
Sene: 9 - SAYI: 3079 

Tahtından feragat 
etmesi için 

Karole 
Sabaha karşı 

saat 
f\ ! ~ dört ·buçukta 

~~i Bir buçuk 
.~1 saat 

miihlet 
1 verilmiş 
\ Karo/ 

diyor ki: 
Yaptığım bu 

feda kar lığın bota 
gitmemesi .için Allalla 

dua ediyorum 
(l'aııcı 4 llncüd~) 

'.l'Cl kif e<lilealt.rdcn general 
,Todoresku 

Eski 
baş vekillerle 

bazı 
generaller 

tevkif edildiler 
Gafenko 

Moskovadan 
geri çağırıldı 

TATARBSKO 
MEVKUf 

BiU:rcş, 6 ( A.A.) - Röyter: 
General Antonesko, sabık baş" 

Yeldi Tataresko ile diğer bazı 
sa.bık nazırların ve ttalyaya kar 
§J zecri tedbirler tatbikatına. iş
tirak etmiş olan nazırlann evle. 
rinde me\•kuf bulundurulma.· 
larmı emretmiştir. 

General Antonesko, BUkreş 
belediye reisi Dombroski'nin 
tevkifini emrctmi~tir. 

Bütün hudut polisi, müsaade· 
(De\'llmı 4 ünl'ilde) 

Fransanın 
Ankara . 

• 
genı 

ta9in 
elçisi 
edildi 

Vi§i, 7 ( A.A.) - Ha\'as: 
Rio • De J:ıneiro'da Fransı% 

sefiri olan Jules Hanri Ankara· 
ya. sabık Vaşington scljri de 
Sa.int qucntin'de Rlo De • Ja.n~r 
iro'ya sdir tayin edilmişlerdir. 

Jules Hanri vekalet kalemi 
mahsus mUdür!Uğilne getirilme
den evvel, Vaşingtonda uzun 
diplomatik vazifelerde bulUJJj 
IDUŞtur. 

SON HAVAD 
. 
1 SLER 

KUR US 
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LBl·elideki 
tay ya .re 

apartr11an.la r ı 
1 alebe ·Yurdu yapmak için 
Maarif Vekô.leti satın alacak 

Oğlunun yanma J:itınekte olan 
nUde kraU~o Elen 

Yeni Kral 
• • 

annesını 

yanına 

çağırdı 
Karo! elyövm 
Romanyada 
Madam Llpesko 
hareket ~azırııtı 

, yapıyor 

Fransız 
kabinesinde 

tadilat 
General 

Vegganda 
Afrika 
müıtemlekelerini 
müdafaa için 

Geniş salahi
yet verildi 
\'l~, 7 (A· A·) - Havu: 
Nazırlar h<'yeti dlln eaat 7 ile 

toplanml§ \'e nazırlar istifalannı 
vcnnl§lcrdir- Devlet §efi, mllŞkül 

(De\'auıı 4 "nr.üde) 

GenerQ.l 
Veggand· 

Bir tayyare 
kazası 
geçirdi 

Vişi, 7 (A.A.) - Berayı tef· 
ti§ Limoges'e gitmekte olan ge
neral Veygand'm lbinmiş olduğu 

-.kl!ii1 tayyare ehemmiyetsiz bir kaza 
Hareket hazırbğı yaptığı bildJrllen geçirmiştir. General, sağ ve sa:. 

Madam Lüpesku • limen kurtulmuştur. 

Bir mahkum Jandarmanın 
elinden kaçtı 

Dotra esrar telllleılllde ıoıata aldı 
ve azan ıeaelerln basretlle 

Alabildiğine esrar ve eroin 
çekerek sızdı ve öldü 

hldlse zabıtaya haber verllml§tlr, 
zabıtaya araya dursun Ahmed aer 

be.st kalınca hemen kaçalcı:ı arka. 
da§larlylc buluımuş ve KUçUkpazar. 

ı ... ·~ 

BU,Jiik hlr tafcbe yurdo lıaUne getirilmesi l~ln safmalmaea1i olan 
1.AleU apartımanJan 

lstıuıbul 0111\'crsttcst.r.ın en mil. 
hJnı ihUyaçlanndan birl de talebe 
yurdudur. 

M'narif Vekllliğl Unıversıt.e rek.. 
tOrlilğU fle temas ederek bu yurJ: 
DıUyacmı önferoek Qsere "eblr 
da.bilinde mUnn.&lp blr. binanın bti • 
Junnııuımı bildirmi:ıtir- Bunun llM" 
rinc muhtelif semtlerde araştırma· 
lar yapı~ vo Uı; dlirt uygun bi
na bulunmuştur· Bu binaların ara.. 

smda LAlell 'l'ayyaı'C apartnnan _ 
lan da Tardır. Bu apartmıanlar 
Hava K\O'Umum Mtt1r. Hava Ku
rumu 1ls temM edilerek a.partı -
mantar Maari! Vekft.lctf hesabına 
iitii'ialmac&ktır- Bu araptmıanlar. 
da lcap eden ta.dlflt ve hazırliklar 
kısa bir mmandıı ikmal edilerek 
talebe yurdu haline getirilecek ve 
böylece Ünlvcnltenin mUhlm bir 
ihtlyacı ika?'§llnnacaktır-

Ekmek darlığı 
kalmildı 

Başvekilimiz istanbula hergün 
100 ton daha 

buğday verilmesini emretti 
Şchrımlzde lılr mUddeltcnbcrt de. 

vam etmekte olan ekmek ırıkıntıııı. 

m öıilcmek ıçın yapılmal<ta olan tet. 
kiklcr bltlrllml§ ve mesele e.!aslı ııe. 

kilde hallcdiml§tir. 
,Vali ve belediye reisi Ltıt!I Kır. 

dar alınan tedbirler hakkında dUn ~ 
beyanntta bulunmuıstur: 
"-lstanbulda h:ıle-n bir un buhranı 

ve ekmek 31kmt1111 yoktur. l'almz 
dOn \'C bugtln yaptıtam tahkikat neU
cıeıslnde lıl'r semtin nUluıı kesafetine 
nazarıın tc\-z.I edilmekte olan unun ha 
zr eemtıerln ibtlyacmı knrıılıyamadr 
im• anladım. l'oka blrar. evvel de 
aöyledlflm gibi btnnbulda ekmeksiz 

k:ılmak tchllkc.1 bJçblc uman nı1& 
değildir. 

htnnbnlun normal mmanlar4ald 
lbtıyacı 800 tondur. Ba miktar 01111 

(Devamı 4 fu:icllde) 

.MAARİF YEK1LLtQ1 D~ 1 
KİTAPLARI MOTEDAVlL 

SERMAYESİ MODORLUQONDEN 
\'ckllliğln bUtUn ne~rfyau .Ankarıı 

caddesi \'akit gazetesi yanında maa. 
rlt vckUllğl yaymevfnde perakende 
satılmaktadır. 

MUdUrJUk: 
lstanbul lkdam Yurdu QçUncU kat 

tadır. (8221), 

DUn köprU Ozerlndc bir ~ 
jandarmaların elinden kaç~. bu ıİa 
bah da arkadaııan taratmdan koma 
halinde bir otomoll.llc Cerrahpap 
hutahanulne gelirli~ biraz aon. 
ra da ölmllıtUr, 

Bu m1!3hur eıırar kaçakçı ve mllp
tclA.aı Ahmeddir. Bundan bir kaç ae. 
ııe evvel yalcalanmııı. hapse ve atır. 

gün cezasına mahkum edllmlıUr. 

:~'"''"'~::::.::::.:;··. Doğrusu, iyi karşılık! 
Ahmed hapis mUddcUnı burada b1 

tlrdlkten sonra sOrgiln ccza.sın.ı ik. 
mal için Yalovaya götUrillmUıtUr. 

.Ahmedln ııUrgUn cezası dUn n1ha.. 
yet buJmuıtur. ıı:açakçı tahliye e. 
dilmek Uzere, bir jandarmaya veril· 
mlı ve İstanbula göndcrllmlıtir. 

Ancak hapis ve ııUrgUn cezumı 
doldurduğu mUddet zar!mra eroin ye 
esrardan bir damla blle kullanmaya 
tınat ve imklln bulamayan .Ahmed 
biraz sonra serbest bırakılacağını dU 
ıUnerek npurda ~lddctll bir kriz ge. 
c;lrml§ ve Köprüye çıkar çıkmaz da 
mllddclumumllkte tahliye formalite. 
alnl beklemeden kalabalığın aruma 
karıftru§, kıı.çmııtır • 

Jandarına .Ahmedin arkasındaA bir 
Jıa)"ll kO§lUğu halde bU)amamJI !§ 

Hindiçininin 
istilası 

beşladı m!? 
Bu huauıtaki haberler 

teeyyüd ederse 

Amerika 
vaziyeti 
vahim 

sayacak 
o·aıa.ı 4 üncöde) 

0 Tuvlrl EllrAr., a tavsiyemiz, ba bAdlsJI 
kendi mantıksızbk mttsabalıasına bir 

namua oıaral: aımasıdır 
..--ım:11-• Yannki Pazar Ak,amı -----..... ~ 

c. H. P. Beyoil• Halkewl 50•7•1 yanı• kelu adıaa tertip ol.-a 

İstanbul Eğlenceleri - Beyoğlu Gecesi 
Tepebaşı Belediye Bahçesi (llatuka kısı11da) 

SAFiYE-NAŞİT 
ltaf'••••lz •1- •• laawaları - Es•' Z.71tek• 
leri • 1'8rki•ta• lnıtluı - Bii16k Var1ete ~ 
Camba:r.lıı.ampaa7a11-Taklftij n kabkahab 
komedi· Leblebici lnıwe1'tetoau. Mehtap•• 

Talvlrt Elkllrm, lldncl sayfasmclald yazr fte •3~ ....._ ,....._ iL 
rıyer Halke\'I t>Osyııl yardım tube&I menfnatlnıı tl'rtlı• edilen l'f'lcnceyc 

dair dördUııcU 88Jlaııma >:erie9tll'dlğl llAnın reemldlr! .. 

(Yazısı 4 üncüde) 



2 
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Ahmet Han Hncr Muradm hiç 

olmazsa emir gelinceye kadar to. 
pun ağzına b:ığlı kalması için ku
mruıdanı razı ettl ve hemen o gtln 
btıdiseleri bUsbUtUn f]iairerek TL 
mur Han Şuraya yn.r:dı· 

O gUnlerde Tifllsten dönen ge
neral Gluk fena hnlde kızdı: bu
nunla beraber idam emrjnf yazma
dı: bir defa da yUz yUzc gelmeyi 
faydalı buldu. Tabur k:.ımnndnnına 
bir mektup yazarak "Hacı Mura.. 
dm sıkı bir muhnfaza altmda Ti
mur Han Şum.ya gönderllmcsinL, 

bildirdi· 
Ahmet Han bu emri tam manıı.. 

sile iyi ka~ılamadı· Bununu bera
ber artık general Gluk'u Hncı Mu
radın lhruıetlne inandırmış oldu
ğuna oUphesl kalınaml§tı· Arttk o. 
nu atlatml§, buradan uzaklaştır. 

Dlll bulunuyordu; Timur Han Şu. 
rada, idam edilmese bile bir daha 
bu yerlere dönemlyecek: ya bk 
zindanda, :sJıut Siberyanm budu 
steplerinde U%UD yıllar ıztıraplr bir 
hay&t sllrdUkten, cczaamı çektik
ten sonra füllp gidecekti· 
Soğuk bir ktg gUnU, her taraf 

buz tutmUBtu: yollar kapanmlitı. 

Vakit vıık1t kar yağıyor; bazı ce· 
sur yolculann açtlklan fderi de 
örtOyordu· Binbaşı bayle bir m· 
manda Hacı Muradı yola çıkar. 
mak istemiyordu; çUnıtll bir kar 
!atmasına tutulmalano onunla be· 
ra.ber gidecek olan zabit ve 88. 

kerlerin de kurtlar tarafından par
çalanarak. ynhut yola ~ırarak 

mahvolmaları uzak bir ihtimal do. 
ğildl. Fakat generıılin cmrln1 her 
halde ynprnıı.k IAztm geldiği gibl 
günlerdenberi Hunzıı.k halkı ara
sında da bir. kaynqma vardı: bun. 
Iarm fsyau -e<tıJrek litacr Muradı 
kurtannıılarmd:uı,· bu atada Rus 

garnizonunun da tehlikeye dU~e
sindcn korkulurordu. 

Hacı Murat altı gUn altı gece, 
aç mr.ıoz, topun ağzına bağlt. her 
dakika ölilm ihtimali içinde yaşa
mıştı. İradeal u.rSılmağn ba3ladığ1 
zaman intikam llıtiyncmm büsbU • 
tün şahlandığını hissetmle; doğru 
nılmuşto· Hatta. Ahmet hana ve o. 
nun hrynnet nrkıı.cfuşı Hacı Glm • 
bnt'a duyduihı kin evvelki kinleri 
gölgede bırakıyordu. Ruslara ve 
Rus generaline knr§t beslediği his
ler de başka tnrlU değildi; bundan 
ba.ska bir an bfle ölüm korkwıu 

duymaktan utanıyordu; çUnkU an
nesinin onu §Öyle bir ninni ile bü_ 
yiltttığünU hattrlıyon!u: 

'·- Ben ölümden korkmadım: be. 
nim cesur b1r erkek olan otıom da 
ölümden korkmu!,. 

Hayatta her fieyden ve herkes
ten çok sevdiği annesini yalancı 

çıkarmamak !~in en korkunc ıstı· 

re.plan bile çelikten bir yürekle 
kal'§IlıyOrdU• 

Hacı Murat her ne pnhMina o
lursa olsun, Timurhan §Uraya 

gitmemek, Rus generalinin kaqr. 
sma kollan bağlı olarak çıkmamak 
kararını verm.f§tj. Bu uğurda ölU. , 
mü bile çoktan göze almıştı; fakat 
acaba bunda muvaffak olabilecek 
miydi? 

Ahmet han onun kararmı 6ğren· 
miş gibi, çok tedbirli davranıyor
du· Bo tek adamı götUnneık için eıı 
az kırk asker hazırlanmumı iaU
yardu. Rws bin~ hayret edin. 
oe: 

- Bu bir inaan değil canavar. 
drr; 6yle b1r canavar ki gfmdi yeı
de yürürken ansızın havalanır; 

havada tehlike görUnce yerin di
bine geçer ... 
Demişti· 

:MU!reze kumandanına mkt emir
ler veriyordu: 

- Gözlerini ve ağzuu kapaym. 
Kollarmt ka1m bir urganla maya 
ve ımnsıkı baf laym: urga.nm iki u. 
cunu en lru\"Velli ikl asker tutsun; 
onlar yorulunca ötekilere verin! 
Tüfekler dolu ve cldo at.eş etme. 
ye hazır bulunsun 1 :MUfresenln 
yarısı önden yarnıı da aı'ka.ılmdan 
gidecek! Eğer kaçmak isterse hiç 
tereddilt etmeden atcg edin ve 151· 
dllrQn! ... 

-12-
KAB FIRTINA8J ... 

Ufuk hentıs alarmafa b&flamır 
tı kl yola çlktılar; llOkoJdarm k&
gebaş larmda koca.man gocuklu, 
kocaman çizmeli askerler nöbet 
tutmt11lardı; halktan hiç kimse 
yoktu; bir aralık .küçUk ve buğulu 
bir pencerenin ardından nasılsa 

Hacı Muradı gi5ren bir çift göz he.. 
yecanla geri çekildi; sonra pence. 
relerde, damlu Ustllnde üçer ~ 
ıer ttkek, kadm. veya Ç9cuk gö-

riinmeye ba§la.dı· 
11acı Muradı g8tUrUyorlar ! 
Du haber kalm kar tabakaları -

nm örttUğü damlar altında. karlı 

ve kOçUk avlularda dolqtıkça ıe. 
bir fıkırdamaya başlıyordu: adetl 
yalnız bir kumanda bekliyo.-lardı; 
W.kfn bunu verecek adam yoktu. 
Sadece şuradan bur~dan Ahmet :ıa 
nm adaınlan Uzerlne yahut Mos • 
kof aalcerlerine doğru taş parça -
lan. kar toplan atılıyordu. 

Hacı Gimbat: 
- Dah& halı götlirfuı ! 
Diyor ve admılarmı sıkla§t.myor

du. 
Honzak kapısından çıktılar; Ha

cı Glmbat ve arkadqları geri dön. 
diller. 

Hava ~k sert ve soğuktu; ok&· 
dar ki rür.gir busdan iğneler 11&· 

wruyor sanıhrdı· Moskof ulterle. 
ti bol tUylü koyun derisinden ya. 
pılml3 olan gocuklarma daha sıkı 
sarmıyorlar, kalın yün eldi\•enler! 
gocuklarm kollan UJ:erine çekiyor
lar, ytlzlerinln de, gözlerinden ba§

ka her tarafmı örlmü• bulunuYor· 
lardr· 

(Devamı var) 

.... . ' ' . 

Görülen ve görülmeyen 
kuyruk 

K .:Jl'RUK olup da görWmeme· 
slno lnlkln tasavvar eclebl· 

lir mi.sinlzT Bazı kuyruklar oluyor 
ki görllleriılyor. Bu arada kuyrult
lu (s) lo kuyruksuz (a) ı mJsal o. 
larak geilrcblllrlz. GaaetelfJI' hele. 
diyenin cczalAndırdıp mlleMe1Cler 
nra.5Jtlda Ennls kOLıten·e fabrika· 
mm da bulOl!dof;'llDU bllcllrdt. Me
ğer bu Emds değil Ennlşınif. Bir 
gaı.et" bıı ha.tayı tnshlh cclerken: 

''Emıls'ln cezalanClmldığı yazıl· 
ını!J!'la da hunun Ermb dcill Er. 
mis konscn·e fahrlkaaı olduğa an. 
ln5ılmı tır.,, diye yazm.~ 

Bakınrz! llmı cllkkııt edll<11ğl hııJ· 
<le görtılememt" \'C yine :gnnfc; dt
yo yazılmt~· 

tstc hlr .Jmyru~n mtuifeü· 

Sa'kın intihar etmİ§ 
ol matın 

G AZE'rELERDE otobüsçü 
HaJUID btJJI pollllD m'Clha· 

kemeslnl okaduou ma ! Bende ha 
atm a1mıezai1a nrdljl ıt.aeeı ae
denae prlp bir te.lr uyanıhnh· 

Okuyalmı: 
".Küfretti, "°nra maa iberinde· 

ki tabul-.yı bpmak istedi· Ben 
daha cvv~I da\Tandnn· Bllcğlnıc 
yapJlh. Bojupnaya batlad•k· Bir. 
denblre nuıJ oldu bllmlyorum· Ta· 
banca karyolaaım clf.'lll!rlne çarptı 
~ aldı ,.o HalJI birkaç yelinden 
yaralandı .. , 

tlmJt ede.rho ki bu ntırların ben. 
ele uyandırdığı tesirin ne olduğunu 
söylemedlğlm halde ba tetılr flhde 
(le nrandr. bena kendlslnln öldtlr
medlğfnl, ölenin lildltrUlt\nü (Mat
buat ka.nuno cı ı1 1'c1iıncr-lnl kul • 
Jıuımaktan heni men~c!lyor) !13rle. 
mek mi l~Hyor cfcf"81nf7.~ ... 

H A B E R - Ak.-m Postası 

ı . 
iktisat Vekili 
lspartatla d~ri, iplik 
Fabrikaları ile halı 

tazgahlarını tetkik etti 
/aparta 6 (A.A.) -lktiaot Ve.. 

kili Hüsni\ Çakır dün Keçibcdu· 
daki tetktlderinden sonra eehri· 
mi7.e gelmi~. İktisat Vekili 
burada iplik fa.brikalan ile deri 
fa.brikasmı ve halı tezglhlarım 
ve yıkama yerlerini gezmiş ve 
tabrikalarm f'a&llyetleri hak. 
kmda izahat alnu§lar, nuntaka
nm ekonomik ihtlya.çları fu:ıe· 
rinde de alıikadar teşekküller 
mUmessillerile konuşmalarda 
bulunmuşlardır. Vekil, bu tetkik 
ve temaslarmdan sonra Keçi· 
borludaki Kükürt Maden ve 
fabrikala.rmda.ki tebklklerine 
devam etmek üzere tekrar Ke
çiborluya gitmi§lir. 

Piyango ba aqam 
çekiliyor 

Millt piyangonun üçUnıci1 ter
tip planmm ikinci keoidesi bu· 
gün sa.at 18 de lzmlr Fuarında 
hazrrlana.n pavyonda. yaptla.· 
caktr. 

tık teşrin keşideai Adanada. 
yapıla~ bugUıildl ketfde. 
yi müteakip otomatik küreler 
Adanaya. naklolımacaktir. 

Tevkifhane cinayeti 
Gecenlerde tevkifhanede mev· 

kuf ŞükrUyU ~tdllren mev'lruf Re· 
cebin muhakemesine dün de ikincl 
asliyede devam olumı:ıUB• &ahit o~ 
tarak hapisane doktonı J ak dinle
nilmiştir. 

Jak, yarnlınm ölUrken hlç bir 
şey söylemed.iğlni. 811lm sebebi. 
nin bıçak yaralan olduğunu söy· 
lemietlr· Muhakeme, karar için 
bqka. bir ~· btrakılınlltır. 

. .......·-ft~-o~----

' T emizİik işl~ri 
Belediye ,n,ia muavini L\itfi 

Aksoy'un reisliğinde diin temiz· 
lik memurları ve mürakipleri top. 
larunııtarc!ır. 

Muavin kendilerine &ördüğü 
noksanları bildirmif, tef tit ve 
kontrol iıi etrafında yeni direk. 
tifler vcrmlıtir. Amelenin çalı§. 
ma şcknleri de teıbit olunmu! • 
tur. 

Toplantıdan conra Oalatada 
bir teftit yapılmıı, IOkağa çöp a
tanlar cezalandınlmıJtır. 

• :Halkevlerl taratmd&aı tertip •· 
dilen latuıbiıl •aıenceıert foatlvalı bu 
akpm ba§ID.yacaktrr. l1k olarak Sa. 
rryer Halkevi mmına BllyQkdere be
yaz Park gaunosunda bu akpm bir 
gece tertip edllml§tlr • 

• Ticaret mektebi talimo.tnamesin. 
de deliflkllkler yapılmMı: kararlaf. 
ınqıtır. Tedrlaat daha amell bir ıoklc 
aokulacaktır. 

• Şişhaned:ı Erol apartımanı kapı. 
cm Retahl1'11 C.mal odumd& llll\ 
bulunmuş, ölllın 1Uphell gOrUlerek ce 
acd morga katclınımııtır. · 

• ~yoğlunda. :ırtmlna barında ruh 
s:ıtsıs olarak arU.tllk yapan Jıı(UZ&f. 
fer ::ismlnde bir kadın evvelki rece Sil 
1ntanın kontrolU amuımda yakalan
mamak i'in balkona ııaltlanmlf fakat 
kt.ranlıkta aoknp dil§erek ağır ya_ 
ralı bir halde haatalıeneye kaldınl. 

nıI§tır. 

• J..eonldas l'a.padopulos admda bl 
risl, Beyoğlunda Glevanl sokağında. 
kt evinin ktrasml arurm.Jt WÇUlldaıı 
dlln ,-edinci Ulfye ceza. :ınahkemeıdıı 
de muhakeme oıwımuıtur. 

Suı;ıu lnklt ebnif, muhakeme ıa. 
htdlerln celbi itin kalmıııtır. 

Yeni Gümrük 
Kanunu 

inhısarlar Vekili layihanın yeni 
idhalat rejımi ve 

mühim hUkUmlerini izah etti 
Gümrük komiayoncuları kanunu da bu layiha 
içine alındı. Nümunelik eıyadan resim alınma

yacak. Tüccar kefaletle gümrük resmini 
vermeden malım çıkarabilecek 

Blr mUddettenbert tehrimlzde tet 
ldkler yapan Gllmrl1k ve .tnhlaarıa; 
veklll R&U Karadenla bu akpm An 
kar&)'& dlSnec:ektlr. Vekil d1bı b1r mu

0 

barrtrlame beyanatta bulumnUf ~ 
yeni gümrllkler kanunu hakkmd& 
§unl&n .ıJylemfttlr : 

,. - Yeni gtımrUk kanun llytııası 
b&zırlanmqtrr. Halen mer'i olan g11m.. 
rtlk kanunu 13' tarlbll olup muhtelif 
zamanlarda bu kanuna bazı lllveler 
)'llptlDlI§ Te hQldlmlerlnden bazılan 

tadil edllmlf ise de heyeU wnumiyen1 
itibariyle bugµnktl ihU.)-aı#n karıda· 
yacak hale gelememı,tır. 

Y&kmda tcra Vekilleri Heyetine ar
zedllecek oıa.n llythanm enaıa.n !7U 
fekllde hWA.Ba. edilebWr: 

Halen KUmrOk muamelelerine &it 
olan n muhtelit kanunlarda ve dağı. 
mk blr halde bulunan hOkllınler )'lel11 
llyihad& herke&.ıı anlayabUeceJl bir 
tekilde bir araya toplaD&cakbr. 

Yeni kanun samanmnT,d& kullamt· 
makta olan hava vaaı:taıan De memıe. 
ketlnıiıe gclell .,.. ıtden eJY& ,hakkın· 
da yeni hükümleri ihtiva etmektedir. 

de bmen ~ı 9fyadan lwıgialne en 
yakm Lle oııun U.bl olduğu her resme 
tlb1 ol&c&ktır. 

Tie&rt kıymeti ha1Jı ntımunelik egya 
llo memlekete tecrtlbe için geUrllen 
~ bugün resim &lmmaktadJr. 
Yeni kanun ı.e bu rum1 kaldırmak· 
tadır. Nihayet~ kanun, stımrUk 

rum1n1 derhal MeyemJyecelt halde 
olan tuccarıarm bir banJranm kefale. 
Un! temin etmek p.rtlyle reamı bllA· 
hara ödemek nseru ma11armı gUmrUk
ten ı;ekmelerlne mOAade eylemek w 
bugUn carl resim muatiyeU eS&Blarmı 
1ktuıad1 icaplara daha uygun blr hale 
getirmek "° gtımrtlkl~ ait formalite
lerde daha ziyade ndellk temin ey'le. 
mek gibi faydalı bir çok yeni hUkUm· 
leri de ihtiva etmektedl!'., , 

lmalrde ıecı 
lllr kua 

2 kiti öldü, 8 kiti 
yaralı var 

BugUn mer'i olan gQmrük komla- hmlr, 8 (A·A.) - Xemalpap 
Yoncul&n ıwıuı:ıu 19D1 'baftu ut.kik tuamıdan 80 çuval UzUm Ue 12 
edllmJf, hllk11mlerlnde faJdalı bası yolcu alarak lzm1re gelmekte olan 
de'1f1kllkler yapılmak suntlyle heye- bir kamyon Germede t5yU c:lvarm. 
U umumiyeal yeni kanunun içine a· da raatıadıfı blr koyun ıllrtl8UnU 
lmDUfbr. ezmemek içlıı c:Urelallyonwıu aola 

'.Teal kaD1pl. tlm411'9 kadar,..._. brsrak sltmei•" bqladıfr ~ada 
atmm:da fet' almıyaa tııko.t tatbfkin· LMka tekul~Jıendeğe girmesi yU· 
de iJl neUceler aJ.macalı k&na&U lıa. zUnden kamyon devrilmiş ve için· 
mı olall bul J'9ıı1 eauıan ihtiva et· ı deki yı:ılculardan iklsl ölnıUş ve se
mektedtr. Bunlardan al%e btrkao ml· k1zi de ağtr surette yaralanın~· 
181 ftnl)'la1: Yaralılar memleket haataneshıe 

Enel& memlekeU.mlsde antrepo re- kaldırılarak tedavi altma ~
'jmlDJD tamamen t&tbtkl bu kanunla l&r, 6Qför H'ılseyiıı Çimen yakala_ 
temlD edJ1mif ol&c&kbr. Gelen ef1& nnrak adliyeye teaUm edllmfştlr. 
ıımdlye kadar oldlJIU rfbl dotnJdaıl 
dotruJa anb&rlara .avkedUmiyecek· 
ttr. Et1& ıeunce bwılatm Ahlplert 
kıl& blr müddet içinde mallarmm lt
ıw. aktarma trault Ye Jca))ulll mu· 
vakkat uaulltrlnden btriatııe U.bl tu· 
tuımumı lltemeıe mecbur olacaklar
dır. Jl:fy& eabJpler1 muanıen müddet 
Jı;lnde bu rejtmlerden blrinln t&tbiklıı1 
talep etmeyip de e,yumın antrepoya 
naklinl 11ter Teya bu ınUddet içinde 
hiç bir talepte bulunmusa eıya güm. 
rük taratmc1aD antrepoya nakled!le· 
cckUr. 

Antrepo rejtmlnin tamamen tatbUd 
bUtUn tUccarıar için bir ı;ok faydalar 
temlJ1 edeceliJıden ba§ka antrepolar
da her turlu Dı&nlullasyoo yapılabUe
celfnden alAkalılar lçln muktazi bir 
kolaylık tqkU edecek Ye a,nca an. 
trepolard& genı, mikyasta stoklar vU· 

cuda getirll•blleceıtnden ıncmleketln 
heyeti umumtyeaı de bu stoklardan la· 
tltado ecıelıUecekUr. • 

Ancak bu rejimin tamamen tatbik 
odilebll.mest için llmaDlarunı.zcıa. mev
cut anbarlarda bUı degtıtkllkler ya. 
pılmut 1Azun goıocetı Jlbl bir luaım 
ye& tesJata d& lllllum görUlecekUr. 
1A)'lhanm lbUva eyleditı faydalı hU· 
kUmlensen blrlal de olmdlye kadar 
gUmrUk resmı verilerek ithal edilınif 
olan bir nıalın memleketten çıka.rıl· 

muı vaziyeti tahaddUa edl.Dce bu nıa· 
miD iadealno mllaaade olunma.muma 
ınukabll yeııi hUkUinltrln bazı kayıt re ı:ırtlar altmd& bu nıllaaadeyl te. 
mln etmı, olmaaıdır. :3undan bo..§ka 
tarifede yeri bulunmıyan her nevi er 
ya bUgün kıymetln1.n ~de kırkı de· 
recemnde re..~e Ubl tutulmakta iken 
yeni llyih& bu ua.n kaldmrarak ,.. 
rlne temllt rejimini ikame etmektedir. 

Bu rejime göre bu nevi qya tarife. 

Ditme lbftArı 
Düğmeci ile katibi 

tevkif edildi 
Zabitana mahsuı dUfmeler ü

zerinde ihtikar suçundan yakalan. 
dığnu yazdığımız Marpuççularda 
dilfniecl Apostol 1le katibi Temts4 

toklis'in muhakemesine dün ıeki· 
&inci asliye ceza mahkemesindo 
başlanmr§lır· 

Apoatolun dilkkimmda yapılan 
arama sonunda. mütıterilere aaL 
mak 'ütemedlği zabit dllğnıelerln. 
den 14( tane bulunmuş, Apostol 
~ııkalanclıktan sonra kltibl Temis
toklis'e bunlan g{iya terzi Klmlle 
Batllml§ gibi bir fatura çıkartmıştı. 

Terzi KA.ml.l mahkemede bu dilğ· 
me: ilinden habed olmadığmı &ay
lcmif, mahkeme her iki suçluyu da 
tevkif ederek kararını bildirmek 
üzere muhakemeyi başka bir gUne 
ibırakmışlır. 

General Zeki 
Erokay velat etti 
General zeki Erokay tedavide 

bulunduğu Gillhane hastanesinde 
dlln vefat etmiftir· Merhum 51 ya· 
fmda idi· 16 yaşmda bir kızı ile 12 
yqmda blr oğlu '\"e refikuı vardır· 

Merhum müteaddit muharebele
re f.§tirak et:ai.if değerli blr ku. 
mandandr. Cenazesi yarm mera.. 
simle Gülhıınc hastanesinden kal· 
dın!ıp , Edirnekapıda lohltliğc gö· 
milleccktlr· 

Merhumun aHeaine ve .uAb aı~ 
kadaılarma taziyetıcrimizi bildlrf. 
riz, 

"' Emlnönll.Yerll ~ .,r/., 
sinden: do~I. 

316 ile 333 Dahil ensıll' ~ 
Demlryol sımfına ı:ı:ı /, 
askerliğim ya.P~9~tf 
sevk edileceklerindetl llP""' 
nU behemclıal şubeye ı:ı:ı 
ilin olunur· .J . . . "" Emhı8ntt yerft 1181'«',P •. J 
dm: ~~ 

886 do~ıuıa.ruı ıııoıt dfl ;;/. 
n 18/eyllll/940 ~~ f1 
recegfnc!en şubesnJDie eti OlJ' '°" 
Uslnln toplanma gUn1 ~...u' 1 
11 ·13- e~lUl gUnlerl :ıı ~ 
mektep ·talebeleri nırful~ ~ 
mektep vesJkalarUe ~deıl '.'.J 
caat etmeleri ıs ertU tıJ1f t11" 
gelenler hakkında Jt,atl 
yapıta:cagı flaıı oıunur· 

···~'i 
Fatih aakerllk fO b~~ıJ1 

836 doğumlularla ~1 

amelcyo tabi ol~d• ~O' 
n ı 1 eyliıl 940 ~. > ~ 
erecektir· Bu sobeı>~..fı d!.d f 
turların hali haztr UU' t' 
nıµ gösterir yeni tarih -- J. 
eikalariyle. ~ .. ııı ~ 

B - Son yokl~ ~il': C1') 
diğer eraün da sana~~ 
beraber bu mtıddct ,;,;;, ~ 
nt 17 eyltll 1940 akl ~ 
gubeye mnracae.Ua :d)td• ~I 
yaptttmalan, akSi jllıı 
ma kaçağı kalacakJat1 

-··~' Beolktq Aakerlilt f ~.,.., ,. 
1816 i1A 1334 dOguıııl~ ~~ 

kcrllk hb:IneUcrtnl ,o~11 -;
mald9D aonra yed~r ~ 
derecede taıı.silleriıd (>Şl~ -~ 
lunaDlarm tahall ~ ııeYo tpJr 
i'fr vua1lc ile aoele fU 
etmeleri ilAn oıunur. 

···~~ Emtnısnn asiterUl'_!dt to ,rı: ıS 
Afağıda tıdlan :r0rs~~ ~ 

tok acele ~beıntze nı ~pı" 
1 - 8/.38U ~~ :ıSS' . 

( 4$149) Çerkez oğltl . ,,,41_j 
İsa Mıuıas. ,. JI~ 

2 - 8/2149 sırad ,s1f 
(46030) :eu,,c~oğlU 
Ab'1Ulkadir EcerııaJl· . ;ıt! 
Tunaı ve ee ,.ıjtl tel 

veba vaa 31 ~ 
Twıus lim~d~reb& ıı:Je 

l940 tarihinde b~ ~tv';,ı. 
va ~ayir ıuna.ıı0 tsr~· ~";ı 
29 ağustos 194~etf 
mUkaddit veba ~ • '~. 
dUğUnden sıhhi?"e ~ ~~ 
limanlar muva.rı:ı,irıe' 
baya mahsus t 
m~tlll'. 
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~ UZAKTAN 

~-ıpll~ Balemla acaadaa 
Şarki Llbyada ı ·-.-;.v~k·llbızın-f 

italgan hava teşekklrlerı ı 
meydanları Ankara, 6 (A· A·) -~nldl İ 

Dr· Refik Sayda.mı a~ağıdald re. ! 
Dün bütün gün ~kkUmamenln Ana.dola Ajansını f 

Ş
•d ta\~lt buyurmu,1ardır: y 1 
1 detle Batkapanmda merhum yageı 1 

ilacı Ahmet Efendi km emekli 1 

bombardıman l!ttlhkim livası merhum Ethem i 
P~• re.flkası abfam Bayan Vasfi- • 

d · ı d • yenin Yefatı do1ayııılle tt-1 .. raf ,.e J e 1 1 mektup ı,töndennek \'O blz7at ce- İ 
naze<ıe bulunmak !ltıttttle acılan- ! 
m.a l§tlra.k e den :ıe\·at.a tUkran1a· f 
n nu an.eder im· • 1 

Trabluıta Demede 
büyük bir yangın çıktı 

Hahlnı, 6 (A· A·) - DUn gece 
İngiliz hava kuvvetleri tarafmdan 
ne§redilen tebliğde deniyordu ki: 

DUn bütiln gUn, §arki Llbyaıla 
bütün mühim hava meydanlarına 
mUtemadl hava hücumları yapıl • 
mııhr· EzcUmle, Tobruk. Retınin. 
Bomba, Deme, Elgubbi ve Regaza
la bombardıman edilıni§tir· 

Dcrnede, büyük bir yangın çık • 
ml§tır. Bilfilıare ayni hava. meyda.. 
nma yapılan diğer bir hücumda. ya
pılan mli§ahedelere göre, yangın 
halA devam ediyordu· Düşman tay
yıı.releri a.rMında bombalar d~tU· 
ğU görülmüştür· Hava meydanı bi
na11ma da hilcum edilmiş ve yangın 
bombalarının kamp üzerinde in!lll. 
kı mUeahede edilntl3tir· 
Tobnık ve Retinlnlde. bombalar, 

tayyareler ara:5ma Te ayni zaman_ 
da blr kamp üzerine dii§Dlügtür. 1· 1 
kl dU~an tayyareııinin yerde tah· 
rip edildiği sanılmaktadır· 

Elgazalada çadırlar ve barakalar 
hasara uğratılmıştır· Bir tayyare· 
n1n de ha.sara uğratıldığı ıarul -
maktadır. 

Cenubi Afrika. hava kuvvetleri. 
no menaup tayyarel~r, İtalyan 
prkt Afrikasında 1avelloda hÜ _ 
cum etmişler ve hava meydanında. 
Uç Capronl tayyaresini tahrip eyle
mi§lerdlr. Tayyarelerlmizden bir 
tanesi dii§lirUlm~tUr

ltalyan nrazlsl Uzcrinde müte -
addld ke~iflcr yapılmıştır. İngiliz 
bomba.rdmıan tayyareleri. İtalyan 
§arkt Afrikuında A)'§e mevkiine 
hUcum etmişler ve burada. dcmlr -
yolu ista.syonuna ve bir dil§maft 
kampına tam isabetler .kaydedil -
miştlr. 

Bir düşman bombardrman tayya.. 
releri grupu Adene hllcuma teşebe 
bUs etmiş. faka.t hasar kaydedil • 
mem.iştlr. Avcı tayyarelerimiz 
dilı!manı k~ılamı~ ve dUIJl1811 
tayyarelerinden bir taneıılne bıw 
isabetler kayde~tir· 
SVVEYŞ 'ÜZERİNE BOMBA 

l>ÜŞTO 
Kahire, 6 (A· A·) - İngili% u. 

mumt karargihmm tebliği: 
:Muıırda Matruh dUn bombardı

man edilmiştir· Hafif hasar kayde
dilmiştir. ÖIQ ve yaralı yoktur. 

SUvey§ üzerine biricaç bomba 
düı:müştür. H&11ar hiMedllmeyecclı:: 
derecede azdır. Ölü vo yaralı yok· 
tur. 
Diğer cephelerde kayda değer 

bir şey olmamıştır. 
1SKEl\'DER1YEYE 1S DEY 

JitiCUM F..DtLDt 
l<ık~nderiyt, 6 (A· A·) - Balı.· 

tiye makamatr tarafından ne§redL 
le9 bir raporda, İtalya ile muhL 
ıııamatın başlamumdanberi, İsken
deriye mmtnkaM 13 hava bombar
dl,lllanma maruz kalmıştır. Ceman 
on kişi ölmü!'j ve takriben 40 ki~I 
yaralanmıştır. 

MALTA tlZERl.' iE DtlŞ'ORUl,Tu~ 
TA YYARfJLER 

Dr· ~fik Saydam 

------------------------

ingiliz 
tayyareleri 

italyada 
Torino'yu 

bombaladılar 
İtalyan tebliği epi 
haıar olduğunu 

bildiriyor 
ltalya.da bir mahal 6 ( A.A.) :_ 

İtalyan umumi karargihmm 91 
numaralı tebliğinden: 

lsviçrcden gelmekte olan düş· 
man tayyareleri tarafından gece 
zarfında Torino ürorine bir akm 
yapılmıştır. Hususi evlerde ol
dukça mühim hasa.rat husule 
gelmiştir. Halk mahallesi Saint 
• Paul'da. iki katlı bir ev yıkıl· 
mış, fakat ahnli alamı işaretile 
sığınıaklara. kaçmış olduğu ci· 
hetle insanca. zayiat olmamıştır. 
Bir istasyonda müteaddit va
gonlar ateş almıştır. Daha ba~· 
ka bombalar bir şehir civarında 
kırlara düşmüş ve hiç bir Iı.asar 
husule gclmemi5tir. 

---f"--

Artlvlnde bir klytln 
39 evi yandı 

Arhio, 6 (A·A·) - §e\-şatm 
Mirya nahiyesinin Alıca köyilnde 
3-4 eylfıl gecesi çıkan yangın ne_ 
tlcesinde 39 ev tamamen yanmış
trr. Villyet tarafından bA.di_,e ye
rine gönderilen kaymakam ve na
hiye mildürU ile jandarma ve yar
drmcı amele nsıtasiyle barikzede. 
ler civar köy ve mahallelere yer. 
l~tirllmiı ve ia~eleri temin olun
muştur. 

resmi tebliğ nc.şredilmittir: 
Dilnkü hava hücumu Mnaamda, 

bir dii.şman tayyıır~l dil3Hrülmiie 
ye diğer iki tayyare de o derece 
hasara. uğramır;tır ki bunların üs· 
ledne dönme~i mUstt'nıt bulun· 
mu§tur. "' 

MAI,TA AÇIKLARINDA 
DUŞtJRtiL&'\I,ER 

ingillereye 
dünkü 

tayyare 
hücumları 

S aat16ya1 kadar 
38 Alman tanareıı 

dl,lrlldCl 
Londra, 6 ( A.A.), - Hava ne-

zaretinin tebliği~ . 
Büyük düsman hava kuvvetleri, 

bu sabah Kent eyaleti sahillerini 
aşmı~ ve birkaç gnıpa ayrılan ayru 
ıamanda muhtelif hava meydanla. 
nna hücumlar yapmaya teşebb,:h 
etmiştir. Hava dafi Qataryalanmız 
ve avcılarımız, dü~mana k~rşı ha
rekete geçmiş ve düşman, şiddetli 
birkaç ha,·a muharebesinden sonra 
geri püskürtülmü5tür. Taymis 
nehri Yadisinde bir fabrikaya bom. 
ba düşmü~ ve hafif hasarı mucib 
olmuştur. Birkaç kişi yaralanmış. 
tır. Gelen raporlara nazaran, diğeı 
yerlerde, sabah hücumları netia> 
::;inde \'Ukua gelen hasarlar pek az. 
dır. Yaralı ve ölü miktarı da pek 
azdır. 

LONDRADA 1'F..HUKE 
İŞARETLERİ 

Londra, 6 ( A.A.) - Londra 
mıntakasında günün beşinci alar
mı Grenviç saatile saat 19.55 de 
verilmi~tir. 

Grenviç saatile saat 16 ya ka
dar, Almanlar, bugün lngiltereye 
yapılan hücumlar esnasında, 38 
tayyare kaybctmi~lerdir. 

15 lngiliz tayyare::ıi kayıptır. 
Bunların mürettebatından yedisi 
sağ ve salimdir • 

L"'G1L1Z KRAi, VE 
KRA.LIÇEStNtN 'l'F.FT1ŞLER1 

Londra, 6 ( A.A.) - Röyter: 
Kral ve Kraliçe bugün Londra 

civarında avcı hava kuvvetleri ku. 
mandanlığı umumi kararg~lmu 
gezerken, !ngiliz hava kuvvctleri-
1ni dü,man hava kuvvetlerine ha
reket halinde iken ıiörmüşlerdir. 

• Sofya (A • .A.) - Ste!ıuıl: Kreo. 
va mtı.zakerelerlnde, cenubt Dobruca 
nm Bulgar kıtalan tara tından · 111'..Ü 
tarihi Uzerinde bir anlt.§tn•Y& va.rıl
dlği teyid edilmektedir. lılamııı.afih, 

sanıldığına göre, Romanyadaki aon 
dabill hA.diaeler dolayıeiyle, anla.,ma. 
nm ımzaıt ufak bir teehhQre uğl'lya. 
caktır , 

• Ncvyork, 6 (A. A.) - Broklayn 
Egl gıu:etcııine göre, Danlmarkaya 
altCrllcnlanddaki cryollte madenleri. 
nl mulıa!aza. itin Birlealk Amerika do 
rıannııııına mcn8up iyi ııilllhlanmıı 4 
Kemilik bir devriye fi103u gönderil. 
ml§ll. Allmlnyum mııdeııtnln tun_ 
yeaiııde kullanılan cryolite ,yalnız 
Grocnlanddan ihraç edllmekleair. 

1 IUüzik kelimesi de öyle. Ona hiç 

S ANAT, fikir ~lerlle uğra_ bir lUzum. yoktu; dilimizde o lieli
ıan intan için en bUyük menin muhtelif ince mana farkları

tehlike gurur, bndlni beğenme, nr ifade edecek kelimeler vardı. o 
kendini etrafından lliıtün tutma: da tilrkçeye kolay zarafet pe in.. 
dır. Tevazuu bırakan sanatkar, fi- de in.'a.nlann hediye!!i oldu· Ala~ 
kir adamı dii§meğe mahkumdur, man yerine Frenkler gibi Alman 
hatt! dil§mliş sayılır; çünkü ken- demek de öyledir. Be.n müzik ~~ 
dini beğenmeğe, - Alman kelimeleri-
etrafmdan fuıtün \'azan: ni gazetelerde 
tutmağa baflaym 1l ~gördükçe veyam. 
ca. kendi kendini ~t.UUa,fı, JttaÇ nugtuklarmım ağ. 
mUra.kabe etmek- mıdan duydukça . · 
ton de yazgeçer, 1<>n derece ai-
akhna gelen her §eyin güzel, doğ· nirleniyoruın; ekseriya taııhih ede· · 
ru olduğuna inanır ve bunun netL ri.m ... 
cesi olarak zayıf eserler verir. fü· Fakat bunlarla mücadelenin im· 
ce §airlerimiz, muharrirlerimiz bu klnsız olduğunu da~ bilmiyor cletL 
yUzden mahvolm~lardır. Um. Dillmiıe fi})Or, müzik, Alman 

Bizim münevverlerimizin, daha kelimeleri girmi§tir; ni.mdi mu· 
doğrusu münevverlerimiz dediği· -.ıw, Ataman diyenlere ters terı 
miz kim."lelerln. hemen hepsi mağ- bakıyorlar; insanm da ters bakıl
rurdur. Bu gurur onlarda bllhruısa mağa tahammülü bir dereceye ka
öğretmek arzusu ile tezahür eder. dardır. Hepimiz o kelimeleri öyle 
Kendileri biliyorlar; bilmiycnlere, kullanmağa me<:bur olacağız. Hat.. 
halka öğretecekler ı ... Kaç tan~i- ti. on be§ yirmi ıııeneye kadar \"8.ptır 
nin ağzından duydum: '•Bu kitap, ıılma1c. banyo almak gibi ahmakça 
mecmua birim için değil, halk L soğuklukların da. türkçeye iyiden 
çin, biz.im seviyemize gelmemi!i o· iyiye yerle§eceğine kan!dim. Böy
lanlıır için". Glizel olmadığını biz le şeylerin önilne geçilmez. Ztip· 
de biliyoruz ama bu. halkın beğe- pelerin dil üzerindeki tesirleri bü
nip .sevdiğinden yüksektir; o hal- yüktilr; çünktl hareketleri kalaba· 
de faydalıdır ve biz bunu milda- lığa ~rafet diye gözilkUr· 
faa, himaye etmeliyiz ... Aşağı oL 
duğunu lildiği eseri, herhangi ae· 
beple olursa olsun. müdafaa, hima· 

,Ye eden, hem güzelliğe, hem de 
"yük~lmeıııinl istediğini sandığı 
halka hiyanet ediyor demektir. Ek
ıııeriya kendisi de bunun farkında· 
dır; fakat kendisi için zayıf, çir. 
kin olan şeyleri kalabalık için ka· 
bul etmek gururunu, nahvetini ok· 
şar· 

Halkı yükseltmek, halkı tenvir 
etmek ... Şilpheı-iz lazım; fakat mü
nevver bilir ki halkı yükseltmesi. 
tenvir etmesi ancak kendi kendisi· 
ni yükseltmeklP. kabildir. 

iV 

ARKADAŞLARIN, en ya.km 
doııtlanmm bazıları benim 

konc§mama ıinirlcnirler, mütema. 
diyen edebiyat havası içinde oldu· 
ğumu. tabitliği, sadeliği kaybettiği
mi söylerler. BB.§ka. türIU olması
na imkln yoktur. Çilnkü bende e
debiyat vakit geçirmek için bir 
mc~guliyet, bir eğlence değildir: 
ben edeı>iya.tı teneffüs eder, edebi. 
yııtı yaşarnn. Sabahleyin uyanır 

uyanmaz şür okurum, yahut bir ki. 
tap açanın; gezdiğim yerleri ede· 
biyatçı gözü ile seyreder. başkala· 

il nnm söilerini edebiyatçı kulağı ile 

B dinlerim. Kanaatimce edeblyat111 
1R. ~emlekette . ~natkirın; hakikaten uğra§mek da budur. H iç 

-· .rı.kır adamının ıtıbar edebL bir .zaman edebiyatı hayattan ayrı 
lcc?~ .ıkı .. ~~ıf.1vard~r: fransızcıı. bir eey aaymadım.: benim udeli
~b~ı ı~.e elıte d~en, !·ani ha· · ğim, tabilliğim edebiyatçı olduğum 
kıkı rnunevverler zumresı, bir de zamandır. Asıl edebiyatı btrB.ktı· 
l!af halk ~ümreai.. Bunlann ikisi :: ğnn zaman kendimi ttı.bitliğimd~tı 
o:t~n~dakı yarı. münevverler. • u,..alı:la~I§• aun'fletmll hiMediyo. 
gosterı§ yapmak ıstiyen, modaya : rum. 
u:araıc hük~ml~r veren. ~ir ese- • Bunun içindir ki edebiyatı hakir 
nn kıymetim bılmem hangı mem- ıören fikir adamından nefret ede 
leketteki ıat.ı ·ı ile ölçen insanlar rim· · · - • 
cemiyet için ancak yüz karuıdır; r, 
ıanatkir, fikir adamı onlardan yüz 
Çevirdiği nispette kendi kendine, 
mesleğine ve memleketine hizmet 
etmi3 olur-

III 

D 1L~MIZ~ yabancı keli.meler 
gırme.sıne esaıııen muarız 

değilim: lhım olan kelime, nere· 
de bulunursa oradan alınır. Fakat 
dilin ahengine,. e.sas kanunlarına 
hürmet etmek lazımdır. Frenklı>. 
rin por t kelim~sine lüzum vardı, 
aldık; fakat bunu, Türkün teliif· 
tuz edemiyPceği bir flt'kildc. spor 
diye almanm hi!;'.hir llizu.mu yok· 
tu. Biz ancak ı,por veya ıpor di
yebiliriz; bıı iki ~ekilden biri ile 
)'aznıalıyıı· Kelimede '•L" harfini 
de muhafaza etse idik, hiç olm~
sa ~ekil endişesine hürmet ettiği. 
mizi ~öyliyebi!irdilc. O da yok: 

D ÜNY.ADA en gülün~ ıey 
belld cillünç olmak korku· 

.sudur. Bu korku ne süW. ne ci· 
vanmerdane hareketlerimize mlni 
olmuştur! ... 

\ '1 

B 1R §&irin, muha.rrirfn IQr-
çekten kıymetli olup olm.a

dığrru anlamak iııtiyorsa.nız onun 
eserini, bUyük bir 5&1rin. muharrl. 
rinklnden aonra okuyun. Böyle 
bir tecrübeye mukavemet ~en 
muharrirler pek ar.dır; faltat ıı.ııcak 
onların bir kıymeti vardır· 

Bu mukayese için ıeçcceğiniz bU. 
yük muharririn bir eenebt olmuı 
daha iyidir; fakat aonra: "Eh! bu 
dn bi1.im. için iyidir!,, dememem 
311rtnc ... Böyle d~ünmek, yani bir 
§airi. muharriri bizim memleket i· 
çin kafidir diye kabul etmek ne 
manaııız hareketlerden biridir· 
Hem de bizim memleketimize en "8.· 
ğır hakarettir· 

Kahire. 6 ( A· A.) - lngilli: a. 
miralliğlııin bildirdiğine göre, ln. 
giliz donanmasına Maltanm cenubu 
garbtsinde düşman bômbardıman 
tayyareleri tarafından yapılmı~ o
lan hücum esnaıında. dcniT. kuv • 
vetlerine menıup tayyare!Prlo ,;c
mllerin bataryaları tarafından ben 
dilşman tayyaretli d~ürülmüştür. 

• \'a,ington; 6 •(A. A.) - Nev. 
york belediye relsi La Gard!& Ruı. 
velt ile görU~tUkten ııonra, Ameri
kan _ Kanada. mUda.taa komitesinin 
Birle:lk Amerikanın Kanadaya vere. 
ceğl ukert maızerne hakkında nıu. 
zaliereler yeprldı~nı beyan etmiştir. 
Birlqik .Amerikanın Ter Nö\·de iki 
a.ekcrl Ua teais edeceğini ıİ!\•e etmtı. 
tir. 

Fransı7lann telaffuz ett iklcıi gibi 
l!ôylemek hevesine düşüyorur.. 
~Jıort kelimc~iııin dilimize <ıpor 
şeklinde girmiş olmruıı bir ,..arure· 
tin. bir Jüzumıın neticesi değil, 11a· 
dece en bayağı nlafnıngahğın, 
ıüppeliğin teııiri ne olmu§tur. Nurullah ATAÇ b.. Mn.lta, 6 (A· .ı\·) - Aşağıdaki 

~~ n~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!i!!~!!!!!!~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iı 
lt~ elldı . 
~i b·llın, luzı 
~Q(ı~ ~ liaticeye 
~ ~il~ tldan, Ya~ı. Onu 
~( ~lıt-i'1<!\'el'di rOglanıar
t~ lı1t Ye h~ ~at:n bir 

~::~. ,_ ltaı,81,..dun ikinci 
.;,,~ b~ı~ l .. an ·ı . 

<ı t iti o tna ı u 
1\'ı,_ §iı:nd· tnı§tı. Oğ-

1\ •. "§ll t'd ı l{ 
~ıı,.· c;İi ı }k· onyada 
~~rıl:J ~Utı.den ·ınci oğJıı, 
4,~ ~~ı~atn:~:· ba· 
t~ 'lrı aıı b an da b . lş. 
.ıt~ ıı ~ eş Ya§ , u lia-
' ~ti UşJal'd1 kUçUk o-
~~ fı--a ee §iznrıi ş~ hesn-

1 ;~ı ı~:;ak tef~trnisin· 
~ ~ib n, on Yepılı 
'~I~ lel1tı.e,ı . sekizin. 
'il 1 efer:ıa· dı. 

· bu~bı, ltı~ı:esıek ve 
'c: tıt'lt~{Qıltı ~ SSıp bir 

Q U llın b degi§tiğini 
"'. k tılllu ~ltaıaştı ~ • 
ı :ılla!ı Y.0rau. Kı gı-
~ li~lt· hır 1'~ltil tını 
~ a onu de Ye-

§1.ı.. A tncktcbe 
sı.ıır, sası· 

lır sukut eder ve gavur olur di. 
ye korkmJ§tu. Şurada, burada 
ne vakalar işitiyor, nelere gahit 
oluyordu. Bu gidi§le dünya bat· 
masma batacaktı, amma, bu i!J· 
te kendi taksiratının da bulun
masını istemiyordu. Karısı hala 
çarşaflı vıe peçelidir. Fakat, kı
zını bir tiirlü ça.rşaf a ve peçe. 
ye sokmaya. muvaffak olam?..
mıştı. Bununla beraber, Hati
cenin baş örtüsü hiç eksik ol
maz. Saçları ve kulakları kapa.· 
tan ve çer.enin altından dUğüra. 
lenen bu siyah boeörtüsü, Ha
ticenin küçücük yüzUne vakar 
ve hüzün veren bir çerçeve te§· 
kil ederdi. 

Yarın Hayrunnisa da gelin o
lacak. Haticenin bütün akran 
ve emsali birer birer dünya evi
ne girip gidiyorlar.. Belki bun. 
lardan bir çoğu umduklarını 
bulamıyorlar. Geçimsizlikler, 
boeanmıılar oluyor. Amma hiç 
kimse bıı höyle oluyor, diye ev
lenmekten ve~ gelin olmaktan 

Uzun hikaye 

Baba ve kıZı 
Yazan : BEKİR SITKI KUNT 

vaz gcçmçiyor. Hayat bu ... in
san her i§inde, kedi gibi dört a
yak üstüne dU§tllez. !yitiğin ya· 
nında fen alık lan da hesab:ı 
katmak lazımdır. Kôcalanndan 
yana nice bedbaht olmuş kadın. 
lar var ki, kucaklarındaki yav
rularından yaşamak için kuv
vet ve teEelli bulurlar ve onlara 
bu çocukları veren kocalarına, 
için için, minnet duyarlar. 

Halil efendi 'olmasa, Hatice 
için böyle bir izdivaç elbette 
mukadderdi. Şimdi belki bir 
tramvaY, biletçiıinin, bir mana.· 

vın, ne bileyim, belki bir kundu· 
racı kalfasının kanısı olarak, 
biri kucağında, öbürü dizlerinin 
dibinde iki yavru ile, kocasmın 
huysuzluklarmdan iki.yet ede 
ede, şurada burada dol~ıp du. 
racaktı. Fakat Halil efendi, kızr 
nı istiyen her erkekte bir kusur 
bulur, Haticeyi gelin etmeğe 
bir türlü yan~az.dı. Hele bir 
defasında Haticeyi, komşuJarm· 
dan bir §Oför Hidayet vanlı, ~
te o istedi. Doğrusu bu uygun 
bir evlenme olacaktı. Hidayetin 
kullandığı olomobil, gerçi kcn. 

diıinin değildi. Ama her gün iff 
te idi. Boşta kaldığı yoktu. 
Rızkını mis gibi sıkanyordu. 
Bu dünya.da sanki daha da ne 
olacak .. Faka.t Halil efenai bir 
iki defa Hidayeti sarhoş gör 
milş, ondan sıdkı sıynlnu§tı. 
Rahmetli babası ne iyi adamdı 
naınv;mda, niyazında. bir kavaf
tı. Oğlu bakın ne kötü çrkını§tı. 
Ümmül baba.is rakıyı kullanan. 
dan her f enalrk beklenebilirdi . 
Onun için Hidayetin isteğini 
reddetti. Hatta. bu mesole o za
man epey dedikoduya da sebep 
olmuştu. Hidayet şura.da bura • 
da imamın aleyhinde atıp tut· 
muştu. Belli ki, hiç konuşmamış 
olmakla beraber, uzaktan uzağa 
Haticeyi seviyordu. üstelik bu 
reddediliş iZ7.eti nefsine de 
dokunmuştu. Hidayet bir müd· 
det sonra, varsın imamın kızı 
olmasm, başkası olsun demiş, 
bir l!ara<'m kıziyle evlenmişti. 
İmam Halil efendiJ kmna sım 

.sıkı .sanlml§tı, on,u ltimaeY.e la-

yık görmüyordu. Sadra.zamm 
oğlu mu istemn filY.e bekliyordu. 
Yoksa. evde tur§wrunu mu ku
racaktı, bunu &imdilik lrini!e 
bilmiyordu. 

ın 

Hatice elbette iflbası gibi Clü· 
şünmtiyordu. O da. her genç klz 
gibi, cinsiyetinin ve onu müte· 
madiyen tahrik ve tazyik eden 
sinirlerinin zebunu ve eeiri idi. 
Hatta belki Haticeninld, bafika. 
lannmkinden de daha. şiddefüy· 
di. Bir erkek temasmdan ve er· 
kek yakınlığmdan ur.ak geçiri
len hayatı, onu her memnuda 
olduğu gibi, daha çok muhteris 
ve şehvetli yapnıt§tr, . Ona. her 
erkek güzel ve clzip geliyordu. 
Her hangi bir erkeğin ona ya.. 
km bulunmasından veya dikkat· 
lice yüzüne ba.kmMmdan. hele· 
can ve bir nevi gıdrklanma. du
yardı. 

~Dcv.amı var) 

... 
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Şehirlere ~elip iş 
arayan köylUler 
Blr çok kllyllllerln mcmlckcUerin. 

iS1D taık&rak bUyllk §Chlrlcro gidip 
~ tı Satedlklert aon gUn.. 
lalde ,u tuıa rl5rWınektedlr. 

DallW,Je nk&leU bu felWdeki tu
.U "JMı&Uere min1 Olmaya karar 
~ .,. bULUn bclodiye ve mUhta.r 
Jae1'ttler!De kCS;v1llteı1D fOh.ltlero gön_ 
dlırf.lm•m..ıııı tamım etmlfUr • 

1940 • 19'1 meVSimlnde 
TAKStM SİNE&IASINDA 

~ecek fllmlorln ba.ztlan: 
MES'UT GUNLElt 

1'0&oe a&lll arapça prkılı 
ABD'OLVERAP 

•• 
BEYAZ EStRE 

~Qe 16:&1U lll'&~a ıa.rkılı bUyUk 
ark filmi 

NADtı'E NAOJ _ HASAN iZZET 

** . 
IDZIL RAXKASE (Salonıe) 
~· ~ıu ve ~rktlr tarilıt film 

~· ISl'tıa.AL KAHRAMANI 
TUtkce fl<SilU 

** nLDIZ SULTAN 
a'Orkço WlU arapça farkılr ~ark 
efaaııe!f, A~:tm Gazyaşları filmlnin 
unuttılmaz artistlctiiıdcn Necat 

* lf: 
SAADET YU\'A. I 

tı'lltkçe aöılU arapça. earkilı modem 
§ark dramı: FATMA RüŞTO 

** MİŞEL STROGOF 
~ s&lll ve Türkço ve Meri 
,.mlı SARL VANEL • ADOLF 

VOLBURH 

** NOTBDAM DO PARt 
!l'ilrkçe: SARL LAVN'l'ON 

** KADINKALBt 
!l'Uricçe eözlil arapça prlalı 
S'ULEnlAN NECiP EMlNE 

** :VATAN FEDA181 
TUrt~ 

•• KANU 1ıDMIAN.I: 
Tnnoe 

** 'O(JAN $En'ANL&B 
~ge komedi: LORmL ft HAimt 

•• BADABOS DEVm:N'DE 
VENEJ>Jl[ 

• ~ 16slO ve earkılı: Mehter 
t.almnmm fatirakile 

•• 
l.ONDBA K&LJC8t 

tnırkçe muazzam tarihi film 
BORlS KARLOF 

** DOKTORUN AŞKI (Dram) 
!l'llrkı:e l&JO ve arar>oa prkılr 

SOI..mfiuN NEClP 
•• 00RtnolEYEN ADAMIN 

AVDETi 
!l'Urkçe bllyfik mcera film.i. 

. ** ZANztBAR 
1'llrkçe 

•• 
§!HAL DENiZ! OASUSLABI 

~ÇO 

** ASI EADIN 
D.'ilü;e llSıJO ve arapça l&ıtilı 

BEDlA NUSABNt 

** (LlNADAI.E GEQtt.M'EZ 
a'llrttge 61D earlall TOrkUn ebed! 

bhramanıdc deeta:n? 

.Bu flJme m•lı._ mUlild ve pıttr 
ilarm ı.tek&n Sadetttn Kaynat. 
Ba filmde ~ &8.rkılar: 

l - Kliy oarlasr, gtlft.e Karaca
~ 

2 - Bo~: gUfto Vecdi Bin. 
Côl· 

S - OanaldcaJe g~cz: &. .. ..,,.. 
~pe:r fl&l'km: Vanb &.,W 

1 - Orda lllU'fr: Nured4fo Biiştü. 
8 - Ey ha topraklar IÇln: Meh· 

!Del AJdf. 
'1 - Ey p:dler: Namık Kemal. 
BoaJardan baeka i'ürldyede pev

lflen bhkag t.ane tlrkçc film Jıa.. 
!lll'lannıakfadır. 

Hindiçf ninin 
istilası başladı mı? 

Çunklng. 7 (A· A.) - lyi matn· 
mnt nlnn Çin m:ılıafllinde h<'YM o. 
lunchığüna. ı;lSrc Hlndlçlni 'Fn.Mız 
makamatınc:ı 12 bin Japon nske
rlnJn üo noktaya c;ıkma..sına muva· 
takat cdl.lml.Ştir· 

AMf .. RIKANIN l'ENl 
T1';şEBBU U 

Ya:ıtn~on, 'J (A· A·) - Harici· 
ye ııurn Hun gautccll<'rle yaptığı 
görUıımedc Amerika. Birleşik dev • 
loUcrinln. Fransıt Hindiçintııi de 
dalıfl olmak Uttre uzak ~rkta 
statükonun mliha!tu:ıııu ha.kkmda 
JaPonyn nezdinde yen\ bir diplo -
matlk teşCbbUAleroc bıilunmuı oL 
duğunu bfülin:ıüŞUr· 
HABER !l'AltAKKUJ{ }';OFA«;&.. 

J..ondra. 7 (A· A·) - Vll§ing
tondan bild.Jrlliyor: 

Japonlnrm Hlndiçintyc aake.r ih· 
rao (ltlikJerinc dtıir lıcnUz teeyyüt 
etmeml;J hıı.berlcr hakkında Aıncıi· 
kn hnrlcl) o nazın beyanatta bu. 
lunamk bu bnbcrlc.rin do~rru oldu· 
/;"11 tahakkuk ctU,;i ta.kdirdo Amc.. 
rika DirleşUt devletlerinin vaziye
ti vahim tclükki cdeçcğlnl bildir -
nüştir-

Kütüphaneler 
Universiteye bağlandı 

1etan°b'Jl l\ULUpha.nderl ~nlversıt.e. 
ye baJtlanmııbr. EserlerJn 11.ınt ba
lamdan tasnifi Jçln bir heyet b!~kfl o 
dllecekUr. 

Nüfus sayımı 
hazırlıkları 

:tstaU.Uk umum mUdUtQ CelA.1 dlln 
ntlt\Mıı •l)'IDll huırlıkları ile ıneegul 
olm.r. Umum mUdQr vali mu.avı. 
n1 Ahmec!lo görll§mOf lıüırlıklar et. 
ra!md& lahat &Unl§Ur. 

Umum mUdUr puateal gD.nU A:IJ.. 
kata,1a d6DacekUt. 

(Ermis) değil "Ermi§" 
cezalandırıldı 

' •JlfU tu1hll ıın11ıamız& ubtta
c& Japılalı kotı.tri!ller e.mumd& Un.. 
kap&IUDda Eakl .Azaplar ııokatmda 
AtdafıD JllrmLI kouerve :tabrtkuı • 
DID d& kouernleıin Pllut\ lcuaıaıa. 
mı kalaymz Te duvarlo.rmm ldrU bu. 
luzı\ıbUııdaiı cczalandinldığmr yaz. 
nuıbk. 
DWı SlrkbCS 1akeleti ~CIG ııwııarada 

Ermı. koneerve &<ltkeUndcn &ldJlı. 
mız b1r mektttpt& ce.zalaııdinlaD t&b. 
ı1lwun (Eı'm!a) c'Jefll Ermıı old1ıP 
blldir.llerek a~.>"le deııllmekted.lr • 

(Şlrlctt1mlz adamdan bç Erm1I 
N. Erm1sln sahlbl bulunduju Enn1a 
alAmeU tarlkaıımm Arda§ Uzuncuoğ 
luna alt Unkapanmdaki fabrika ile 
blç bir alAka.ııı bulwımadığı gtbl esa. 
sen o :fabrikada imal edilen mAUarm 
Ermlı markuı llo aatıım•nndan ao. 
layı amll1 aleyhlno icap edcn kanun! 
muamelelere ı......uı ed11m1o Oldtı· 

ğundım mUuaeaemWıı baystyet ve 
lUbarma tealrl tabll bUlunan bu yan.. 
ııı Jıaberlıı lQtıe.n tuhlhlnl aayızıa. 
rmmıa d.llutz.) , ' San' at aleminin aı:ı na.dide inciai 
sinema düııyaamm en parlak 
gUneei :rilrkçc filmlerin zafer 

tacı olan 

TORKÇE 

OTEL 
Emperyal 
L A L E Sinemasında 
topla.dığı takdir ve hayranlığı 
asırlarca muhafaza edecek bir 
~arika, somwı elkşlaria se. 
Iamlanacak eşsiz bir fimdir. 
Seanslar: l - 2,30 - 4,30. 6,30 

9 Telefon: 43595 
Bugün 68.8.t l ve 2,30 da 

tenzilitlı ma.t.ineler. 

E RM i S 
BONSIBVA ŞİRKETİ 

ilk Kuruluş tarihi: 1892 
SATiŞ YERi: Sirkeci istasyonu, Vezir iske

lesi No. 3 - Telefon: 21114 
iMALAT YERİ : Beyoğlu, Yeniıehir 

Telefon: 80802 Telgraf Adresi "ERMYS,, 
İstanbul COde (KOd): Bentley's 

·- \ -

l{arola mühlet 
verıhniş 

Bilh"'t't , G (A· A·) - O. N. :S. 
Geceki bfıdisclcr hakkında sun

Inr öfrcrtllinlştir: 
Gen!'rtıl Antoncsku dün gündüz. 

ordunun ve salahiyettar siyasi eş· 
hasın kral ha.kkındakl vaziyetini 
ve hissiyatını ruılamnk Uterc bir" 
çok göril~mcı~o bulunınustur. 
General Antoncsku, hrr taraCtan 
ayni cevabı nlmı~tır: Kıırol tnbh 
tan fcrtıgn.t ctmctidir· 

Sabah saat 4-30 da. gen"ral An· 
\onesku, krala yaptığı tetkikatın 
neticcsinl bUdirınlı ''O cevap ic:in 
krala. saat sabah G yn kadar milh. 
Jet. vcmııştfr. 

Km1 KarQl• sabah saa.t G ya. 10 
kala tahttan fcrn.gnt ltararnıı bil
dirmiatir· 

FERAGATNAHENIN JMZASI 
Blikrce, 6 (A· A·) - Stcfnnl n.• 

janıundan: 
Kral Knrol'un fcrngnUuımcsi bu 

sabah s.-ıat s.So da general :Anto· 
ncsku: hariciye naztn Manoilceku 
ve adliye naztrı Ho diğer birtalrnn 
zevat hazır oldueu hnldo imza c. 
dilmlştir-
FERAGATNAl't~E."IN IET ·t 
Bülo-e!, 6 (A.A.) - Kral Ka. 

rol bu sabah radyo ile ve gazete.. 
Jerin hususi nUshalara ile bir be.. 
yan name nc~rcdcrck tahttan f c· 
mgat ettiğini ~omen milletine 
bildirmiıtir. Beyanname ıudur: 

Romanyalılar. 
BU yük gaileler ve f eli.ketlerle 

dolu bir dene mcı:rilekctiınl.zin 
üıcrlne ynklcntni§tir. 10 seneden 
beri vicdanımın emrettiği daire. 
de Romanyarun lehine ne yapmak 
kabilse hepsini yaptnn. a3ugün 
matem memleketim1•in üstüne 
çökmüştür. Büyük ı tchlikelerle 
kar)ılapş olan Uatünde doğdu. 
ğum ve bUyUdU~Um bu toprağın 
aşla ile ağır hükQmct yü.kUnü 
sevdiğinh ofluma denedcrck bu 
tchliktleri üale ctnıeJc iatiyonım. 
Allaha dua ederim ki, vatanı kur. 
tarmak i~n yaptığım bu fedakir
lık boıu boıuna gitmesin, bun. 
dan sonra omuzla.tına yUklenea 
aitr mewliyeti idare lçln mulı~ 
olduğu muhabbet ve sadakatle 
oğlumu ihata etmelerini biltlln 
Romanyalılardan :talep ediyorum. 
Allah memleketimizi muhafaza 
etsin Tc oına iftihar oluNıibilecek 
bir iatikbal temin emn. 
Yapsın Romanya. .• 

l'ENl KRALIN l.~'t 
Bülae1t 6 (A.A.) - Kral Mi. 

gel, buaün saat 9.SO da Bqvekil 
General Antone&lco ile patrik Ni. 
kodirrt 'Ve temyiz mahkemed J"ei• 

6i Redile&konun huzunmda ye.. 
ınin et:migtri. 

Yeminin sureti şudur: 
"Allahın inayeti ile ana.vatanı 

hudut~nnı ve tamamiyeti mUUd. 
ycsini muharaza etmeyi yemin 
ederim." 

Bundan sonra Başvekil MtO.. 
neıko da yeni 1aala sadakat ~c· 
mini etmiştir. Bu yemin de şu 
gekilde yuıbdır: ı ı l . 1 

"Kral MiJcle, Romanya devle. 
tine 'fe Romen milletine sadık o. 
lacaftma yemin ederim. Allah 
yardnneuruz olsun." 
Şayanıdikkat ola.n bu yeminler

de kanunu esasinin mevzuu ba· 
his olmamasıdır. Bunun seıbcıbi 
Antcnc::>ko baıvckil olur olmaz 
Romen kanunu esasisinin ilga e. 
dilmi! olduğudur. 

l'ENt KRALA SADAKAT 
l.'EM1Nt 

Bükrc§, 6 (A.A.) - Bugün aa. 
at 18 de bütün Romen kıtaları, 
Kral Mişele sadakat yemini et. 
mişlcrdir. 

Genglerden mUte.:ıekkil bir alay, 
kral sa.raynun önünden geçerek 
Kral Mlchel'i alkralamışlardir· Yeni 
hUktlındar, demlr muhafızlarla leji 
yonlar tarafmdan da nlktşlanmı3-
tır. 

Kral Michcl, balkona çıkarak 
demir muhafWarm şe!leıi Uczla 
Simov ve Codrcnnu'nun eski muıı
vln1 Radu Gyr tnrnfmdan arzolu
nan tebrlkfıtma muknb<:>lede bulun· 
ml!itur. 

n11ıae,. 6 (A· A.) - Başvektl 
general Antoneaku, millete qafr. 
<lııki beyannameyi nc~reµni§tlr: 

''Romen kardevlcrlm. 
Sizleri, lıUUln kalbimle. her ve

yi unutmnğa, genç krnlmıwn et.. 
rafında. blrleşmcğe, nluı.mı muha
fazaya ve iı7e koyulmağa davet o· 
derlm. 

Yo.ıınsm Romanyn!" 

1 

Bük~, G (A· A.) - liilkQ.mct, 
saltanat mcclislni Jflğvctml{jtir· Ge· 
neral An to:ıcskıı, rcsnıC!l "Devlet 
zimamdarı" unvanını almı trr. 

Doğrusu 
• • 

karşıhk 
Bu sabahki Ta8'Virl EfkAz 1;az:ete. , O halde (?l:edlr bu S, 1) dlr- bele. 

mnın tklnd saytaaında (bu da bir dlyeyc kooup yanılmadan cıvvcl te. 
ç~ld i§) ımeıı:ı ile §U sahrlar yazı. lefonuıı bu numuaamı a~rp •orma
lı ldl: mak, sormadıktan bqka da oturup 

(Şolllrdc ı:ıchlr namına yapılacak bunu bir (§U,Phe) :meVJ1Uu yapmak. 
c~lcncclerllcn bahlKldcn el Mrııarı da bir H&Jkev1nln bu gece lçln ha:ı:rrla.dı 
ğıtılıyor TuJClat kumpa.nyatarmın 1• ğı bir eğlenC41dtıı Utlld\ılU yardım,. 
Jfınıanru" gertcıo bıraki\tı bu varllka dan hıllkı menetmek olmu m!yd1? 
urcıa bnZa aa yok. Tuhatı, bu et: Bir de ayru pzetanln b\l 1klnc1 
ıcncelcfdcn bcled1ytnln de haberi ııayf&Sll1I kapayıp 4ı tı.ııcu eııytamıa 
yol>) 

Altinda de. dağıUlan d Ufınmm b1r 
J<ll§cAlnl muharrer, cklMcolertı:ı (§e .. 
hlr namına) yapıldtğt fddiaat, anlafl. 
ııyor ki, 11Anda (İstanbul 11ehlr cır. 
ıcncctcri) Jbtı.tCSI ıcuııanımıa olniL'lt· 
na. lstlnad ediyor ld bir lccrc:ı bu ftıt. 
an. ... HUBU.siylo bir gautcdcn gclmeısi 
tnzıa: Bu gUCteler kl bir (§ehlr na. 
mm:ı) değil, hnltA bir (millet nıımt. 
na) konupıııyı surat ctml~lcrdlr. 

:Muhe.rrtrln bu el Ufınmd& 11Jl%1L a. 
ramaııı bQsbllt"Un lll&llUIZ ve taamll
lo aykirt. Khşe v~ blnat yazdan aa.
tırıar g6.stcrlyor Jd eğlence •(C. JL 
P. Sarıyer Halkednlô l!08)'a1 yardım 
r,rubesl menfaat!M) tertip olunmuo. 
tur . .Altmdıı da 86.32 telefon ııuma. 
ra.sı müracaat ycH olarak kaydedil. 
m1ş. 

CB&a t&nJ.i l sıelc!e) 
anlarda kendi!lne yaptı'klıi.rı yar' 
dnrilardan dolayı t~okkUrlerfnl be. 
yan ctmijt:fr. 

Saat 18·30 da l.raregal Pcten'hı. 
riY&seti altında yeni bir :toplantı 
ya~. 

Yeni hiikimıet tceckkUlil §tldur: 
Nczaretıeıin koordinasyQJJ.ile b

tihbarata memur namlar heyeti 
reis vekili B· Laval, dovıet ıek.. 
ret.erleri olamk: Albcrt adliycdo, 
Peyrouton dahiliyede, Baudoln lıa.
ric:iyede. Bouthllicr maliyede, ge
neral Hutzınıer harbiyede. amiral 
Darlan bahriyede. Belin il vo cm: 
dllstrieı istihsalatta, general Ber • 
geret havada, Rlppert gençlllt ve 
maarifte, Gazlot iaşe ve ziraa.tte, 
Berthelot ınUnakaledo ve kontra
miral Platon mUstemlekelerde· 

Btik\imctin w:numl murahhaıa sr.. 
fatiyle general Veygand'o., lmpa -
mtorluğun ınUdafaa ve emniyetini 
tem.in için ~n visi sallhJyetler ve· 
rilmiştJr. 

General Veygand'a, '.Afrika impa· 
ratorluğunun mUdafaumı koordt 
ne etmek vazifesini tevdi eylemek: 
le hlltftmet, mllstemlekelerlnt ana 
vatandan nyırmağn ve imparato11-
lµiun \'&hdeUni ihlal cylcmeğo 
matuf bulunan cnlriknlarn. her 
tilrlU va.srtalarla. karııı koymağa az· 
metmia bulunduğunu ispat eyle· 
mek emelindedir. 

~-----...,_, - -~ 
Olılde Edip 

F aztl Ahmet Aykaç 

Yazı:Iarmı Vakıt'ta n~re 
başlamıştır. İlk yazrsı bugUn. 

EL BIRLIGI 
Bundan başlca 

''VAKiT., gazeteıı 
Moris dö Kobranın en 

güzel romanı 

Devlet l<uşu 
Aşk ve kadm entrikaları ile 

dolu bu ~heeeri ~ir J:nç güno 
kadar tefrikaya başlayacaktır. 
takip ediniz. 

bakmlz: 
Aynl el lWınlı &.)'Dl suete çl.ft 811. 

tun üzerine )'Ult§Urf p okuyucuıım. 

na, -hayır. karlltrlile ar.ediyor. 
Doğru.su. bir Halkevlnln •oeyal 

yardnn maksa41yla tuUp ~t.mealnl 
ptk tabll, pok makul, pok meYslmln. 
do olan bir eğlencenin no.mıu )'apm& 
:rı .helo bitü.t p:u'Umı atıp da.. u. 
Zcrlı:ı• alan bir gueteden llAn :mDı· 
tcrtıru1e pek ntinelalnuane olma)'&D 
ııır lmi'Jilik ! 

Bit oküyucuıarmuza. mt IOıt)'&l 
yardnn ~tm• n&Çtz bit yaramı 
olarak la.Viil"' ederlt: 

Bu gccCld cflencelere fılltak edL. 
nlz: Blr eon 'bihü' inehtabiiıı zevki. 
Jilr.e gtsre ges;trebl11nıliıız.. 

TuvtrJ. :ıı:tkAra tavatyem.bl de bu 
hldlaeyt kend1 :mantrlmz1ı\c mnuı... 
kalma ll1r mımara oJıara1t alJMlrtrr. 

(Baş tarafı 1 Jldde) 
manm dUklnma gltniişler, lbura.· 
da iki galeta. yiyerek birer bar-
dak da BU içmi31crdir • ) 

Bu Sira.da. börekçi elinde fırça.. 
camektnmı boyamaktadır. Genç 
kızlardan Semahat yanma yak. 
taşmış: 

"- B&ba.nda mı boyacıydı? 
Ne güzel boyuyorsun! diye :ken· 
disini Ufa. tutm\13tUr. 

Bu sırada. Mai.1er de kuadaki 
50 lirayı aşlmll3 ve dükkindan 
çrkmışlardı:r' 

Fa.kat börekçi Silley.man biraz 
sonra par& tekmecıeslni açtığı 
zaman asıl boya.cmm ikızla.r oı· 
duğunu dehşetle farketmiş ve 
hemen pollae bqvurmu§lur. 

Bu genç !m.lar hırsızlıktan 
sabıkalı olduğundan börekç.i 
kendilerini re8imlerin;Jen tanı
mış ve her ikisi <le yakalıımnı~ 
trr. 

Semahat ilo Mai2ıer 'bu aa.bah 
adliyeye teslim olunmu§ler ve 
birinci suUı ceza mahkemesine 
verilmişlerdir. 



~~k &esle dua okur· 
~~rku ve cndl§eylc 
"1 ııulam bakryorlar. 

''1ılaıın lliıtUnde bulut
n14t13, yuvarlanıyor. 

~ ~ bitlrdiği mada 
~ \re hayat verici bir 

\..~ vtlcudunu okşadı· 
·'~!er. acele acele, su· 

~' ll kltırurken ikinci blr ' 'il. bir afke sağanağı 
~ bir rti%girdI• 0 ka· 

l ' lltmdakl zenct ile 
~'-...~ır gibi oldu· Ar 
l\~"lllılllyordu. Kesif ör. 
~ gemiyi tamamen 

~. t~hdltkA bir sıcalc 
''*. r 
~I~~ kısa dalgalar 
biı-1c Çarpıyordu. Sanki 

~an kaynıyor d:-ni-

Yazan : Cek LODdOD 
bilmem tolay olmadı· Kendlaine 
beygirlik eden zenci bqmı ddi 
vo kudurmue hortum\Dl lçine daldı. 
Yıkılmamak Jçln lki bUldUm olmuı. 
tu. Diğer zenciler onun ellerinden 
tut.mUf}ar, 6ne dofrıı çeJdyorlardı· 

Bu soraki yardnnCilarm nraamda 
pek çokl&rı vardı ki en bUyUk ar
zulan beyaz adamı yere yıkmak ve 
ayaklıınnm altında çiğneye çiğne

ye ezerek canmr cehenneme yol • 
lam aktı· 

opuµauıal[ mwnıra zı:.ı\e>q ~u~.ıı 
c.sılı duran revolverden korkuyor • 
lardı· Bu, ses çıkanın ve birdenbi
re öldUren korkunç bir llettl· Zen. 
ellerin bUtUn arzularına m!ni olan 
ve frrtuuuun içinden efendilerini 
sağ salim evine kadar glitilnncğe 
onlıın icbar eden de buydu· 

Evine \'arınca, ııırsiklam ve bUs· 
blltün demıansız olmaklıı bcrnbcr 
Şeldon kendisini biraz daha iyico 
buldu. Hasta!Jk ge\'flyordu· Der
hal elbiselerini deği9tirdi· 

Kendi kendine l!löylenerek: 
- Şimdi • dedl en mUhinı me

l!Cle hUmmaya mani olmak··· Ala. 
cağım biraz kinin ~k iyi tesir e

decek· 
Kurunur kurunmaz evin önUnde

kl sofaya çıktı. yağmur kesilmişti. 
Fakat kısa bir fasıladan ııonra rilz
gfırlar nbı.blldiğine emneğe başladı. 

DenJz gittikçe kabarıyor. ve 
takriben bir mil uzunluğunda ce. 
sim daljalar. ma}i halinde dağ" 
Iar gibi yuvarlana yuvarlana sahi. 
le nçrp1yordu· 

Jessi l!lisln içinde tekrar belirmiş· 
Ü· lkJ zenci Ostunde olduğu halde 
çılgınca sulnra dalıyor, dalgalar ge 
minin bae tarafından geçerek gü - , 
vcrteyi köpükler içinde bırakıyor

du-
Rüzgarlara savrulan iki' bayrak 

yelkenli gt>mlnin bUyUk direğine 

~ekildi· Biri mavi, diğeri .kırmızı i. 
eli· Manası da. ııu: •4Gcmt1chllkede, 

no yapmalı?,, 
Şeldon anladı ve bah~eki dl· 

reklerden alta beyaz, Ust.e kırmızı 
olmak Uıere Od bayrak çcltltmesl· 
ni emretti ve bunun :manast §U i
di: "Silratle, Ennl ada.smm arkası. 

na ıttica ediniz." 

Kaptan Oleson beklediği bu ~a. 
reli alır almnz derhal demirleri 
gemlre rapteden kancalan s5ktü· 
Fırlmıı yattetıktan sonra gelip on· 
lnrı arıı.ınıık kabildi· 

Bunu müteakip. Jessl, sUra.Ue, 
kUçük yelkenlerini diğer istlkame· 

tc d8ndürdU. 
So:ırn, iki ynrnn maı;cla (1) kI

salt.Jbn büyük yelken prova dire_ 
ğtne çekildi; ve yelkenli gcınJ, 
blr ynrış atr gibi: lilzgı\nn altmda 
uçup gitti- Balcıona karalıklarmı 
ancak yarnn palnmar kndnr t:lr 
mcsnfeden geçti; \'C a}'Tll l!ıml ta· 
61Ynn bumun arknsmd:ı, diğerle .. 
rinden daha müthiş ve kuvveUl btr 
boraYa tutulmuş gibi, kayboldu. 

BUtUn gece fırtına Berand top
mklarma kudurmu3 gibi uldırdr. 
Ağaı;l:ırı kırrp, klSkUnden sökllyor; 
kopra (2) bangarlılrmt }'lkıypr. 

Şeldonun sağlam kazıklar U~tüne 

yapılmıı evini sanıahyordu. 
(Devamı ı·ar) 

Beyoğlu Halk Sinema•• 
Bugil.D ıa de: ı - Nuhun ~miat: 

Türkçe s&ıü. 2 - Deh§Ct gece.si: 
S - Arzu ne Kamber. 

Rcqit Raa Tiyatrosu 
7 EylQl cumartcal ıunu alqamı 

Bllytlkdere aile babçeainde 
"Kendlllnln r~ .. Vodvil (Sl perde 

'rln tayın olunan gtın ,.0 saatte teklif cd.cekleri nUmu. 
'rmdcn )1lzdo 7.5 ~vcnme paralarlyle blrllkte mezkQr 
cnatıarı ilin olunur. (S1G6) 

H A B E R - Aqam Postası 

1 Maarif Vekili 1 
Muhtelif Maarif meseleleri hak
kmda mühim beyanatta bulundu 
Vekil, mektep, kifap ve talebenin 
vaziyefi etrafında esaslı izahat verdi 

Şehrimizde bulunan Maarif Ve. 
k1ll Hıısan Ali YUcel yeni ııene ha. 
zırlıklan Uzerindeld tetkiklerini 
bitirmiştir· Vekil, pazartesi gUnli 
Ankaraya dönecektir. •Ho..ııan Ali 
YUcel dUn bir muhanirimize muh· 
tcllf Mnıı.rlf meseleleri hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 
"- İlk okul öğretmenlerimiz şe· 

hlrde ve köyde bildiğiniz gibi ça· 
lı3mnktadırlar. Geçen sencdenbe
rl u~ sınıflı olup ta be§ sınıfa ÇL. 

knt ılmış bulunan köy okulların: 
daki arkadaşlanmı:z talcbelerinı 
yettııtinnek için bliyUk ga~Tet ear
f etmektedirler· Bu arkadnşların 
bareıne tatb!klerl hemen hemen 
hnlledilıniş sayılabilir· lstanbulda 
1803 ilk örtmenin barem dolay1si· 
le terfihlerl tamamen yapılmıştır· 

ORTA TEDRİSATA KUR'A 
USULtJ ÖGRl."TIIEL~ 

Orta öğretim meselelerinin ba
şında muaJiinı davası geJir. Bunu 
esaslı bir hnl tarmıa bağlamak 
için Anknradaki Gazi Teri>iyo ens. 
UtUsü Uo l!tnnbuldaki yUksek M· 
ret.men okulunu öğretmen ve ta
lebe kadrosu bakımından bu sene 
ciddi surette takviye ettik· A vru· 
pada talcbcmlzden lmşka lstan
bu1 Univcrsiteııine nıUlbak dil mek
tebi de bu sene ilk mezunlnrmı 
verdi· 

Yüksek öğretmen okulunu ye
ni yaptığımız tallınııtna.me ile üni. 
versitenin tamamlayıcı bir cUzU 
haline koyduk· Tntblkııt li.selerdc 
yapılacak stajlar, imtihıınla tale• 
be almak, mUcsııese mUdUrUnU 
tcdris'.lt mcselelori mevzuubahsol
duğu vakit te edeblyGt ve fen fa· 
kültesinin profesörler meclisinde 
bulundurmak gibi hususlar bu ara
dadır. 

Gnzi terbive enstitUsUnUn talc. 
be kadrosun~ 4 00 c çıkardık. Yilk. 
sek öğretmen okulunun lcadrosu 
22 tazlaslle 122 oht)U§tur· Bu ar
zcttJğlm kaynaklardan ikmal do· 
lnyısile gelecek miktan bilmediğim 
için size bu ·sene ne kadar yeni 
muallfm alabileceğimizi fimdi katı 
olarak söyleyemiyeceğim 

TALimENIN" TER\11'E 
YAZlYETİNDE~ l\IF~INUNUM 

Talebô meselesine gelince. bunun 
iki cephesi var: Biri terbiye. diğe
ri tedris ... 

Terbiye b:ıknnrndan talebemizin 
umumf olarak vnziyctlerlnden mem 
nun olduğumu söylemeliyim. Gc. 
çen ders yılında. 200 e yakm ta
lebeyi orta öğretim mUesscselerin· 
den uzaklaştırmağa mecbur oldu. 
ğumuz halde yeni yaptiğrmız di
siplin talinıatnameeinl tatbik etti. 
ğimlz bu biten ders yılında ancak 
bunun di5rlte biri kadar kati lhr:ıı; 
eczası verdik· Temenniye çny:ın o
lan bu miktarın srfır olm:ı.sıdtr· 

Ç.\LTSl\AXT..\ ÇAJ.IŞ:\llYAN 
TI~FRfl\ EDff,ECEJi 

Tedris meselesine gellnco: bi. 
ten yıl b5şrndan itibııren tatb\k 
etilğfmlz vakit cetveli ve ç:ı.hı;mn 
metodu. gerek öğretmene ve ı;e
rek talebeye bol çalışma ".amam 
verô.Jğf için gerek muallim muhi· 
tinde ve gerek talebe muhitinde 
al~ılmıe ve istifade odilir bir hale 
gelmiştir. 

Yalnız veni imtihan talimalııa • 
meslnln bİlhBSM yazılı elemeler 
yapttl'Dlası, haziran devresi için 
bize memnun etmiyecek bir man
zara göstermi~tir· Fakat, es:ıslı 
tetkiklerden geçmiş memleket ib. 
tlyacı ve talebe mizacı göz önUndc 
tutularak maarif şfırnsmdakl ııaltı.
hiyetll meslekdaşları da reyleri 
inzimamile prensipleri tesblt edil· 
ml!f olan bu usulün ilk zrunandaki 
vcıimsizlif;1ni dikkate alıp, bununla 
bu metod hakktnda mutlak bir hU· 
kilm vermek doğru değildir· Öğret
men, talebe ve onların \'cliJerini 
uyanık tutmak, yetiştiren ve yeti. 
şenleri bu işlerde şuurlıı kılmak 
gayemizdir. Bunun miyarı, bileni 
bilmeyenden ayırdetmektir; bir 
cemi)-et için en bü}1lk fcllkct çalı· 
şanla çalL'jmıyanm aynı muamele
yi g8nnesid!r. Onun için imtihan • 
lan bu ıöylediğlm vaziyetteki ta
lebeyi blribirinden ayrrt Mmek 
için yapmaktayız. Size 5unu söyli. 
ycyim ki geçen yıllara nlsbtle bil
hassa ortn okut devlet imtihanla • 
rında daha fazla talebe döndUğil 
hnlde geçen senelerin 50 de biri 
kndar siklyet olmamıştır· Çünkü 
~iklı.yet edecekler blliyorlnr ki şi· 
kfi.yet mevzuu ynzılıdır. ve kolay • 
ca kahili tetkiktir. Tem:ıs ettiğim 
nilc muhitlerinde \'O daha geniş 

muhitlerde ikmale kalmış çocukla. 
rınımn bu tatlllerlnl esaslı çal!§ -
ma ilo geçirmekte olduklarını gör· 
düm. Bu çalı6maların karşılığı şiın· 
di bıışlryan imtihanlar neticesinde 
belli olacaktır. Kati raluunlan nim. 
ca mektep mektep muvaffııkıyet 
nisbetlerini neşredeceğim· 

iSTANBUl,UN YE..'1 OKUL 
İHTİYACI 

VekCıletçe hazrrlandırılıp vilA
yetıerin de mlita.least nlındıktan 
sonra mn:ırl! şOrasmdan geçirilen 
listeye göre bu sene mahnllineo 
yaptırılan binalarda Mustafa Ko· 
:rnalpaşa ve Gönenin orta okulları 
nçılncaktır. Bir kag senedenberl 
esasen lise smıflan bulunan Tak· 
sim orta okulu lise haline kona • 
caktır. ÜskUdarda yapılmağa ba~. 
lanmış olan yeni binad!ı ikinci or. 
ta okula mUlhak orta okul sınıf
ları nçılacaktrr. Sanycrde vlliyet· 
çe istimlaki muamoleaine ba§lan • 
mış olan blbnm bu işl bitince Kan 
dilli, Emirg!ın ve Be) t.ozu hdl· 
lıamlnnclıra.n talebe bu binaya 
almıı.caktır. 

I;Iaydarpa§a lisesinln leyl! kad. 
rosu geni5lctlldlği gibi Kabatau 
lisesinin mevcut orta amıflarma da 
yatılı tnlebe alınaca.ktn-. İstanbul. 
da aldığımız bu tedbirlerle bu ııe· 
ne mekteplerimizde sıkıntı olmı
yacaktır • 

KİTAP FİATLARI 
AP.TilRILl\IIYACAK 

Kitapları esaslı surette tetkik 
ettittlik, bunları tam değiştirtip 
basmak kılğrtsızlık, zamansızlık do
Jilyısile mUmkUn görülmediği lçln 
mevcut üzerinde yapılan bu tas
hihleri b:ıstırıp öğretmenlere dnğı. 
tacağız. Talebe ders yılı başında 
kitaplarını bunlara göre tashih e. 
deeeklcrdir. Kitnp fiyatlarmdn a -
leyhc değişme yoktur. Geçen sc· 
ne 50 ;para.ya sattığımız talebe def
terlerini bu sene de temin etmek 
için çalı5lllnktayız. 

GRAl\IER llAZIRLANDI 
Gramer kltnbı bazırlannu;;ıtır. ~ 

sılıyor. Bu l:ltnp bir mektep kitabı ol· 
maktan ziyade TUrk Gramerinin ana 
haUnnnı 1htlvıı eden bir denemedir. 
Bu ylllnız vğretmenlorlo ınUtchnssıs. 
Jar lçlnc11r. Ve blr anket mshlyetınde· 

dir. Bu sene için yalnız orta okullarda 
değil, ıınıı. dili tedrisatının edebiyat 
vel'J1n<lc ya.pıldığt lise snutıanndn da 
bu dcralerden iaU!ade edilerek TUrk 
Grameri hakkında talebeye maınmat 
vcrlleccltUr. Anket cevaplan almdılt. 
tan sonra bu deneme kati şeklini al 
mı~ bulunacaktır. Hazırlayanlar, An 
knra, Dil !nkllltc.sı d!lçenu Tahsin 
Bankooğlu il9 lstnnbul UnJvcralt:c.sl 
Türk dlll profcsörU Ragıp HulQ:ıl öz 
dendir. 

Tilr~ Grameri etrafında bildiğlmlz 

trad .ıjondwı ı;ıkıp dil öğretmenleı ı . 

mize tetltlk lmko.nı vermek Uzere yar 
dımcı ne~rlynt ln yapıyoruz. 

ŞARJ\ J,tML'\"l GÖZJ:':TEOEK 
ESlmLim JIAZIRI...U."'JYOR 
Şark Umlnln bUtUn kaynaldanru 

göstermek üzere KO.tıp Çelebinin Keo· 
flzz\lnunu ile bunun zeylllerinl Ucl se. 
nedcnbcrl bazırlamaktnyız. Blrlncl en 
dinin 15 !orınıuıı baaılını§tır. 

TUrl<ç<ı L~gnt Türk Dlll cemiyeti 
tarafmdan hazırlanıyor. Almanca iı;ln 
.I<1 alk Pa~nnm IQgatı esas olarak alı
nıp bugUnUn lhUyacına cevap \'crecelt 
§ekle konmu:tur. 

FrQI181%C& fçln fk1 cllWk LıırllsUk 
yapıımıı olan tercümesi bir boyet ta· 
rafmdnn gtizden gcçlrllmel<tcdir. 

Edebiyat Faktlltcsi tarııfmdan ter. 
cUmo ettlrdlğiıniz İslO.rn Ansiklopedi 
slnln ı tncl cildi bitmiştir. 

TAi.EBE l'URDU llAZIRUKI,ARI 
Talebe yurdu için lstanbulda mU· 

salt yer aranmakta ve bulma ı~ 
kuv\'el karlbeyc gelml§Ur. 

Ta.lehe teoeJtkUlleri fçln vekAlet ıca
bedcn dlrektlflerl ve ınUsaadeyt 1atan· 
bul üniversitesine vcrml§tır, hazırlan. 
mıı olan tallmatneme bu sene tatbll4 
mevkilno konacaktır. 

YEJ,"ll TEKNİK OKULLAR 
YUkllek teknik okulu ve teknik kıa 

mı için · hıwrlıklanmıı tlitmlı 
tır. :MUesstı olarak bir İngiliz mu. 
alllm mUhcndiı angııje edllmlıUr. Gel 
dikten sonra Aiıkarad& anmaı aynl 
mıı olan bu mUesscaenın inpat l§i ka. 
rarlaıtınlacaktır. Erzuruında bir tn· 
§Ut usta okulu açılacaktır. latanbul. 
da Nl§anta§lllda bir akpm sanat 
mektebi ile J<.Utahynda bir kız cnsU· 
tllsU nc;:ılac:ıktır. Uınkta \'C Hntnyda 
iki ıuz sanal okulu kurula.caktıh. 

Edime ve Dursnd:ı tecrUbc ettlgiml2 

Bir Komprime Hayat Kar§ılığıdır. 
F.n sıkışık Hmanda size en büyük yardımcıdır. Kalörl, gıda, !ezıct 
,.e nerııs~l bakımından tatmln edici mahiyeti ve yUksek evsarı hııııdlr. 
Mercimek, bezclya, builday vesııJr corbnlık komprlmelcrlmtzi her 

yerde bulablllrslnlz. 

ÇAPAMARKA MüSTAHZARATI 
M. NURt ÇAPA Kurulu§ tarihi: 1915 

• "ıi~"lilfil1lllj ' •••• ~~ Her akşam : Harbiyede ır l 
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BBLVU 
Bahçesinde a!atnrka kısmında 

~HA MiYET 
~ YİlCESIS 
-- SELAHADDiN PINAR 
•auım ve ARKADAŞLARI 

• Leyli Veni KoleJ· Nehari . , 1 Erkek Kıı 
tLK - ORTA • LiSE 

Tallsimde Sıraservilerde:· Yeni açıldı 
MU<llirU: Eski Şi:Jll ~·cnıkkl 01.rckWrO M. AlJ lla~moı Kum 

HususıyeUert: YABANCI DlLLEH OORETIMlNE geni~ m.1kyutlt 
ehemmiyet vermek, sınıflarını nz mevcutla tcıkll ederek t&lebutııın ça 
ııgma ve tnkt:atı. ıııbhat vo ınzıb:ıtı llc ytıkmdan aıa.kndar olmaktır. 

Mektebin denize nllzır kalorl!erll tcnef!Ushane ve jlmnruıUkbaneaJ vardır 
Her gUn snnt l9 Ua ısı arasında to.Jebe ka>'lt ve kabul olunur. Tel: 411~9 

Lmmz1111mlml!!~amrma_. ..... !mll..... • 
?Uuhıuııen aylığı 

scmU ,.e mahallcsl, cad. veya sokaüı :No. su 
Bahı:ekapıd::ı. Yeni postrıhn.ne ltar§t. 

Cio81 I.lra. Kr. 

suıclı VııJde hant U~UncU katta 49 Odn 30 00 
şchremlnl, Aydın KcthUda Yayla 35.-49 Ev 5 00 
Rnml CUm:ı 42 DUkkAn 2 00 

ı·uıtardıı yCZllı mahaller 941 scnesl mayıs sonuna kadar paz:arlıkln 
klnıyıı \'Crileceğlnden istekliler ihale gUnU olan 11.Eylül.10'0 çar§.!lmba 
gUnU sııat lG e kadar Çcnberlltaşta lstanbul Vakıflar b!L§mtldUrlUğllnde 
vakıf akarlnr kalemine gelmeleri. (8364) 

Tosya Belediyesinden: 
Tosya kasabıısı .su projesi ta.nzıml iş!nlıı 28.8.lD!lO tarihinde kapalı 

ı:ıırnıı. yapılan cl<ailtmcslnc talip çılanadığmdan 2~ EylCıl 1940 çarpmbu 
gUnU saat ıı de p.1Z11rlıkla lhnlc cdlleccktlr. 

:Muhammen bedeli 3000 ıını olup lmt'I teminatı 4.50 lltndır. 
şnrtnamesl belediyede ve dahlllyc \'ektıletl belediyeler imar heyeti 

fen gc!llğlnden LstenebUlr. 
tstklllerln evvelce mm edilen \'eslkalnrla ve temlnaUa. birlikle belli 

gUn ve santto belediye encllmenlndo hazır bulunmaları na.n olunur. 8377 

gezi k5y demirciliği ve marangozluğu 
kurslan 10 na çıkanJo.catttır. Köy ita· 
dmları içln do aynca gezi diki§ blçkt 
kurslan yapılacaktır. 

Bu sene be§ amıfh erltek sanat o. 
kullarını fki devreye ayırdık. llk Uc 
ac:ıeyl bir devre iki. iki )'il ıblr de\'re 
olmak Uzere bu suretle 1lç sene oku· 
yanları memleketin teknik ihtiyacına 
cevap verecek şcl.lldc yetiştirip haya· 

ta çıkarmak mUmkUn oıacaklır. 

Sorduğunuz suallere kısaca verd.lfl. 
mlı: cevaplar memleket frtanmı yal 
nız mektepten ibaret ıaymıyarak ge· 
rJ~ ölçUde ve her cephesine temaı e 
derek idare için emek cekllmekte b:ı 
lunduğuın; g!lstcrml=Ur a.nrrmı. Tıı· 
kllAtımızın bUtUn mensupları bu ga
yenin tahakkuku lc;:ln cayret 11\rlet 
mcktedlrlcr.,, 



•• Ga a~ aray yuzme 
bir·incilik eri 

14 Eylul Cumartesı günü Büvükdere Beyaz 
parkda yapılacak olan bu yarışlar 

Mevsimin en büyük yüzme 
müsabakalarını teşkil edecektir 
Mftsabakaların mükemmeliyet , için şimdiden bir Jıeyet 

ba işlerle me,gal olmaktadır 
G&latdaray dcnizclllk nubeai 

yilirme kımnı kaptanlığı tarafından 
14 1'8 21 eylCU cumartesi günleri 
Giüatruıaray ytlzme birinclliklerini 
yapmağa karar vcrmiatir· 

Bu mllsabakalann birincisi Bü.. 
yükderede Beyaz Park yüzme ha
vazlarmda yapılacnktir· Bunlar 
yUzmeler ve su topu müsabakala
rıdır· 21 eyl<ll cumartesi günü Be· 
bekteki Gala.ta.saray denizcilik lo. 
lrallnde yapılacak ~lan da. ku
le .,. tramplen atlamaları teşkil 

edecektir. 
Yanulıı.rm. her cihetçe bllyU.k bir 

intizam içinde cereyanını temin i.. 
çln fe}ırlmmn su sporlan llo ala
kadar hakem ve orgaiılmtörleri bu 
işle §lındlden m~gul olmağa baş

lamJ§lardn'· 
Bu sene deniz l!lporlanndn iyi 

çal~arma. rağmen gerek kUrek· 
te ve gerekse yllzmelcrde bazı 

oanasızlık vo fena tcsa.dilfler neti.. 
"Cesl pmplyoılluğu alamıyan sarı -
kmnmlılo.r bu mtlsabakalarla spor 
efkiın umumlyesine bir senelik ça.. 
:ışmalarının neticeslnl verecekler
~ir· MalCım olduğu ~ere. bazı yü
"Üc1lerlnln 1iMm1amım vaktinde 

. ·lm~mesi yllzfuıden, bıı atletleri
ni yil.mıelere sokamıyan Galatasa. 
raylılar büyükler amsmdakl mllsa. 
baknlarda anck ikinci olabilmlşler. 
di· Buna mukabil kUçUkler ardm
da yapılan yan§larda da san • kır
mızılılar hemen bütün birincilik, 
ikincilik ve i.lçUncUlilklerl nlarak 
rakJpleri ile aralarında bUyUk pu. 
van farkile kUçUkler arasmda ts. 
tanbul şapmiyonu olmuelardır· O 
k!ıd:ır ki kUçUkler, bazı yarqlar 
!'\ büyilklorlnkinden çok daha iyi 

IPrecolcr yapmağa da muvaffak 
olmu!'}lardır· 

Bu hnfta yapılacak yart§ların bir 
hususlyeU lisans dolayrslle resmi 
ınİlcabakalara ~U:ak ooemiyen Ga
lawaraylı as yilzllcfilerin de bu 
m\1.eabnka.larda yer alllll§ olmala· 
rıdır. 

Yamlar, bUyUkler, ortalar ve 
ltUçlikler olmak Uzcre Uç katagorl 
iizerinden yapılacak ve l.stanbul 

yUune 5eçmelerlne L'Urak edip te 
finale kalmış olan yüzUcüler glre
bfleceklordir· 

Seyirciler; yarıelara yalnız da. 
vetiye ile glrebilccckler ve bu su
retle mUsabakalarm ini.izamı da 
daha ziyade temin edilmiş olacak. 
tır. 

H eylül cumartesi gUnkU yanş
lann programı: 

Bth'"OKLER: 
100 metre serbest; 100 mtrc kur· 

l"üzücülenlcn lıfr r.mp dcni1..Jc 

bağalama. 400 metro serbest. 100 pılacaktır· Ve mUkafatlar tev~t e-
metre sırtUstU. dilcccktir· 

50 metro sırtüstü; 100 metre 
serbest; 100 metre kurbağalama .. 

KVÇVKLER: 
50 metre kurbağa\nmn; ~rı mel· 

re mrtUstU; :50 metre erb s · 
Bunlardan b~ka su topu, 10X50 

bayrak ya.rt§ı Uç takım nrasınd:ı 

stil J{raul yfi%mo müsabaka.lan yn. 

Kürek şampiyonası 
B..ı ayın 25 inde İzmit körfc. 

zinde Marmara kürek şampiyo. 
nası namı altında müsabakalar 
yapılacaktır. Bu yarışh.rda is. 
tanbulu resmi İstanbul kürek şam 
piyonasmda birinci ve ikinci ge: 
len klüplerin tekneleri temsil 
edeceklerdir. Şu halde iki çiftede 
Galatasaray, Beykoz, tek ciftcde 
Güe§, Beykoz, dört tekte Gün::ş. 
Galatasaray İstanbulu temsil ede
ceklerdir. 

F utbolcü portreler~ 
9uncu gazı N. 
(Arslan) 

Yarın 
Spor say a ızda 

okuyunuz 

:Müsabakalıuı tertip edenlere \ '.? 

yüzücülere şimdiden muvaffakıyet. 
lcr dileriz. 

T. DELIDAG 

T r l e ı tbol 
birmc·1111 

EyiUI içinde lzmirde 
yapılıyor 

Tilrldyo fudbol blrlncl.sinl tayin et 
mek üzero Mllll Küme pmplyonu 
Fcncrb3hçe, Türkiye gurup birinci. 
si Eski§ehlrln Dcmlnıpor takımı ile 
cyJCl ayı bitmeden tzmlrde ka?'fıla. 

şacaktır. 

Müsabaka ikl defa yapılacak neti. 
cede her iki takım da blrcr galebo 
temin etlikleri takdirde oamplyoıı 

(gol avcrej) le tayin edilecektir. 

----'-
Atletizm birincilikleri 

TUrldye atıet.Iznı blrlnclllkleri ge. 
lecek hafta cumartesi ve ~ar gün, 
lerl Fenerbnhçc sahumda yapıla. 
cıı.lttır. 

Kongre Tehiri 
Dün yapılacağı ilan edilen Ga. 

latasaray Genelik kongresi ekısc· 
riyet olmadığından tehir edilmi~
tir. Kongrenin tarihi ilan edile. 
cektir. 

... 
-

• -- . ! -
Moda yUrme 

23 
Heyecandan nefes nef ~e eo· 

luduğunu, kabarıp indiğini gö· 
rüyonız bu göğsün... YUzüne 
dökülen saçlarını, başmı salla
yarak iki yaııa atan Alis nefret 
uolu nazarlarile Ceyms'in yUzü· 
ne dikerek haykırıyor: 

Zafere kadar·· 
rı' Spor, macera, aşk ronı8 

Yazan SACIT f UGRUL OGET eııt-
. kadıtl '° . Evvel~, ince bır ıdıltçıı • 

- Kaba herif! .. 
Bu cümle o kadar cüretkarane 

bir ·şekilde ve haykırarak söy
lenmiştir ki Ceyms bile bunu 
beklemiyordu. 

Sade şaşırmıı'1 bir halde Alise 
:>a'tıyor. 

Genç kadın ise, yerden doğru· 
!arak yatağıma giriyor. lnce ya· 
ta~~ örtüsünü başına kadar çe. 
kerek arkasını dönüyor. 

Ceyms bir müddet ona baktık-
tnn sonra mırıldanıyor: 

- Anla...<Jıldı .. Benim ilk vazi· 
fcın ewela seni yola getirmek 
olacak .. 
Başucundaki elektrik düğme· 

sine uzanarak çeviriyor. 
oda zifiri karanlığa gömUldü. 
Bütün gemide munlar.am ses

ler ve ~arsnitılarla çalışmasına 

devam eden makineden ba..'2ka 
kim.«1e yok sanki... . . ... 

lı:rtesi Rabah 'Kemal güverte· 
de 1!'> da'kilça sUr n kUltUr fizlk· 

ten sonra kahvaltı etmek üzere 
menecerlerile beraber salona gi. 
diyorlar. 
Vakıt çok erken olduğu için 

salon oldukça. tenha .. 
K:ıhvaltılanıu bitirip kalk

tıktan sonra dışarı çıkarken 
kapıda Ceym.s'e rastıayorlar. A· 
merikalı hepsile selamlaşıp sa· 
Jona. giriyor. Kemal gayri ihti. 
yari Ceyms'in ı:ı-rkasmdan kim
senin gelip gelmiyeccğini arq· 
tmyor .. 

Fakat Alis yok! .. 
Bu yokluk Adnan ve Esadm 

da nazarıdlkkatinıi celbetmiş ola· 
cak ki onlar da. anlamak ister 
gibi Kemalin yüzüne bakıyor. 
lar ... 

Ceyms'e gelince, ona. daha 
çok rastlayordu. Bu tesadüfler· 
de kısa bir kaç kelimelik elimle· 
ler ve selamlarla biribirlerinden 
uzaklaşıyorlardı. 

Bir sabah ... 
Vapurda bugün umumi bir 

hareket, hazırlanma var .. 
Çünkü Cebelüttanka geliyo· 

ruz .. 
lki sa.at sonra Cebelüttarıkın 

çıplak, kaya sırtlı dağını gör
mek mümkün olabilecek .. 

Herkes kamarasını toplayor, 
bavullarını bazrrlayor .. 

Vapur sanki birden kalabalık· 
la.5tı. Güvertede, koridorlarda 
dolaşanlar çoğaldı .. 

Gözlerinden mahrum bir in. 
san bile, bu umumi kaynaşma· 
dan, bir yere yakla.cımakta oldu
ğunu derhal anlar .. Hele Cebe· 
lüttarrk vapurun son iskelesi 
olduğu için bu faaliyet, her is. 
keledekinden da.ha hararetli... 

FAat ve Adnan kaç gündi.lr 

giydikleri spor clbisesini değiş· 
tinnişler. Birinin ümrinde liici
vert, diğerinde kahve rengi bir 
kostüm var. 

Kaptan köprüsUnün altındaki 
geniş boşlukta, kenardaki kutu· 
dan aldıklan büyUk bir diirbUn.. 
le Adnan ilerilere bakıyor. 

Bir müddet sonra gözlerini 
dilrbünden ayırarak F...sada: 

- Cebelüttarık gözüküyor, 
galiba, dedi. 

Esat dürbilnü aldr. O da bak· 
tı. Evet.. Hayal meyal gözükü. 
yor. Fakat ne de olsa dal1a bir 
sa.ata yakın yolumuz olmalı ... 

Güvertede Kemalin mencccr 
terini bırakıp Kemalin kam~ 
ama. inelim. 

Kemal sabah antrenmanından 
• • • sonra üzerine geçirdiği kısa 

Vapurda uza.yan yolculuk ya- kollu Süveteri hala üzerinden 
vaş yavaş Kemalin canını sr.k· çıkarmamış, bavulunu yerleşti· 
mağa. başlamıştı. Fakat bu sr riyor. 
kmtı Pire'ye muvasa.la.ttan s0n. Islıkla bir vals çaldığmı işiti-
ra zail oldu. Çünkü arllk görme- yoruz. 
diği memleketlerden geçecekti. Bu sırada kapıya iki hafif 
Manzara. mütemadiyen değişe· darbe vuruluyor. 
cekti.. Kemal ıslığını keserek: 

Alisi artık unutmu.5tu bile.. - Giriniz, diyor. 
Hem onunla artık karşı ka.rşıya., Kapının kanadı mütereddit, 
göz göze gelmek istemiyordu yavaş yavaş aralanıyor. 
hiç .. 

Bir kere güvertenin kö.sesin· ı 
de uza.klan biribirlerini görUncc 
ikisi birden yollarmı değiştir

mişlerdi. 7 .9.94C Cumartesi 
H.03: Müzik: PlAklarla muhtelll 

11arıuıar, H.2": MUzlk: Rlyasctıcum· 

llur bandosu. 15.00/15.30: MUzik; 
Dans mUzlğl (Pi.) 18.00: Progrnm ve 
memleket saat ayan, 18.0:S: Müzik: 
Hafif ~arkı ve sololar ( rı.) 18.40: 
MUZlk: Radyo caz orkestrası, 11.l.Hı: 

görüyoruz. Kapı .açı rııe~ 
nişlcyen rüyet salı~ s~ 
da.nıa çrkan çıplak bır 
omuz ve baş... bir t>Jş' 

Sarı, kabarık sMlı 
Alis'in başı!.. ~1ll>'°111 
Kemal hayretle dooıı Jt~~ 

'-"" .. d k. ma· naJa.rdıı ,,111ı:ıı" 
ı uzwı e ı :ııır ıı' 
kızmadığını anın.ınak bll'11l 
değil .. Elindeki kra'·atı 
içinde bırakıyor. . ıci!dC eW. 

Alis endişeli bır §C 1<wD ;P 
f d •a. ıxıttı 
ma \'e ışarı) . .. lil)·of· ,.,1' 

ra yavaşça içcrı suzll 1)1ief'IV 
Gözl. . K,,.,.,.,aJin g 

erı ..,... ti( 
tfı. içinde... efe.Sİ )~ 
Dudaklarından, . :n elet d 

miyormuş gibi kcliın J 
lüyor: ,~-61' 

( pcV'frıı ,~ 

S!zl saati.ete götOt 

PUDR~ 
RENGiN1~? 

Hangisid1
'' 

On 
fena 

kullanır 

ud· 
Fena renkte bir 1' j 

U Ü • •ın ııJ<Y!' • 
nı, yUZ n ze bir 
ıanmı§" ve { lrkln şızl 
mnnznra ''erir ve ]!:ll 
d!ılın YB.§11 gı>!ltcrit'· 

bUUtlG• 
:muvn!ık rengi t }-O. 
nm yega.ne çarcs ' cıııG 
zUnUzUn bir ~rıı· 
b1r renk ve dlğo-:r drtı 
!ma. başka rcn.1'1 pU J3ıl 
tecrUbo ctmckttr· pud. 
tecrübeyi Tokıı.lo~ cııPP '~ 
rasının yeni ve JJıl 

renklerlle yapınız ıxıo· 

yeni renkler gaye ope'' 
dem "Chromos ltll• 
tnllklncsl aayeslnd ıı 
rıııtırılmıştır. Slh 
blr göz hemen k 
suz bir !tına ile re ...ıı)-cı 
rl intihap eder ve Gll• ııe ..,- ııd 
••ma.kynjlanmış" n cilt tıll r ~ 

_, • (!Cıt .,1'1 
zarayCL nJhayet VCu 11Ç C 'fll" ~6 
güzel bir tarz<b lm ıeılt· d,.nil ı' 
rn O.dctn. tabii glbl g ~l ı1ıı:t ,., 
pudrası husust bir 8rı:~ Ji1'ı!I', -
(l~rC'mıı k6pUğU) ile ~bl (IC {f t--
Bu sayede bUtUn gtl ,:ı ~r o~ı 
ne ya~-mur ve rllZg~r ıcr pil~. 
terlemeden knUycn n: ııl"ıı ~ı· 
Hemen bugünden Tol- 1, :ı S 

.... milkellencrl !j('hrimlztn muhtelif mah:ıOerfnı!e dUnıfon ltlbıtffn lll'dc-n hnrP.lıt\tı yııpm:ıyn. tmotanırıılardır. ~lUkeııenn han l. l'tlı ı iııf ~ı,,ıJlllk 

gftnHlk kıyafctlerfJ·le yupm:ıkt:ıdrr. B camlmlr. Şehmdl'lın,ı c:unll a\·lusundıı harc·ı,nt )'ıtpan genç'l'rl güıı~rmekte dlr. 

MUZlk: Fasıl beyeU, 19.45: Memleket 
saat a)·an, ve Ajantı. 20.00: MUzlk · 
MU~tcrek ııarkılnr, 20.80: Konu~a 

ıGUtıUn meseleleri ı, 20.50; MUzlk 
Halk tUrkUlcrl, 21.l~: Müzik: Hava. 
tyen gitar, 21.30: Radyo gazeteııı. 
21.•5: MUzik: Radyo salon orkestrası 
22.~0: Ml'mlekel saat ayarı, Ajanıı 

haberleri. 2~.50· MUzik: Hadyo salon 
orkestrası progTnmıom devamı, Ynı 

oız uzun • dalga 'postruılle. 2'.t50: Ko. 
nu,ma (Ecnebi dillerde - yalnız kısa 
dolgn postııeııeı, 23.10: MU7ll< Caz. 
banı.J (Pl.ı 23.25123 30: Yarınki pro 
grP.ır. ve kapanış. 

tecrlibl' cd n'z. Ten' 
· ğltıl gurecel<slııi~. 


