrılmasın· 
da mahzur olmadığına dair resmi veslkn 

Cumartesi gunu saat 1 S de 
başlıyacak olan 1 1 inci Balkan 
Oyunları ,Baı;vekil Dr. Refik 
Saydamın yüksek himayeleri al
tınga yapılacak ve oyunları Baş
" ekil namına Beden Terbiyesi 1 
Genel Direktörü General Cemil 
Taner açacaktır. 

Londraya Devamlı 

Yapıldı 

Taarruzlar Rıbbentropun Beı-llnden Moskova-
1 ya geldiği hakkında haberleı· alınmış 

Yakında Yerli 
Demirden Civi 

leri, 19,45 1',nsıl heyeti, 20,15 Radyo 
gazetesi, 20,45 MUzik: Şan solo, 21 
Milzik, 21,30 Konuşma, 21,45 Radyo 
orkestrası. 22,30 Ajans haberleri, 
22,45 Cazbant (Pi.) 23.30 Kapanış. 

4 - Tasdikli nüfus ctizd!lru sureti. 

5 - Sıhhat raporu. <.Bulunduğu mahalde varsa. as.kert hastahane· 
den yoksa memleket hastahanesinden bu da yoksa en az iki tabip ıın· 
zaslle.> 

Başve kil Hatayda 
(Başı birine-ide) 

ve htıyeran içindedır. İskendenından 
Antalcy ya kadar yol üzennde civar 
daki kazalar ve köyler taklar _.,.ap
mı,ıar \'e yUzlerce atlı ve yaya halk 
Ba \ eklllcrıni heyecanla alkışlamış

lardır. 

Antakya. 2 (A.A.) - Geceyi vıllı.

,. t ltoııağında geçlrC!l Başvekilimiz 
Dr. Refik Saydam bu sabah dokuz 
buçukta vı!Aycte gc!mi !erdir. Bura
da bır müddet vllAyet ışlcrile meşgul 
olan sayın Ba.şvekıl, Hatay'ın lktısa
dı vaziyeti hakkında alAkadnrlardan 
izahat almışlardır. Tilccarların d11ek
lcı ini dınlcmişlerdır. Toplantı iki saat 
ürınüştUr. 

:Müteakiben otomobillerle on kilo· 
metre mesafedeki Defne şelt\leslnde 
bır gezinti yapmışlardır. 

Antakyn, 2 (A.A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam öğleden sonra sa
at 1i de mfiZ<'YI gezmişleı· ve bilAha· 
ra Halkevınde verilen çay ziyafetini 
şercflendırmişlcrdır. - • 

---<>-

Hint Liderleri Sivil 
itaatsizliğe Hazırlamyor 
Bombııy, 2 (A.A.) - Gandi ne 

Hınt birliği kongresinin diğer icra 
komitesi Clzası arasında teati edılcn 
mektuplara göre hAlen hcrhangı bir 
acele> tedbire intizar edllmemektedır. 
J3lı hareket nihayet sakınılmaz görU 
nUyor. 1,}-; malf.lmat alan mahfiller. 
ıvll ltaatsız11ğ1n evvelemirde Candı 

ıle birkaç lid I'"!' munhruıır kalacağı 

ve bunun da ınıdıki harp aleyhinde 
umumi yerlerde nutuk verilmesini 
meneden nizamata taallılk edeeet;ini 
zannetmektedirler. 

Londra. 2 (A.A.) Hava ve em-
nıyet nezaretlerinin teblıği: 

Bu sabah erken münferıl dilşman 
tayynrelcrl cenup doğu sahillerine 
muhtelif kısa taarruzlar yapmışlar
dır. Bu taarruzlar esnaııında lngilte
renin ve Galals'nin cenubunda ve 
Esscx Kontıuğunda mUnferlt nokta
lara blrlcııç bomba bırakılmıştır. Az 
hasar ve bırkaç yaralı kaydedılmck
tedir. 

Londra Uzerlne saat 9 da başlıya
rak bUtUn giln devam eden bir sıra 
taarruzlar vukubulmuştur. Bütün 
düşınan filoları avcılarımız Larafın· 

dan yaralanmış ve dağılmıştır. Lon
dra bölgesine az miktarda düşman 
tayyaresi kabul edilmiştir. 

Şimdiye kadar alınan raporlara gö
re dokuz dllşman tayyaresi düşllrill
mUştU_r. Avcılarımızın biri kayıptır. 

Cezaylrde ışslzllk 
ve Açlık Başladı 
Tancer. 2 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Cezayirden bildirildiğine göre, 

Fransız umumi valisi, iıısizliğin ö
nüne geçmek üzere bütün evlerin 
yeniden boyanmasını emretmiş
tir. Bu işlerde kullanılacak ame
lenin yüzde 30 u terhis ed ilen as
kerler arasından seçilecektir. 

Cezayirde iaşe meselesi gittik 
çe güçleşmektedir. Çünkü abloka 
sebebile ithalat durmuş ve işgal 
altında bulunm ıyan Fransaya ya
pılan ihracat miktarı Fransız ma· 
kamları tarafından arttırılmıştır. 
ihtikar ve kaçak mal ticareti de 
gittikçe artmaktadır. Umumi va· 
li ağır bir emirname neşrederek 
zahire ve 11araptan ma:ıda yiye
cek maddelerinin yeni bir nizam
nameye tabi olacağını bildırmi;:
tir. 

olmakla beraber Alman Nazırının 

.Moskovada olduğu haklunda Mosko
~a resmi mahfillerinden hiçbir malcı-
mat alınmamıştır. 

Ribbcntropun faaliyetine ve Sov
yetlcr Birliğinin Uç taraflı paltl kar
şısında muhtemel aksUl~eline dair 
olarak verilen hab<!rieı;e gelince şu
rası kaydedilmektedir ki, lıllkılmet 

gazetesi olan Pravda ve lzvestia, her 
ikisi de Molotofun 1 Ağustos nut
kunda söylediği gibi, Sovyetl~ Birli
ğinin bugllnkU harpte bitaraflığını 

ahiren bllhassa kayt ve işaret eyle -
mişlcrdir. 

İngiliz Kıt' aları 
Takviye Ediliyor 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter Ajan

sının askeri muharriri yazıyor: 

Orta doğuda General Wıı.vel'in ku

mandası altındaki cepheden gelen 

haberler tatmin edicidir. Generallr 

motörlil süvari ve birinci sınıf piyade 

kıtalan itibarile esasen kuvvetli olan 

Mısır cephesi şimdi bir A vusturalya 

kıtasllc takviye edllmlş bulunmakta
dır. 

' 
Yapılacak 

Piyasanın çivi ihtiyacını temin 
maksadilc yeni kararlar alınmış
tır. Bu arada Karabük"ün demir 
çubuk imali meselesi de hallolun

RAŞIT R IZA T .tYATRO ·u 
llALİDJo;E Pl~KİN BERABER 

3 Blrlnciteşrln Perşembe akşamı 

KADIKÖY StlREYYA'ıla 

cc TOKA > 
Komedı 4 perde ı Tablo 

Yazan: J~ikreı Adli 
muştur. 

Demir çivi imali .i?in lazım ge- w~••••••••••••~ 
ıen çubukların ~ mııımetre kaı.!1.

1 
Makinada Çalısacak 

lığında olması ıcap etmektedır. • 
Halbuki Karabük 12 milimetre- Makina işlerine elverişli 15 ya-
den aşağı çubuk ya: .namııkta ve şından yukan olmamak şartlle 

çık .. ırlığı çubukiar 5i.vi iııınli için iki erkek çocuja 
kullanılamamakta ıdı. İhtiyaç vardır. Taliplerin Yeni 

Bu nevi imalat ıçin Karabük 1 Postane karşısında Mımar Vc-
tesisatında deg~ io:iklik yapılmıstır. dat ,.._ddcsı .. • .....,. 26 numaraya 
Bundan sonra Karabük 9 - l 2 
milimetre arasında d~rnir çubuk mUracnaL , 
yapabilecek ve ç ıt:.uklar fabrika- -- -
larımı~da inceltilerek çivi haline Snhlbı ve Neşriyat MUdürU: Ahmet 

konulabilecektir. Karabük'ün bu E min YAL'1AN' - Basıldığı yer: 
nevi imalatta senelik kapasitesi VATAN MATBAASI 

6 - Polıs hilsnUhal kAğıdı. 
7 - Askerlik vcsıkası sureti 
8 Fotoğraf 5 adet vesikalık. 

İstanbul Belediyesi il anlan J 
Keşif bedeli i lk teminatı ---

9007,48 6i5,56 Eyüp - Rami şosesinin makadam şose ola· 
rak inşası. 

845,16 64,00 Kadıkoy 35 inci okul binasının tAmiri. 
Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı inşaat ve 

tamırat işleıi ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif ve şartnameler zabıt ve muamclt\t mlldUrlUğtl kaleminde g5· 

ıilleeektlr. İhale 18/ 10/ 940 cuma gUnU saat l4 de Dalını: Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarl· 
hinden sekiz giln evvel (Mektep tamiri için vll~yet Nafıa ve diğer iş tçın 
Belediye Fen İşleri MüdUrlilğUne) müracaaUıı alacakları fenni ehliyeti 
ve 940 yılına ait Ticaret odası vesıkalarile ihale gUnU muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmalan. (9402) 

60 b in tondu r. ----------------..,.....-----------------------
Pek yakında · yerli demirleri-

mizden çivi imali hususunda da • 
İstifade edilmiş olacak ve pi}"asa
nın ihtiyacı karşılanacaktır. 

--- --<->--- -
Maaşta Fırtına 

Ve Sis 

MAZ9N Meyva Tuzu~ 
· MU F ERRI H ve M 1 D EV I DI R 

Mısınn müdafaası pek ziyade tak

viye edilmiştir. Akdenizdeki İngiliz 

filosu ve bütün orta doğu cephesinde 

Londra, 2 (A.A.) - Bu akşam 

Pes de Calnis'do oldukça şiddetli bir 
rüzgar esmekte ve Manş denizi de ol 

hareka.t•a bulunan hava lruvvctıeri dukça dalgalı bulunmaltladır. RUyet 
de son haftalar zarfında takviye edil- mahduttur. Sis l<"'ransız sahlllorini 

İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
T embelliği.n.de, ~ide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabılır. Mı d e ve Barsakları Temizler, Alıştırmaz ve 
Yormaz. M ..\ Z ON İsmine ve BOR O S Markasına Dikkat. 

miş bulunmaktadır. peçelen:t dedir. • 

. 
11Xlinci Balkan Oyunları Biletleri" 

iLK - ORT A - L iSE 
Taksimde Sıraselvllerde 86 Aşağıda yazılı yerlerde bu gUnden ltlbaren luO. ıoo, 75, 50, 25 kuruı;ı' ımtılnıaldndır. 
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