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Fransanın 
Halinden 
Bir Ders 

Memleketin İlk Hususi 
:ir Memleketin Şerefi, lti
Y~~ı, Varlığı; Gazetelerinin 
1 Uzde Yüz Temiz Olmasını 
n~p .Ettirir. Bir Oazeteci
O~ Bır Ecnebi Tesir Altına 
[) !tnesinde Düşman Ve 

1 01t Cibi Bir Fark Oözeti
enıez. Netice Hep Birdir. 

Hava Limanı Açılacak 
Nuri Demirağın Yaptığı Tayyarelerden 

Biri Divrik'e Gidip Geldi 
~l?a.n: Ahmet Emin YALMAN Havacılığa Aşık Olan Nuri Demirağ Bir Gök Mektebi Kuracak 
1-:;ı e~ memleket için e~ bi: 

\a rınci ve en ehemmıyetlı 
tid~p cephesi, iç emniyet cephe· 

ır 

\u Dünyanın en büyük askeri 
~1 ~ctj . sayılan Fransız ordusu, 
l'ı\ l cnıırilmiş, kof bir ağaç gibi 
~·? gidince bütün dünya bu 
lcc ~ati gördü, kavradı. Ayni 
[), l'ijbeyi Lehistanda, Norveçte, 
Ilı nıınarkada, Hollandada, Ro
"canYa~a da baııka başka ölçü 
~~ıllerde seyrettik. 

Hava kuvvetlerimizde (Baari 
Hoca) diye tanınmış eski ve kıy· 
metli pilotumuzun idare el tiği biı 
tayyare dün Y eşilköy hava mey· 
danına indi. Bu tayyare, havacı
lık aşıkı Demirağın hususi fabri· 
kasında yapılan ilk tayyarelerden 
biridir. 

B. Basri, bu tayyare ile Divri· 
ğe kadar gitmiıı, gelmiştir. Div· 
rik, Nuri Demirağın doğduğu şe· 
hirdir ve hususi tayyare fabrilca
sının asıl ana kısmı için de seçtiği 
yerdir. 

Memlekette yapılan ilk hususi 
tayyare bir mektep tayyaresidir. 
Yol uğrağı bir yer olmı:t:an Div
riğe ilk tayyare olarak gitmiştir L..Ldf~:.;8~flı'111iiıl .. I 
Orada küçük hava meydanına in. 

onu ak.at bir hakikati $Örmekle, 
:ıı, n ı;aplarını tamamı tamamı
m ~b~ıne getirmek arasında dai
~cl ır rnüddct geçer. Çünkü 
~c~ı bir görüş ve tecrübeye ait 
ıtı~elerin idari mekanizmanın 
ter telif kısım!anndan birer bi
bul geçıncsi ve tatbik sahasını 
t~ trıaıı ister istemez zamana ih· 
fcı'ç. gösterir. Bir gazetenin vazi
RÖ e~ınden biri de bu gibi işleri 
tatb~kiindc tutmıya ve görüşle 
kısal arasında geçecek zamanı 

(De\·amr: ı:;a, 4, SU. 1 de) Memleketimizde yapılan ilk mektep tayyarelennden biri 

s·tınıya çalışmaktır. 
de h bu iç emniyet meselelerin· 
,,,~, er rnemleketten iyi imtihan 
"'-.,ltd"L 
0}' ı11;, Her yerde serbestçe at 
dcl\a.~~n beşinci kollar, Türkiye
ka. ~kaek şetler ve duvarlarla 
~~~aştılar. Dünün b~inci kolları 
lcriUhden geçirdiği fe!!a tecrübe
ll~rı . ~lkırnız unutmamı§tır. Bu
'İll(I ıçın memleketin her köıe
l1ır c beşinci kola kargı siper 
~ 'n -gözü açık vatandqlar iıÖ· 

;ruı: ve seviniyoruz. 
llQ Ununla beraber hangi iıte o• 
tıııı '- olsun yab~ncılann uyudu
tiain~ ve fırsat aramaktan vazgeç
•a.n ı ııanrnak gaflet olur. Fran· 

ın ın · ı· · · · tk'kt çir ıaa ını ıyıce te ı en ge· 
lır,'t~k ona göre sıkı tedbir a-

; herhalde aldanmaytz. 
tild·;anaa İçi~ için nederı kemİ· 
di k Bu suale her birimiz ken· 
ccv 11naatimize göre türlü türlü 
lardaplar verebiliriz. Fakat bun· 
du an biri var ki, üzerinde iyice 
la.~trıak ve bundan son hadde 

l'~r ders almak lazımdır. 

Londraya 450 
Alman Tayyaresi 

Hücum Etti 
Bunlardan 28 i 

Düşürüldü 
Londra, 7 (A.A.) - fngiliz 

Hava ve Dahili E.mniyet Nezaret
leri tebliği: 

Bugün birçok düıman tayyare· 
leri ll!_giltereye hücum etmiıler
dir. Londra üzerine cem'an 450 
kadar düşman tayyaresi tarafın
dan beş hücum teıebbücü yapıl
mıştır. Kuvvetli avcı tayyare filo
larımız düşmana karşı yükselmiş
ler ve düşman filolarını bozarak 
dağıtmışlardır. Bu hücumların 
yalnız ikisinde düşman tayyare
leri Londra mıntakaaına kadar 
ilerlemiye muvaffak olnıuşla.r ve 
az miktarda bomba atmı§lardır. 

Son gelen malumata nazaran 
12 düşman tayyaresi dü~ürülmüş
tür. Seldz avcı tayyaremiz kayıp· 
tır. 

Londra, 7 (A.A.) - lngiliz 
Hava ve Dahili Emniyet Nezare· 
ti tebliği: 

Bugünkü hücumlar hakkında 
bilahare alınan raporlar İngiltere· 
nin cenubu garbiainde bir şehir
~ ve Londranın iki mıntakaıın· 
da. ticaret evlerine hasar olduğu
nu göstermektedir. Zayiat mikta· 
rı evvelce bildirilen miktardan 
yüksektir. 28 dü§man tayyaresi 
düfijrülmüştür. Tayyarelerimiz
den 14 ü kayıptır. Pilotlardan al
hsı sağ ve salimdir. 

Bir Barış 
Taarruzu 
Muhtemel 

Uyuşma hangi şartlar 
dahilinde Yapılacak 

Berne, 7 (A.A.) - Mihverin 
muazzam bir barış taarruzunda 
bulunac:aaını gösteren alametler 
vardır. Ba~ılarına göre bu teşeb
büs Brenner görüşmelerinin ne· 
ticeaidir. 

cBasler Nachrichten> gazetai
nin Berlin muhabirine göre, Al
man gazeteleri clngiltere ile bir 
kompromi (uyuşma} barışının 
hangi şartlar altında mümkün o
labileceğini» münakaşa etmekte
dirler. 

Bununla beraber muhabir, Ser. 
linde ekser kimselerin harbin İ· 
kinci kısmına hazırlandıkları ka
naatindedir. 

----o--

Romanyaya Alman 
Kıtalan Gönderildi 

Nevyork, 7 (A.A.) - Trans· 
radio ajansı tarafından verilen 
bir telgrafta şöyle denilmektedir: 

cBerlinin salahiyetli mahfille
rinde, Alman kıtalarının Roman• 
yaya doğru yolda olduğu teslim 
edilmektedir. 

cBu kıtalar, General Antones
cuya verilen garantiye uygun o· 
larak Romanyaya gitmektedir.> 

ti da Abdülhamit devrinden be
tin· UYuyorduk: Fransız gazetele
diilh aü~unları kiralık imiş .•• Ab· 
lık aınıt vakit vakit keseyi aç
Re.~a en rnühim sayılan Fransız 
"-nctelcri, Yıldızın meziyetlerini 
ten p ~öküyor ve Avrupadaki 
la.tdç Turklere ateş püskürüyor
l~k~· Para lcC3ilince şantaj mus
~ıl Srı açılıyor, Abdülhamit Kı
nam Ultan, Jön Türkler hürriyet 
~ilctl~~ can veren fedakar ve fa
kirn 1 ınsanlar oluyorlardı. Hiç 
bir le ne o zaman, ne de baıka 
tc, ~'tnan İngiliz, Alman, lsviç
R~ ıner,kan ve hatta İtalyan 
b,hetelcrinin kiralık olduğundan 
•on •ctrniyordu. Meıırutiyetten T' 1 V k'I' A k d 1 Ek k M 1 . 
du1tra Propaganda ihtiyacı duy- 1Car8 8 1 1 0 ara 8 zmirde mB 0$0 8$1 
Ql\t~a Pariste gazete kiraladık. Ankara, 7 (Telefonla) - Bir 
}'a a rnemleketlerin de ora· müddettenberi Başvekilimizle bir
'tı Para döktüklerini ve Fran- likte seyahate çıkmış bulunan Ti
diaai~enfaatlerini korumak id· caret Vekili. ıehrimize dönmÜ§· 

ızmlr, 7 (Hususi) - Fırıncılarla 

be.kka.llar arıısmda ihtıl!f çıktı. Ho.lk 

sıkıntı çektiğinden belediye mUdaha· 

le etmiştir. tiııi kc çıkan Fransız gazetele· tür. 
lı.ııı endi emellerinin aleti diye 1----------------------------ı 
tice andıklarını duyuyorduk. Ne· H 
le ~~c ;~~te!~~e ~:;amf~~a:ı~~i: umer İnönü Müsabaka imtihanına Girdi 
ltıanırb~azetecinin dost veya düş· -..-~ 
Para ır ecnebi hükumetinden ! l 1' 

?rıcnf alınası veya üstü kapalı ~ •. 
tııckt~atler temin etmesi ne de- 1 
ltıii) ıB)~ Bunu hiç düşündünüz J 
ha.b 0 Yle bir hareket, düşmana • 
tind er satan bir casusun hareke- ı 
laleen çok ağırdır. Düşmana bir 
harekat.an bir askeri kumandanın 

Bı etı}e kıyas edilebilir. 1 
Ccphr .tnernleketin ilk müdafaa· 
• Caı b• l"k ' h •ıdir. B' ır ı ve emnıyet cep e· 

ll"ıa.ıı~ Una sokulmak mümkün ol. 
'I Rın · b "•nın ı ıs at eden memleket da-

!tr, Akn· ınühim kısmını kazanmış 
••ter d sınc olarak ister dü§man, 
Pt0 Pa oat bir ecnebi hükumetinin 
Rİircn ihnda t~kılatından menfaat 
ltıiidaf ır gazeteci, memleketin 
bir a,a Ve istiklal cephesinde 
~ctrıt'J:uıe açmış, yabancılara 
Ve one ct.ın harimine sokulmak 
lllİf d J ltırletmek imkanını ver-

l-:! :ıncktir. 
tttcV:t rnernlekct: cBen tecavüz 

uu Yapılamam. Ben istikla
(De,·a.nu Sa: 4, Sü: 1) 

Yüksek Mühendis Mektebine bu sene girmek Weyenler çopl
mqlır. Dört yüz on bet lise mezı.mu, mektebe Kinneie talip ol· 
mutlm. Talipler aruanda djn müsabaka imtihanlarına batlan
mıfltr. Müsabaka imtihanı buıün Uqam nihayet bulaca.ldır. Ka· 
zananlardan yüz yirmisi mektebe kabul edileceklerdir. İmtihan· 
latt girenler arasında Milli Şefimizin biiyük oğlu Ömer İnönü de 
bulunmaktadır. Yukandaki re.imde Ömer lnönü ile beraber 

imtihana aittn talebe ~rülmektedir. 

• • .. 

AMERiKA 
Harbe Ne Zaman 

Girecek? 
Bitaraflık Kararları 1 

Tadil EdilecekRo··y- 1 
Nevyork, 7 (AA.) -

ter: Vaıingtonda, gittikçe yerle
ten kanaate göre, Birlctik Ame
rikanın daha :iddetli müdahale
de bulunması ve hatta harbe gir· 
mesi içtinap edilemiyecek bir 1 
hal almı§tır. 

Siyasi şahsiyetler; ordu, bah
riye ve hava kuvvetlerine mensup 
kimseler arasında şimdi sorul- ! 
makta olan sual: cAcnba harbe 
girecek miyiz} > değil, «Acaba 
harbe ne zaman gireceğiz~ .. ~ su· 
alidir. 

Bu. bir hissiyat meselesi değil, 
son haftalar içinde dünya hadise
lerinin yarattığı bir vaziyet ve 
haleti ruhiyedir. 

Vaşingtonda, ittihaz edilmesi 
düşünülen başlıca tedbirler §Un· 
lardır: 

1 - Jngiltereye daha büyük 
bir yardım ve bu arada, bilhas
sa bomba atmak için nişan alet
lerine ait teknik esrarın verilme• 
si, birinci sınıf harp malzemesi 
gönderilmesi ve antrenman için 
cenupta bulunan tayyare mey
danlarının İngiltere tarafından 
kullanılması, 

2 - Uzak Şarkta bir anlaşma 
yapılması, 

3 - J onson kanunile bitaraf
lık kararlarının lngilterc lehine 
tadilleri. 

4 - İngiltere ve diğer dost 
memleketlerle itilaflar aktederelt 

(Deu.m.ı: Sa. 3, "'li. 7 de) 

Ci HANGİ Rle 
NURiCİHAN 

Tarlbln En Blylk 
Afil Macerası 

Bir, iki &Eıne fiOnra büyiık bir 
filnı ı:-oreceğ~: Hlndlııta.ndakJ 

Türk hükümdarlarından Clban· 
glrle Surldhanın aşk maoe.raanu 
&'Ö!llteren bir mm ... 

Bize llra !!ıra yazı yazan Ame
rikalı muharrire Mlıı :Sllla Kuk, 
Hlndiııt.anda senelerce kalmış, bu 
filmin senaryosu için malOn:ıat 

toplamış H! maceraJı kendi ru· 
hunda ideta y&f&l11ıştır. 

::Waı·erayı tarlhl bir roınan ~
llnde gazet:emu için yazfllAl>ınr rl· 
<'a ettik. Kabul etti. Bu eşsiz hak.i
ki aşk romanını Perşembe gilnün
ck'n başlıyarak \'atan 8Utwılarm· 
da bulacaksılll%. 

Müsabaka hakkındaki tafsUA.tı 

lklııcl sayfamızda okuyunuz. 

Askeri Vaziyet"\ 1 Çok Çalışmak 
Yoluna K ogulduk 

Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
Son defa tn~z ka.blneslnde )'a• 

pılan değtşlkJIJder arasında Nafıa 

\'e yenJ lnşaat nezareti namında 

yeni blr neı;aretin ihdas olundu
ğundan bahııedllinlştl. Harp 7.A· 

manında böyle yeni blr nezaretin 
t.e8lı;lndekl mfl('buriyet Londrayn 
yapılan ha\•a hüt'umlanndan doğ
mlJf olahlllr. l'eru !llığınaklar ln!}A· 
81 mcw•utlann kontrolü 'e kış 88· 

atlarına göre ta.dilli, e\'lerl yıkılan 
halka ve takip edilen mUnakahı 

yollarrnm miimkün mertebe tamir 
,.e tadlll ile umumi seyriiseferln 
sekteye uğramamasının tan:rJml g l 
hl günün çok ehemmiyetli , ·e accl 
lı;Ierl an<'.ak s:ılAhl.retı ı:"CDIŞ bir 
elden idare edilmesinin liü,umunn 
(lftn~a koynıaş demektir. Mukn· 
. emeti ld:ıme ve mAnevly:ıtı mu
hnfn.uı l~ln elzem olan p:ısı.if 

ltorunnıa yalnız bcledlyelerln uh
dcıılnde !.-almış t!'ıli bir iş olmıı.k· 
tnn çılmuş htı\'e. hii<'umlarına kar
'11 en ön safta gelen n1lllılm bir 
'.ıildafıw me..-.elcsl şekline lnlcılflp 

r tml'ltir. Filhakika geç<'n harp so 
ııunda J.cmdra ve civarına. lfı6 .hı;
lıın 'e 441 tayyare ile ~·epılan 112 
lltı\'I\ hU<-umunda takriben 300 ton 
bomba atılmıştı. Halbuki bugUnltl 
h.ırbln yalnız bir gi.ınilnde giludllz 
r.oo , .c gtte HiO tayyare De yapı· 
• n hU<'wnlarda ablan bomba slk
!etf wnwni harhln 4 senesinde n · 
tılan bomba sıkleti yekOnundan 
•'Ok fazladır. Tayyare ,·a.<;ıfiarıoın 
yüksf!lmeııt hrn·a hf&dlselerlnln fi
zik tcslrlcrlnl dahi ortadan kal· 
dıra.cak gibi görünmektedir. Bil
hassa mwıyyen bir askeri hede
fin bombalanması matll'tp oJmıı· 

yıp ta. yalnız ır;ellıtl güzel tahribat 
esas olursa fırtınalı hava faali
yetini biraz ııektf>ye uğratsa da ta· 
mamen mtınl olamıyaca.~nı Rym 
6 ıııınıla Alman tayyarelerinin kU
çUk gruplarla BUyük Brlt:ınya a· 
da.sının t>enubu şarki ahlllerlrıc 

yaptıklan hücumlardan anlaşıl· 

maktadır. 

Fak::ı.t bu fırtınalar aayeslnde 
6/7 J'ec:ıeıll Londra için haft.alar
dan~.rl m:üırum kaldıkları ilk s:ı 

kin gece olmuştur. tngUlz tayya
releri 6/7 &'ece«! Ahns.nyaya \C 

Manş limanlarına fırtına ebebl
le hlkum etıneml'}ler fakat 7 !il&• 

bahı hemen hücumlarına ~la

mışlardır. 

Almanlar da aynı &'lllı 450 tay
yare ile yaptıkları güntlilz hücu
munda 12 taJyare kayhetmı,ıer
dlr. İtalyanlar tıpkı Almanların 

yapt.ığı gibi Av tayyarelerinin 
blmaye&inde bombardıman tayya· 
relcrlle ~ersamatruha hücum et
ml~lerdlr ki, Sldl-BaranlnJn ı,gall 
İtalya a,·<'ılarına refakat lmk!mı
nı \'ermi' demektir. Eritre ''e Ha
beşlstandald demlryollarına ,.e ll· 
ınanlara İngiliz tayyart-lerla.ln hü
t•umları de\'am etmektoolr. 

Moskova Sefirimiz 
Bugün Gidiyor 

Mezunen şehrimizde bulupmak· 
ta olan Moskova Büyük Elçimiz 
Ali Haydar Aktay, Moskovaya 
gitmek üzere Sovret bandıralı 
Suvanitya vapurile bugün saat 
9 da Odesaya hareket edecektir. 

Doıtları tarafından uğurlanan 
Büyük Elçimiz, geceyi vapurda 
gcçirmiotir. 

.............: .. -.......... __ 

Muharririmize Beyanatta Bulunan Vekil, 
Fabrikalarımızın Hariçten Getirilecek 
Parçaları Yapabildiklerini Söyledi 

Karadeniz mıntakasında tetkik ı halli teşekkül ve hükumet adam
seyahati yapan İktısat Vekili Hüs- larile oraların işleri hakkında ko
nü Çakır, dün Ege vapurile şeh· nuşmak fırsatını buldum. Turhal
rimize gelmiş, rıhtımda vali ve 1 daki antimuan madenlerilc ~eker 
vekaletlere mensup zevat tarafın- fabrikasından başlıyarak Murgul 
dan karşılanmıştır. 1 bakır işletmesi ve Artvindek! 

Vekil bir muharririmize seya- Kuanhan bakır izabehancsine 
hatleri etrafında şu beyanatta bu- gittim. Bütün bu gittiğim yerlerde 
lunmuştur : vatandaşları, daha çok çalı~mak 

c- Seyahat ettiğim mıntaka- lüzumunu hissetmiş ve o yola ko
da vekaletı alakadar eden işlerle yulmuş olarak buldum. Yakın 
meşgul olduğum gibi halk, ma- (ne,-amı : Sa. 4, ı-.ü. 8 tc) 

Vali Dün Ekmek 
Meselesini İzah Etti 

Ekmek işi Hakkında Şehrin 

Ç.1karılan Şayialar Asılsız 
Belediye zabıtası ve sağlık ni- lara çarpılan bazı fırıncıların, ka· 

:zamlarına muhalif hareket ettik- bahat ve kusurları görülmediğın
leri için cezalandırılmak ııuretile den cezalandırılmamış olan rakip 
menfaatleri ihlal edılen bazı fı· fırınların da nizama riayet etme
rıncıların mıntakalarında dediko- diklerini ileri sürerek muhitlerin· 
du yapmıya başladıklarını haber I de lstanbul ekmekleri ve fırınları 
alan lstanbul vali ve belediye reİ· 1 hakkında yine şayialar çıkarttık
si Dr. Lutfi Kırdar, dün bir mu- larını haber aldık. 
harririmize bu mevzu etrafında i Bu gibi fırıncıların ziraat mu· 
şu beyanatta bulunmuştur: 

1 

rakiplerinden Mehmet Ali Konar· 
c- Son hafta zarhndaki tef- lının geçen ay gazetelere intika 

tişler netıcesinde muhtelif ceza- (Deumı: Sa. 2, Sü. 6 da 

Milli Piyango 
3 i.. ~!CÜ tertip son çekilişi 

dün Adanada J/apıldı 
Adana, 7 (Hususi) - Milli 

Piyangonun 3 üncü tertip 3 üncü 
çekilişi bugün Adana Şehir stad
;Y,Omunda 1 O bini mütecaviz bir 
halk kütlesi önünde yapılmıatır. 

1 

Bu ke.,,idede kazanan numaralar 
ounlardır: 

60 Bin Lira Kazanan 

8756 
20 Bin Lira Kazanan 

92764 
1 O Bin Lira Kazananlar 

9029 90557 

66889 
77610 
81821 
90286 

670M 
78637 
82548 
91087 

67745 74267 75998 
79~ 79825 808~ 

84158 87616 88790 
94685 97471 102.521 

111678 118980 114192 
120317 122059 122124 

124902 1.288.52 129222 137655 14-0545 
144863 144932 145522 146709 147706 
149207 164428 168209 161610 1818.'>S 
164239 164574 174288 1788.54 181107 
181877 182777 1H6478 189210 J91966 
192888 194518 19t681 197887 197809 

103.WD 109843 
116780 117259 

100 Lira Kazananlar 
Sonlan (081) ,.e (861) ile blten 

-iOO bilet 100 er Ura mtiklfat kazan-
0U4tır. 

1 O Lira Kazan.anlar 
Sonlan (00) ve (86) ile biten 4-000 

bilet 10 ar llra kazanmı,tır. 

5 Lira Kazananlar 
Sonları (0) ile biten (20) bla bUet 

S Bin Lira Kazananlar (15) er Ura kazanmıtlardır. 

H20t 25649 98864 168588 4 Lira Kazananlar 
Sanlan (1) ile biten (20) bin bl-

2000 Lira Kazanan1ar Jet (4) er Ura k&r.&11mışlardır. 
19414 82080 4789~ ?6307 77704 
H904 148557 J~2.58 189898 19169'? Piyango T&lihlileri 

60.000 lira kazanan 8756 numaralı 
1000 Lira Kazananlar bUettn yuım parçuı Dlyarbakırda 

3672 8977 9278 10497 l-1990 \'e dJğer' yarım pa.rçaaı da ıı;n·uta 
16560 17788 20798 27910 S~ 20 bln lira Adana \"e Ankara.da 10.000 
89460 42858 42135 4•808 476'J..O lira l\(a.fra, btanbnl, Bordurda satıl· 
55755 615884 61246 62604 63895 mrştu. 

Cemaat Ne Derse Desin, imam Bildiğini Okuyor 1 
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Sarı l Hopalı Mehmet 
Maca-alarmı 
Anlatıyor 

Borsan 
Gözlerini Kan Bürüyen 

Haydutlar Nedense 
Beni Öldürmediler 

-25--
Bir gün, Bahçeköyü il'! Pirgos 

arasındaki dere yolunu, Bahçekö
yünden Pctnehor' a gideceğini 
haber aldığımız bir nankör çete
sini pusuya düşürmek arzusile, 
tutmu~tuk. Patikanın, iki tarafı 
yüksek bir çukur halinde bulu
nan ve tahminen yüz metre ka· 
dar uzunluğu olan kısmında, çe
teye ansızın bombalarla hü
cum etmeyi ve karlarını itmam 
eylemeyi kurmuştuk. Hemginli 
Nuri ile bir dönemeçte ve yolun 
iki tarafını da bombalıl"._abilecek 
bir vaziyette kargılıklı kuru1muş
tuk. ikimizde de altı;ar adet sap
lı Alman bombası vardı. Sindiği
miz yere bombalarımızı sermiş, 
gözlerimizi Bahçeköyden bize 
do&ru uzayan patikay~ dikmit 
muvaffakıyet hülyalarJ ile bekli
yorduk. 

Bu çetenin kimlerden müteşek
kil olduğunu ve günün hangi sa· 
atinde bulunduğumuz yerden ge 
çeceğini bize Erzincaglı Şakir 

Bey haber vermiş, çok dikkat· 
li ve atik davranmamızı, çeteyi 
olduğu gibi imhaya çalıftllamı~ 
tenbihlerken bunun miralay Esat 
Bey tarafından ıon derecede ar· 
zu edildiğini de ilave etmiıti. 

Saat elimde, gözüm yolun kar 
ııma düıen dönemecinde olduğu 
halde bekliyor, bize bildirilen 
vaktin yarım saat de geçmesine 
raimen. çetenin hala görünme· 
~iiinden fena halde sabıraızlanı· 
ıor. titizleniyordum. 

baskın ile kolay kolay tutulup 
götürülebilecek bir matah olma
dığını iyice bilmekle beraber, i· 
çime kara bir §Üphe gi~di ve y'ü
reğirni acı acı kemirdi. izi takibe 
başladım. Şöyle bir elli altmıı 
metre kadar ilerledikten sonra, 
böğürtlen çalıları ile kaplı olan 
bir tümseklikte Nurinin yazma 
mendilini bulunca, iti kavradım, 
zavallı arkadqımın kanlı ellere 
geçtiğini anladım ve iz boyuna 
bir kur§un hızı ile fırladım. 

Önüme tesadüf eden çalılıklı 
bir höyüğe varınca, biraz aıağı
daki düzlükte, gözlerimin önüne 
serilen manzara karıısında, kur
ıunla vurulmuş gibi sanıldım. 
Haydutlar, zavallı arkadaşımı 
yere yatırmıı, bağrına oturmuı
lardı. Zavallıyı koyun boğazlar 
gibi kesmek Üzere idiler. Hain 
bir el zavallının saçlarından tu
tup asılıyor, boğazını açıp ger
miyc uğraşıyordu. Kesecek hain 
de kahkaha ile gulüyor, elindeki 
kısa ve küt burunlu palasını ma-
satlıı bileyo;du. ' 

Geçirilecek bir an yoktu, Ufak 
bir tereddüt, çok sevdiğim Hem
ıinli Nurinin kopmuş kafasını 
gösterecekti bana. Şuurauz bir 
halde, bombama sarıldım, hazır
ladım: kolumu geriye attım. He
yecanlı bir gerinme ile ve bütün 
kuvvetim ile fırlattım. Patlıyan 
bombam, düıtüğü yeri allak bul
lak ederken, bir .-lime bıçağımı, 
diğer elime tabancamı alarak, 
ben de ikinci bir bomba gibi ye
rimden fırladım ve ileri atıldım. 

Nüfus Sayımı 
Hazırlıkları Bitti 

Halkın Bir Müşkülatla Karşılaşmaması 
için Bütün Tedbirler Alın.dı 

20 birıncitcşrinde yapılacak ' dolaşacak olan bütün ıütçüler 
nüfus sayımı için hazırlıklar ta- müıterilerine ait sütü dağıtmağa 
mamlanmııtır. Bu ite memur edi- ba~lıyacaklar ve bu İ§i muayyen 
tenler ayın onunda mıntakaları· mü_ddct zarfında ikmal edecek· 
na ait sayım defterlerini almıo o- !erdir. 
lacaklardır. Sayım günü halkın 5 - Halkın hic;ıbir suretle dı
müıkülita maruz kalmaması içip şarıya çıkmamasını temin İçin !a
sayım bürosu tarafından ıu ted- zım gelen inzibati tedbirler alın· 
birler alınmıftır: mıştır. 

1 - Sayımdan bir gün evvel 6 - Halkın ga;;r.ete ihtiyacı gö-
İstanbulda mevcut bütün dük- zönüne alınarak gazete müvez· 
kanlar saat yirmi üçe kadar açık zilerinin semtlere taksim edilme· 
bulundurulacaklardır. leri tekarrür etmiştir. Bu taksim, 

2 - Sayıma tesadüf eden pa- semtlerin ııaıcete ihtiyaçları teıbit 
zar günü halkın o gÜn ekmeksiz edilerek yapılacaktır. 
kalmamaları temin edilmiıtir. 7 - Sayım gününde vukua 

3 - Amme hizmetleri mües- gelecek aiır hastalık ve doium 
seaelerinde c;alı§anlardan sayım vakaları için hükGmet ve beledi
ıünü behemehal işlerinin başın- yeye menıup hekimlerle ehe ve 
da bulunması icap edenlere vesi- sıhhat men:!urlarının vazifeleri 
kalar verilecektir. . batında bulunmaları, bu meyan· 

4 - Sayım günü hastalarla da herhangi serbest bir hekimin 
çocukların sütsüz kalmamaları ı hastasını ziyaret edebilmesi de 
temin edilmİ§tir. Bunun için sa- temin edilmi9tir. Ani kaza ve va
bah beşle ba~lıyac&k olan sayım- kalar için veaaiti nakliye ve ecza· 
dan bir saat evvel mahalleleıi 1 neler temin edilmittir. 

Kadın Kıy af etinde 
Hapishaneden Kaçtı 

Yan Yoldan 
Cevrilen Cenaze • 
Çatalcalı Arnavut Klzım ge-

f rancalacılar Zarar 
Ettiklerini ileri 

Sürüyorlar 
lıtanbulda mevcut ve yalnız 

francala çıkarmakla ittigal eden 
yirmi üç fırının $ahipleri dün Be
lediyeye başvurarak vaziyetlerin· 
den ~ıkayet etmiılerdir. Bunların 
iddialarına göre: Toprak Mah· 
sulleri Ofisi tarafından fırıncılara 
verilen buğdaydan mamul unun 
çuvalı Belediyece mevzu narhınA 
göre 785 kuruııa satılmaktadır. 
Bu münasebetle unlarını piyasa
dan mübayaa etmek mecburiye
tinde bulunan francalacılar unun 
beher çuvalına on iki lira ver· 
mckte ve buna yüz elli kuru§ buğ
day koruma vergisi ilave etmek· 
tedirler. Francalaya mevzu narhın 
on altı kuru§ olduğuna nazaran 
zarar ettiklerini ıöylüyorlar. 

Belediye İktıaat Müdürlüğü 
vaziyeti tetkik edecektir. 

---o---

MÜTEFERRiK: 
Talebe7e Tenzilat - Maarif 

Müdürü Tevfik Kut'un reiıliğin· 
de toplanan Beyazıt Cümhuriyet 
Halk Partisi konıreıi, diğer ıe· 
hirlerde olduğu ıibi lıtanbul o
tobüılerinde de lise ve orlamek
tep talebelerine tenzilat yapılma· 
11 için Belediyeye müracaate ka
rar vermittir. 

Muhacir Geliyor - Evvelki 
ıün Bulgariıtandan 106 muhacir 
gelmiştir. Gelen muhacirler Bul· 
garistandan Tiirkiyeye ıelmck i
çin binlerce ırkdaıımızın Varn.a
da bulunduğunu söylemektedır
ler. 

ADLİYEDE: 
İğfal Davası - Tüccardan Hü. 

sevin, henüz reııit olmıyan ve ev
le~me çağına gelmiyen_ Mardiro
sun Kızını yanına ttlmıf, ondan bir 
de çocuk yapmıştır. Mnrdiros, 
kızının bu şekilde iğfal edilmesini 
ileri aiirerek ailiye altıncı ecza 
mahkemesinde bir dava açmı'-

_____,, 
8- 10-940 

Vali ClDn Ekmek .. 
Meselesini izah Ettı 

(Bll.fı blrL':clde) 1 noksan ekmeklere rastlamadıi" 
eden raporundaki iddiaları da mız gibi, hnnlarda alelı'.imuııı ~ 
tekrarladıkları anlaııldığından il mizliğe riayet olunduğunu ~r 
mevzuubdhs olduğu zamanlar 1 dük. Dedikodu mahiyetinde 
mahiyetini sizlere izah ettiği o ra· lenen haıerat da yoktur. dabJ 
por ve alelumum İstanbul fuınları 1 lıçilerin 18, 29, hatta e 
ve ekmekleri hakkında matbua· fazla çalıştırıldıkları meaelefJll 
tı bir daha tenvir etmeyi lüium- gelince: r 
lu gördüm. işçilerin mesai saatleri if • 

Evvela o rapor işini izah ede- nunu hükumlerile tayin cdı:ın 
yim: Evvelce de söylediğim gibi tir. Çalışma saatlerinin kontro 
ziraat murakiplerinden Mehmet de alükadarlar tarafından ) ıP' 
Ali Konarlı, raporunu bana gön- 1 maktadır. Bize İl kanunu hu.-u 
dcrmemişti. Yalnız rapor mün- !erine aykırı olarak fazla çalı 
derecatının gazetelerde neırinden rıldıklnrı içın !il ıiyet edC'n 1~ 
3 iÜn sonra bir sureti iktıaat mü· olursa, hemen icabına bak 
dürlüğ~ne şahsi olarak gönderil- Böyle mi.m~caatler yoktur. ,. 
mişti. lktıııat müdürünü nczdime Ra2orun ekmek tevzj v~ ~fi 
celbederek bu hususta kendisini şına ait fı\ras:nın mahiyelınıdıl
dinledim. Alakadar müdürlerle ne kastedild,i'ini anl:yaP!•..:a..ı 
beraber fırınları da teftiş etmiş- Bu hu:;usta rapor sahibi qe iz-" 
tim. vcrememi,ti. 

Bazı fırınlarda vezni noksan Hıılkm mübr~m ihtiyaçtı 
çıkan tek tük ekmeklere ve biraz dan biri olan ekmek iıinde h b 
da kararmış pasa bczlc:rine tesa- metin hassas davrandıjını ve ,r 
düf ettik. Bu fırınla:- hakkında la- ı türlü kolaylığı gösterdiğini . .-ri1!' 
kibat yapılması için emir verd im. tekim İstnnbulun nor~al ih,,,., 
Fakat çıkan ekrrıeklerin yüzde cından yevmiye 100 ton kir 
sekseninin vezni noksan olduğu vermekle ekmek iıinde en~ 
hakkındaki sözler kat'iyyen va- ı;ük bir darlık çekilmesine alt' 
rİt değildir. Çünkü müteaddit ve olmadığını bu vesile ile bir d ftl' 
ııon tt'ftişl~rimizde, pek ender tebarüz ettirmeyi lüzumlu ~ 
bazı iıtisnalar haricinde, vezni vorum.> 

Peynircilerin ltirazı 
Kabul Edilmedi 

Dün toplanan fiyat mürakabe 
komisyonu peynir fiyatlarını ye
niden tetkik etmiştir. Alakadar
ıa r son konan fıyatlara itiraz et
mi,lerse de itirazları muhik bir 
sebebe istinat etmediğinden fi
yatlar yine eskisi ilibi en i ci cını 
yağlı peynir için toptan 42,5 ve 
perakende SO kuru~ olarak kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra kırtasiycrle kir 
hadleri tayini me1ele11 bahiı mev
zuu olmu' ve kabul edilen niııbc
tin ayın 1 O undan itibaıen tatbikı 
kararlaıtırılmııtır. 

PiYASADA: 

Gözlük Crmları da 
Pahahh~tı 

Alman malı olduğu ve ~ 
lemediği bahanesile bazı Ol 
gözlük camları fiyatları on tirt1' 
kadar çıkarılmıştır. Bılhana ~ 
lük cam ve çerçeve fiyatla,,.... 
nisbetsiz olduğu görülmekt:; 
Yalnız bir cins müstesna ol r' 
üzere ayni çerçeve ve carn!• 1 
her mağazada batka baıka f~ 
larla ekseriyetle yüzde iki ~ 
nisbetinde kirla aatıldıiı bild 
mektedir. 

POLiSTE: 
Komtuaunu Y aralallllf - ()t' 

küdarda Helvacı ıokajınd• 7' 
numaralı evde oturan Bahaetti' 

Kıllık Terlikler - Kışlık ter· adlı biri, bir tavuk meseluind" 
lik ima!indc kullanılan fanill ve çıkan kavga neticesinde koın~ 
keçe fiyatlarının ııon ıünlerde Rahime tarafından bıçakla fll' 
nisbetsiz ve sebepsiz bir şekilde b • d l t 

Bir aralık, bu hainlerle bulu· 
,.ıp boğufmak ümitlerim kırıl
nış, yeisin verdıği uyugukluk ile 
:>turduğum yere uzanmııtım. Bu 
.. aziyette yatarken, yere yapıfık 
gibi duran kulağıma, ayak gÜ· 
rültülerine bcnzi~en bazı kaba 
sesler geliverdi. Hemen kalk
tım, yanımdaki çalılıklar arasın· 
Ja gezinmiye, etrafı gözl~miye 
:)atladım. Bir 9ey göremeyince, 
yine yere uzandım, dinlemiye 
koyuldum. Kulaklarım kat'iyyen 
yanılmıyordu. Patırdılar gittikçe 
ziyadeleıiyor ve kalabalık bir 
yürüyü;:ı kolunun çıkardığı sesle
re pek benziyordu. 

Kargaıalık araaında, Nurinin 
kesilmekten kurtulduiunu, elle
rindeki bağları koparmak üzere 
dişleri ile didiklediğini ~öyle, 
hayal meyal seçer gibi oldum. 
Gözlerim dönmÜ§, her ıeyi unut
mqf, sözün kııaaı zincirden bo
oanma bir deli olmuttum. iki eli· 
mi de luyaaıya kullanıyor, rast
ladlfımı bıçaklryordum. Bir an 
mermilerini bitirdiğim nagant 
tabancamın 11cak namlusunu avu. 
cuma kıstırmıı kabzasını bir çöp 
gibi kullanıyor, kafadan kafaya 
11çratıyordum. Boğuıtut · .1 ke· 
ferelerin birkac;ı gerçekten yÜ· 
rekleri ve gözleri çok pek herif
lermio hani. Hiçbiri.i yılıp kaçmı· 
yor, daiıttıklarım da kuduz kurt
lar gibı, birer birer döniip üzeri
me saldırıyorlardı. Bırkaç dakika 
içinde üçünü yere sermİf, ikisini 
de ktmıldayamıyacak bir hale 
getirmittim amma, en çetin ve 
yılmazları olan diğer üçü, birer 
Azrail hırsı ve hıomı ile, canımı 
almak için etrafımda fırıl fırıl dö
nüyorlardı. 

28 ıenelik ömrünün yarısını 
hapiıhanelerde geçiren ve ıon 
mahk\ımiyetini ikmal eder etmez 
18 yerde hırsızlık yaptıjı için 
tekrar tevkif edilen İbrahim, aıli
ye altıncı ceza mahkemcıi tara
fından dün yine 3 sene altı •.>' 
hapıe mahkum oldu. lbrahi
min muhaaebeıi bu mahkümiyet
le kapanmıı deiildir. lbrahim, 
tevkif edildiii koiuıtan kaçmak 
auçile de mahkemeye verilmiıtir. 
Fakat henüz bunun duruımaaına 
baıladmamııtır. lhrahim çevik 
bir adamdır. Bir maymun ıibi en 
zor yerlere tırmanır ve bir kedi 
ııibi en dar ve yü)uelt duvarların 
Ü.dünde yürur. Bacaklarında tav
tan ayaklarının elastikiyeti var· 
dır. Muhafazasına memur edilen 
polis ';e jandarmalar onu ııkı ve 
daimi bir nezaret altında bulun
dururlar. Buna rağmen geçenler· 
de İbrahimin yattııiı koiuıun bom 
boş olduğu görülmüııtür. İbrahim 
bir tanıdığına on kuruıluk siyah 
boya aldırmış, yatak çarşafını 
ıiyaha boyamış ve evvelce terzi 
çıraklıiı yaptığ,ı için boyadıiı 
bezden güzelce bir kadın çarp.fı 
dikmiı, ıöiaünü pamukla dol
durduktan ıonra tevkifhanenin 
lta.pıaından ziyaretçi bir kadın gi
bi •ıvıımaia muvaffak olmuıtur. 
Bundan sonra yine bir hırsızlık 
yüzünden yakalanan İbrahim tev. 
kifhaneyi boylamııtır. 

çenlerde Çekmeceye ava gitmiş 
ve Çatalcadaki evine hasta dön
mÜ§tÜr. Üç gün yattıktan sonra 
da olmüş, Belediye doktoru gö
mülmesine izin vcrmiıtir. Cenaze 
yıkanmış, tabutlanmış, eş ve dost. 
!arının omuzlrırında kaldırılmış· 
tır. Bu sırada kefenden kanların 
sızdığı görülmiiştür. Daha evvel
ce de kahvehanede topİanan bir
kaç hemgchrisi, Kazımın karısı 
tarafından öldürülrlüiünıi iddia 
etmişler ve içlerinden Raifi de 
müddeiumumiliğe gonddrmişlcr
dir. Tabut derhal morga gönde
rilmiştir. Verilen raporda Kizı· 
mın mıdesinde arsenikou undu
ğu anla§ılmıştır. Suçlu olarıık ka
rısı Hacer yakalanarak mahke
meye verilmiştir. Birinci Ağırceza 
mahkemesi dün bu davayı tetkik 
etti. Suçlunun avukatı, müdafaa
sını yaptı. Hacer durutma esna
sında hüngür hüngür ağladı. Mü-

arttırılmasından ıikayet edilmek· ı acagın an yara anmıt ır. 

tı~ahmul Saimin Mubakemui _ tedir. Terlik yapıcıları, bu mal-
Galata51lray n-.r,iyat büroıu .adlı !arın da ynv.aı . ya va? ortadan 8ELEDJ YEDE 
bir müessese yaptığını ileri süre· kaldırı1ması ıhtımallerınden en· 

Ben, o anda çetenin, ıtldığımız 
haber hılafına, bulunduğumuz 
mevkiin gerilerinden geçtiklerine 
hükmetmiı. vııziyeti bildirmek, 
hücum planımızı yenilemek fik
rile hemen yolun karşı tarafında 
bulunan Hemıinli Nurinin yanı· 
na seğirtmiıtim. Fakat, arkıtdaıı· 
mı bıraktığım yerde bulamamıf, 
çok garip ve yepyeni bir vaziyet 
kar111ında kalmııtım. 

Bir Motör gazinoya çarptı 

dafaa bir kan ve garez davası ha
linde yürütülüyordu. Avukat: 

- ~aı.zım Arnavuttur. Bir 

Türkle evlenmesi, hcmıehrilerini 

ve ırkdaılarını, bu arada da ra
kibi olan Raifi harekete geçir

miıtir. Müdahil sıfatile mahke
m~ye gelen Ahmıodin akrabalığı 

bıle tl"sbit edilmemi§tir... diyor
du. Muhakeme, kararın tefhimi 
için talik edildi. 

---~o----

rck Türkiyenin en ücra köylerine dişe ediyorlar. Birçok atölye sa- Eski l?.ir Suiistimal - Beledi" 
bipleri, bu yüzden ıpız kal· . -"' 

kadar tamimler göndererek bir- mak tehlikesine karşı bir tedbir Sular İdaresinde 19 33 senesİll"'-
kaç yüz kişiyi dolandıran Mah- olmak üzere faaliyetlerini ıimdi- ilşenen suiisti.ııa!in yeniden tet)l 
mut Saimin muhakemelerinden den azaltmıya başlamıılardır. kine başlanmııtır. Şehre sul,ıı 
biri!'öine diın asliye altıncı ceza Meyva Konserveleri - Şeftali scvkeden makinelerden b~ 
mahkemesinc;le devam edilmiıtir. ve armut gibi çabuk bozulup çü- tamiri için 40 bin lira .. ,f..-. 
Mahmut Saim, dolandırıcılık ol- rüyen ml"yvalarımızın ham bir mek suretile yapılan suiistimal iK 

~ .. . . . halde toplanıp pıyasaya sevki a· . ..ı.t 
dııgu soylcnen ş~ylerın tıcarı ma- d t' . t' l d'W• . kişilik bir teftış heyeti tarafıncar 

• w • • • • •• e ının mu:tır ne ıce "'T ver ıgını . , . 
hıyette bulundugu tezını ılerı sur- ve muşteri tarafından raibet tetkık edılmeK.tedır. ~ 
müıtür. _ --- 1 görmediğini naza'.ı .. di~kate alanı - - - _...;;:=== 
- - - ----- 1 bazı meyvacılar, onumuzdeki yıl-

20 İLKTEŞRIN PAZAR 1 ~~ t~tbik edi!melc üzere bıl~asıa 1 Her Gün Bir 
gunil. bütün yurtta UMUMi ıyı cıns ıeftalı ve armutlar içın a-
NÜFUS SA Y1MI yapılacak- lınacak tedbırlere ait hazırlıklara F J K R A 
tır. MİLLi ŞEF geçen sayım· ba§lamıılardır. Bunlar ıusuz kon-
da şöyle demiıti: serve haline getirılecektir. 

cSaytm maliimatı tiserine 
Canın '1 Tak Dedi 

TAKViM Ramuanın ilk sünü ad!! Sağa, sola ve ileri geri bakını· 
yor. gczınıyor ve arkadaşımın 
yokluğuna bir türlü mana vere
miyordum. lıitilmek korkusile 
tabii seslenemiyordum da. 

O esnada, yerde gözüme bir 
şey iliıti. Bu, sürüyerek çekilip 
götürülen bir inıan ayağının yer
de bıraktıiı izlerin aynı idi. Hem
ıinli Nurinin, herhangi bir aeaıiz 

Daha ne kadar siirdüğünü pek 
farkedemediiım bu kanlı miıca
dele, benim mağlubiyetim ile ne-

Ali Savdamın idareaindeki Ha. 
kar römorkörü. lstinye sahillerin
den geçmekte iken deniz kena
rında bulunan Nikonun ( Boıfor) 

gazinosunun taraçasına çarparak 
kıamcn haaara uğratmıttır. Tara
çada bulunan halk telaıa düş

müılerse de kimseye bir şey ol

mamıştır. 

Bir Çocuk Merdivedden 
Düşüp Oldu 

Şehremininde Mimar Kasım 
sokağında 24 numarada oturan 
.3iileymanın oğlu Cafer, evin mer
dıvenlerinden düşerek muhtelif 
j-orlerinden yaralanmıo, tedavi 
.çin kaldırıldığı Sen Jorj hastane
sinde ölmüttür. 

memleket dertlerini &orup 
anlamak ve tedbirler almak 
yolundayız. Bu da fÜphesiz 
ve ancak doğru istatistikler
le mümkün olabilir.» 

Yeni ıayım bize nüfusu· 
muz hakkında doğru bilgiler 
verecektir. 

s lıkteşrin 1940 
SAL 1 

Mustafa ile arkadllfl T~ 
Veli, afyon macun ~ 
batlarlar. Ayıldıkça keyifl_.... 
tazelerler. 

Bir sün bir davul aeai ifilİ' 
lir. Tiryaki Veli iki ~ 
aallanarak aokaia çakar. 

ticelendi, nihayet ben de, dökü
len kanlarım üzerine ıerildim ve 

kendimden geçtim .•• 
(Ark•11 var) 

Bana Sual Sormayımz 
- Kr.şki sl.7.e ce,-ap 'erebll8eydlm, ne iyi olurdu. 
- Bu l'ecfl bu odaya nlcln plıdin.l& T 
Genç lnz tereddüt ederek: 
- Blriıılne söz \'ermi,tlm. 
- Kbne '.' Niçin? Burada ne bulmayı tahmin ediyordu· 

nuz? 
Kır., ce\ap ,·nmlynrılu. ,Johıı heyecanla de\am etti: 
- He-len, bütün hu e&rarın mi nası nedir? Size yudnn 

f'tmek lıtiyonım. Bana açıkça her teYI anlatuuz. Bana iti
mat f!dlnlr.. 

Ku"'unl gbzler ona munis munis bakıyordu: 
- Siz.in de bana itimat etmenizi isterim. Böttba lıa kor

kunç dnayetlerle beni alakalı sannuyonunu& ,ya." 
- Hayır. Sizi temin flderim ki, hayır .•. 
- TP.şekkUr oorrlm. l'alnız. siz.den rica ederim, ben& 

bJçblr ıual sormay,nr7.. 
John dU~Uncell bir ta\lrla bir an 8Utu. 8oara dfJ\ant etti: 
- ~rr.e inanmak lstlJ orum. Yalmz bir tıell auallme 

ce\ ap 'eriniz, ne olur? \'alpas'ı taıuJ'Or maydanu? 
Heleıı t;arardı. terP.ddüt .-ttı. Bir 98>' IÖyiemek ı.ter &1bl 

atzını açtı. Fakat hlr şey söylemedi. Tam o -c1a ~efon 
çaldı. İkisi blrof'n trlefona koştular • .lohn bemen ahizeyi 
eline aldı, falı:at Hfllf!ll elinden c;ıelaırek kulatına götürdü: 

- Bu telefon banadır. Diyerek aöze ~tadı. 
- Allo, f!Vet .. Anı.da bir .John'a balnyor \'e t.ebeıısüm fldl-

yordu. Sonra devamla: 
- Evet, tuat bir ,ey bulamadmı. Tabll ... çah,acatım, 

Elbette tekrar bakarım • .Ne -ar? itik mıt \'ah vah? 
Bafım çevirerek .Jobn'a fınll'ettt: 

- Şa lf'tı kapayııın. Sokakıan ıörilltlyornıut \'e bir 
poıı. .. 

Sösüııli tıamamlamıya me.)dan bırakmadan John hemen 
..... ~. Ne prlp bir tıeetr altmda idi. ilmi U(h prlp 

~-MAVi--... 
PORTAKAL ......................................... 

YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEV1Ri:N 

R..-. AE. YALMAN 

14-
kıza Mr an bina dalla alqı)-orda. Oda71 9lmdl udecfl meb· 
tap aydınlatıyordu. Ba prtp dekor lclnde Helen ne kadar 

eMlp " &'üaeldL . 
- ı:.et, lfdl 91ndll.. 8- sise )'U"ID telefon ederim. Blr 

f8Y balanam baber veririm. Naaıl t l:ftt, burada.. 
ılelul .._ 8a.lert lfltlaee oldup ,...... frrladı teldonu e

....._ kaptı. &....,_. stttlrdtl bir taraftan ela 

- Allo, aUo dlJe Jla7kınyorda. Falla& hJç kimse - ,·er
ınedL Telefon onan ellne ıeçı~ ...... ,.e cansız blr Alet 
lıalbd alnuttr• 

KD dedi ld: 
- 'bacll artık bandan sıtııenız. dalla iyi olur, John. 
Genç lqz kapı), 1141ftllf, merdivenleri •ret edlyordıı. O 

kadar hAkbn bir tavn vardı ki, ılolm ona itaat etmekten 
ba9Jla blr feY yapem~ anladı. 

- Demek ki, bu ll&&tte bu apartrrnana seHP tahkikat. ya.
pacaksınız., bir şeyler .,...tı~nuL Fakat bu ılzln l9lnlz 
dettJ ki, Belen ... 

- Evet. dedltfnlz şeyleri ~on. 
- Sonra cla ba adama netkıe)1 bDdl~kallllz. Öyle mi? 
Jobn"oa ba kıskanç haline gü.lmekt.en kendini alamadı. 
- llaıJdl ıloha, ıtdlnlz. Allah rallatırk \'er&ID. 
- Sluı de Allah kolaylık venin, Relen. 
Bir an t.ereddttt ettt. Sonra merdlveulert lnm.1~ ba.91adı • 

BAŞVEKALET 
latat:iatik Umum Müclürlüiü 

Blrkar baaanıak lndıırt.en &onra durdu, yukarı baktl. Helen 
&f&oi1 a&rlnnış, ona bakıyordu: 

- Unutmayııuz.. dedi. 
- Neyi unutmıyayım ! 

- Yarın akıtanı gelip beni alacaktınız y- Hani Operaya 
&1derıekUk. 

- Unutur muyum hJç, Helen. Allah rahatlık versin. 
Bir ~ı dudaklarına ftitUrerek ona bir lfM9l ver

di . .Jobn pek anhyamadı. Bu 19&retle ona t1Ur6t& mı &w• 
ediyordu T Yahut da u~aktan bir hll!le mi röndermek latl
yordu '! Ne kadar mU.kttl bir vazlyetu. idi. tçlDden çduJ
mu, aııl ... lnıaz bir bal." 

iV 
ErtMl sahalı uat OD bire dotra odulllclan ...aıJa la4Jtl 

uman .John k&l'fNrnda mllfe~ 1:-vamı söıdtl. Bmna o Jra. 
dar *-1unln etmift1 ki. hlc hayret etmedi. PoUa mllfetutJ 
otelin holünde oturmut. kallve llıara içiyordu. Kealdn lk
lerile John'u .Uz.erek aöze ~ı: 

- Merhaba, deHkaa!ı. Dön akf&lll ne o,...._ O)'lladııus f 
John hayret etmiş l'tirtinerek: 
- Anlanııyorum. Dedi. 

- (M&\1 Portakal) a elana etmelE lota mt Slttbdsf 
- E\·et. Dan11 etmlye g1ttlm. 

- PekllA tiyle lae Coverıt Garden clamlanndald kotmacıa 
oyunu ne idi T 

- Bütün hareketlerimin fU'kında oldutanuu '6rtlJoram 
mUfettlf l!:\·anı ! 

- Her fe.)1n farkıada olmak me91etbn leabıdır. Covent 
Garden tokaklannda dola.fan poıt&lert ne &&nnedb'onuas, 
azlzbn 't Bahçelerde oynıyan çocuk mu onlar T Tabii her te
yt görecekJer. Haydi bakalım, neler olup blt&llbtl bana 811• 
latuur.. 

Evana bir iz koklıyan a\' kôpejtııe beulyord". OIOb• ona 
Ma\1 Portakaldald olan bit{'n ~-)eri anlattı Buıa 1tokta-

lardan bJç bahııetmf'Cll. (Arka. •ar) 

YU.: 1940 • Al': 10 • GtJN: Z&2 
RU.l\11 : 18.56 - EYLtiL : 23 
HİCRi: 1:;59 - Ramazan : 6 

\'AKIT l"ASATJ EZA..~t 

GÜNEŞ: 6.04 12.22 
ÖGLE : 1202 6.20 
l!UNDt: ı~.18 9.32 
AKŞAM: 17.U 12.00 
YATSr: 19.12 1,80 
İMSAK: 4.26 10.U 
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Rut ıele bir adamdao fi' 
rar. Bayram oldu ce.absm ' 
br. Hemen döner, Bekri ,._. 
tafaya: 

- Müjde huıUn Ba,_. 
olmuı. herke. hayram eclİJO'' 

Deyince Bekri Mmtafa: 
- Ederler Veli ederler ; 

ra berkeain canına tak dedİ-
Der. Ş. ~d 

Herk es 1 çin M ÜsabakamıJ 

Nüfusumuzun Ne Kadar Olduğuııll 
Şimdiden Tahmin Edebilir misiniı? 
Bak•kate la "'"'• Miktar Olıtereoe' 

Oluları MDAlat Verecef)lz 
.Nlltlllaftlas artmıttır. Ba art'91n hakiki nlabett mvf!m detııdtr. ,,,,. 

ıtmJdl nllfaSwnua ea iM.betli bir talımlnle bildirecek olanlara m~ 
lar verecıetl&- Her arau eden, tabmln ettttı mlktan bir ı...rt içinde_.., 
beanuza l'öndereblllr. :&uiın llzerlne -Sayım- kaydını ve ıwuwlnl 110,.-: 
bclır. 811 urflar Altıncı Noter GalJp Binl'öle verllecek. aa;,111Un ;flflll' 
neüceal alındıktan aonra ı.a.r1I&. Notor bmurtle açdanlc balrlkate 111 
yakın talunl.ade laabet ıtıeterenl~. mWIAfatlan Terilecelnlr. 19 wıod' 
tefrln akf&DUJ'A kadar mı:.&baka mektubu kabul edlllr. INJ1nd7CI ıııı' 
Ura. lldllclye yirmi b8f \ e ü,ı1:.w.üye OD Ura kıymetinde "l'Zll f>ttlti tlf' 
yayı iltedlf:i yerden sı.tın alır.ak hakkı verllo.:ektir. Kazaı.a:1 Ja.111 ,:..

cak, parumı •~ten.:z ödl,. ecekUr. -m• b 



--- 8 • 10 • 940 ------------...... ....--------....... ----------------~ V A T A N --------- 3 

S6VASo 
iCMAL 

SEYAHAT NOTIL.ARD Başvekilin i in 
Tetkik Seyahati 

İngiliz Tayyareleri 
36 Saat Akın yaptılar 

. , ..... _.... . 

~rrıerikahlarm Yeni Suali: 
Bağdat Geceleri, Dam Saf aları 

Doktor Betik Saydam Batayda Petrol 
Arama Sabalarıaı Gezdi 

Londra, 7 (A.A.) - Hava Neza
reti tcblığı: 

Dlln gündüz, lngllız bombardıman 
tayyareleri Osted, Calais, Boulogne 
limanlarına tıUcumlar yapmışlardır. 

Herllngen, Stabircn. Or Uizen, 
Dordrccht, Denhelden de toplu bulu
nan gemi ve mavnalar bombardıman 
edilmıştlr. 

Ne Zaman Gireceğiz?,, Yalnız Basrada Odaları Frigorifik Makineler ile 28 

LA Yazan: M. H. ZAL 
V aşingtondan gelen bir tel

.. k grafa göre, Amerikalılar 

Dereceye Düşürülen Bir Otel Var Bu hnrek!t esnasında Blenheim ti
pinde lıir bombardıman tayynremiz 
blr dilmıan avcı tayyaresine hUcuı 
ederek dllşUrmUştUr. Hiçbir tngılız 
tayynr~i Z!LYi olmamıştır. Sahil mu
hafaza t~kllAtına mensup Hucızon 

tipi tayyarelerimiz Hollanda sahUle
rl ııçıklannda silt'ıhh iki dUsman ta .. 

-..tı. N ... " d" '° · « e yapacagız r > ıye 
Ve insan Nezle OI~ak Saadetine Orada Varıyor 

eli '~ak devrini geçirmişler. Şim-
gızlarında dola~n sual cNe 

~il~ gireceğiz}> ,eklinde imiş. 
1 

ltl'çuzlü biz: mihver kurmak 
~ ındeki son siyasi taarruzdan 
d.nra birçokları mühim bazı hi
~m!er beklediler. Hele Brenner 
bah akatından sonra akş!_ma sa
• ~ a nı.utlaka bir şeyler kopa
~~ıba ~htimal verenler çoğaldı. 
r l ııkı üçüzlü mihver hareke· 
,
1 "e Brcnner mülakatı netice
t~de hu ime kadar ortalıkta gö· 
d en rnüsbet netice, Amerika· 

a: c:N • " at· . e zaman yapacagız r > su· 
ının N • " l' . y • « e yapacagız r > sun ının 
crınc geçmesidir. 

H Çok gariptir ki geçen Umumi 
' '1l>te atılan adımlar bu harp
~ de birer birer . tekrar edil
' ektedir. Geçen harpte Ameri
nı&nı_n_,harbe girmeğe karar ver· 
nı Clı uç sene sürmÜ§tÜ. Bu defa 

11~".c~ devletleri Am.rikalıla
lc . •ınırine dokunacak hareket
k:~ kCffetmekte ve yapmakta o 
A ar. rnaharet gösteriyorlar ki, 
ltc~~ikanın harbe girmesi hare· 
nı tinın bundan çok kısa bir za
bi~nda tamamlanması beklene· 

ll'. 

tik Meaete cidden gariptir: Ame· 
ha an halk ruhu, bir noktadan 
ta 'jke~ ederek h"irice ait buh
ta n 1 bır meselede kat'i bir ka· 

ra va k . . b" ~ rrna ıçın muayyen ır 

ac~ana muhtaçtır. Dahili siya
laltc, hususi menfaatlere ait bir 

11 
ıın tesirler bir düzüye çarpı· tt f U~urlar. Bu çarpı§manın ne

b~cl erınin hı:ı.riçteki hadiaelCTle 
it etın . . k d _ eaıne göre, son arar& 

lt0itıı bazı günler az, bazı gün• 
d r _çok yol alınır. Arada geriye 
,,0~~rıı1 da bir. iki adım atıldığı .. ru .. 

ıır. 

ta~ Veya çok bir zaman son· 
trn f\rnerikanın demokrasi ve 
lr nryct cephesindeki devletler 
h,kkna karııması o kadar mu
rıın ak bir ıeydir ki, Amerika
" kendi kabuğuna çekilmesi 
h t kAvrupa iİlerine karı§maması 
1 \kında mücadele edenler bi
~ _ ıınun en soııunda böyle ola-

rını Pek iyi bilirler. 
" ~e üçüzlü mihver teşebbüsü 
il~ rcn!!~r mülakatı Amerika· 

'

;: , son karara doğru hareket 
.. r ar . " ını hızlandırmııtır ki, mih-
t~ ?evletlerinin aradığı yıldırıcı 
.... tın tamamile zıddı hasıl ol· 
~·tı d . 1 emektir. 

Arabın bir solukta altmış beş l 
ya leyi (ey gece) demesinde yer
den göğe kadar hakkı varmış. 
Bunu insan bütün hayat ve hare· 
keti durdurnn çöl gündüzünü ya
şadıktan sonra daha iyi anlıyor. 
Gece; buralarda yaşamak, neles 
almak, dünya nimetlerinden ve 
aşktan müstefit olabilmek için ilk 
şart. Gündüzki ıstırabı dindir· 
menin, mavi kubbeye zevkle ba· 
kabilmenin yegane vasıtası. 

Amma, durun. Acele etmeyin. 
Arabın iıbu biricik sevgilisi ge· 
ceyi de parçalara ayıracağız. Zi
ra, onun da her parçası öyle 
zevkler ve saadetlerle dolu değil
dir. Bir defa güneş battıktan, ya
ni ağu •os ayında takriben saat 
altı buçuktan gece saat ona kadar 
devam eden bir charareti kusma> 
faslı vardır. Binalar, ağaçlar, yer
ler, hatta su ve çimenler gündü
zün aldıkları harareti kusarlar ve 
bir- şimal rüzgarı bu sıcak kus
muklarını silip süpürüp Hint de
nizine götürmeie çalışır. Bu esna
da siz asla rahat edemezsiniz. 
Vakıa esen şimalin, Araratın 
rüzgarıdır amma, çölün kusmu
ğunu taşıdığı için, benim birçok 
defalar yaptığım gibi, geceleyin 
dahi siyah gözlüğünüzü takmaz
sanız göz bebeğinizi lop yumurta 
gibi pişirir. 

Ondan sonra iki saatlik bir sü
kun ve nihayet gece yarısından 
itibaren serin, ıgıklı, parlak bir 
cçöl gecesi> _başlar. Rüzgar artık 
küfür küfür değıl, püfür, püfür 
eser. 

Bilhassa sabaha karşı olan bu 
çöl gecesinin güzelliği söz götür· 
mez. Hani şu çöl gecelerini gös
teren seyahat afişleri vardır: Eğ
ri bir hurma ağacının arkasında 
koyu mavi bir sema, top top, lop 
lop yıldızlar, bu mavi kubbeye 
çakılmış gibi dururlar. Öyle par· 
lak, öyle ıııklıdırlar ki, ay olma• 
dığı zaman da etrafınız.ı aydınlık 
görürsünüz. Yazın çölün bu biri· 
cik güzelliğinden de mahrum ka· 
lınırsa acınır. Onun için de oda· 
larda, çatı altında değil de dam· 
da yatmak, edam saf aıı> sürmek 

lazımdır. 
İlk birkaç geceyi acemilikle ça· 

tı altında geçirdik, yani harare
tin en ııtıraplııını çektik. Oda i
çinde geceleyin hararet 4_5 den 
aşağı düşmüyor ve koca bır van-

ŞEBIR TİYATROSU TIMSİLLEBİ 
Fraıuıız Tiyatrosunda 

KOMEDl KISMI 

BU AKŞAM 

DyUN YOKTUR 
ı .dW 

Tepeba.şı Tiyatrosunda 

DRAM KISMI 
BU AKŞAM 
saat 20,SO da 
OTELLO 

PARA BERABER 
GiTMEZ 

LALE 
Fra.nııız sinema.cılığmın 1940 zaferi 

RalrJkt 
Sezonua 

llrlJor 

JlAtMu JAOQUELTh"E DELUBAC • l:"'VETTE LEBON'un 
kudreWe yaratılan sUper filmi 

HAKiKATi ARAYAN ADAM 
Hayatın, iztırabın, aşk ve lhtırasın romanı 

~~ .... _.LALE Sinemasında 

T AKSiM Sinemasında, 
Türkçe sözlU 

istiklal Kahramanı 
filmi bllyük muvaffakıyetle devam etmektedir. 

llln fazla sevilen ve sinemanın en sehhar Jön promiycıı 

TYRONE POVER'in 
SONIA HENN/E 

kARLAii'Ai:TıNDA 

Yazan: 

M. Şevki Yazınan 

Zira burada hararet daima kırkın 
üstünde olduğu için dışardan a• 
lacak soğuk bulmanıza imkan 
yoktur. Dışardan ancak sıcak a
labilirsiniz. (Yazın yalnız Basra• 
da odaları frigorifik mırkineler ile 
28 dereceye kadar düşürülen bir 1 
otel vardır ve ancak insan soğuk· 
tan nezle olmak saadetine orada ı 
varıyor}. 

Sıcaktan en çok müteessir o• 

lan uzuv karaciğer imiş. Dok· Ba§vckile lakendenın da buket verilirken 

, gemisine hllcum etmlşlerdır. B.ı g -

! mılcrln tııyyarc dlfı topları tayyaı .. 
lere knrşı şıddetll bır ateş açmıştır. 

1 HUcum ılk pike yapan bir Hudsor.ı:. 
"••dk! olmuş ve tayyare ateş nlmıııtır . 

Bununla beraber pılot bUyük bl.r cc-

1 

saretıc hücumuna devam ctnuşse de 
tayyare denize dUşerek batımştır. 

Londra, 7 (A.A.) - lngiliz ha,·n 

tilatör bu cgöbek taıı> havasını 

suratınıza çarparak haılıyor. Bu· 
na, alçaktan uçan bir tan:are şek· 
lini hatırlatan vantilatör gürültü
sünü de ilave ederseniz, bizim ilk 
gecelerin uyk1Jsu nice olmuştur 
anlarsınız. Derk.en imdadımı· 
za bir Türk doktor yetiıti. Aman 1 
İçerde ölürsünüz .. diye bizi dama 
çıkarttı. Ondan sonra hem rahat 
ettik, hem de yukanda anlattığım 

tor öyle diyorlar. Bunu bil-

r fakat benim bittecrübe ve 

J.. tle meydana çıkardığım 

bir şey vardır ki o da buralarda 

Soğukoluk, 7 (A.A.) - Baş- 1 Vali, Komutan, Parti Müfettişi nezareti istihbarat bUrosu İngiliz 
vekil Dr. Refik Saydam, bu sa· ı ve mebuslar olduğu halde Ekverk hava kuvvetlerinin :Manş ve şlma' 
hah saat 11 de valiyi, vilayet na· mevkiindeki petrol arama sahası- denizleri sahillerıno karşı dlln şafnJ,. 

b d k
. · · la başlryarak bugün öğleden sonra-

fia ve su işleri müdürlerini kabul na gitmiş ve ura a ı mesaıyı 
gece sa falarını sürdük: 

en az çalışan uzvun böbrekler ol· 

duğudur. •r:unuz kilolarca 
suyu hep d • tı .. arı ..,,,.ı or. 

Bütün otel halkı, gece yarısına 
doğru pijamalarını giyiyor. Hala 
ısınmış bir tuila sıcaklığı ile in· 
sanın ensesini yakan koridorlar
dan ve merdivenlerden geçerek 

• h b ~~----fi:i:'\!' ....... ~··~·-·· a este eıte dama çıkıyor. Dam· (iŞehzade ,.... .ıa.. 
da cibinlikli veya cibinlikıiz (çün- J başı f ED n ll ~~~~:::9 
kü bazıları cibinliğin de rüzgarı 1 """ 

tuttuğuna ve sıcak yaptığına ka· 1 r.' 
ni) öbek öbek yetmiş seksen kar· 
yola var. Karyola grupları misa· ı ·~ 
firlerin milliyetine, sosyal hal ve 
~nlarına göre ayrılmı§. l\1csela I\ 
lngilizler grupu, evliler grupu, 
Polonyalılar grupu veya horla· 
maktan sinirlenen v~ damın ta 
ötesine çekilen sinirliler grupu ve 

Yarın matinC'lerden itibaren 

aaıre. 

1-BAB L·BABIL 
(CLARK GABLE) - MARİON 

DA VlS )'in binlerce güzel artıst 
ve sayısız milyonlarla hazırla

dıkları Fransızca sözIU muaz
zam revülü emsalsiz şaheserler 

şaheaeri. 

2-BAT TiRiN 
(YILDIZLAR DlYARINDA) 

Dünya yüzme şampiyonu BUS
TER GRABE'nin her sahnesi 
seyircileri meraktan heyecan· 
d:ı.n coşturacak bilyük sinema 

romanı 

ederek Amik ovasının bataklığı

nın kurutulmasını, vilayet yol i§· 

!erini tetkik etmişlerdir. 

görmüşlerdir. ya kad:ır de•·am eden hUcumlan hıık· 
Avdetlerinde tskenderun civn- funda aş ,.. dakı tafslltı.tı vermekte 

rındaki hur~alık!ım gördükten dır. Bomh man tayyarelerimiz Şi· 
sonra geç vakit Soğukoluğa dön- maide Hr ~enden Boulogne"e ka 

Öğleden sonra refakatlerinde 
düşlerdir. dar olan nu ı'r>kada sahil hedeflerine 

ve g<'mtlrrc tıııcum etmişlerdir. Bir 

Atletler Şerefine 
Vali z·yafet Verdi 

Ziyafet Tezahürlere Vesile Oldu 

bombardımlL"l tayyaresi bu sabat 
Calaise yakla"lllrak hllcuma başla· 
mı~ır. BllyUI< kalıbrt"dc bombalar do· 
ıu bir halde huluna."I elli kadar mav· 
naya düşerek infilllk etmiştir. 

Amerika Harbe 
Ne Zaman Girecek? İstanbul Vali ve Belediye Rci· rafından gösterilen iyi kabulden 

si Dr. Ultfi Kırdar, 1 1 inci Bal- dolayı derin tC§ekkürlerini ifade 
kan Oyunlarına iştirak eden Elen, etmiştir. (Bap blrbaclde) 
Yugoslav ve Türk atletleri şerefı- Baıkan, nutkuna şöyle devam yeni deniz üsleri tesisi ••. 
ne bu akşam Parkotelde 150 ki· etmiştir: 1 Eski CümburT'eİsİ Hoover'in 
§ilik bir ziyafet vermiştir. Çok sa· cBalkan oyunları, Balkan dost- Mütaliaaı 
mimi geçen ve birçok kardeşlık !uğuna, genç Türkiyenın yuksek Nevyork, 7 (A.A.) - İngil· 
tezahüratına vesile teşkil eden bu Cümhurreisi İsmet İnönü'nü bun· terenin, Avrupa ablokasını mu· 
ziyafette Dr. K.rdar bir nutuk dan 9 sene evvel Atina stadında dafoa eden ıs· tanınmış Amerı· 

Dam ııafasına güneı doğuncaya 
kadar diyecek yok. Fakat müba· 
rek bir defa sarı saçlarını ufuktan 
gönderdi mi, damın üstü bozgu· 
na uğramıı bir ordu manzarası 
gösteriyor. Terliklerini yakalı
yanlar kaçan kaçana. Ne çare ki 
hala duvarları fırın gibi sıcak o· 
daya girmenin verdiği ıstırap, ge· 

3 - Tayyare ile gelen en son 
harp havadisleri. 

V AB.iN S ABB JUR?JALI 
TÜRKÇE 

vermiştir: 'karşıladığı unutulmaz gündcnbe- kalının neşretmiş oldukları biı 
1 c Muhterem misafirlerimiz, ri fevkalade hizmetler ifa etmiş· beyannameye cevap veren sabık 

cSizleri Balkan Oyunları dola· tir.> Cümhurreisi Hoover, şunları söy-

ceki ~ütün ıafayı unutturuyor. 
1 

Şimdi diğer öğrendiklerimi sı· : 
ralıyayım: Nusaybin den aşağıda 
yazın tahtakurusu, pire, bit, ka· 
ra sinek gibi mahlukat yaoamıyor. 
Bunların yerine akrep, kertenke-
le, kurbağa, eıekarııı kaim olu
yor. Hele kertenkelenin girmedi
ği hiçbir yer yok. Bere.ket versin 

Her hatta SÜMER·T AKSlM Si· 
nemalarından sonra bu mühim 
harp havadiS gazetw münhası
ran sinemamızda gösterile.cektir. 

VEFAT 
ki bunlar benim evvelce Filistin· cumhuriyet refikimlZin tahrir er
de gördüğüm koca kafalı, siyah ka.nmdan muallim Ahmet Hidayet 
ve korkunç soydan değil. Ufak, Reel'ın kardeşi Doktor Tal!t Tahir 
ten renginde zarif geyler. Odanız Reel uzun ve ıztıraplı süren bir has
biraz serin ise, ne yapıp yapıp talıktan sonra dUn hayata ebedıycn 
içeri damlıyorlar. -

yazın Bağdat otellerinde ve o· gözlerini kapamış ve Feriköy mezar-
da içinde yorgan, battaniye hatta lığına defnedilmiştir. Kendisine Al· 
çarşaf gibi örtü tamamen mülga. j tahtan rahmet dileriz. 

yısile ikinci defo olarak İstanbul· Komite Fahri Azalık.lan lemİ§tir: 
d 1 k 

• · 1 b 1 7 (AA ) Ş h • cKimsenin, İngiliz davasını ha-da, bu arka aç ı ve samımıyet atan u , . • - e rı· 
ıofrası etrafında toplanmış gör· mizde toplanan 12 Balkan konfe- leldar etmek arzusunda olacağı· 
mekten mütevellit memnuniyeti· deruyonu kongresi, Türk dele- nı zannetmiyorum. Bu mcse~c. 
mi izhar etmekle bahtiyarım. gesi Burhan Felek, Yunanistan acı ozlerle değil, ancak tc,rikı 

c lki gün sür,çn ve bizlere pl'k delegesi Rinopulofu, Bulgaristan mesai ile halledilebılir. 
asil mücadele sahneleri arzeden delegesi Keçefi, Romanya dele· c Bizim mücadele ettiğimiz iş
Balkan Oyunlarına 11 seneden- gesi Bueresku'yu ve Yugoslav de- ler için mucadde etmiş olan de
beri fasılasız olarak devam edişi· legesi Ugrenıç"i komitenin fahri mokratik milletler, önümüzdek. 
niz ve bu 11 inci oyunları bugün· azalıklartna intihap etmiştir. kış felaketler kar§ıstnda kalacak-
kü müşküllere rağmen tertibe Komite Batkanının İzahata lnrdır .•• > 
muvaffak olugunuz spor kudreti· ı lııtanbul, 7 lA.A.) - 11 incı Bal· Her Mel..-tep Bir Hasta Arabast 
nin ve Balkan oyunlarının en kan oyunlan organizasyon komitesi Gönderecek 
dikkate ıayan parlak neticeııidir.> 1 başkanı ''e beden tcrbiyesı genel dl· Nevyork, 7 (A.A.) - lngil-

Valinin nutkuna cevap veren 1 rcktör!UğU yllksck istişare he)eU A- tereye hastane arabaları almak 
Balkan atletizm konfederasyonu zasından BUrhan Felek, intaç edilen için her mektep ve koleje 1350 
başkanı ve Yunan delegeııi Rino- I Balkan oyunları hak~ı~da A.nndolu dolar toplamak vazifesi veril· 
pul of, Balkan atletlerinin vali ta· 1 Ajansın~n bir ınuharrırıne şu ızahıı.t: miştir. 

c- 11 ınci Balkan oyunlarının t<'r- Boston, 7 (A.A.) - Komü-

MiHRDDNJftN DEVRöAILEMö 
1 

1 

verml.ştır: Yeni Bir Mihver mi? 

tıbi, bu sene, bu husustakt protokol nistlerin, Amerika Cümhurreish· 
mucibince, blze düşmekte ıdı. Fakat ğine namz~t göstermiş olduklan 
Bıı.lkanlı komşularımızın bu o~'\lnla- Brouvder, irad ettiği bir nutukta 
ra iştirak edip etmlyeceğinden emin Vaşington. Moskova ve Tchou
değildik. Bunun için kendilerinden ~- king arasında tesisi lazım gelen 
timzaçta bulunduk Rumen, Yugoe- mihverden bahsederek böyle bir 
lav ve Elen !ederMyonlan iştirak c· ımihverin manen na mağlup ola
deceklerlnl bildirdiler. Ancak. bugtln· cağını, nizam ve refahı temin e
kil şartlar ıı.ltında millt takımlann deceğini söylemiştir. 

Yazan: MiHRi BELLi ,1 

Japon yadaki Müslümanlar Arasında uzun müddet memleketlerinden ay
nlmoları atletlerin tam formda bu· 
Junabilmelerl güçlUğlinU derpiş ede· 
rek eweke hattanın Uç gUnUnde 
yapılan oyunların iki gUne ıııkıştrrıl· 
mıı.sı takarrür ettiği gibi, mağlQbi· 
yet endlşeslls iştirakten çekinmenin 
önUne geçmek iı;:in de bu sene umu
mi tı:ı..sni!in yapılmasından ııarfı na· 

- 24-
Bırinci mevkideki ahbabımın o ge

ce yattığı otele gidip eşyalarımı al
dım. Kadıncağız bu yüzden gümrük
te bir haylı itilip kakılmıştı. Kendisi
le Taft vapuruna avdet etmeden is
kelede vedalaşırken: 

- Bana :raptığ'm iyiliği unutmı
yaca.ğım, dedim. Çok mUteesslrlm ki, 
kartılıkta bulunacak vaziyette deği-

lim. 
Gemici arkadatlarıma ve UçUncU 

yolculanndan bazılarına karşı da 
aynı hisleri duyuyordum.Taft vapuru 
Japonyadan hareket edince beni sev
diğim bir takım insanlardan ayırmış 
oldu. şuna kani oldum ki, iManlar 
kendi hallerine kalınca eaa.een iyi 
k&lbli mahUl.klardır. Onları fena 
yapan t•Y· hayatın kötülilkleri<1ir. 

Japonyada ilk gecemi otelde geçir
memittim.. Pasaportum yüzünden 
m~ta uğramam mUmkün idi. 
Şimdi Uıe her f6y1m tamamdı. Efya
ıarnnı aldDp. ucuzca bir otele ye.rle,-

tim. 
Kobs'de Uç gUn kaldım. Biraz bof 

zam.an bUlunr bulmaz cŞehrin bir kuş 
bakıtı manarumı seyredeyim> diye 
sar:ki üzerimize yıkılacakmıt gibi 
duran, şehre pek yakın dağlardan b!
rin<"ı tırmandım. Koca fchir, Japon
yanm en bllyük limanı ayağımın al· 

tında. Pancurlar, kUçUk ahşap ııvler, 
daha ötede iskele ve bankalar soka
ğının taştan bUyUk bınaları. Gözüm 
bh· noktaya takılıyor. Dağa yakın 
bir Yerde iki ince beyaz minare yük· 

' aeli:ror, acaba burada Müslümanlar 
Ç<>lc mu? Diye dUtUnüyorum. 
Şehre dönerken bu camle uğradım. 

!arı imiş. Japonyadakl müslUmanlar 
bir de Tokyoda bir camı yaptınnıf· 
!ardır. 

Burada bu tatarların birçoğu ile 
tanıştım. Bana karşı çok misafirper
verlik gösterdiler. Bunlann hemen 
hepsinin hali vakti yerindedir. MU· 
him bir kısmı l<Uma.tf ithal ve ihraç 
ederek ticaret yaparlar. 

Bazıları Türk vatandaşı olup 'Nlr· 
kiyeye göç etmi~erdir. Ve birçokları 
da buraya gelmek için hazırlanmak· 
tadırlar. Bana: 

- Nami Tllrkiyede ekmek paraaı 
kazanabilir miyiz? Diye sordukların· 

da: 
- Tabii dedim. Türkiyeci~ yalnız 

sizlere değil daha milyonlarca ınaan 
için hayat sa.h&aı var. Sizin gibi ç&· 

Jışkan kimselerden bizler de ıstifade 
ederiz. 

Kobede bulunduğum günlerden biri 
de cumaya dtışUyordu. Tatar ahbabın 
yemeğe daveti üzerine cuma namazı· 
nı kılmıya gittim. Camie girince şap
kalar çıkarılıp beyaz ba~ıklar giyil
yor. Hennz birkaç ya.şmda olan cami· 
in içinde l<alörlfer tesisatı var. Cema
atin bir Jcısmı Tatar bir kısmı da 
Hintli. MutaasSIP dostları rencide et· 
memek için kendilerine namaz kıl· 
mayı bilmediğimi söylemıyorum. On· 
Itır eğiliyorlar, ben de eğiliyorum! 
Onlar yatıyorlar ben de yatıyorum. 
Onlar Amin diyorlar ben de ISyle ya
pıyorum. 

Çin Harbi Her Şe~·I Yutuyor 

Japonyada Unlforma bolluğudur. Ja
pon Universite talebesi bile saçını kı
sa keıJtirmiye ve resmi üniformayı 
giymlye mecburdur. Üç sene sUren 
Çin harbinin tesirleri de görü!Uyor. 
Tokyoda rastladığım bir yabancı ba

na şu 'ekllde şikAyet etti: 

1EŞEKKUR 
BUyUk acımızı bızzat gelerek. tel

graf veya mektupla paylaşan do:ıt

larımıza ayrı ayrı t~kUre te~U· 

rUmUz mAnl olduğundan sayın ga.:: -
teniz VL\Sltasile teşekkUrlerlmizi bı -
dlririz. 

(Arkut var) zar edildi.> lerhum luı;,Wa Keren illi~ 

Yalnll: lstanbulu değil bUtUn Türld\yeyi bir kahkaha kasırgası kaplryacak bUtUn cıhanın en şen • en komik 
ve en gülünç filmi 

YARIN AKŞAM 

T AYY ARECi 
1 

ZORLA 
TO'RKÇE SÖZLÜ NÜSHASI 

PERŞEMBE AKŞAM! 
• 

Fransızca SözlU orijinal nllsha8ı 

MELEK iPEK 
S / N E JJI A S 1 N D A S/NEMASINDA 

numaralı koltuklann ştmdiden aldırılması rica olunu ı.ruslKl VE ŞARKILAR MUHLİS SABAHA TI'1::--; 

~---------------------------------.mı, 
~ SÜM!E:R Sineması 
BUtün heyecan \e tecssUrlenn dramını. bir kadının bütün !C<'i 

talihini tasvir eden. 

Şimal Kanunu 
Fransız sllper !ılmlni takdım ediyor. 

LUks ve ihtiıram arasında haşlıyan bir talıh .. 
Aşka doğru giden bir hayat.. Bir ml\Şukanm cinayet davası ... 
Baş Rollerde: 

Aşk ve ihtiras fllıni perşembe akşamı BenJ sarıklı Kazanlı bir ihtiyar Ta· 

S 
tar karşıladı. Meğer bu camii kuran-

Amerikadan Japonyaya selen bir 
adamın Japonyanm hayatında birçok 
bariz farklar gözüne çarpıyor. Blr 
k('JTe Japonyada kUçUk istihsal hA· 
lfl kıamen tutunabiliyor. Bunun lı;:ln 

bizim Türk şehirlerinde rastlanan kU 
çük dUkkflnlar, esnaf ç~lan vesai
reyi Jauon şehirlerinde de görmek 
mtımkUnJ'l!". Diğer Mriz bir fark da 

MıCBEL MORDAN 
PİEBBE BiCR R WİLM ve 

CBARLES VANEL 
AR Ay Si N J:MASI N DA lıll" Rusyadalri ihtllAlden sonra Jıı-

....._~-----~...---- ponyaya kaçan bazı Tatarlar ve gc· 
1 ne Kobede oturan Hint mUslUmnn· 

_,__.__ llA.veten: YAKIN ŞARK ON llARP HABERLERi 

"!lıı•••• ... ••lll•• Bu ak~m için yerlerlniZl ~wclden temin ediniz. Tel. 42851 •••D••••~ 
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Memleketin İl k Hava Limanı Acıtacak 
1 

~· 

Çok Çalışmak Yoluna KoyulduK 
(~ı Mrlm ide) 1 birçok gü.zidl" ve kıymetli arka· 

l zaman;ara kadar eksikliği sıkıntı daşların hevesle çalışmakta ol· 
, uyandırmayan Şl"yler mi.ıtezayit dukları ve başardıklarını izahtan 

BERLiTZ 
294 İstiklal Cadd esi 

AHŞAM LiSAN • 1 I bir şekilde kl'ndisini hiseettrren ziyade. yapmaları liızım gelenleri 
~ .,._İ_ii""_""'~ı=-~-·:.-~ - ft' . ihtiyaçlar hdine gl"lmiş ve halk ve ıslaha m~htaç noktaları ifade 

1"'"?1GJ ~ _ da bunları ll"min için gayretini etmeleridir. işin başında ve için- ı 
~ ~, arttırmıştır. Bu, ml"deni ve içti- de olanlarda eksikleri, noksan-

:?· ..1 ı ı --n·"" 1 1 !C mai seviye !'Üksl"li~inin ııarih v_e 1 !arı_ gören .~e göstı-ren bir zihı:i-

KURLARI 
Franıızca • İngilizce 

A lma.nca 
r A 1 memnunıy,.lı mul"ıp hır ıfadl"sl· 1 yctın teessus t'tmekte olması ıle 

ııı ı dir. 1 terakki ve tekt:mmülün en büyük 
_J , ~' Muhtdof ; toh~I mü.,•mJ.,;. im_mn; elde etm;ı b~lunmakt~yoz. 

f ' " ~~ , nin faaliyt:tlerinden edindiğim lçınde bulundugumuz dunya .... 
Haftada 3 ders, ayda 4 lira 

lll!~~W~"'fııi~llliı::~~~ .:;-· -..;. j intıba iyıdır. Bilhassa bugünün hadisele~i karşısın~a . ~alkımızın 
şartlarında bu nevi faaliyetler Ü· uyanıklıgı ve nefsıne ıtımadı de
zerine gayri müsait tesirler yapan n~bilir ki hiçbir zaman bu derece r 
bir takım amıllerın mevcut olma- yuksek bır hadde varmftnı§tır. 
sına rağmen istihsalin hacmi ve Milletin ~Üy~~- Milli Şef _etra~ı~: 1 
evsafı düşmemiş, bilakis, bazı da tam hır butun olarak bırleştıgı, 
mühım şubelerde, bakırda olduğu vatanın hl"r kö,esinde kendisini 

(RllŞı birindrle) 1 te ait olan bir paranın bana ema
mesi ve oradan kalkması, B. Bas· ı net edilmesi diye telakki ediyo
rinin izahına gere tayyare için iyi rum. Bunu son meteliğe kadar 
bir imtihan olmuştur. Yine B. 1 havacılığa ait teşebbüslere yatır· 
Basri, rasadın fena hava gÜster· ı mağa ahdettim. Yeşilköyde l S 59 
mesıne rağmen yolundan geri dönüm arazi aldım. Burada 
kalmadığını ve tayyareyi fena 1 1OOOX1 300 metre genişliğind~ 
havada tecrübeden geçirmek is· bir hava limanı hazırladım kı 
tediğini söylüyor. Tecrübe pek' memleketin en büyük hava mey· 
iyi netice vermiştir. Yalnız Anka-1 danıdır. Bu meydanın ve bunun 
raya inip benzin almak suretile üzerinde kurduğum tamir ve 
gıdiş ve geliş intizamla ve asgari montaj atölyesinin a"ılış resmi 
zamanda yapılmıştır. Milli Bayramımıza yetişecektir. 

Oivrik halkı. ilk defa olarak Hazırlanan proje mucibince bu
gördükleri tayyareyi coşkun bir rada 1 188 talebeli bir gök mek
alaka ile karşılamıştır ve hele bu- tehi kuracağım. Bu mektepte ta
nun bir Divriklinin eseri olması· lebe, yapıcı ve uçucu olarak ye· 
na sevinmişlerdir. tiştirilecektir. Vücude getirdiğim 

Dun bır muharririmiz bu uçuş inşaatın topyekunu bir hava liman 
munasebetile Nuri Demirağla ko- ve mektebine ilk örnek olacaktır. 
nu muştur. Havacılığın bu hara· Memleketin şimdilik ve en az bu 
retli a~ıkı. muharririmize demiııtir örnekten yetmiıı meydan ve mek· 
kı: tebe ihtiyacı vardır. 

cBu harpte iki ki inin kılıç kı- Memlekete hizmet ettiğimi id-
lıca dövi.ıştuğünü duydunuz mu"> dıa etmiyorum. Sırf zevkiınle uğ
Bütün harp, havada cereyan edi- raşıyorum. Baş~alan nasıl kumar, 
yor. Bunun için memleketin ko· içki ve eğlenceyi zevk biliyorlar· 
runmaıuna ait umumi alakaların sa ben de Türk havacılığına ca· 
havacılık iızerinde toplanması ve ' l ' k . . ·1 
h t d b v d elden ı nımı, ma ımı, va tımı tamamı e er va an aşın u ugur a 
gdeni yapması zaruridir. hasretmeyi en büyük zevk tanıyo-

Ben, kazandığım parayı, mille- rum.:t 

F ransanın Halinden Bir Ders 
(Başı birincide) yük propagandadır, Alman radyo 

gıbi artmıştır. Fabrikalarımızın göstermektedir.:> 
ecnebi memleketlerinden getir- Hüsnü Çakır, doğru Sümer· 
mek ihtiyacında oldukları parça- bank İstanbul şubesint: giderek 
!ardan bir kısmını atölyelerimizin 1 bir müddet meşgul olmuş ve ora
velev pahalıya da mal olsa yapa· dan da Bostancıya geçmiştir. 
bildikll"rini memnuniyetle gör-ı Vekil, iki gün kadar İstanbulda 
düm. Bana en inşirah veren müşa- Vekaleti alakadar eden işlerle 
hede iktısadi devlet teıekkülle- ı meşgul olduktan sonra Ankaraya 
rinde vazife alanların arasında dönecektir. 

-- --

--
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lim için son neferime kadar mü· istasyonları lngiliz istasyonlarını 
çadeleye azmetmişim. Benim e- susturmıya çalışırken lngilizlerin 
tun yenmez> kanaatini iptidadan buna mukabeleye tenezzül etme
harice verebilmek için dişinden ınesi ve karşı tarafın propaganda
lırnağından arttırdığı yiızlerce sından korkmadığını göstermesi 
milyonu müdafaa silahlarına sar- en tesirli propagandadır. İngiliz
fet.nekten çekinmez, vatandaşla- !er bu güzel ruhun haricine çıkar· 1 

rın zamanına, rahatına ve canı- !arsa kendi menfaatlerine aykı -)' 
na, memleketin beka ve istiklali n bir yola düımüş olurlar. Bun un· • vo..T AKOMOı.ATO"ı va - v°"T 

irın serbestçe tasarruf etmeyi bir la beraber dedikodu diye kulağı- .... _ ANOT ıuı YAHUT uzuH OMuıu.O 
'> -.& ~ .... T.ıutYA TAKIMll~ ÇAt.1•1" . 

hak sayar. mıza çalınan sözlerin asılsız ol· ==========================;c;;;;•• 
Bir taraftan memleketin hepsi ması da mümkündür ki bunun 

birden böyle fedakarlıkları göze böyle olmasını elbette dileriz. 
alırken, diğer taraftan bir gaze- Bu gibi işlerin içinde şu veya 
teci ecnebi bır kaynaktan menfa- bu ecnebi devlete ait meseleler
at görerek onun istediği fikirleri den evvel TÜrk milli cephesinin 
m emlekette y aymıya kalkışırsa birliği, selameti, mukavlcmeti 
büti.ın milli mukavemet cephesi· meselesi vard ır. Bir gazeteci kim 
ne arkadan kurşun sıkmış ve ec· oluyor ki bu milli cephenin yük
n t:bilere şu yolda bir kcmaat ver· sek menfaatlerine ve memleketin 
mi olur: cAz, çok seçme bir a- şerefine ve itibarına aykırı hare
dam olan bir gazeteci bendtm ketlerde bulunınağa cür· et edebil
para alarak benim aletim olma· sin"> 
yı kabul ederse demek ki, bu Hiçbir kanuni sıfatı olmadığı 
memlekette milli seciye gevşek· halde gazeteciye emanet edilen 
t ir. Manevi mukavemet kuvvetli nüfuz ve kuvvet büyüktür. Gaze
değildir.> teci, bu mesuliyeti taşıyabileceği-

Memleket hakkında ecnebiler ni ve buna layık olduğunu her 
arasında bu yolda bir kanaat ya· saniye isbat etmek mevkiinded ir. 
ratmak bakımından düşmanla Seciyesinin , emaneti taşımıya uy· 
dost arasında hiçbir fark yoktur. gun olup olmadığının bir düziye 
D ost ve müttefik bir memleketle en ince ve h assas te tkikler a ltın· 
iki müsavi yolda~ arasındaki mü· da bulunması lazımd ır. E mniyet 
nasebet tarzının devamı için o teşkilatımızın şu hakikati gozo 
memleketin bizim şerefimıze, iti· nünde tutması icap eder ki, hangi 
barımıza, seciyemize tam saygı ecnebi memleketin propagandası. 
duyması lazımdır. Gazeteciıİ· na olursa olsun kendini kap
n in tesir altına diişebileceği sa- tıran veya satan gazeteci, bir 
nılan bir memleket hakkın- casustan kat kat ağır, kat 
d a böyle bir saygı duyulmaz. O- kat zararlı bir cinayet itlemiş 
na, istenilen istikamette arkadan demektir. Bu hususta her şüphe, 
sürüklenecek bir memleket mu- her rivayet en sıkı tetkiklerden 
amelesi etmek istidadı kendi ken- geçmelidir. En küçük bir mü~a
d inden doğar. m a haya cevaz yoktur. Türk 

Bu noktada fngiliz dostları· matbuatının yi.ızde yüz temiz: oı· 
d k · ·k· t f ması, bütün memleket i.-in hem mızı a i az. etmeyı ı ı ara ın ... 

m enfaati bakımından hayırlı bu· şeref ve namus, hem de bir var
luyoruz. Alman propagandası~~~ lık meselesidir. Bu cihetle dedi. 
bazı memleketlerde elde ettıgı kodular üzerinde bile hassaai
ne ticeler, lngilizlere d_e propa· yetle durmak yersiz sayılamaz. 
gandaya sarılmak yolunda he· Ahmet Emin YALMAN 
ves vermiştir. Nitekim burada ll1 
d a propaganda teşkilatı kurmuş· J w 
!ardır. Bu tc kilatın gazetelere re· ' ı' 1 1 
aim, risale, kitap göndermesine 
b ir şey denilt'mez. Bir gazete her 
taraftan aldığı bu gıbi malzeme- Baglakl Program 
d t'n rıırf mevzuun alakası bakı· 8 Program, 8,03 Hafif mllzik {Pl.), 
mından dilediğini kullanır, dile- 8.15 Ajans haberleri, 8,30 Hatif mü
d iğinı kullanmaz. Bu neviden fa. zlk devamı, 9 Ev kadını - Yemek 
aliye!, apaçık ve zararsız bir ıey- lıstesi. 

d ir. 12,30 Program, 12,33 Muhtelif şar-
Fakat her nevi propaganda kılıu- (Pl.), 12,M Ajans haberleri, 

teşkilatının etrafına, zahmetsizce 13,05 Muhtf'llf şarkılar devamı (Pi.), 

m enfaat elde etmek isteyen a· 13.20 Kanşrk program. 

TOPT AJI SA Ti$ YUI : lsT U 81Jl. Sil. T Ali IWIAM HAllOI BEY GEÇiDi lla. 41 • M TEL. 21291 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
Cln!ll Miktarı 

'Mua 32 
Sandal ya 250 

Tahmini tutarı 
1230,25 T. L. 

% '?,5 mu, ·akkat pey ak~eı;I 

92.27 T. I,. 

Maarıf Matbauı için evsafı şartnamesinde yazılı 32 masa ve 2!>0 
sandalya satm alınacaktır. Ac;:ık eksiltme 23/ X/ 940 Ça.rşambA saat 15 te 
yüksek mektepler muhasebcclllginde yapılaca.ktır. İsteklilerin muvak
kat pey akçalanyle komisyona ooşvunnalarr. 

Şartname parasız olarak Müdürlükten verilir. (9576) 

29 İ L K T E Ş R İ N 

CUMHURiYET 
PiYANGOSU 

ikramiyeleri Hem Büyük Hem Çeşitli Hem Fazladır. 
P L A N 

'?9 1. e l Teıtrla 1940 
C umhuriyet. Bayramına mah!!us fe, kallute 

P n °A SGO P LA:SI 

İlı:nua.tye İkram.lye mYttarı tkramlle tuta" 

Adet Lll'a Lira 

1 11.0IO ..... 
1 21.0H zo.111 
z 10.808 20.0IO 
4 5.00I 21.ooe 

u LiGi ao.111 .. 511 41.000 
4H 108 41.IOO 

4.HO 10 40.900 
10.000 2 180.0IO 
14.511 410.000 

'fHf'llı 41 250 ız.ooo 
MtikACatı 

14.111 - 'f•kb- 492.008 

J -GENÇLiK 
2-GOZELLIK 

3-SIHHAT 
İşte yüksel< bir kremde ıırımıın 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin Edebilir. . 

1 - KREM PF.RTE\': Bir tu-
alet mtistahzandır. İnce 

bir itina ve yapılışındaki 

hususiyeti itibarile yüz· 
deki çizgi \'e buruşukluk
larrn tı-.şekktlltine mllni 
olur. Deriyi genç ve ger
gin tuta.:-. 

2 - KREM PERTF,\0

: Bir gti
zelllk vasıtasıdır. Genl.ş· 

!emiş mesamatı sıkıştıra

rak ciltteki pürtük ve ka
barcıkları giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir hale ge· 
tirir. 

3 - KREM PERTE\': Bir cilt 
devuıdrr. Dı-ri guddeleri
nin ifrazatını düzeltir. Si
vilce ve siya.h noktaların 

tezahürüne mAni olur. 
Cilt ad&leBi.nl ~liyerek 

kuvvetlendirir. Kuru cilt· 
ler için yağlı, \'o ya~Jı 

ciltler için yağsız hususi 
tllp ve vazoları vardır. 

Kİ RALIK BÜROLAR 
Galatada, Voyvoda caddesin

de (Bankalar Caddesı) yeniden 
t.A.dil ve tamir olunan ve her bir 
konforu havi A O A LET ha· 
nındıı. kat halinde \'eya ayrı ııy
rı yazıhaneler kiralıktır. ı Oda-

' ;m başı AUye müracaat.) _, 

Askerlik İşleri 
SabeJ • Dawet 

ı· erli Eminönü As •.• ubefıl nden: 
l - Henüz askerlitini yapmamış 

316 il! 335 dahil doğumlu muhabere, 
istihkAm ve süvari eratı sevkedlle· 
ceklerlnden toplanma gi.inli olan 15/ 
10; 940 Sali günU saat (9) da nüfus 
cüzdanlarıle şubede bulunmaları. 

2 - Bu ııınıflardan yoklama kaça· 
tı ve bakaya kalan eratın dıı ayni 
efuıde mUracaat etmelel'I. 

3 - Gelmlyenler hakkında kanu
ni takibat yapılacağı ilAn olunur. 

* Bflyotlu l'flrll A skt"rlik ~ubetılndt!n: 
Şubemlzdı- kayıUı ve yalnız tlltUn 

ikramiyesi alan malQI subaylardan 
tekaüt ~besince istenilen .ve haziran
da gazetelerle de il!n edilen iki fo
tojtra.tlı cetveli henüz doldurup 'u
beye vermlyenlerin tezelden verme
lerini ve bu cetvellerden ıılmıyanla· 
nn acele şubeye gelerek birer tane 
almaları ilAn olunur. 

8-10-MO 

İNKIBAZI defeder. 

1 ~'zI~ztl~'~i~~i~ 
BULANTI ve GAZ'e Karşı 

Faydası Vardır. 
Her yemekten sonra bir tatlı 

• kafığı yarım bardak su içinde 
' köpürterek alınabilir. Hasan ismi

ne ve markasına dikkat 

Şişesi 30, iki Misli 50, 
Dört Misli 80 Kurı.1 c; ., 

H ER ECZANEDE BULUNUR 

-

lstanl"'ul Orınan Çevirge lVlüdürlüğünden 
ı - Üsküdar kazası dahilinde vdki Kozpınar devlet ormanında 3165 

kentnl meşe odunu ile 5355 kental karışık odun ve 1470 kental çalı ve 
200 kental meşe kömürü 100 kental karışık kömUrUn kesilip ormandall 
çıkarrlması açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttrrma 211101940 tarihine mUsadif pazartesi günü saat 15 de 
\ıilAyet konağında orman müdUriyetinde müteşekkil orman alım sat.un 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Meşe odununun beher kentalınm muhammen bedeli c7> kU· 
ruş karışık odunun beher kentalı c6> kuruş ve çalının beher kentali 
c6> kuruş mı-şe k!imUrünün beher kentalı <33> kuruş ve karışık kömil· 
rün beher kentalı c29> kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat <55> liradır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ibraz etmeleri rn.zımdır. 
6 - Şartname ve mukavele projelerini görmek istiyenlcr İstanbul 

orman müdUrlUgüne mUracaat edeblllrler. (9424) 

İSTİKLAL LİSESi 
Biz we Erkıll • Le1ll ye Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şehzadebqı P olis karakolu arka..'lında, Telefon: 22584 liitt••'" 

. ,~-~:::! Yeni Kolej N;::rı 
İLK - ORTA • LİSE Twlmde Sıruelvllerde 16 

MüdUrU: Eski Şişli Terakki DirektörU M. Ali Haşmet Kırca. 
Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ôCRETİMİN'E EHEMMİYET 

vermek, talebesinin sıhhat ve ln.zibntı ile yakından alAkada.r olmaktır. 

---------· TELEFO:-i: 41159 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Bedeli ke,,if 

L ira K . 

1157 Ol Tarabyade. Osman Reis camU. 
1671 25 Sarıyerde Mehmet Kethuda Camii 
1196 i4 Ortaköyde Defterdar İbrahim paşa camii. 

_..__ 

4025 00 
Yukarıda adresleri yazılı camilerin tamirleri 2S 9 940 tarihinden 

14/ 10/ 940 tarihine kadar açık eksiltmeye komnu~tur. Temıııatı muvaJC· 
kate (301) lira (88) kuruştur. 

Eksiltme yukarıda yazılı tarihte pazarte.<ıi gUnU Beyoğlu Vakıflar 
ınUdUrltlğllndı- saa.t lf'i de ihale mUzayede komisyonunda yapılac.aktrr. En 
az 5 bin liralık bu gibi tamirat yapmış mllt,,ahhıtlere şartname, nıukavc· 
lename ve keşif evrakını almak Uzere her gün öğleden sonra 1:-ıtaııbUI 
Vakıflar baıımimarlığına mllracaatları. (9210 > 

Türkiye Şeker Fal )rikaları Anon inı 
Şirketi Uın_tnn Müdürlüğünden : 

Yüksek Ziraat Tahsili Yaptırılacak 
TALEBELER 

Müessesemiz tarafından Avrupa. Amerlkad:ı ve memleketim[zdC 
yüksek ziraat tahslli yaptırılmak Uzere aşağıdaki şerait daıresinde ta· 
!ebeler alınacaktır. 

Talip olanların ~n geç l / 11 1940 larihlne kadar Ankarada şid.et 
umum müdürlüğiine mektupla mUracaat etmeleri ilAn olunuı·. 

ı - İstenilen vesaik: 
a.> Kendi el yazılarile tercilmeıhal varakaın, 
b.> Musaddak lise olgunluk vesikası, 
c.> Nüfus tezkeresi sureti 
d.> Sıhhat raporu 
e.> Askerlik vaziyt'tleri. 
2 - Talıp olanların yaşı 24 den fazla. olmıyııcaktır. 
3 - En iyi lise olgunluk derecesi olanlar arasından ıntlhap cdil«:'Ctl< 

olan taliplere. çiftliklerimizde btr sene ameli tatb kat yaptırıldıktaı- ,;o:ı· 
ra, gdsterecelderi kabiliyet ve umumi vasıflara göre Anupa ,·eya Amcri· 
kaya gönderilecek veya Ankarada yüksek zlrae• •stıtllsUnde tahsıl etU· 
r!lecek olanlar tefrik edilecektir. 

4 - Çiftliklerdeki bir sene ameli tatbikat müddeti zıırfıııda ııtajveı· 
le.re TL. · celli> lira aylık ücret verilecek ve a• "•,.a iaşe ve lbntclt'ri te· 
min edilecektir. (9562) 

d amlar sokulur. Elinde propa- 18 Program, 18,03 Fılm parçaları 
ganda içın imkanlar bulunan bir (Pi.), 18,30 Konuşma. lS,45 Müzik, 
mekanizma belki de böyle miira· l9 Oda mllzlği. 19,20 Müzik: Melodi 
caatlert: kapılıp bunları ıyı ıer (Pi.) 19,30 Ajans h11berleri. 19,45 
karşılamak zaa!ında bulunur. Fuıl heyeti, 20.15 Radyo gazetesi, 
H albuki boyle bir zaa.f, samimi 20,45 Ul:ıik: KIA.!ıık program, 21,30 
ka naatlere dayanan iyi bir hava- Konuşma, 21,4ri Radyo salon orkeJI· 
nın bo"' :rerc bozulmasına sebep trası, 22,30 Ajana haberlerı, 22,45 
olabilir. Radyo salon orke.<ıtr:uıı. 23 Dans mü-

Bu plan zengindır. M .000 liralık bır bUylık ikramtye vardır. Ayrıca 
20.000 liralık ikinci bilyUk ikramiye vardır. Eğer taliiniz bunlara er~e
mezsc yıne mtıteessir olmayın. Çünkü 2 tane de 10 ar bin liralık ikrami
yeleri kazanabılirıılnlz? Bu çekilişte dört tane 5.000 lıralık ikramiye 80 
tane 1000 liralık, 80 tane 600 liralık ikramıyelcr vardır. Plllnr iyice tet
kik ederseniz daha küçilk ikramiyelerdeki tenevvliü açıkça görUrstıntiz. 

İkramiyeler miktıı.rı hem btiytik hem c;eşitlidir. Hde orta ikrami
yeler kııvvetlıdir, fazladır. Bu fevkalA.de piyımgonun biletlerı 8 Birınci

teşrtnden ıtlharen Batışa ı;ıkarılnıı~tır. Bu piyangoda mevcu t 400 bin bi· 
letten 84618 tanMi yani 21.1 mutlaka ikramiye kazanacaktır. Bu tertipte 
tam bilet 2 lira, yarım hilet 1 liradır. Unutmayınız ki. tam biletler ikra
miyenin tamamını, yanm biletler yarısını alır. 

MAZON Meyva Tuzu 
M Ü F E R R 1 H ve M 1 O EV 1 O 1 R 

lngiliz propagandasının üstün- ziği (Pl.l. 23,30 Kapanış. 
liık temin etmek için takip etmes! 1 ~-=======-========= 
lazım gelen en iyı yol, sıkı bir Sahibi ''e NeşrlYl\t Müdürü: A.bmeı 
d ürustlüktür. Mesela herkesin İn· I E•Jn YALM.A..~ - Basıldığı yer: ı 
ııiliz tebliğlerin_e inanması, en bü- VAT~ KATBAABI 

On tam blleUI ve on yanın biletli karnelerle mutlaka amortil,.rin ta
mamını veya yarısını Vt'! belki de bü.}1lk ikramiyt>yf kazanına.k truretile 
tallinizi tecrübe imkA11ına maliksi.niz. 

Cümhuriyet Piyangosunda bır yenilik olmak üzere 48 ııdet 2M) şer 

liralık teııdli mUkAfatı ihdas edılmiftir. 2ıA Bırinclt~!".lnde Ankara.da çe
kilecek olıı.n bu ze1ıgiıı ve ft>vkallde ply~onun hwıuslyetle.rini izah eden 
8 sayfalık broşürleri bayilerden l.ııteyiJıiz. 

İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mı de ve Barsakları Te:mi.,Jer. A 11ştırmaz ve 
Yormaz. M AZ ON ismine ve B O ll O 1 Markasına Dikkat. 


