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U~/ii pakt yapıldıktan 
•~ııra ilk faaliyetin Akde-
llı:ı; u" t" d k ., d.l • un e te aı e ı e· 
Ce'"'• 
b .~ıııe kat'i nazarla baka-
ılıriz I . . · apanya ııazıyetı 

:J!clııılandıktan aonra Bal
i cırı[tlrc[a yeni te,ebbiia
ere intizar edilmelidir. 
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~ iin1erden~rl Berlinde bu
~ lunan ispanya Uahıliye 

l\·d,t Nıı.ın henüz memleket\ne 
•tınıcO:hnedi. İspanyanın General 
lftttJ 8h 50nra en ehemmiyetli f8h'"' 
ttlıitıı. olan meşhur Falanjist partisi 
-._ı,,, • llerllnde ikametini bu kadar 
~'"'1 elbette herke~ln dikkat na· 
ltltıu ~kecektir. Führerle ulunboylu 
~:o, Berlln. si;):a:,i muhiti ile mü
Ct~loltı tenıastarda bulunan İ.span~ ol 
lı~~tı, neden bu kadar ikametini 
~ r hr? Her halde ,u son ıünlt'rde 
~'tıt ~t~lerini . sığınaklarda ıeçiren 
~it ~ h uıun zaman Berliude bck
titııı.. Of bir r,'Y deiildir. Bizim lik
~'tıiırore: Onümüıdek:l gtinlrrde 
~ de ciddi hareket -)·apmak ra· 
~~~ ,kalan mih\:er dc\·letled 1 bu 
ı..,.kt.dl bııanyaı, da karı,tırınak is
~ıi .. rler. Varile tak>iminde. Ak· 
bt,ltı.t ~tllbe alan İtalyanJarın 3alnıı •t İllrtl' u ınuharcbeyl ba.ı;arac3ğ"ına 
"'-<tD-' itleri l\lısır çöllerinde ma~IUb 

.•ne b' · ~l,>· ızıat ltal,yanlar dahi ina .. 
"'ld,~r:r,. Çünkü İngili:ılcrin Akde· 
' . enız faikiyeti artık itiraz ıtö .. 
~,l't>~: .bir hakikattir. Şu halde bir 
'" t ti)·açları olan mlh\·erciler, 
ltııt hı"nln etnıek için, beheıuehıl 'bu; .takıın kombinezonlar butm:tlt 
~ıi ~ttindedirler. Bunlardnn bi • 
'•kİı, bpaııyayı kat'I .mretle elde 
... ıı4,. Uıun bir dahili muharebe· 
t, ~tndj . lspanya yaralarını sarrt\3k 
liıııı.dı •nJ tamir ebnek mecbuıiıe
' AJ.t, Bunun için Jizım relen unsur 
...... ~~~ ve İlalyada bulamıya• 

~! ftlıanı1. &öre yeni sisteme bıi· 
~ıı. olan ı>ara mefhumu, Alman 
~!\ hl loı~ı ııırette muzaffer olma· 
~lt 

1 
f; hır mana ifade etmez. Bu 

~ İ.ı Utıca İ!panyanuı derd1erine 
'b·ı rilizlerin yardırnlle deva bu
~~ ;0~ttueiinl diitünen İsp~nyollar 
~ r. Bundan başka Ispan) a 
~ !<ık ~blerde unnedildiiinden da
~h.ııy1 tıyade yıpranmtfhr. Buıü.n 
~tl da Ya.şayanlar en ziyade gıdat 
ı.~. . •• <İbe"-d "'Qtkte , uıı en emsalsiz sıkıntı 
~ b dlrier. Yeni bir harb l>pan· 
...._ 'lki ll •ıkıntısını çok artbracağın
~ d ~. U?'umiye harbe asla mütew 
("Gt ~fildir. Bütün bunlartn W -
~Y: t!tnnıiyetli olan bir nokta da 
~ı,/~ harbe girdili takdirde mih

~ı,,id· rafından ne \'lldedilebileceği 
~t\triıe il. Akdeniz.de f\.1are no~trum 
~ )a ltaı nıutıak hikimiyetini istiytn 

~lı:l, lti '°'IJ•nda, onlar kadar Akdew 
tnfaat h"b" . 'ti ~d'I sa ı ı olan ispanyaya 

'L._ ht_kJ 
1 

etek menfaatler ve 1'erilew 
C'l~tıt.8~. her h~l~e ikinci derecede 
~ \ıe .cer İn11hz tezi mU\'ıtUak ow 
t;"'c; ı."Panya da bilaraf kalırsa 
lı.: '• .. belilad~ daha büyük olacak· 
~ htrbe hl~ b!'"nya, kendisine ka
b.~ ı.'ı-ikı llrmıyerekür. Fakat bü
~lte d ~re de mukavemet •decek 
'ı.ı;;.y ·r•di_r. Bu haklkaııerı bi
' ~ 0 

fa diplomasisi mihverden 
ı, ~ı. Ilı tla bir ıeY koparmak 
t..ı,lfite ,:•Clll olmaktadır. Tahminle
~·")•>. '1 Çok mukavemet balyadan 
~' • •t1larında prensip itibari· 
~"""ı ~~ her halde tatbikat b•kt· 
ı_; ...... i 1 de Udatılması •or olan 

' e er kaq:ısmda bulunu)'·or-

1.ı~~Yl l•ı • . 
s;>ııı.k ' • bıı vınyeti ortadan 
'ıJ ' iç;• •e her iki ıöriqü birle' -
' h~''<k~• nevı hakeınllk vazife
~....... '- Bu •unotle bir anlaı· 
~l "•ti 1 

bulununa İ.\pany• lf'rek 
~ t.te ,.!'U bakımından ve re"'k~ 
l\i~ l.otoıın onun •bedi mütlefokl Por· 
'~ löı od"!' te .. dül edeceği •or• 
lı,~ ıı.. ~llnde lutarak harbe gir
~~daı btnıbvercilere müessir bir 
~~ıtl tıJunabilmek için Alman 
~' Ce~lüttarıia taarruz 
\, t:"ıı tt "'re.cek ve kendi foprak
~ ç(lt ıt!n:ıesırıe müsaade edecek
ııı,;".i• .\;t ~apıldıktan sonra ilk 
~titıe k ~tnıı üstü.nde teksif e· 
l;ı~• '>ıi •I 1 nuarla bakobilirir.. 
'Cıı...,•ı,,.._ YeH aydınlandıktan sonra 
~ .. Udit, }}Yeni te~bbüslcre intlur 
~ltl~%, t'r ~~ suretle d~ünühir~ 
1!t ti\~ \ıe l\ ntihı.leri Akdeniz.den (1-

"'ı,<I, "ı~lll bilı!tt~a hikim olmak p-
•:rt1 .r ı,ur. Bu iddiamın önü .. 

r l'il>at edecektir. 

~Ocip Ali K 0 Ç 0 K A 

l),bn· -
--~ 1Ye Vekili bu 

,_Ilı Ankaraya 
~4 gidiyor 
"'•/' "ekıu ·• ~ "'1 ldar, . Faik Oz\rak, dün 

' 1 t~ıeıe sını ziyaret etmiş, muh· 
--~fı.t ; hakkında alakadarlar
~ ~ftır. Dahiliye Vekili 

aya &idecektir. 

a e eye o un u 
Talebenin kahvelere ve ders 
zamanında sinemalara 
gitmeleri yasak edildi 

Anlıara, 

ltaftada 
Galatasaray ve 

saat liıtince 

lıliısilı şube 

Vefa liselerinde 
tedrisat ~apan 
açılı~or 

beş 

birer 
Lise ve orta okullarda bu gündrn 

itibaren tedrisata batlanmıştır. Bu gün 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, öğret
men1ere ve talebeye yeni tedris: ıe
nesi münasebetile bir mesaj ı;önder
miştir. Bu mesaj bu sabah mektcb
lerde talebeye okunmuşhır. Masrif 
Vekili, muallimlere yaptığı me!!c\jda1 

tatil ve istirahat aylarında.o sonra, 
öğretmenlerin yeni ıene tedriıatına 
başladığım, bu sene arkada,Jarındıuı 
daha :ı.iyade muvaUakiyeUer bekledi
·ğini bildirmektedir. Talebeye de yeni 
tedris senesi zarfında vazifelerine dik
kat ve itina etmelerine dair tefvık 
edici sörler aöylemi,tir. 

Maarif MUdUrUnUn 
beyanatı 

Maarif müdürü Tevfik Kut, mekteb 
ve tedris vaziyetile talebeni'l'\ ıtil'k
teblerile yakından alakadar olmalan 
için alman tedbirler hakkında fU be
yanatta bulunmuftur: 
•- Talebelerin mektebleril9 daha 

yakından allkadar olmalan için geie
k.en tedbirler almmııtır. Bu yıl; si
nema. k:ahve, kar.lno vesaire fibi yer
lere devam eden talebenin daimi mu
rakabe ve kontrolü için etraflı teı·
tibat alınmış ve bu işle okullar ka· 
dar zabıtanın da al&kadar olm11!11 te· 
min edilmittir. Talebenin sabah!an o
kullara vaktinde yetifmelerlni t"min 
iç.in tehir nakliye vasıtaları tarifele
rinde icab eden değişiklikler yapılmtf 
ve yeni aeferler illvesi kararlatbrıl
mıştır. 

·Bu yıl reım.t ilk okulların birinci 
sınıflarına 113,725, orta okulların bi
rinci sınıilanna 8,878, liselerin bırincl 
smıflanna 3,064 talebe yeniden kayıd 
ve kabul edilmiştir. Bu ı;ene 9 ilk 
okul açılmış, fakat orta okul ~c;ılma• 
mıştır. Bu mekteblerin sınıflanna •u
beler ilılve edilmiştir. 

• Vekiiieı İstanbul orta tedrisat mek
tebleri kadrolarını tetkik ederken, bot 
muallimliklere Üniversite me:ıunu 'e· 
ya orta tedrisat muallimliği ehliyft
namesini haiz olanlar ücretle ve yar
dımcı muallim unvanUe tayJn olun
muşlardır. Mekleblerde aenelerdenberl 
muvafiakiyet1e çallfan yardımcı n1u
allimler vazifelerinde ipka ~dilm~ler
dir. Yeniden lise mezunu yardımcı 
muallim taym olunmamlfhr .• 

ANKARA, GALATASAR~Y VE 
VEFA LİSELERİNDE LATiNCE 

ŞUBELERİ 

Ankara 30 (A.A.) - Maarif Va
ki!Uğinden teblit odiim41ir: 

Maarif VekllUAi 1940 • 41 dera yt• 

tından itibaren Ankara erkek lise.sile 
İstanbulda Galataaaray vı Vela lisele
rlndet bu llıelerin birinci sınıfların
dan ltlbaren lAtince tedrisat yapan 
birer klisik tube açmağa karar ver
miftir. Bu ıubede edebiyat, tarih, ya• 
bancı dil, jimnutik ve askerlik df'rs
leri mut.ad lise programları müfreda
tına uygun bulunacak, buna mukabil 
coğrafya, matematik, tabiat bilgisi, fi
zik ve kimya derslerinde ayn birer 
mülredat taklb olunacaktır. Klasik 
"'benin esu hu!IUslyeti haftada bet 
saat litince tedrisab yapm:ısıdır. 

Klisilt tubede okuyanlar, her ıınıf
ta bu esaslara ıöre hususi bh· tahsil 
takib edecekler ve liseyi bitirdikten 
sonra kendilerine mahsua lise bitir
me ve olgunluk imtihanlarına tabi 
tutulacaklardır. Kllsllı: ftıbeye mah
sus olgunluk imtihanı da, temin ede
ceği haklar bakımından, ·devlet ol
gunluk imtihanı• na müsavi olacak· 
tır. Tahsile klislk ıııbeden baılamak. 
talebenin isteğine bağlıdır. 

Maarif VekIIUll kih!Jı: ftıbenln il· 
tince tedrlutına esaı olmak üzere bir 
türkçe gramer kitabı hazırlabnıştır. 

SERRANO SUNER 
BUGÜN ROMADA 

Roma 30 (A.A.) - Stefani ajansın
dan: 

İspanyol Dahiliye Naz.ın, Serrano 
Suner yarın sabah aaat 10 da Romaya 
gelecek. Villa Madama'da ikc.n1et e
decektir. Kont Ciano tarafından ~ere
fine bir öfle yemeği verilecek, akşa
ma da hususl bir yemekte haDr bu
lunacaktır. Müzakereler yarından iti
baren batlayac:aktır. 

Su "labah kapılannı yü:derte talebeye a(an İ!tanbut t..rkek Lisesi. .. 
... .~ 

• 

Bu sabah liseler açıldı ve talebeler tatihlen sonra derslere b~laddar ... 

Son 24 saatte 
istanbulda 

dört kaza oldu 
1 - Unkapanında oturan ve Toz

koparan yolunun asfaltlanması işinde 
çalışan ameleden Receb oilu Cemal, 
dün, çalıftığı duvardan düterek ba
tından yaralannll$lır. 

Z - Anadolukavağında oturan Yu
nus oğlu Dursun bisikletle Kasımpa
.. da ~ezerken İsmail oğlu M~hmede 
çarparak başından yaralamış, yaralı
nın tedavi.al yapılmıf, Dursun yaka
lanmı~tır. 

3 - Şi,llde Baysungur •okağında 
Armenakın yapısında üst katta çalı
şan ameleden Kazımın düşürdüğü tuğ
la aşağıda çalıışan ameleden Kirkora 
isabet ederek yaralamıştır. 

4 - Sirkecide Arabavapuru iske
lesinde çal1'makta olan Liman İşlet
mesi amelesinden Mehmedln iizerine, 
mavnadan rıhtıma çıkarılmakta olan 
bir torna tezgahı düşerek ayRğından 
ve başından yaralanmasınll seb<'b ol
mut, yaralı am.ele hastaneye kaldı
rılmıştır. 

Madriddeki kanaat 
lspanvanın harbe 

girmivece,idir 
1'-fadrid 30 (A.A. ·Reuter• - 'Eğer 

&!r1in, İspanyanın, yakında har~ gi
receğine dair ciddi bir ümid beslemiş 
se, Madridde bulunan miişahidlerin 
ekserisinin kanaatince sulculu hayale 
uğramış bulunmaktadır. İspanya Da -
hiliye Nanrı Serrano Suner'in ziya
retini müteakıb Berlinde neşredilmiş 
olan resmi beyanatın formül halindeki 
mahiyeti, Madridde bu kanaati takvi
ye etmektedir. Bu tebliğden evvel, 
mühim hidisabn hanrlarun'lktıı oldu
ğuna dair Berlinden buraya hir~k he
berler akmakta bulunuyordu. Uç ta
raflı Berlin pakb da, mihver devletle
rinin ümid ettikleri tezahüratı uyan ... 
dırıııaınıt ııibl ıörüıımektedlr, 

1ngi1 i.z topları 
'Fransız sahillerini 
şiddetle dövüyor! 

Londra 30 (A.A.) - Uzun mentllii 
İngiliz toplan bu sabah gün dokma
dan evvel Fransız sahilini bombardı
man etmiflerdir. 

Calais limanı rıhbmlanna tam isa
betler kaydedildiği zannedilmektedir. 
Toplar sustuktan biraz sonra rıhtım
larda bir müddet yangınlar görül
müştür. 

Almanlar bombardımana 20 dakika
da 4 salvo ile mukabele etmış]Grdir. 

Öğleden evvel uzun menıilli Al
man topları tekrar 20 dakika kadar 
ateş etmişlerdir. Bir kişi öimüf ve 
birkaç kişi hafif surette yaralan'!''Uf· 
tı.r. İngiliz topçusu Alman bataryala· 
rına ateş açmış ve bu batarya:ar öğ
leden biraz evvel ateşi kesmjşlcrdir.• 

R İ B B E N T R O P' U N 
MOSIOVAYA 

GİTTİGİ SÖYLENİYOR 
Nevyork 30 (A.A.) - Reuı.r- Ta • 

nınmış Amerikan gaz.etcci.si Vythe 
Williams, radyoda yaptığı bir konuş
mada, Von Ribbentrop'un, dün husust 
tayyaresile müstacelen Moskovnya git
mek üzere Bcrlini terketti~ini öğrendi
ğini bildirmiştir. Williamı, Von Rib
bentrop'un yeni İtalyan - AlmM - Ja
pon paktına SovyeUerin im:.a~ını elde 
etmek istediğini öğrcnmiıJ bulunduğu
nu da ilive etmiştir. 

Not: - Dün öğleden sonra ncş:rcdiJen 
bu haber bugün öğleye .. kadıır diğer 
hiç bir kaynaktan teyid edilmemiştir 

Amerika Hariciye Nazırı 
ile İngiliz sefirinin 

mülakatı 
Vaşington 1 (A.A.) - Hariciye Na

zırı Cordell Hull dün İngiliz sefiri 
Lothian ile üç. taraflı pakt üzerinde 
aörüşmüştür. 

BAS VEKİL 
HATAYA 
GİTTİ 

Ankara 30 (A.A.) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam yanlann
da Ticaret Vekili Nazmi Topçoğ
lu olduğu halde bu akşam saat 
21.30 da Hataya gibnek üzere 
şehrimizden ayn!mı,lardır. 

Başvekil Dr. Relik Saydam 
istasyonda, Reisicumhur namına 
umumi kiitib Kemal Gedeleç ile 
Başyaver Celal Üner ve hususi 
kalem müdürü Süreyya Andri
man, B. M. l\oleclisi Reisi Abdül
halik Renda, Vekiller ve Parti 
Genel Sekreteri ve Parti umumi 
idare heyeti azalan, meb'uslar. 
veklletler ileri gelenleri, Ankara 
Vali ve Bt>lediye Reisi, Emniyet 
1'-lüdürü ve Merkez kuman~danı 
tarafından uğurlanmıştır. 

İng.iltere 
taarruza 
ıeeiyor! 

bir ayda 
4000 

Almanya 
2000 tayyare, 

pilot kaybetti 
Londra 1 (A.A.) - Yarıres

ıni bir tebliğe göre, İngiltereye 
karşı hava harbinin bidayetinden
beri Almanların zayiatı 2000 
ıayyare ve iyi yetiştirilmiş 4000 
pilot tahmin edilmektedir. 

Londranın İyi malumat alan 
mahfilleri İngiliz hava kuvvetleri
nin şimdi taarruza geçtiklerini bil
diriyorlar. 

Salahiyetli bir şahsiyet şöyle 
demiştir: 

«- Pek yakında tayyareleri
miz öyle bir harekete geçecekler
dir ki, Almanlar buna mukayese 
kabul eder hiç bir mukavemet 
göstermiyeceklerdir. 

100 senedenberi ilk defa kay
dedilen bir kuruluşta geçen a
ğustos ayı ve istila için en mü:ıaid 
olan eylul ayı, düşman İstilaya 
teşebbüs dahi edemeden geçmiş
tir. Gelecek senenin ağustos ve 
eylul aylarında ise harb Avrupa 
kıfası üzerine çoktan nakledilmiı 
olacaktır. O kıt'ada, orada Al
manlar Londralılara muvaffaki • 
yetsiz bir surette uzattıkları yeme· 
ğin ilk lezzetlerini şimdiden tat· 
maktadırlar. 

Gelecek senenin ağu•tos ve 
eylul aylarında İngiltere üzerinde 
bir hava baskını artık tarihe ka
rışmış bir şey olacaktır.» 

Berlinde 5 saat 
bir çeyrek süren 
uzun bir alarm! 

Londra 1 (A.A.) - Harbin baıın
danberi Bcrlinde en uzun süren alarm 
işareti evvelki gece verilmiştir. Ber..ı 

!inliler bcf saat bir çeyrek aığınak
larda kalmııJardır. İ.qgiliz tayyareleri 
Alman payitahtının üzerinde eninP 
boyuna dolaŞlp durmuştur ·~e sınai 
hedefleri bombardıman etmi$lerdir. 

İngilizlerin · dünkü 
hücumları 

Londra 1 (A.A.) - İngiliz luıv• kuv
vetleri bu sabah erkenden Manş ıahi -
tindeki Alman lstili limanlarına yeni
den hücum etmişlerdir. 

İngiliz sahilindeki binalar l1anşın 

karşı tarafında vuku bulan lnfilikla
nn şiddetinden sarstlmak:ta idiler. En 
şiddetli hücuma maruz kalan hedefle
rin Kale limanı ve Cap - Gri, - Nez
deki top mevzileri olduğu sanılmakta
dır. Alman üsleri üzerinden alev1"'rin 
yükseldiği İngiliz sahillerind2n mü -
şahı:de olunmuştur. 

İlalyada tereyağı ve 
zeytinyağı vesikaya tibi 

Roma 1 (A.A.) - Resmen tebliğ 
edildiğine göre bu günden ltibaren tew 
reyağı ve zeytlnyaiı vesikaya tabi 
olacaktır, 

• 

. 

Murll Veklllii! Devlet Kitablan Mütedavil 
Sermayesi Müdürlüfünden: .. 
Oğrelmen ve Talebelere 

Beyoilu mıntakuındakl okullar öğretmen 
ve talebelerine bir kolaylık olmak üzere İı
tiklAI caddesinde Folo-Spor mağazasında bir 

sabt yeri açılmıştır. 

Alakadarlara bildirilir. (9289) 

pE ;Pe 
~h.eıro.nJ""~ ~~ 

NeşrCttiği hi.kô)·eler ve romanlar1a geniş bir okuyucu kütlesi ara· 
sında büyiik bi:r alaka ve takdir havası yaratan değerli ve mümtaz 
yaııcımız PERİDE CELAI.'in en son ve belki de en ıüzel eseri olan 
• ANA - KIZ. ı önümüzdeki Perşembeden itibaren tefrikaya başlı· 
yoruı. Mevxulannı seçmekte ve kahramanlarının karakter ,..e ruh
Jannı tahlilde realist olduğu kadar yüksek bir kudret göstettn mu
harririn adı .ANA - KIZ .. üz.erinde Wd medilılere ıirişmekten bizi 
müstaini kılmaktadır. Ayni kandan iki kadının mizaç fa.rklanndan 
doğan büyük bir faciayı bu eserde derin bir alika ile taldb etmek 
Inik.i.nmı bulacaksınız .• ANA • KIZ. yalnız bu kış me"-simi.nde Türk 
edebiy•tına hediye edilmiş güzel bir eser deiil, yernvi gazetelerde 
ıimdiyc kadar tefrika edilmiş romanların da belki ttt Pullerinden 
biri olacak ve okuyucunun seve ıeve ta.kib ettiii uyılı eserler sıraw 
ıuıda yer alacakbr. 

·SÖNEN ALEV>, .ÖLEN VE DİRİLEN ADAJll,, ·YAZ YAGMURU. 
romanlariJe \'e Anadolu hikiyelerile okuyucusuna kendisini büyilk 
bir yazıcı olarak tanıtan PERİDE CELAL bu eserinde tahlil ve üshib 
bakımından daha çok kemale ya'kla,mış görünmektedir. 

3 ilkteşrin perşembe günü 
"HAKiKAT,, okuyucularına 

ill y ngo 

takdim edecektir. 
Okuyucularımız, a ilkte,. 
rin per,embe gUnU "HA
KiKAT,, de, kendllerl için 

çok faydalı bir hlzmetlmlzle kar,ııa,a-
caklardır. Bu hl2!met, "HAKiKAT., oku
yucularına hiç bir külfet tahmil etme
den, MlllT Piyango blletlerl hediye et
mek suretlle faydalı olmak te,ebbU -
sUmUzde toplanmaktadır. Aziz okuyu
cularımıza takdim edeceOlmlz Milli 
Piyango blletlerlntn miktarını yarınki 

sayımızda blldlreceoız. 

Kurtulus saati 
' 

1 Eylül : İngilizler 
gelecektir zafer · ayı! 

a • 

ıçın 
Londr• 1 (A.A ) - Çörc;U, Münib Londra 1 (A.A.) - Salihlyettar Lon 

anla,masının ikinci yıldönümil mü- dr1. me}\afillnde bildirildiğine ıı:öre ey
nasebetile radyoda Çeko-Slovak mil- 10.1 ayı İngiliz bava kuvveUeri için bir 
leline hitaben nerrettiği hususi bir zafer ayı olmuftur. Düşürülen Alman 
mesajda Çeko-Slovak milletin!n Av- tan·arelerinin sayısı 1100 den faz.l.a
rupa bari.fi nefine olarak katlRndığı dır. Alman hava kuvvetleri iyi tahm 
feci fedaklrlık sebebile Mün=.h anlaş· görmüt 3000 pUottan mahrum ~ı~· 
ınası tarihinin bütün ~dün~a tandı~- tır. Dütüriılen düşman tayyarelerının 
dan dattna hatırlanacagıru !r.a.ydetmışw .. h .. dakikaya bir tay-

savısına gore er ~ 
tir. . . ~a.re isabet etmektedir. 

Meııai ıöyle bıtnıektedir:. . Londra 1 (A.A.) - Dün, Alman tay• 
•- Ne hızım mucadelt=mızın. ne de ku U . ın· . 1,_ :~ .... ..ınde 49 

. ı..- . • t yare vve en gı .... re ,,_......._. 
siz:inklnın ooşa gıtmemeınue azme - ka betmişl dir Bunlardan 
mit bulunuyoruz. Çek°""Slo\'alt hür... tayyare. Y er · ıd ve 

· tinin ı d · h b hedeflerimizden 47 si Ingiltere:nin cenubu f3J' .. 
rıye a esı ar k kıs 1 ltı ha\·a hucu-
birini teşkil ediyor Bu hedefler taw şar mma yapı an 8 .. •. ın· ·u-

. d d .. ürü" ·1ın· .. tür ııı= 
hakkuk edecektir. Cesaretinizt kay- lmu esnasın a uş -v ar~si kay· 
bebneyinlz. Kurtuluı SB.ati.niz gele... hava kuvvetleri 22 avcı tayy il t 

. L-tmı 1 di Bunlard 12 ııinin p o u cektir. Hürriyet ruhu 18.yeıaldır. Or- ue lf er r. an 
tadan kalkmu va kalkmıyacaktır.• kurtarılrmttır. 
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Günün yazısı 
Melıtebler a~ılırlıen 
Uzun idil aylan ıona ermİJ, yeni ders yıh bütün mektebler 

için bu gün ba,larruıhr. Çocuklara zihin açıklığı ve gayret, mual
limlere Eyüb sabri ve himmet, ana ve babalara velilik vazifesinde 
daha anlayıılı muhabbet dileyelim, Çünkü maarif davamızın halli 
bu üç unıurun elindedir. 

Tedris •enesinin nihayet bulduğu günlerde herkes teliışa d ü· 
ıüyor ve imtihanlaMn neticui alındığı sıralarda da kartıla,ılm11 
olan acı hakikatin kabııı:hatliıi aranıyor. Kitabda yanhşlar, usulde 
bozukluklar, bunları tertib ve tanzim edenlerde kifayehizlikler 
keıfine çalı,ılıyor. Sayısı milyonu aşan talebenin İstjkbaline ve 
memleketin saadetine taallük eden bir davada gösterilen titizliği 
anlayalım, fakat haksızlık etmiyelim. Sayed mevcud•a, kusur yaL 
nız kitabda ve usulde mi, yoksa terbiye ve tah~il meselesile ya· 
kından ve uzaktan alikah her ıeyde ve herkeste midir? 

Şayed kusur mevcudsa, dedik~ Zira, bahsimize mevzu olan 
meseleyi tetkik edenler müphem bir verimsizlikten şikiyet edi
yor, fakat birden inkişaf etmif olan Cumhuriyet maarifile e•ki 
rejımler maarif ini rakam1a kıyasa 1ü2um eörmüvorlar. Cumhuri· 
yelten evvel kaç mektf'bde, kaç muallim kaç talebeyi okutur v e 
bu talebeden kaçı sınıf geçer, kaçı diploma alırdı? Umumi ran. 
dunanın yüzde ni$petleri hangileridir? Bu cihetleri, ancak kendi· 
lerine temas ettiği için, müdafaa sebebile lenkid edenler, d en He
bilir ki', ku,urun mevcudiyetini dahi İspat edememiılerdir. Bu se
l>eble biz mevhum bir kusur Üzerinde dunnıyarak fÖyle diyelim : 
Herkesin istediği azami muvaffakiyettir. Bu muy11ffakiyete eritiL 
mesini geciktiren amillerden mekteb bineı.:s1 azlıP.ın1. ders levazımı 
nokıanını, muallim eksik1iğini zaman telifi edecek, yanlıı kitab 
imkan haHI oldukça düzelecek, u•ul bozuklııifunu tecrübe ıslah 
edecektir. Likin, bütün hunlar olup bittikten sonra da visı1 ol~ 
mak İstediğimiz azami rnuvaffa1tivetten hili uzak bulunduğumu
za tahid olmamız muhtemeldir. ZirR bjr mekte~ kavıd lı talebeyi 
arzu edildii(i gibi çalı,maktan, muallimi büHin kııdretile öğretmek
ten, ana babayı hunlara hakkile muaYen~lten mened en ne bina, 
ne fU ve bu levazım, ne kitab, ne usuldür; sadece birincinin zeki.. 
ıına, idrikine ve aile vazivetine aid ııtt'beblerle çaluımamaıı 
veya çabıamaması, ikincinin feragatten ibaret olan mesle~İne ken· 
dini iyice vennemesi veya verememesi, nihayet ana babanın ço .. 
cuiunu mektebe yollayınca velilik vazifeıinin nihayet bu)mu• o l
duğunu farzetmta~İ veya bu vazifeyi esa~en üzerine almamıt olma. 
11dır. 

Mektebler açılır ve yeni bir ders yılı d aha ba,larken 1941 
haziranında tekrar kopacak olan fırtınanın uğultu.ile kulaklannız 
timdid en dolu değil midir? Bina, kitab , usul ... Hayır, efendim ; 
evveli çalıımak, çalııbrmak ve çalı,.,,larla çal ıtt ıranlara yardım 
e tmek ... 

Nasuh i BAYDAR 

----~~-··-·~---- - -- - - ____ ,,_ 
-- -

HAKiKAT "l BırlnClt"J?ln l ?14<1,....,... 

• ·--·----
EH 1 R İNZiVA 

ııı.- Çeviren: Ömer Nejad 
Brezilyanın vahşi ormanlarında ge- ı ırkımızdan olan yerlilerin Jculilı,eıo' 

zerken, yaşını bilmiyecek derecede tecavüz etmiyeceğini billyordu. etıı'lf 
cahil olan rehberım, yegine bild.iji. Enkarnasyon'un evimize gelıO ofJ' 
medeni lisan olan Portekiz diHle u- bizim için yeni bir hayat bs•laıtı fi'/ 
zun ve dikenli manialarla dolu haya- Adeta günler, mevsim, tabiat. het 
hnın en dramatik parçasını bana an- güzelleş:meğe başlamıştı. Vapurların · 

istiab haddi 
Denizyolları 

Müdürünün 
Umum 
bu hu· 

susta bu sabah gaze-
temize beyanatı 

Vapurların istiab hadleri işi. günün 
meseleşi halini almı~br. Dün bi:- va
pur İneboluda bu yüzden 200 yolcuyu 
alamamıştır. 

Denizyollan umum müdürü İbra
hiın Kemal Baybora bu mesel~ler hak
kında, bu sabah bir muharrırimize şu 
malılmatı vermiş:tlr: 

c- Vekalet, ?t1ıntaka Liman reislik
lerine verdiği bir emirde, vapurların 
i!ltiab haddinden fazla yolcu almama
larını bildirmektedir. Bu emir tatbik 
edildi~i için, muhtelif iskelelPrd.t yol
cuların vapura binemediklerini öğ .. 
rendik:. Bize, bu yüzden birçok tiki
yetler de yapıldı. Bu şiklyetler üze
rine meseleyi Vekalete arzettik. Bun
dan sonra vapUTlarda istiab haddi ye
niden tayin edilecek ve yolcuların is
kelelerde kalmasına nihayet verile
cektir. 

Nafıa Vekilinin 
tetkikler i 

Nafıa Vekili General Ali Fuad Ce
besoy Trakyadan şehrimize geln1if, 
Nafıa başmühendisliğinde, İsUlnbul 
vil3.yetinin jmar hareketleri hakkında 

izahat almıştır. 
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Jktıaad 

* IRAKTA'i KALAY GELECEK. 
Demirciler birliği tarafından Iraktan 
aerbest döviz1e 40 ton kalay alına

caktır. "* DÜNKÜ İHRACAT - Dün muh
telif memleketlera 80 bin liralık ih
racat yapı!mJştır. * MANGAL KÖMt'RÜ - İ>tanbul 
viliyeti dahilindeki köylerde mangal 
komurii i5lihsalitı artmil.ktadır. * BUGDAY FİATLARI - Diin 
buğda:t fiatlannda 20 para kadRr bir 
yükseliş olmuştur. * MACARLARLA '.l"İCARETİMİZ. 
Türkiye - Macaristan nrasındaki ti
cart münasebetleri artırmak için bir 
anlaşma yapılacaktır. * ALMANYA İLE TICARE'fhtiz. 
Alman firmaları memleketimizden 
serbest dövizle fındık 3Jmaktadıo:lar. 

Deniz ve Liman 

* YOLCU KALABı\LIGI - Va
pur seferleri yolcuların ihtiyacına ki
fayet etmemekte, İneboluda 400 yol-

Karabükün ilk 
mamul demiri 
192 bin liralık de-
mirin Rumanyaya 
ihracına müsaade 

edildi 
Ticaret Vekaleti, Karal,ijk demir 

fabrikası mamul.itından 11'?. bin Ura 
kıymetinde bir parti pik demirin 
Rumanyaya ihracına müs:"U>.de etnıış
tir. Bu miktar mühim bir yt'kı1n teş
kil etmemekle beraber, Karahiık fab
rikasının dış piyasaya ibra-: ettiği ilk 
parti olmak noktasından ehemm.iveti 
haizdir. Bu pik demirler, Karabük 
yüksek Iırmlanndan alınan Uk mt1h
suldür. Pik demir, münhao;u·an çelik 
imalitında kullanılmakta:iır. 

cu vapur beklemektedir. Diyarbakır köyler ine * YUNAN VAPUBl.ARI - Tür-
kiye • Amerika arasında sefer yapan radyo ver iliyor 
Umdal ismindeki Yunan vapuru dün 1 D" bak 30 (A.A) K .. 1""' 1 
limanımıza gelmiştir. . _ıyar . ır · - . oy ~ er -* l\IUHAC.:İK GELDİ _ Dün Bul- mızı tenvır ve irşad maksadıle Dı:rar
garistandan 70 kadar Türk muhaciri 
gelmiştir. 

bak.ır Halkevi tarafından bazı köyle
re radyo verilmesi kararlaştırılmış. ve 
bu maksadla temin edilen llk radyo 

latmJştı. •~• 
- İşte şu bulunduğumuz yerde, di- Bu bizim için yeni bir ıne\f'Cı.l~; 

yordu, ikamet etmeğe başladığım za- tin ba~langıcı oldu. EnkarnssY0~ıı' 
man yaşım hayli ilerlemişti. Buna aramızda yaşaması Pabloya ve ndi 
rağmen kuvvetimi muhafau etmiştim. çok tabii görünüyordu. Yal.nıt )(.ebısl 
Nasıl açlık ve korku tanımı:,rorsam, kendimize bir gün bu güz.el kııtD ~ 
yorgunluğu da ~yl~~: .. t~cahül ~di - J t~rkc~ip s~r~et ~apı:nak i~~ sshil ·ot" 
yordum. Şu gordugunuz . kul;'bcde i hırlerıne gıdıp gıtmıycceğını sor~ 
yalnız ba1ıma yaşıyor ve cı\·aroa sı~ : duk. Biliyorduk ki onun yanuıU k01'" 
sık avlaruyordum. Vurduğum v;thşı ayrılması bize yeis ve inzivanın eııi' 
hayvanların derilerini tuzlayıp kuru- kunc hakikatini daha kuvvetle '/ 
tuyor ve mevsimi gelince bu derileİ'i den gösterecekti. ~ 
yüzde bin kari.le satan tüccarlşra az Enkarnasyon, bir kaç gün tç .,ıs 
bir para mukabilinde veriyordum. O kulübemizin ruhu, hayatımızın h3

'
1 

, 

umanlar benim paraya ihtiyacı~ mı olmuştu. Yemeklerimizi, çaınaş~ls~ 
vardı? O zamanlar sanki bu dunya mızı tanzim ediyor, sökUkler~- .of' 
benimdi!. ya.semin renkli pannaklarile dikJ) O 
Paployu işte bu ıırıraıarda tanıdım. O, du. Zamanımız güzel geçiy~td\Jf'p• 

?ı.1eksikadan geliyordu. Ayni ırktan zamanlar pek farkında deiildiJ!'I· 
1 

~ 
değildik, ec~adı~ız ayni kökten inmi- kat şimdi onu çok sevdiğiınl • 11

; • 

yordu. Aynı il11hhıra tapmıyorduk. yorum. Enkarnasyon o kadar g~ 
Binaenaleyh birbirımizden nefret et- di ki ancak benim kızım olab 
mf;miz lhımdı. Fakat mukadderata Pablo ise gencdi, güzeldi. -· 
karşı ne yapılabilir?. Yollarımız birle- Enkarnasyon, aca_ba gene ad•~itOd' 
•iyor ve bizi birbirimiz.e dost. yapı- viyor mu? diye dtişündUkçe h bC" 
yordu. bir yanma, kalbimde bir çırp_ın*d.P 

Pabloyu, ben, bir gün ormanda bir ğazımda bir boğulma his&ediY0 r . . er 
ağaç kütüğüne dayanmış, yüzü siyah Bu hu!'!usta hiç bir şey hissettifTIUk~"" 
ölüm lekelerile kaplı olduğu halde dum. Biliyordum ki·, lisan korte • 
nöbetler içinde titrerken bulmuştum. şek.illeştirince bedbahtlık derıısl 

Pablo ormanda avlanan ve vahşi şekkül eder. ,. 

* KAÇAKÇILIK - Suriyeden· &e
len bir motör Çanakkaleden ı~çerken 
içinde arattırma yapılmıf, 30 kalem 
kaçak eşya buJunmuştur. 

hay\'anlara tuz.ak kuran yerliler için Gene kızla Pablonun göz.lerirıİ~ 
tehlikeli bir raltibdi. Ondan kurtul- rasıra birbirine takıldığını .~e ..oı.ııt" 
mak için yerliler aralarında yemin mana içinde titreştiğini görıJfOj ti'' 
etmişler ve zehirli bir ok atarak onu Pablo değişmeğe başlamıştı. ffal e ~ 
kalçasından yaralamışlardı. Pablo de daha az itimad verici noktslır d~ 
kendi elite bu oku yarasından c;ekip ziyordum. Bir kaç ay böyle yat' t.J 
çıkardığı halde zehirin insanı ölüme Avlar iyi gidiyordu. C.erıc . ., • 

dün Karabaş göçmen köyüne ~ötii- kadar götüren tesiri hill kendini gös- ikimiz de terketmek i~teın.edilr'..:d 
rülmüştür. Karaba, köyü halkı bu S:ri'°'" 

teriyordu. Onu omuzlarıma almı,, miz için derileri ve kürklen ıc. 

* MOTÖK MUSADE:ın:5İ - Dün 
Sarayburnu açıklarında iki motôr 
çarpışmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

vesile ile civar köy 1 illeri de davet e
derek güzel bir toplanb yapmış;lar ve 

bu toplantıda Halkevl temsil kolu İs
tiklil piyesini temsil etmiştir. 

kulübeme getirmiş ve tedavi etmeğe tüccarlara yok pahasına Satıyordu fe'b 
ba~lanllfhm. Bir gün bir iş için ayrılın•Jc ı>"-" 

Öldürücü zehirlere karşı kullanılan etti. Bir yerli avcı ile berabet u 1~ 
vahşi otların, yabani meyvaların has- bir çiftliğe kadar gidecektik. 1'9Pkıa.1' 
aalarını. nebat köklerinin şUa verici çıkarken birdenbire başımı sr -tflı 

Manifatura 
tesbit 

r ........................ ı; ........... , .......... v .. _ ........ "A ........... s .......... i ......................... ı eşyası fiatları 
tebliğ edildi 

1 
mrlarını iyice bildiğim için üç hafta çevirdim ve o anda Pablo ile ~.V 
kadar bir ihtimamdan sonra ona ha- arasında . benim için hiç de e~ tıif 
yatı ve kımıldanmak in1kıln1n1 iade vermiyen bir hile ve tehlike do.ti f11 
ettim. Onu kurtarmakla belki de bir bakıt yakaladım. Maaınafih bl~. 
bata işlemiştim. Çünkü o da senin gibi söylemeden yürüdüm. Yerli tle ~ 
biz yerlilerin l8netle andığı beyi:lZ ırka ber ormana daldık. Yerli ark3 .,vl" 
mensubdu. Onu kurtarmış olmakla yürüyordu. Onu itimadsııhğa. se l)-cr' 
"Pabloya beş yerliden intikam alnıak memek için vaziyetimi değiştır.rtl. ,-r
fırsatını vermiş oldum. Hakikaten bir dum. FRkat güneş onun göigesırıJ lıt' 
gün Pablo kendisini vaktile yarala - la ak.c;ettiriyor ve hatt.A bu gôl_~1~ 
yanları kurşunla vurup öldürdü. Bu ni geçiyordu. Gözleriml bu ~o ~ 
yüzden Allah beni sonra müthit bir her hareketine tespit etrniştırrt·0!1' ~kilde cezalandırdı. bir yola gireceğimiz sırada ~-u .. g il 41 
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İhracat piyasasının 
vaziyeti 

almak için Demirciler birliği Avru
paya bir heyet göndermiştir. Piyaıır.a

da aranılıtn maddelerden biri de te
neke ve çuvaldır. Çuval aynı ı.aman
da ihracat maddelerimizin sevki için 

l<izım olan bir maldır. Tenekeyi de 
nebati yağ, teneke kutu, kon~rrva 

fabrikalnn aramaktadır. Teneke mcv-

cudu az ve pahalı olduğu i<::in bnzı 

maddeleor tahta kablarda, fıçı.larda 

!llahlmAğa b..'lşhı.nmış;tır. 

reynğlar tahta kablarda, 

Fakat te-
h~ılarda ~-

tılabilir. Tabit konser\'a için teneke
ye ihtiyac vardır. - H . A.. 

bu Fiatların 

tatbikına 
Ankara 30 (A.A.) - Ticaret Ve -

ki.Jetinden tebliğ edilmiftir: 

Bazı mahsullerimizin ihracına 1i
wu verilmediği için, piyasadaki ih
racat faaliyeti, muayyen maddP.ler ü~ 
%erine inhhı:ıar etmektedir. Bu madde
ler de şunlardan ibarettir: Zeylin, 
%eytinyaj:1, fındık, ketcntohumu, ku
zu deri.si, afyon, barsak- DUn bu 
maddelerd n en ziyade zeylin Ru
manyaya, fındık da Almanya ve ~!a
carist.ana sevkedilmiştir. Alrnsnlar 
fındığı serbe.st dövizle almağa k:.ırar 
verrni,Ierdir. ÇünkU Türkiye - A'
manya arasında inıza edilen tlc•'r .t 
an! sması henüz tatbik edi!mem1:kte
dir. 

Mallarımıza karşı talebler 

29 numaralı milli korunma kararna
mesinin birinci ve altıncı maddeterl 
hükumlerine mWteniden aşağı.da ya
zılı kararlar ittihaz ve resmi gazete ile 

C ... --~-§ __ O __ R __ S __ A_~ __ ) n .. rindcn itibaren meriyete vazedil • 
_ ~ mittir. 

1 - ıthal olunan mensu -
cat ve i p i ıkler İsviçreden, İtalyadan, Yunanı tan

dan yumurtalarımıu. karşı talebler 
artmaktadır. Bunlardan yalnız İsviç
reye yumurta ihrac edilmektedir. İ
t.alyaya gelince, yumurtalar kara yo
lile nakledileceği için, İtalyanlara pek 
pahalıya mal olacaktır. Bunu düşü.

nen İtalyan lirmalan. yumurta tacir

lerimize ucuz fiat teklif etmektedir
ler. Yunan molörleri de yumurta 
nakledemiyecei:i için, Yunanista.na da 
yumurta kara yolile sevkedilecektir. 
.Macaristandan da ti{tik, pamuk, ya

ptığı, kuzu derisi talebleri vardır. İs
veçten, Norveçten. Finlandiya.dan tü
tün, Yugoslavyadan pamuk, kuru 
meyva, Yunanistancüı.n kepek, keten
tohumu, kuru fasulye, mercimek, tuz
lu balık istenilmektedir. 

Aradığımız mallar 

Bizim de aradıiıroız. daha dolru•u 
piyasanın muhtac olduiu maddeierın 
batında demir bulunmtktadır. Demir 
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100 

100 
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100 
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30 f ylfıl 1940 
Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
!.vıçre frangı 
Florin 
Raylşmari: 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçe ta 
Zloti 

Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Jgyeç Kr. 
Ruhla 

5,2( 

132,20 

29,6875 

0,9975 
1,6225 

13,90 

26,5325 
0.625 
3,175 

31.1375 
31,005 

ESHAM VE TAHViLAT 

Ergani 
Slvaı - Erzurum 5 
lrferkez Bankası peşin 

19,53 
20.21 

108,-

''Çocukları nı zı içki ve kumar 
masasında bulundurmayınız,, 

Maarif Vekili 
talebe velilerine 

dün 
bu 

akşam 

tavsiyede 
radyoda 
bulundu 

tAnala.r ve babalar, herşeyden ev
vel evlerinin hayalını ço.:uk 1 11rmın 

vaziyetine göre tanzim ve tertib et
mPlidirler. Anaflln ve bab:ının ilk 
hedefi evlidlarını yetiş;tirmek oldu
juna göre bu tarzda hareket, bir fe
dak.irlık olmaclJktan bafka k('ndi ya
fayıe:larını tan7.im baktmınd;.ın dı1 mü
himdir ve zaruridir. 

•Köylerimizde ve pek çok kasaba 
ve tehirlerimilde, erkrn yatıp; erken 
kalkmak. bir Türk itiyadı olar'1ık esa
sen mevcuddur. Fakat büyük şehir

leriml7.de vi.ki olan gece \opıAnnıa· 
ları. uzun ıaatlcr süren miıtıafil'lik
]er, çocukların çalışmalaru:ıa ~e isti
rahatlerine engel olan \•c devamlı, 

muntazam ~ahş;ma imkinlarını onla
rın ellerinden alan kötü ve zararlı 

idetlerdir. Bunlar -mısallerini f:ıh!an 
bilirim ve &izlerin arnnız.:l:ı da ben
den daha iyisini bi!r.nler vardır ki
birçok genelerin, ancak ai!elerin1n 
servet, mevki ve otoriteJerinl!ert io;~i

fade He tufC"yıi bir hılrata dü7mele
rinr. sebeb olmuştur. 
.Evlidlarını içki sofrıtsının veya 

oyun masasının yanında bulunduran
lardan, her türlü lciübali. açık ko
nuşma ve hareketlere ç-o_c\ıklı:ırını mu
hatab kılanlardan Türk vicdanının 
na!ıl nefret ettilini söylemeğe hacet 
yoktur. Onların bu aaflet uykuların-

dan uyanmalarını dilerim. Btnıa mu
kabil, öbür tarafta. az çok 1ııntabildi

ii tek ddaınnda, çocuk!arı se'5iz ve 
dikkatli c;"alı,ırken günün ve dıs ile
min yorgunluklarını ve üzıjnti.ilerin! 

aakin sakin dinlendiren ve bu suret
le kendi günlük derdleri üstünde ra
hat düşünebilmek fır::;.atını elde eden 
bir baba ve onun yanıbaşında huıur
la oturan bir ana. bu hal içinde sa
adetlerin en büyüği.ıne crmif değıl 
midir? Bilhassa sabah saatleri, an;.l.la
rın çocuklarına vt kocalann~ # kar,ı 
en muhim vazifeleri aldıklan zaman
dır. Kendi~l uyurken çocukları okuJ
larına, koca~ı işine gitmiş olan ana, 
içtimai mevkii ne olursa olsun, ser
vetinin mertebesi ne kadar yükJ-ek 
bulunursa bulun~ıin an'lhk va!ifından 
kendini mahrum etmiş demektir. Türk 
milleti ne kadar baytiyardır ki, böyle 
analar onun kucatında, varlıtı yok
luğuna mü~avi denecek derecede aı
dır. Hakikatte Türk antı!Il, yuvasının 

se.ssiz ve icabında ccfak'-s ve fedakir 
kl)ruyUClL"tıdur. Onları takdis ve teb
cil ederlm. Türk anası, bu söyledi
ğim va!lıflRra sahih olma.aydı hepi
miz.in mukstddes. tanıdığımt% VP yü
rekten saydığımız, ba1'ınuzd'l gör~rek 
saadet duyduğumuz. kayi:ıettigimizde 
matem tuttuiumuz ve büyük ve aziz 
Vilcudlar nuıl yotiftbilirdl?• 

• 

1 - Yabancı memleketlerJen ithal 
olunan pamuklu ve yünlü men3ucat 
pamuk ve yün iplikleri ve ınakarahı
rm, memleketin her tarafında, tüccar 
ve, esnafa sandık, top, paket ve grosa 
olarak yapılacak satışlarında azami &a

tış fialı, ithalitçınJn maliyet bedeline 
ikinci maddede nispetleri yazılı gayri 
safi kirın ilS.ve~i suretile ıeld~ edile
cek fiattan ibarettir. İfbu azaıni ıatl' 
fiatıtUI, yalntZı malın ithal edildiği ma
hal haricindeki satııtlarında bizzat satı
cı tarafından yapılmış olan hakıki nak
liye masrafı ili.ve edilebilir. 

Binaenaleyh, mutavassıtların adedi 
ne olursa olsun, bahis mevzuu malla
rın tüccar ve esnaf arasında ıandık, 
top, paket ve grosa olarak satışlnrında, 
her yerde, tatbik edilebilecek fıot hiç 
bir ıuretle yukarıda yazılı tiatı teca
vüı edemez. 

2 - Birinci maddede bahsı geçen 
nispetler tunlardır: 

A - Pamuklu mensucat, 
A: Ham ve kaba düz mallar yüzde 8 
B. Kasarlı ve ince düz mallar yüze.le 

10 
C. Topu veya jpliıı boyalı mallar 

yüzde 12 
D: Merserize ve emprime mallar 

>·uzde ıs 
B - Pamuk ipliği: 

A. Düz ve katlı iplikler yüzde 8 
B: Kıvrak iplikler yüzde 10 
C: Merserize iplikler, perde ve ağ ip-

likleri yüzde 12 
C - Makara ipliği: 
A: Makaralar yüzde 8 

B: Müfredat üzere satılabUecek hıııle 
getirilmit merserize iplikler yUıde 12 

D - Yünlü mensucat ve yün iphklcri 
ytizde ıs 

3 - Birinci maddede.bahis mevzuu 
azami satış; fiatının tayini husu~unda, 
merlc:\tr maddede işaret edlldiği vct
hile, ithalcitçının maliyet fiau esas alı
nır. Bu maliyet fiah, malın gü.mı·ük
lenmiş olarak ithalitçının mağa.ıa tes
limi bedelinden ibarettir. ·Binaenaleyh, 
malın C. i. F. bedeli, tahli)'e ;nasrafiarı, 
ithalattan alınan vergi ve resımlerle 

gümrükte muamele ve mağa.ıaya nakil 
masrafları işbu maliyeti teşkil eder. 
Faiz, ardiye ve sigorta ücretleri, kaza.ne 
vergileri, ve sair umu-mi masraflar ma
Liyete ithal edilmez.• 

4 - İthalitçılar ithal ettikleri mal
ların oriıinai faturası, koni~mento, si
gorta poliçesi ve ıJ.mrük makbuzu gibi 
maliyet bedelinin tayinine esas olan 
vesaikı Ti.ırkiye manifatura iUıali~ı
Jarı birJiğine ibraz edeceklerdir. Meı

kO.r birlikçe, bu vesaika milstenlden 
bulunacak maliyet fiatına ikinci mad
dede yazılı kir yüldesinin tlavesı ıu
retile elde edilecek azami .atış Iiatını 
mahalli fiat murakabe komisyonu bit
tetkik muvafık &ördüğü takdirde tas
dik ve ilin edecektir. 

Bu suretle tespit edilen fiat, birinci 
maddede bahsedilen azami .. ıı, !lalını 
ıöstuir. 

ve 
sabahtan itibaren piyasada Pablo gencdi. 25, belki de 28 ya,ın- nin tuhaf bir şeki!de büküldıı~~' 

daydı. Ben de onun kadar canlı ve elini kemerine götürdü tünü go ıerl"' 
kuvvetli idim. Onun kadar hızlı ko- Derhal rov~lverimi çekerek ,P" 
fUyor, onun kadar 5il8-h kullanabili- döndüm. Bir şey yapamıyacalı.Jl.I 
yordum. O halde yaşımın kaç oldu- ladı. Bıçağını elinden attı ve; 11'!11' 

baslanması mukarrerdir 
' 

Alikadar fiat murakabe komısyo • 
nunca birinci fıkraya tevfikan yapıla
cak ilinlarda, halkı ve tüccarı tenvire 
medar olacak tafsil.it ve ezcümle malın 
fiatından başka1 nevi, cin.si, miktarı, it
halitçının adı da dercolunur. 

5 - Keı.a ithalitçılar geçen bir ay 
%arfında yaptıkları satışları miktarını, 
malın nevi ve cinsini, fiatını ve alıcının 
adresini mübeyyen bir beyannameyi 
ay ısonunu takib eden on gün zıırfında 
mahalli fiat murakabe komisyonuna 
tevdi eı:Ieceklerdir. 

6 - Mal perakendeciye visıl olunca
ya kadar, her lthalitçı ve müteakıb sa
tıcılar müşterilerine verecekleri fatu
raya, mutad olduğu üzere kendi. utış 
fiauru yazdıktan başka, dördüncü mad
de mucibince tespit olunan azami satış 
fiatına dair aş;ağıdak.i şekilde meşruhat 
vereceklerdir: . 

·Bu faturada yazılı malların memle
ketin her tarafında top -veyw. malın 
nev'ine göre paket, grosa- olaı·ak sa
tışlarında, milli korun~a kanunu mu
cibince, aşağıda veya hizalarında ya
zılı liatlar tecavüz edilemez. İşbu aza
mi salış fiatına, yalnız, malın ithal e
dildiği mahal haricindeki satışların da 
bizzat satıcı tarafından yapılmış olan 
hakiki nakliye masraflan Uive edile· 
bilir .• 

7 - Al.ikadar tacirlerin dördüncü ve 
be,incl maddeler mucibince ılB.n edile
cek fiatları takib etmeleri, mubayaa 
eyledikleri mallar için alacakları fa -
turalara altıncı maddede bah!i geçen 
me,ruhatın verilmiş olmasına dikkat ve 
icaLında bu meşrubatın verilnıcsini t.a
leb eylemeleri Jfizımdır. 

A:ıami satış fiatını liyıkile tahkik et
memiş olmak keyfiyet.inin bu fiatı teca
vüz etmek için mazeret teşkil elmi)e
ceğ' ve milli korunma ' kanununun 
31 ve 53 üncü maddeh!ri mucHıirıce ta
kibat yapılmasına m8.ni olmıyacagı e
hemmiyetle hatırlatılır. 

8 - İkinci maddede yazılı gay:-isa(i 
kAr nispetlerinden şimdilik yalnv. pa
muklu mensucata aid olmak üzere it
hAlitçıların aumi hissesi aşağıda yazılı 
olduiu veçhile tetkik edilmiitir: 

A - Ham ve kaba düz mallar itha
Jitçı yüzde 5 

B - Kasarlı ve ince düz mallar it
halatçı yüzde 6 

C - Topu veya ipliği boyalı mallar 
ithalAtçı yüz.de 7 

D - Merserize ve emprime mallar 
ithalitçı yüzde 9 

Bu nhı:petlerin maliyete ilAvesilc eldi! 
edilecek fiat, itha13.tçılar için sandık, 
top, paket ve grosa olarak ctz..."mt satış 
fiatını teşkil eder. 

2 - Yerlı kaput bezleri ve 
pamuk ipliklerı 

9 - Yerli kaput bezlerile pamuk ip
liklerinin, memleketin her tarafında, 
tüccar ve esnl\fa top ve paket olarak 
yapıladlk satış;larında azami satış fiah, 
fabrika sattf fiatına gayrisafi ki.r ola
rak yüzde üç ili.vesile elde edilecek 
fiattan ibarettir. İşbu azamf satıt fiatı
na, yalnız, maim fabfika sat~ mahalli 
haricinde bulunan mahallerdeki nhş
larmda biz.zat satıcı tarafın:ian yapıl
mıf olan hakiki nakliye masr<ıfları ilA
ve edilebilir. 

Binaenaleyh, mutavasaıUarın adedi 
ne olursa olsun, bahia mevzuu malla
rın, tüccar ve esnaf arasında sandık, 

top ve paket olarak aalıflarında her 

yerde, tatbik edilebilecek fiat hiç bir 
suretle bu fiatı tecavüz edemez. 

10 - Mal perakendeciye intikal e
dinciye kadar bez ve iplik fabrikala 
rile bunların saU. tetkilB.tı ve müte.J
kıb satıcılar müşterilerine verecekleri 
faturaya. mutad olduğu üzere keneli 
satış fiahnı yazdıktan başka, dokuzun
cu maddede yazılı azami salış fiatına 
dair aşağıdaki ~kilde meşruhat vere
ceklerdir: 

·Bu faturada yazılı malların, memle
ketin her tarafında top veya malın 
nev'ine göre paket olarak satışlarında, 
milli korunma kanunu mucibince aşa
ğıda •Veya hizalarında. gösterilen fiat
lar tecavüz edilemez. İş;bu az:ı.mi satış 
fiatma, yalnız ıf:ıalın ithal ediltliı}i ma
hal haricindeki satışları~ da bizzat sa
tıcı tarafından yapılmıt olan halcik! 
nakliye masrafları ilAve edilebilir.• 

İthalat efyac;_ı hakkında yedinci mad
dede yazılı kayıdlar yerli bez ve iplik 
tacirlerine de tarnildir. 

3 • Mensucat ve iplik 
perakende satış l arı 

tunu neden merak edecektim. - Beni affet! Pablonun tef" 
Bu :zamanlar hayatımın güzel ıe- ve parasına kandını... .;.,.: Jc•~ııı' 

neleri oldu. Civarda oturanlar da Onu fazla söyletmedim . .ı.,.... ·rdl~ 
Pablo ile iyi geçinmeğe başlamışlar- orta~ına bir kurşun yerJeşh ,r 
dı. }{emen daima yerli arkadaşlarla Yerli bir köpek gibi can5t:Z: Y~: )l"' 
beraber ava veya civar çiftliklerdeki rHdi. Sonra vahti bir kurd '1 1 s< 
hayvlinları kaldırmnğa giriyorduk. şarak . kulübeye döndüm. l(aptY~1,rtO' Arkadaşlar vurgunları sahnC"a dönil - tım. Iı;eride Pablo gene kızı )to ,,,.!ı\-1' • •• yarlar, halbuki ben ve Pablo Şt:hirde almı,tı. Enkarna.syon b(l.şını ı;c ,!': • 
kalıyorduk. O bana beyaz derili in - e1lerile onu itiyor, yüzünü tırtt1 .f")lO 
sanların ihtirasla bağlandıkları her yordu. Bütün bunlara rağmefl roı)-1· 
nevi k3ğıd ve znr oyunlarını, \;eyaz gene kızı kollarından bırak fi." 
kadınlan sevmek zevkini öğretmişti. vahşi bir hayvan gibi soluyordı.J.~t.ıf • 
Gecelerimizi oyun, içki, aşk, hazan da gördüğü yoktu. EnkarnasyonLl b~ 
cinayet dolu şüpheli yerlerde gcçiri ... tarmak için tabancamın }ta rb' • 
yorduk. Bir defa cebimizde altınlar Poblunun kalasına indirdiın· p!l )-ıl ' 
ıuyunu çekti mi bir gün evvel bize nin fiddetinden yere yıkıldı. 8'ı;ı1ıt1' 
gülen güzellerin yüzlerimiıe tükür- mı_ştı. Gene kız bana sabit '·cı.ıılV' 
mekten çekinmeyeceklerini bildii1 - bakıyordu. Pablonı;n baygın \'\l ~ı' 
miz için daha evvel biz onlara ıurtı- nü omuzladım ve hançeriml eeııc 
mızı çeviriyorduk. Hemen her ak$am uz.atarak: bfliÔ ti" 

hesabımızı yapıyorduk ve nihayette - Tut tunu dedim, seni ber aı:fii' 
kulübemiıe dönüyorduk. O zamenlar mek istedi. İntikam al şi:rndi, ):fi'' 
hayat gözlerimizde harikulide güzel onu! Şayed sen bunu yaprna4• tJ ti 
görünüyordu. dinde cesaret görmüyorsan, oıı rı..JJ 

**• öldüreceğim, çünkü benim de 1~ v: 
Bir gece ocağa odun atıyor ve a- görülecek bir hesabım var! ı: ~ 

le\'lerin karşısında !igaral::ı.rım1zı ti.it- zatlı. Hançeri aldı. Sivri ucun::~ 
türüyorduk. Birdenbire d1şanda bir itin yanlarına baktı. Sonra h~~ 
gürültü işittik, sonra hemen akabinde nasıl oldu. Bütün şiddetile bt.J şiJl1 bil 

11 - Ankara, İstanbul ve İzmir şe- kapıya şiddetli darbelerle vuruldu. göğsüme upladı. Bundan öte~ 
hil'leri haricindeki yerlerde, yerli ve Bir haykırış işitildi. Derhal se!>İn to- miyorum, yıkılmışım. 
yabancı pamuklu ve yünlü mensucat- nundan bunun bir kadın olduğunu fi.il-• .. el tıil 
Ja pamuk ve yün jpJiklerini perakende anladık. Kendime geldiğim zaman gı.Jf~ 
olarak yani top, paket ve gro..iôldnn - Yardıma koşunuz! Yalvarırız, 'M- yaz günüydü. Gözlerimi açtlfl'L }lift'" 
a~ğı miktarda satanların ma~azada te kapıyı açınız, takib ediliyoruz. / cumda Pablo duruyordu. Ofl• 
malıyet fiatlarına zammedebılecekleri Pablo yerinden kalktı. Bir elite ro- le baktım. ·rı'· 
gayrLqfi kir nispeti, pamuklu mensu- \ı'eh•erinl cebinden çıkarırken diğer - Yaram kapandı mı? dedi rJJ' 

1 elile kapının arkasını tutan kol demi- - Eve• rok derı"ndi. Fakat ~,to' cat a pamuk iplikleri için yüzde on be- "' ~ J 
rini kaldırdı: bir takım garib ua·clarla seni i)' • __ u• ,ı ve yünlü mensucatla yün iplikleri ııı s .. 

iı;;in yüzde yirmiyi geçmemek üzere, Kapı açılıncş evveli, uzun 5akalh ler. Ben de onlara yardım ettı.~ ,,-~ 
mahalli fiat murakabe komısyonlaıı ta- ihtiyar bir adRm aördük. Bize doğru yalını kurtardım. Sen de ı,erıı Şi?' 
a! d ah l !'t&llanarak üç adım kadar attıktan yatımı vaktile kurtarmışt.ıJ1. r ın an m a lin ışartlarına Göre t.es- ,.r 

pit ve ilin edilecektir. sonra: takas olduk. e " 
Ankara, İstanbul ve İzmirde tatbik - Allah aşkına ,u kızcağızı kurta- Enkarnasyon nerede? db' ·/ 

edilecek nispetleri teıtpite bu mahal- rınız, diye yalvararak yere yıkıldı. dum. di Jit' _,, 
Kapının eşiAinde nefes nefese yor- - Onu kovdum, Çok (üıel '. -"""' !erdeki fiat murakabe komisyonları .. ;;.vtı~...t' 

gunluk ve korku içinde ıolmuş yüzü- are~ında mütemadiyen bir ~ bİW'" 
menıur edilmi•tir. beb 1 ldU "' nün ü~tünde gözleri alev gibi parla- se o acaktı. O ı;;imdi ne O 

Binaenaleyh, perakende olarak- aza- yan yerli ve Porteltiz mel•zi bir gene yorum. Gel unutalım onu. cJ_ıf 
mi satış fiatı, perakendecinin maliyet kız duruyordu. Bir bakıfta onun çok Hakikaten biı cınu unutrnı ~ 
bedeline yukanda, nispetleri yazılı güzel olduğunu anladım. tık. Bir gün Pablo memle~e (il 
gayrisafi kir yüzde~inin iliv~si suretile Ah! ZAnnetmiyorum in5anların kul- di. 1' ~ 
elde edilecek fiattan ibarettir. ]andığı lisan onun güzelliğlnl asli ifa- - Ben gideceğim, hayat .. ~t~ 

Perakendecinin maliyet hedelini, de edemez. Uzun bir boyu, hafif dal- yolda seninle beraber yütıl1 ~et 
mubayaa fiatile mağazaya kadar hakiki galı parlak siyah tRçları, kıvrık kir- müsaade etmiyor, çünkü nıeJtl t 
nakil ma!'Tafları yekt1nu teşkil eder. pikleri vardı. Onu görünce ancak i- ~öreceğim geldi, dedi. 

1 
ıı: ~ 

·Binaenaleyh, faiz, ardiye ve Figorta lAhların heykelltri önünde duyulan Elimi sıktı ve uzaklaştı. Ya ~·t ' 1 
ücretleri, kazanc vergileri ve sair u- bir heyecı;ı_nla kalb, korku ve hayran- dım. Hayat benim için ağır j~~ 
mumi masraflar maliyete ithal edıle _ lık içinde çatlayacakmıt gibi oluyor- olmuştu. Bir eece kapı açıl~· tort>J<. 
meı.• du. Enkarna.syon girdi. Elindeki , ti"'.' 

4 H ! 
. Pablo kapıyı kaparken eenc 1-".ız ha- yere attı ve yanıma oturdıt. Otı011ıJll,( 

" a en p ıyasada mev -' na döndü ve yerde yatan ihtiyarı gö•- zidon bahsetmedim. Dört sene fi-', 

d th IA I t d tererek: karı koca olarak ya,adık. On~d ,~ 
CU 1 a Q • em JaSJn an - Ona ihtimam gö•terlni•, onu ça- sinde dünyada hiç kimsenin °;, ı;, 
mensucat ve ı p lık i er buk kurtarınız, çabuk! diye kekeledi. dığı saodctin ne olduğunu y•~,u 

12 - Bu kararın Ank ı rada resmi 
gazetede neşri tarihinde Hhalit~ılar 
elinde bulunan malların fiatiarı hak -
kında dördüncü maddede vaz:lı usul 
tatbik edilir. 

İthalB.tçı elinden çıkmış ve plya&ıya 
intikal etmiş olan mallar için İstanbul 
fiat murakabe komisyonu sandık, top. 
paket ve grosa olarak azami aatış {iatı 
tespit ve ilanına mezun kılınmışt1r. 
MezkUr komisyonca il.in edilecek fi 
atlar İzmir için de muteberdir. İstan
bul ve İzmir haricinde ayni vahidledn 
azamt satış fiatlan İstanbul fint mu
rakabe komisyonunca tespit ve ilin 
edilecek Iiatlara bizzat satıcı tar11fından 
yapılnuş olan hakikt nakil Q'lasrafları
nın ili.vesi sureti.le elde edilecek fiat
tan ibarettir, 

İhtiyara doğru eğildim, fakat q iş- anladım. Dört sene sonra ~~ o ~ 
ten geçmişti. İki kur~un sırtından gir- sıtma nöbeti neticesinde öldtl~t~~# 
miş, kalbini ve ciğerlerini dclmı,ti. dan itibaren hatırnsı beni ter orı'~-' 
İhtiyarın bu yaralı halile kullibeye Onun vücudünü bahçeye f. tııı V~ 
k,ıldar gelebilişi, 11rf, Enkamaeyon FakEıt ruhu yafQyor, e;im:il o#-' 
i!mi.ni taşıyan bu gene kızı kurbı.ra- ta~ıyonım. O ancak ben öl~ / 
bilmek içindi. Enkarnasyon başla - man ölecek. ~ 
rından geçeni bize, korkudan titreye- -,,.....,.,,,.... _______ _. 1 
rek uzun hıçkırıklar içinde anlattı. Türk • Rumen ticar• 

O, babası ve bir kaç hizmetçi ile 

beraber kulübemize ıs mil uzaktaki anlasması bugU~ 
çiftliklerinde otururlarken haydud - , 
tarın tecavüzüne maruz kalmışlardı. d' 
Mütecavizler çiftlikte hademeleri \"e mer'iyele gir 1 ,/": 
babasını öldürmüşler, yalnıı ihtiyar Türkiye _ Rumanya anltti11' ~ 
bir uşak gene kızı atının terkisine a- t.atbikına bu sabahtan itibı:ırerı tııf'r 
larak kaçırabilmitti. Yolda arkadan ı ııl 
atılan kur~nlarla at yaralanmLJ ve anmıştır. Dış Ticaret umurtı dı~f)' 

Servet Berkin, yeni anJaşrna .... , u1 
biraz sonra ormanların arasında yı- 1 d" ihr 'f9"11"' tt 
kılıp ölmüştü. Yaralı uşak gene kızı e, un acat tacirler;inJ, ]':ti141 

mited tirketine davet etmiş, 
lruJübemize ieH-1•ti, ,-.,,_,_,, b'•'--~ .... ı.ı.u.a .. ............. rine izahat verml1;tfr • 



O arb ekonomisi 1 

Britanya adalarının 
ablukası 

t Yazan: SADREDDİN ENVER 
• bııı. •• 
'·iOO ki' adalarının sahil uzunluğu 
lıiıUii Z 10ınetre tutuyor. Arazi "' • 
he~ıed·-. 43·4!l6 kilometre murabbaı, 
dit. 'rııı.. nüfus yekllnu ·17.721.000. 
il,; ) llııi_ boher kilomelr<<le ·191.8. 
bııı.., "lııor. )fte bu "'rait dahilinde 
hçl~n •dalan .. ~kinleri gıda ihti
~ Dı ' sanayunın muhtac olduju 
dt~ 1,:ddenin mühim kısmını haric-
tı·et ~ek mecburiyetindedir. 

htitrııı'· du.nyada hlç bir memleket, 
llı..ııı.ı )a •dalan kadar haricin yardı
~i e~Uhtac dekildir. Gıda maddele ... 
l..rııı.- alalun: ü, senelik ithal ra • 
L· "'-ll\lq 
ıuUrı.de vasatisi ile memleket da· 
dbt: • leınin edebildiji nispet ,u • 

Memleket da
hilinde temin 

ettiği 

b"'d 3 nispeti 
b ... •y 
··ı.ı 23 

İngillereye kartı aç!Jlı abluka har • 
binde bu hu~uıı:iyeti ıoz önünde tut • 
muttur. En·e:li denbaJtı, aonra da 
mayin ve mıknatıslı mayin harbi 
niba}et hava hücumlan hep bu ese~ 
istinad eden bir pye taldb etmekte
dir. Acaba Almanya pyesine eritebi
liyor mu? .. 

Kestirme · cevab Yerebiliriz.: Hayır! .. 
Sebebini iu.h edelim; harb başla -

dıktan bu güne kadar inıiltere den.İl: 
tic•.ret filosu yalnız • rıcs. ini kay .. 
bebniJtir. Halbuki bu nokaanlrğı bi
taraf devletlerden, l'ıı·orveç, Darlnarka, 
Fransa.dan iltihak eden "'e yeni lnıJ•
ata, Almanyadaıı musadere etttii se
fineler ile bir kaç misli futa olmak 
üzere telifi etm.lştir. Bu fazlahjı i~ti
tiatik cedveUerinde de ıörebiliriz. Bu 
ıün Brifanya adalannın ithalit ra -
kamları harbden evvelkine nazaran 
%30 arlmıf!ır. 

A- 6( 
~~.. Yalnız Birleıik Amerikadan İnril • 
•t.ı.teı « tereye olan ihracatın, harbin ilk do-

~ı4!tya 95 kuı aymda •%22. çofaldığmı resmt 
i&uly8 

21 istatiıtiklerde ıörüyoru.ı. Harbin ilk 
Sıtıreu 67 dokuz: ayında Birleşik Aıncrikadan it. 49 YUneu Britanya adalarına ıönderilen malta 
?er,.,. 42 kı ~. '. g 

9 
ymeti .475.ııso.ooo. dowdır. Bir ... 

lt.ı )'nır Z1 ne eV\·eJ ayni müddete tekabül eden 
ş· 'Karin 

99 
ihracak kıymeti ise .388.6'0.000• do· 

~,:;ıliU" YUkarıkJ listenin rö:!terılitl lar idi. Bu ihra<at mataı içinde dikkati 
~ts. İn e nillus kesafeti karıtılaşbn • çeken, fazlalık cösteren maden ve ma
~r .. ~~t~re adalarına her .ene ne deni eşya olup 1938 1e:ne. l eylUlünden 
'jUt u~un miktar ııda nıaddesi 1939 sene~ mayum.. kadar ·18.370.000. 
İlli ç~ ll~ali zaruri olduğu meyda· kıymetinde olan miktar 1939 eyhllün
td~li,. ·. B.tr fikir vermek için llive den 1940 mayuma kadar .55.380.000• 
ı~ ki ı ·ı dolar olmu,tur. ...,, b i ' ncı tere senede .uso.ooo. 
•Se.q u day, •l.130.000. ton yulaf, Şu adedler bize urih olarak ıöste
tt,.1i • 

7
tnn bez.elya, .480.000. ton te- ri;lor ki, Almanyanın lngiltereye kar

ı.,, İ. • 34.ooo. ton utıreü, •46g,ooo. 'ı tatbik etili! ik!Jsadl abluka harbi 
~''e 0>-'llneti, .230.000.000• kental müessir bir netice vermekten çok, a
lı.ı ,,_'• •S00.000.000. libre çay it- ma pek ~ok uzak!Jr. Hatüı, İngllıere 

Ç .. -mektedir biJikU ithal&tıru arttırmakla, Al1nan-
lııık-- • 

<%1a) ~ Britanya adalanrun ftncak yanın bu cephedeki ıayretinin niha-
ti "hir~i ~ki~ekte olup halkın (c:'.ı77) yet bir Lı'ac mahiyetini a~amadığını 
''~ . dtr. ln(iltere toprakl:ın en anlatır. 
dit, ıı:'kyasta unayile.şmif bir ülke- Halbuki asrımımı barblerinde ik
lırtı 01 na .ra~men de sanayii için li- tısadi cephenin tok mühim olduiu, 
lııİ4its ah 1Ptidai maddeleri -kömür netice üzerinde büyük bir tesiri bulun 
h~ricd t\iı .. Ya kL~men Vfya tauıamen duğu muhakkaktır. Esasen 19lt-1918 
&ıı. )':~ teknıek metburiyetlndedlr. Umumi Harbinde de abJuka ı,tnde 
~taı:ı.)':ı: en enternasyonal piyasalarda Almanya bu ıünkü ite mukayese e
h: tı-ı " a adalan birinci u.fı almıt 1 dilmi)·ecek kadar ıenlt mikyasta bah-

ltte e ~madde alıcısıdır. ri kuy\·eti ve denlr.a1tılan olduğu bal-
~ Y• -mukabele olarak.. de muvaf(ak olamamıştı. 

~i: 
OteUo bir kıskanclık 
1 epoyesidir 

<. •lthbul ş . 
Pı.ları.rı ehır tiyatrosu, bu yıl da 

~it ~ ~hake,peare'in llyemılt bir 
r?. ~ t ello ile açıyor. Othello ne

\i~t'fl'lllt v bir tah~iyetin her hangi bir 
ttİ( !ak ~~eri mi? Kıvırcık s.Açh, kü
~~~v ~ lı, iri altın küpeli bir Arab 
'l" erının· . ... llda.tı. ki cınayeti mi? Yoksa, ru-
~ desi n ,."e h~"e-d volkanları {ı~kı
.., y, '!'kar, hılebaz, ,eytan yürekli 
tiJ. gon 1\.. tf:l hi un tuzağına kurban giden 
--..., .. r kadının lepiıııka saçlı bir 

•na' OtJı. nın hazin macerası mı? 

"" •Uo nedi h ab v r? Bu suale mutiaka 
ı..,t~ bu '

1
rmek mi lizım?.. Othello 

~dir, ~~rın hepsi, hem bunların hiç 
f.. ihoır •llo her feydir. Othello bir 

llo b.' Othello bir zihniyettir. Ot ... 
() ır kıskandık apoyesidir. 

krı.ç•Sın 
~lııt d derebey oatosunda kıs .. 
~ tı. t UYgusu olmadığı iddia edı
~-~r:ı.ch~kat derebeyin malik!nesinde 
~it olarna:ıdı. Senyorun. evle-
%, ıe~c kızlar üz.erinde ta:ı.mül 

t.:li!ı, d le en bir hakkı vardı: İlk gece 
~ ı..:teboyin idi. Delikanlı ne ka· 
~ tılura.sevdalı ve ne kadar babayi
~:'.l'llıJy il. olaun bunda bir mahzur 
'"'ta t Ordu. Daha doğruau Senyora 
o IJ.l.amıyordu. 

L ~ halde 
-.ıtıbııı _Ot.hello yeni devrin baş-
"'<ı.., b_bıidll'<!n hüyük bir dönüm 
~ ~· dır hudud ta,ıdır Shakeapeare 
;rı., bun ta 50kak1arında tem~il @der
-.ıı'\l ll.a ~rab kumandRnına bir hıııy
~- oı:rııe bakanlar veya böyle bir 
t'""'t\ır. "F mu? diye ıır;lık çalanlar ol
a~litçe •kat, yıllar bir dev ıür'atile 
~k~ d .OtheUo tipi çamurlar içinden 

f. ~'1\j 7ru Yiıksclmeğe başladı. 
1,, l~'Yu ~vrın insanları cHaydud Ot
~t, O ır •kahraman OUıello• yap-

bj bırn~ Ps\koloıisıne puta tapar 
~ C,ı..,.k Yranlık duydular. 
?{ __ tUph devrın in~anı onu, ufacık 
~'<tdtlQo e Uğruna guzel ve vefakar 
~ ~lar~sını hançerleyen bir bay
ıl.., Oıı, 

1 
•nlayabılıt. Fakat bugun 

"-~de ~lo Othellodur. Othello her 
u.:rn.' 

1 
er rnemtekette aevilmiş:, oy

~~ Çındcki cengiver Arabın feci 
h:~l'tı' aliı.ka duyulmuştur. Ma5:um 
·~ dök~anın çırpınmalarına goz 

n,, l..llrnuıJtür. 
\ı,-""'llo h • . 
Üı ~tih' er devir un'atklrı için 
1q ~110, ~ meydanı olmuıtur. BirrJ.e 
.... ~'" t, rnıı. 'Ertuğrul Muhsin, Ra
, 'lk&~ tuğrul Sadi ve büyük halk 

~· ı ı-;. "dd d iJtı 4!tı. .. şı eıı tutun da Ana o-
~•ı>aı, Ucta köş;elerinde '8klaban
tıtı: herk aaıa, tiyatrosu akti>rüne 

h..ı..., bes, bu imtihanı kendısi için 
Oıı, ildi. 

~~ teınsm dohyısile Şehir ti • 
~~ •ltftl n liadi, Tallt ve Cahide gibi 
~ ;nlarına bir imtihan vesilesi 

0 U}tor. 

~ii......,edılin BOZOK 

palıtı 

11 e 
So11yetler 

«Pravda» gazeteainin 
aon pakt hakkında 

bir makaleai 
Moskova 30 (A.A.) - TalS Ajansı bil 

diriyor: 
Pravda gazetesi, Berllnde imza edilen 

üç taraflı pakt başlılı altında yazdığı 
bir ba,makalede diyor ki: 

c27 eyhllde Berlinde Almanya, İtalya 
ve Japonya arasında bir askeri ittifak 
paktı imzalanmıfhr. Paktın metni neı
redilmit olduğu için bu metinden u
zun uzadıya bah ~e !mek faydasızdır. 
Pakt Sovyet1er Birliii için tanlamen 
beklenmedik blfley olmamııtır, zira 
hakikatte bir taraftan Almanya, İtal
ya ve Japonya ve diğer taraftan da İn
giltere ve Amerika arasında es11f'n 
mevcud münaaehfotlerin tespitinden 
başka birşey değlldlr ve gene ziro. 
Sovyet hük!lıneU üç taraflı bir pak
hn yakında im:r.a edileceğinden Al
man hüktlmetl va!fıtasile dahı:t evvel 
haberdar edilmit bulunuyordu. 
Pcı.ktın manasını tahlil ederken, ev

velemirde turası kaydedilmı.?lidir ki 
pakt harbin yeni bir safuaya, lmuıdan 
evvelki aafhadan daha geni, bır sa!ha
ya girmekte olduğu manaSJnı taıam
mun etmektedir. Şu son günlere kı:ıdar 
harb babda Avrupa ile fimali Afrika
ya ve tarkta da Çine inhisar ettiği ve 
bu iki bölge birbirinden ayrı olduğu 
halde, timdi bu ayrılığa bir nihayet 
verilmektedir. Zira bundan bö~lcı Ja
ponya Avrupa iflerine kanşmazhk si
yasetinden ve İtalya Ue Almanya da 
Uzakdoğu iflerine karıomazlık ıiayse
tinder vazgeçmektedir. 

Bu hiç fiipheslz, harbin bundan böy
le fiddetleruneai ve bölgesinin geni,te
meai demektir. 

Molotof, Sovyetler Birliği yük!rek 
Sovyet mecliMnin aon lçtimaındeı1 har
bin geni,lemeai ve tiddetlenmcglni ve 
bir cihan emperyalist harbi haline in
kılib etmesi tehlikesinin mev.:ud oldu
ğunu söylemekta haklı idi. 

Pakbn akdine ıebeb olan ve bunu 
teşvik eden amil nedir? Bu amilin her
,eyden evvel ton vakıalar, İn&iltere ile 
Amt.rika arasındaki asker1 lf beraber
liiinin ve hatti Amerika tarafından 
İngiltereye yapılan ve daima artarak 
giden a~keri yardımın takviyesi ve gc
nitlemesi, İngilterenin batı yarı küre
ıind~ki deniz üslerinin Amerikoya ter
ki. lngiltere1 Kanada ve Avustralya as
kert gayretlerinin Birletik Amerikanın 
gayretleri!• bir lettirilmesi va cenub 
Amerika.aı devletlerinin Birle,lk Ame
riko nüfuz hölaesine girmesi, İngllte
renin Uzakdojuda ve Avuatralyadald 
ililerinin Amerikaya terkcdilmeP ol
duğu ,üphesizdlr, 

Gerçi Amerika henüz İngilteteııin ya 
nıbaşında Almanya, İtalya ve Japonya-

11.. E:vl ya karıı harbe glrmif değildır. Fakat 
t -... l!ıııi .. ., enme bunun büyük bir ehemimyeti yoktur. 
~ S .. nonu Evlenme dairesinde Zira, Amerika filen Almanya, İtalya 
~ rıı1tUtlter He Kemaled...Un Kara- ve Japanyanın iki yarı küredeki mu

t tla,.
1 

lh rnerasimleri iki tarafın hasımlarile mü,terek bir ukıert kamp

\ı'_l'ı.i '.•ıııhuıurunda icra cJilnıi,tir. ta bulunmaktadır. 
~ trj leb , Paktın dığer mühlın bir hu~uaiyeti 

dıı,ltı , rik eder, '8miml sa· j Sovyetler Birlı&i hakkındaki ihtiraz! 
•rtnıııı bildırirlz. kay:ıddır, 

H~KIKAT 
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ALPLERiN BEKCiLERi GENG 
SABAH GAZETELERİ 

• 
lngiliz tebliği 

Lonclra 30 ( A.A.) 

Hava ve Emniyet Nazaretlerjnm" 
tebliği: 

d'?Utman bu ıün İngiltere üzerine 
ort taarruz yapmq;tır. A\'cılarımız 

ve hava müdafaa bat.aryalarımu: müs
temirren faaliyet göstermlş1erdir. 
. ~a~ 9 a ve 10,15 e doğru yapılan 
ılk iki taarruz esnasında dü~man da
~li Douvres yakınından geçerf'k 60 
kilometre kadar içeriye nüfuz etmit, 
fak.at tayyarelerden hiçbiri Londraya 
varamamJftır. Doğu - cenubda muh
telif mevkilere, ezcüm!e I..exhill ve 
Ha.shing'e bombalar ahJmış ve bu iki 
fe}ıirde bazı hasarnt ve birka;ı ağır 
olmak üzere yaralılar kaydedi!miştir. 

Bir saat kadar BOnra Dorset sahili 
üzerinde üçüncü bir fa'.!lrruz kaydedil
miştir. Düşman mukabıl taarruza uğ
ramı:, ve tayyareleri>lrlen pek a:!.l 
memleket içinde kayda de~~r bır me
safeye nüfuz etmJ,tir, "Ru taRrruz: tı
nasında bomba atıldığ•na dair hiçbir 
haber gelmemiştir. 

Dördüncü taamız en ~ddetlisi o1-
muştur. Bu taarruz !'&at 13 ten biraz 
sonra baş(amıştır. IRO tayyare Dun
geness üzerinden sahJU geçerek dahi
le nüfuz etmitse de taarruza u~ramıt 
ve filoları Londraya varmadan dalı
tılıruş!Jr. 

Bununla beraber birkaç düflTlan 
tayyaresi müdafaadan sızarak batı .. 
cenub banliyösüne birkaç bomba at
maya muvaffak :>]muştur. Ha"a:- ve 
insanca zayiat varsa da miktarı hak
kında henüz tafsili.t g~lmentlş.tir. 

salt 17 ye kadar alınan raporlara 
göre avcılarımız 11 dü,man tayyare~l 
dütürmiiflerdir. 

Alman tebliği 
Berlin 30 ( A.A.) 

Alman orduları bafkıımandanlığının 
!e\,liği: 

Londraya ve İngıllEre ve İskoçya
da askeri ehemmiyeti haiz hedef'ere 
kartı mukabele bil'Tlisil hii~uınlarına. 
durmadan devam t:dilmi~tir. Bu hU
cumlarCıa asıl hedefi, Londr;t. ve Li
verpool tefkil etmi,tir. Bu iki şehir, 
tam filoların ve birçok münferid tav
yarelerin hüeumlarınn uğramıft;r. 
Mühim tahribler ve büyük yangınlar, 
bu iki 1Chirde liman mıntaka1zırındaki 
mühim hedefler üzeri11deki tesirlc•ri 
göstermittir. 

Cenubi İngilterede birçok limanlara 
da hücumlar yapılmı~tır. 
Alınan muharebe tayyareleri, dUn 

gece, İskoçyada Aberdeen, Edinburgh 
ve Leith oeihrleri üzerine büyük çap
ta bombalar atmıtlarJır. 

Merkezi İngilterede, bilhassa mühim 
bir ıilih fabrikasına hücumlar yapıl
lIUflır. Büyük çapta bir bomba, çok 
clddJ hasarı muclb olmu')tur. 

İngilterenin şark sahili açıklarında, 
ilti gemi kalil•si dağttıhnı;lır. 

Alman ararlsl üzerine yapılan gece 
hücumları· esnasında, birçok dütman 
tayyareleri, Brandeuburg eyaletine 

kadar gelmeğe muvaUak olmuışlarsa 
da BerHne varamamı,larJır. Garbt 
Almanyada birçok noktalara bomba
lar atılmq;sa da askert hasarı mucib 
olmamıftır. Vukua gelen hasar, cbem
miyetsizdir. Buna mukabıl, Iİ.\•iller a
rasında yaralananlar çoktur. 

29 eylUlde, 17 İngiliz avcı tayyare
si.le bir muharebe tayyareai düfürül
müştür. Dört Alman tayyaresi üısüne 
dönmemiftir. 

AFRİKA 
HARBİ 

İtalyan t~bliği 
ltalyada bir mahal 

30 (A.A.) 

İtalyan ordulan umumt kararg:l
hının 115 numaralı tebliği: 
Şarki Akdenizde bir düşman deni

zaltısı, 700 tonluk ufak bir İtalyan 
gemisini torpillemiftir. 

Bu geminin mensub olduğu kafile
ye refakat eden Cosenz adındaki tor
pito, su yüzünde gelen bir denizaltı
ya hücum etmi:,tir. Bu denizaltı, biraz 
sonra batmıştır. Vapurun mürettebatı 
tamamile kurtarılmıştır. 

Bir ha.va filoıu, Marmarika sahil
leri yakınında bir düşman deniz fi
losunu bombardıman etmilJ ve tayya
relerimizden birinin dU,meslne ıoebe
biyet veren gemilerin mukabil hü
cumlarına rağmen bu i•i muvaffaki
yeUe becermiş.tir. 

Bir tayyare genılıu.ıhı.1;.n havalanan 
bir tayyareye bizim tayyarelerimiz ta
rafından hücum edilmiı;tir. 

Hurrlcane tipinde üç dütman tay
yaresi, muharebe neticesinde diltü
rülmüştür. 

Üçüncil bir tayyare filosu, yeniden 
Hayfa depo ve antrepolarını bomb:ır
dıman etmiştir. Düşmanın avcı tay
yareleri, bizim tayyarelere hücum 
etıni:,se de bizim tayyaı·eler mukabe
lede bulunarak bir dil~an tayyare
sini denize düşürmüştür. 

Şimali Afrikada düşmanın Soma
lide Burgavo üzerinde hava faalıyet

leri görülmüş.tür. Bir yerli yaralan
mıştır. 

ZAYi 
Sahibi bulunduğum Vezir iskele

sinde çalı~n 3462 plika numaralı 
kamyona aid kazanc, askeri ve:slka
muayene cüzdatU.ı toför kernesi zayı 
edilmi,tir. Yenisi çıkarılacagından es
kisinin hükmü olmadığı ilin olunur. 

Sirkeci Demjrkapı Nöbethatıe cad
deıi No. 2 İbr11.hlm Uçar damadı 

?ıılohmed Scıerer 

iSViCRELi ASKERLER ... 

• 
Bir kayaya tırmanış 

Usta klavuzlann idaresinde 
kayaklarla giine~in altında 

yav,ş yavaş: yükseklere 
sıkıyorlar 

1939 eyhllünde, İaviçrede sefeı-berli
ğin ilirundan pek az müddet sonra 
askert kumandayı idare edenler der

hal Alpleri muhafaza edecek dn~ as
kerleri yetiştirilmesini emrettiler. Bu 

işin tekemmülü için kıfın batlanan 
çahtmalar gayet iyi netjceler verml, 

bulunuyor. Dağcılık: dersleri en mef
hur sporculara verilmiştir. Bunlar -

dan biri de meş,hur kayak f&J?lpiyonu 
Heinz von AHn,en'dir. Askerledn 
hepsi güçlü, kuvvetli, soğukkanlı ve 

bilhassa çevik vücudlü genclerden se
çilmiş, askeri derslerle beraber blr 

dağ sporcusunun bilmesi lilzım gelen 
bütün teknik. bilgiler bu genclere en 

iyi hocalar tarafından öğretilmi,tir. 

Umumi kaide olarak: yü.ksek dağcılık 

dersleri iki kısma ayrılmıştır. Dirinci

si kayalara tırmanma dersleri, ikinci
si iae buz üzerinde egzersizlerdir. Bu 
dersler askerlerin büyük kuvvet sar

fetmesini, çetin bir mücadeleye gir ... 

melerinl icab ettirmektedir, Fakat 

Alp/erin bekçilerine iki 
ders öğretilmiştir: 

Kayalara tırmanmak, 
buzda kaymak! 

• 

• 

................. 

Ne•'eli bir yüz: Alplerin bekçilerin
den xenc bir İsviçreli. 

rinde çivili bastonları ve ayaklıarındı 

, 

BUNLARI 
biliyor muydunuz? 

Hayrete şayan 
rakamlar 

• 

O İnsan iskeleti 208 parça l:emik
len mute,.,kk!ldir. 

O Vücudümüzde bef, altı litre kan 
vardır. 

O Bir adamın kalbi 300 gram a
ğı~lığındadır. 

O Aynı kalb bir senede tahminen 
iki milyon defa atar. 

O Günde bir litreye yakın tükü
rük yapmaktayız. 

O Bir insan 24 12atte 18,864 litre 
hava almakta, yani istihlik etmek
tedir. 

O Barsaklarımız 10 metre uzun
luğundadır. 

aıkı dW.pllnH çahş;malar karfısında kayakları ile şimdi askeri bilgilerine 

bütün müşkülat yenilmi,Ur. Yüksek bir de sporcu ve sağlam bir karakter 
dağlarda vazife alan İıviçreli askerler, ilive edilen bu gene adamlar her tür

kayahklara ust3lıkla tırmanmasını, lü tehlikeye karşı hazır, korkusuz, ga

buz üzerindeki egzersi:ılerini muvaffa kin ve neı'ell vatanlannın bekçiliğini 

kiyetle başarmıı bulunuyorlar. A~keri yapıyorlar. Resimler onların güç va1j

l"lbi.seleri üzerine dağlara hrmanmak felerini nasıl başardıklarını göster ... 

için kalın iplerini geçirmiş olan, elle- mektedir. 

O 100 kllomelre sür'atle giden bir 
arabanın güneşe yaklBflllaSl için 170 
sene gibııeıi lhımdır .• 

O ıs,ooo metre irtifada harpret sı
brın altında 70 tir. 

O Oyluk kemiği 1000 kilogram yü
ke kırılmadan tahammül edebilir. 

O .Fransa telefon şebekesimn tel
leri 8,632,000 kilometre uzunluğunda
dır. 

* HAYVANLARA MUHABBET: 
İKİ MEZARLIK İHYA EDİLİ • 

YOR! 

İnsanların en acınacak 
lundukları ,u devirde 
karşı zaaflarını iz· 
hara vakit bulan 
lar ne kadar ço· 
ğaldı!.. Hem yal -
nız A vrupada v< 
Amerikada değil 

bizde de ... 
Alman tayyare

lerinin taarruzun
dan kurtarmal. 
için bir çok İn

halde bu -
hnyvanla.ra 

giliz çocukları. kadın ve ihUylıll·l.ı.n 

Amerikaya nakledilirken bir gün 
Nevyorka yanat&n vapurdan ytizlcrce 

kedi ve köpek çıkmıt. Bunlar İngil

tereden muhaceret ediyorlar ve pek 
merham:tli sahibJeri tara!ınd:1n gön
deriliyorlarmış. İngilterede binlerce 

insan bomba altında ölürken hemcins
lerinden evvel hayvanlarını dtlşünen 

insanlar da var demek .. 

Fakat bizim Hayvanlan Himaye ce
miyetinin İ.stanbulun iki ll"'eza.rlığın
da iki hayvan kabristanı ihya et -
meğe karar vermesine ne dersiniz?. 
Bu memlekette bir cemiyet çıkıp he
nüz insan mezarJarını bir haif' koy
mayı düşünmemi:, iken ke~ile-rle kö
peklere kim bilir ne zarif mezarlar 
yapılacak?. 

Fakat bu hayvan mezarluı ne için? 
İnsanların kendilerine iyHik veyll hiz
met eden hayvanlara knrşı bir ~ük
ran mukabelesi mi?. Ama inıııanlara 

en büyük hizmeti ifa eden hay\•eınlar 
koyunlar, kuzular ve tavuklarchr ve 
insanların onları nasıl bir mezara 
gönderdikleri de malO.nıdur!! .. 

* TELGRAF 
GÖRMEDEN 
YOR UZ 

DİREKLERİNİ 
HARBE KOŞU • 

Bunu bir Amerika gazetesi yazıyor: 
lıı1aksad Amerikanın ne kadar sür'at
le harbe yaklaştığını anlatmaktır. Yiiz, 

bu hızda artık telgraf direklerjni gör- ı harbe böyle kofuyor. 
mek kabil olmaunı,, İtte Anıerika Doğrusu geç bile kaldı. Kan karde-
/' • ,ı İngiltere, çoluğunun çocuğunun Ja>. 
{ S 1 N "f M A L A R ) nını feda ed.et~en. Amerikanın henüz 
'-,. . ..) uzaktan aeyırcı gıbi oturmasına ve 

daha yeni yeni yola çıkmasına herkeı 
BEl'OGLU TARAF!: 
• ALKAzAR • Aılaz:.cır&k 
• LALE: • Kral qkı 
• İPEK • Kralın nUıne.1 
• MELEK - Blr balo ıece•I 
• SAKARYA - Muum llad.tn 
• SARAY - Kanad.11 k&dlnl&r 
• SOMER • Canımın İçi 
• TAKSİM • Baadtıt Yuvaaı 
• YlLDI.z • Blt.memil ten!ont-Döri mllJwı 
• TAN (Panş;altı) • Bahriyeye eeılm • 
Aşk bahcelerı 

İSTANBUL TARAF!: 
' ALEMDAR • OörUı.meyen &dam &c&mU

da • Oç palavracılar Polll bt.ı'lJM.1 
• AzAK • PoltaY& mubarebee.1 • X:ovboJlll' 

resmi geçidi 
• ÇF.htB!RLtTAŞ - Hollvud revüsU • 

Korkunc haue • VatTete Vanterboı 

Panııt•ll• 
• .f'ER.\H • Ölüm maklnut 

ihmal edilince 
Kadın 

• HİLAL • Kutub yıldızı • Xor"ll:uauz kur· 
•un . bere! Hardl ı. arayor 

• MİLLİ • Oc abbab •ll&heorıar. GOrOn
me,en adam 

• MARMARA - Oebelüttarık: CUUIU 
Snnıııtız aek 

• TURAN - PoltA.va muharebesi 
ıtnvM..,.lllt' rpııoml ~!dl 

KADIKÖY TARAFI: 
• HALZ t, kralı • Vuton Enrten or. 

manlar blklmt 
• OPERA • M&datn '" toförü • Prantınt 

tll."lnln "'ıu 
• f!'fl'Pll!YY A. R°""""""e bane-:BOY1lt cu 
t\SKÜDAR TARAFI: 
• RALS • Tanan vfl ottu • Kadın hın\Sl 
~111111111~1111i1111[;ıııvtlll©lllllll~ 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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fB'ıyor. 

Ancak bu Amerikanvari hıza kim~ 
kar,ı duramaz. Amerika bu hızla bü
tün muhariblere kolayca yetifeCek 
ve onları kolayca geçecektir. 1917 de 
olduğu gibi.. 1914 harbine üç sene 
sonra girmiş ve kendisine üç sene ta
kaddüm edenleri geride bırCokmıttır!. 

* EN 
KARLI İŞ . 

Dilencilik hakkında bizim gazetele ... 
rin anlatbklan menkıbelerin baı.ı if"' 
sizlerin nauın dikkatini ceJbetmesin
den ve bu yazılann bir it ilim mahi
yetini alma"ından korkmaya bnşlıı. -
dım. Hele dün Vatan arkıtdaışımızın 
bu bahse koyduiu serlevha: ·En kir
lı i•l• herkesin gözünü açacak bir da
vetti. İst.anbulda en kirh iş, dilenci
lik ımi• ve bir dilenci bir Y.atte 2 lira 
kazanırmıf. 

Acaba Vatan, ifsiz vatandaşlanna 
it mi buluyor? - B. S. 

SEYHAN va CEYHAN 
Siıe feyiz getirecek 
7 İLKTEŞRİNDE 

60,000 lira 
Adanada çekiliyor. 18 Program ve meml~ket saeıl ayarı, 

18.03 Müzik • 18.30 Konuşma • 18.45 
Mi.ızik - 19 Müzik, 19.30 Memleket saat Seyhan ta,ar, Ceyhan tasana 
ayarı ve Ajans haberleri, 19.45 Türk etrafına feyiıll bh· toprak bıra-

kır. Ek~r si'lin de Adanada 7 
musikisi - 20.15 Radyo 1tıızelcsi - 20,45 ilkte$rlnde- taliiniz ta~raa cebi-
Türk musikisi - 21.30 Konuşma - 21 45 nJu 60,000 lira bı.ntkır. isteneniı 
Müzik - 22.30 Memleket saat ayarı, bu M,OOO liraya feyiz.il bir 5CY 
Ajana haberleri - 22.45 Müzik - 23 Mü- demeyin! 

zik: Cazband (Pi.). 23.25-23.30 Yarınki jll••••••••••••• 
prow-am ve kapanış. 

Kılıe.ı bir orduya, göğsü bir lr.aleye, varhğı bir tarihe bedel olan kahraman 
T Ü R K Ç E 

VATAN KURTARAN ASLAN 

VAKİT 

KUVAYİ MİLLİYE RUUU 

Sadri Ertem makalesinde: 
·Tarih boyunca bir çok karakterlere 

sahih olmuf bir milletiz? Bu tarihl va• 
sıllann ıamarumuda dünytt prtlan 
içinde tek ifadesi cKuvayi Milliye Ru• 
hu. dur. 

Kuvayi ~lilllye ruhu. asırlardanberi 
de,•am eden tarihi lflll1lann sonunda 
tekevvün ettiği ıibl istikbalin karak
terlerini de ancak o tayin edecektir. 
.Kuvayi milliye ruhu. nu mistik bir 
hüviyetle gölgelere, müpbemli.kleıe sü
rüklemeye lüzum yoktur. 1\tilletimizin 
kalası, vuru.hı sarahat ve realiyeti kav
rama vasıl.larile temeyyüz eder. 

Bunun jçjndir ki c.Kuvayi milliye ru
bu. bir anka değildir. Bu milletin ya· 
flıdığı ve sebeblerini kendisinin izah 
edebileceii bir haleti ruhiyedir. 

.Kuvayi milliye nıhu. Türk mille
tinin milli misak hududlan içinde ka ... 
yıds.ız istiklftlini temin etmek ve ula 
yorgunluk, bezginlik, korkaklık ııös• 
termeden sadece hedefe doiru ferapt• 
le citmekilr. 

.Kuyayi milliye nıbu. dan,.. inan ... 
mak, inandıjını tahakkuk ettirinciye ka 
dar asla bed.binliie dü.tmemek, dünya .. 
rıın en acı şartlan kartısında bile Uük• 
IAI davasında fütur getirmemektir. 

Bu ruhun işleme metodu da malG.m• 
dur. 

Metod tudur. 
Ben, seo, herkes milU birlikte fanl• 

ylz .• 

Dedikten sonra tunları ıi:5yleyor: 
.Bize ıereken ·kuvayl milliye ru· 

bunda. devamdır. Biç bir münevverin 
ıüıel Ye yaratıcı olabilecek saatlerini 
bqkalannm hesabına anartl wuunı 
haline &0kmamuı elzemdir. Biz istik• 
hali Ankara kalesinden ve İnönü:nün 
bayrağı al!Jnda tek insan ve tek kalb 
cibi bekle)'OntZ.• 

TASViRi EFKAR 
FRA.'iSADA TEVKİF TEVKİF 

ÜZERİNE 

Tuviri EfUr imzalı yazıda: 
•Fl'&nsıılar uiradıklan bezimefuı 

taşkınlıCmdan hi.18 kendilerini kurta
ramadılar. Kurtarmak şöyle dunun, 
ıün geçtikçe bu hezimetin gayritabii 
olduğu hakkındaki kanaatleri büsbü
tün kuvvet buluyor ve içlennde ade1a 
bir suik1$de uğradıklarına inananlar 
bile gürülüyor .• 

Dendikten 50n.ra pbık Baıvekil Da· 
ladier, sabık Başkumandan General 
Game1in, Reynaud, Blum'den sonra 
sabık Dahiliye Nazın Mandel ile ıs.bık 
Hava Nazırı Kui La Chambre'in da 
tevkil ve hap .. dlldiklerl kaydolunmak· 
ta ve fUOİar ıöylenmektedi.r: 

.Bundan başka adalet divanı, daha 
bir çok Fransız na:ıırlannı, harb esna"' 
ıında harice para kaçırmakl.a ve bil
hassa hona.da Fransız fran&'l üurinde 
cpekülasyon yapmakla zannaltına ala· 
rak haklannda tevkif müzekkeresi ıs• 
da:r etmek iizere bulunuyormuş. 

Eğer Fransanın sabıh BaşvekiUetile, 
Batkumaodanı ve dijer oazırmrt hak .. 
kında vukubulan bu isnadlann muha· 
keme neticesinde doğru olduğu tabak• 
kuk edecek olursa, o vakit Mareşal 
Peten hük.Ctmetinin, acele adalet dİ\'8.lll 
teıkillnde isabet ıösterdiğine ıüph• 
kalmaz. 

Herhalde, Fransa.da harb mes'ullerinl 
aramak için ~laım• olan muhake .. 
mat, bir bakıma hazln olmakla beraber, 
çok meraıkh ufhalar da anedecck ıibi 
ıörünmcktedir .• 

TAN 
ÜÇLER PAKTININ SOVYET RUSYA 

VE AMERİKADA AKİSLERİ 

M. Zekeriya Sertel iki üç gündür 
yalnız hldiseyi kayıdla lktila eden 
Sovyet matbuatının dün Berlln .. Ro• 
ma - Tokyo paktı hakkında mütaleala· 
rını netre başladıklarını, Tass Ajansi.l• 
Pravda gsıetesinin Sovyet Rusyanın 
bu itti!ak hakkında noktai nazarını 
netrettiklerini söyleyor ,,..e diyor ki: 

.Tass Ajarunna ve Pnvda p.z.ete.5İ.n• 
ıöre. üçler ittifakı birinci derecede A• 
merikayı ali.kadar eder. Sovyet Rus-
yaya karşı tevcih edilmit bir ittifak 
yoktur ve uten l\Josko\'llt paktın imza
sından evvel bu ittiJaktan haberdar e• 
dilmittir. Binaenaleyh Sovyet Rusya, 
flmdiye kadar olduiu gibi, şimdiden 
sonra da bitaraflığını muhafua edecek 
Ye üç mihver devletile de dost müna• 
scbetlcrini ldame etmcie çal"iiacakhr. 
Şüpbeıl:ı Sovyet Rusya !ilen bir taar• 
ruu uğramadıkfa koınşulanndan hl~ 
biri aleyhlnde bir harekete ıeçecek 
değildir. Emperyalist devletlcrio yortı· 
lup yıpranmasını beklemek ve bu işin 
içinden harbe glrmekıdtln çıkmak l\los
kovanm ana siyasetidir .• 

Muharrir, bundan .wonra şunlan söy• 
leyor: 
.Görün~ nazaran, Amerika, Ja

ponyanm tebdldlerine kulak asnuyacak 
ve belki de Japonya'llD Franıtız, İnci· 
llz ve Dolanda mtlstemlekelerini ıap• 
tetmesine J1"1ilsaade etmlyecektir. Bu 
sebeble, Uçler UUfakınm en )'alnn ne• 
littoı, U:ıak~rkta Amerika tle Japon• 
ya arasında blr harbin patlaması ola ."" 
bilir.• • 
YENi SABAH 

BALKAN İTrİF AKININ İNllİLA.Lİ 
Hüseyin Cahid Yalçın, Romanya Ha· 

riciye Nazırının Balkan misalum Ru -
manyanın terketüği hakkındaki beya
nabndan bahsediyor, bunun tabii oldu
ğunu, faka~ yeni bir Bal)<an misakı· 
nm Balkanlıların hayır ve selimeti . . 
namına elzem olduğunu, bunun içın, 
Balkan misakının çok daha ameU ve: 
faydalı bir şekilde tekrar vücud bulmı
yaoğıru.n iddia edilemiyeceğinı söyle
yor ve diyor ki: 

yüz yirmi kilo
metre sür'atle gi -
den bir trene bin
diniz mi hiç? Bu 
sür'atte hat boyun
daki telgraf direk
leri artık fasılasız 
bir parmaklık ha-
lini alır. Fakal EROL FLYNN 

.Balkan misakı kooışulanna karşı 
bazı davalar besleyen Bulgari!tanı ra-

oll•yı"A DE HAVl.LAND hal durmata mecbur etnıi••e de hiçbir 
uunan Bulpristanı ~zmek, lı:~eti nef-

Amerika da yüı 

elli kilometre &i
den yıldırım trenleri do vııı:llllf vo 

Bu Persemba Akeamı ' A" ' E d •İni yaralamak ve ona kartı gayrido•· 
., A - -' e iane bir Siyaset takib etmek hatalın• 

.................................. ldütnıeınlttir .• 



~SP 
ON BiRiNCi· BALKAN OYUNLAR! 

BU HAFTA YAPILIYOR 
Yüksek komite Baş vekil Doktor Refik 
Saydamın riyasetinde teşekkii~ etti 

On birinci Balkfn oywıları yüksek a : 20 Novotnide akşam yemeği, 150 ku~u~, ~~1 trıb~ i~ 75 kuruştu.r. 
tomiteıl Başvekil doktor Refik Say - :. : 22 Ecnebi kafilelerinin Sirkeci Sağdakı ustu açık ~nbun ıoo, .. Uuhuh-
damJn riyaseti altında teşekkül et. .. istasyonunda teşyii. ye tarafında ufak hır yer 50, wt tara-

miıtir. Komite, ?.!aarif Vekili Hasan Balkan oyunları bilet - fı 25 kuruştur. ' 
~ı Yücel, Beden Terbiyesi C.nel Di- İdmanlara gelmeyen 
rektörü General Cemil Taner, İstan- leri ıatıta çıkarıldı mükelleflerden ceza 
bul Vali ve bölge başkanı doktor LOt- d 
fi Kırdar, İstanbul Parti Müfettişi Re- Balkan oyunları biletleri bu gün en alınacak 

itibaren aabşa çıkanlmıftır. Biletl~r, 
tad ve organiıuyon komitesi reisi Sıraı:;elvjlerde bölge merkezinde, Is
Bürhan Felekten mürekkebclir. tanbulda Zeki Rıza ve Gabay, Kadı

Oyunları Beden Terbiyesi Genel köyünde İskele caddesinde Kurukah-
Direktörü a~acaktır. vtti Emin, Altıyol ağzında ~ıerkez ec-
Takımlann muvasalab: zanesinde aatılmaktadır. Sa~ tribü..'l 

Haftada iki defa talim ve idman 
yapmakta olan beden terbiyesı mü .. 
kellefleri arasında bu talimlere iSti• 

rak ebneyenlerden nakdi cen alın • 
ması karar altına ahnmı.ştır. 

Şimdiye kadar iki federasyon gele
ceğini bildirmiş bulunmaktadır: Yu
nanistan ve YuJ{o!lavya. Rumenler 
gelemiyeceklerinl, Bulgarlar c:la son 
günlerde çektikleri bir telgrafta prog
r,mda dejişikllk yapılmazsa ~elntl • 
yeceklerini bildirmitlerdir. Yunanlılar 
ve Yusıoalavlar 3 birincitetrin pertem
he sabahı geleceklerini bildirmekte
dirler. Balkanlı misafirlerin ,ehrimi:ı
de geçirecekleri haftanın programını 
apığıya derced.iyoruz: 

3 Birincltetrin pertembe 
Saat: g Kafilelerin Sirkeci lstasyo• 

nunda lsUkbaU ve Suadiye
ye nakil. 

• : 15 Maraton parkurunun tetkiki 
4 Birinciteşrin aıma 

Saat: 10 Bôlge binaaında 11 inci 
Balkan Konseyinin açılışı, 

.. : 11.30 Delegelerin Suadiycye ha -
re keti, 

• : 13 Suadiyede oficlellerle öj.le 
yemeği, 

• : 15 
.. : 16 

Atletlerin İstanbula geçi:~i, 

Galatasaray U..sl bahçe • 
sinde içtima, • 

...:...,: 16.30 Çelenk töreni, 
• : 17 Bölge merkezinde V3linin 

kabul resmi, 
• : 17.30 Taksim kazinosunda bölge-

nin çayı, 
• : 19.30 Vapurla Suad.iyeye avdet, 
• : 20.30 Otelde aı..am yemeği, 
5 Birinciteşrln cumartesi 

Saat: 10 Bölge binasında kongrenin 
devamı, 

• : 15 Fenerbahçe ıitadında Bal • 
lı:an oyunlarının açılışı ve 
birinci günü, 

ı Birlndteırin paza:r 
Saat: lt Balkan oyunlarının ikinci 

ve son günü. 
• : 17.30 Oyunların kaparu9 töreni, 
:. : 20.30 Suad.iye ka.zinosunda fede

rasyonun alqam yemeği ve 
mükifat tevzii, 

Bayrağımızı taşıyacak atletler 
Bu ı;ene ıtehrimizde yapılacak olan 

Balkan oyun1arına i•tirak edecek at
letlerin kampta çahştıklarını bir kaç 
vesile ile okuyucularımıza bildirmiş
tik. Tamamile bir inziva hayatı ge• 
çiren, böylece her türlü :zevk ve eğ
lenceden mahrum bir şekilde, tıpicı 
yetiftikleri gibL yaf&Jllakta olan ve 
on gün sonra bayrağımw. g~üslc -
rinde tatıyarak merdce yarışacak 
Türk çocuklanru karilerimite tanıt
mayı bir vazife olarak gördüın. 

Atletizm müsabakalarının klasik 
programlarını takib edelim, yani ev
veli yüz metrecilerden başlıyalım. 

Fikret Taygun; onu yedi sene ka
dar evvel kıvırcık saçları, ufak vü
cudü, dikkatli nazarlarile Kadtlcöy 
platinde dolatırken görür &i,bi oluyo
rum. Galatasaraylı ağabeylerinin bi
rinden diğerine koıuyor ve her bi
rinden topladığı ve hepsini lüzumlu 
bulduğu malfunatı dağarcığına doldu
rarak idmandan rahat ve meınnun 

ayrılıyor. İki sene kadar sonra Filt
reli iki yüz metre kotarken de gör• 
düm. Enerjik ve inadcı koşardı. 

100 metre Türkiye şampiyonu '\o'e 
BalkAn oyunlarında ümidimiz 

FİKRET TAYGUN 
İşte o ıene altıncı Balkan oyunları 

için Çi.ftehavuzlarda açılan kampa gir ra 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarda ar
di ve tıpkı bu günkü gibi milli ta- tık atletim diyebiliyorj çünkü mek-
kını namzedlerile birlikte. her gün tebin sürat f8Jllpiyonu olmuştur. 
Fenerbahçe stadyomuna taşındı. .~fekteb haricinde jJk müsabakam, 

Fikret biraz da talihli bir çocuktur. Robert Kollejdekl 1933 atletizm bay
Çünkü 6 ncı oyunlardan az sonra Al-• ramında olmuştur• diyen Fikret, "1Y· 
manyaya tah.sUe gitti ve kendi gibi le devam ediyor. 
bir çok istidacf; Amerikalı Herbert c- 1933 ve 1934 senelerinde Robcrt 
Luiz'in memleketine dönmek mecbu- Kolleı· ve Haydarpaşa liı;eleriııe karşı 
riyetinde kalması yüzünden hocasız yaptığımız maçlarda sürat koşularını 

7 Blrinclteşrin pazartesi 
Saat: 13 Kır yemeği, 

• : 20.30 Valinin Parkotelde 
yemeği. 

1 Birinclte,rin ulı 

Jcalmıtken, o, atletiımin en ileri git- ka:ıandım ve 1935 Türkiye birinciJik
miş muhitlerinden birinde, bu işin e- terinde 11,3 ile yüz metrede beşinci, 
debiyatını, en lnce, en tatlı ve el\ lü- 23,8 ile de iki yü:ı metrede üçüncü 
zumlu taraflarını gördü ve klas mu- oldum ve ilk defa milU takıma seçil
hitinde yapdı. dim. 1936 da tayyare mühendi!liği 

Geçen ıene memlekete döndüğü tahsil etmek üzere Berline &ittim. O 
gün, burada enternasyonal yüz met- sene me\.'tim başında 11,3 ile üç defa 

akpın reyi, müsabakanın favorlai Yunanlı 100 metreyi kazanmıştım. 1937 de hiç 
Lambrakis'i geçerek kazanan Fik - bir müsabakaya girmedim ve Al -
ret, bu çeşid galebelerini; talihın~, manyada sadece çah1tım. 1938 _de 

• yani itin püf' taraflarını öğreten bır memlekete avdet ettiğim sıra1arda Is-Saat: 11 Suadiyeden vapurla hare 
ket, muhitte pişmesine medyundur. tanbul birinciliklerinde 50 metre Tür .. 

Tercümei hali: kiye rökorunu 516 ile egale ettim. 100 
Gene ve beynelmilel atlet hayahnl metrede 11,l ile, 200 metrede de 23 

.. : 13 

GELf P GiDEN TRENLER 

HERGUN HAYDARPAŞADAN 
MUHTELiF YERLERE HAREKET 
EDEN TRENLER: 

Hareket 
aaat1 

9 oumarteal. Paıar, Sah. Pel"lemb• 
sUnıerı Haydarpafa, Ant.ara. Pa.. 
u.rt.eal. ÇAl"f&mba. cuma ıünted 
Ant.ar& Uzerlnden Adana yolll• 
Batdada lr.adar yıldırım trenl, 

9.25 xaır.ıoebtr. Konya.. Adana 
Dlyarbalr.ır 

14.45 Haydarpqa .. Ankara muhtellt 
ıı:atan 

15.45 Hayd~q>aşa - Sam.sun. Ba:vdt.r· 
paşa • Erzurum. Ha:vdarpqa -
D1yarb•1ur. Afyon • Uıalt yoUle tz.. 
mtr. Afron yolll• İııparu...Burdur
Atsancalt .Ankara 1oıııe Adana. 

19 Anadolu· ebpreal. Hayda.rpap .. 
Ankara. 

20.G Baydarpqa .. Adapazan, doiıru 
tren. 

HERGUN MUHTELiF JSTAS· 
YONLARDAN HAYDARPAŞA· 
YA GELEN TRE~'LER: 

GeldlA:l .... 
7 .15 Anır.ara muhtellt katan, 
9,50 Anır.ara ekspretıl. 

11.50 B&ydaq>atadan 15.45 te hareket 
eden trentn ır.aroılıA;ı. 

18.55 Dtyart>akıt. Adana. Konya, Eü.1-
ıehtr trent. 

19.55 Haydarpa.p.dan aab&h aut 9 da 
hareır.n eden rıtdırı.m trenı kar-
111111. 

HASTANELER: 

Berotıu Hutaneıl 
cerrahpap Jlu:t&neaı 
Çocuk Haata.neal (Şlfll) 

Emrazı AkUY• va Aaablye 
Haetaesı 

Oureba Hastaneııl (Yenlbahçe) 
Huekl Hastaneııl 
Haydarpaşa Nümunt Bıaataneel 
BAyvan Has:tanetl 
Kuduz En.1tlttllü 
"f:)sır.uı:ıar Çocuk Bakımevı 
ze1neb-K.Amll Ra.staneal 
Verem Dlapan&erl 
Verem Sanatoryomu (Heybell) 
Prevantcrvnm (Valdebalı) 

iTFAiYE: 

Teıeton 

49476 
20056 
80014 

16 .. 60 
24368 
2-1553 
60363 
23.400 
42774 
60771 
60179 
20243 
5~/4a9 
60261 

İstanbul 212~2 
Beyotıu 446ı14 
Kadılt6:V 60020 
tl'alr.Udar 60625 

KüçD.t: aantraııar tçtn telefon memu· 
runa (Yan11n) demek ır.lttdır. 

snmı llllDAD : 

İetanbul \'t BeyollU 
BUttllı Apadolu 7aku~ 

Teıeron 

44008 
60536 

NöBETÇIECZANELER 

l/10/9l0 •alı 
Beyoğlu kazası - 11.1erkez.de Kanzuk 

ve Güneş, Taksimde Nihad, Şişlide 
Pertev, Galatada Yiçopulo, Kasımpaşa
da Turan, Hasköyde Ha.5köy eczaneleri. 

Eminönü kaz.ası - Merkezde Hasan 
Hüsnü, Küçük:pazarda Hasan Hulüsi, 
Alemdarda Abdülkadir, Kumkapıda 

Süre-yya eczaneleri. . 
Fatih kaza"ı - Şehı.adeba,ında l. 

Halil, Şehremininde Nazım, Karegtim
rükte Suod, Fenerde Emilyadis, Sa
matyada Rıdvan, Ak.sarayda Eten1 
Pertev ecza.neleri. 

Üsküdar kazası - Çarşı boyunda Ö-
mer Kenan eczanesi. 
Beşiktaş kaza'1 - Beşiktafta Vidin, 

Ortaköyde Ortaköy, Arnavudkc.iyünde 
Kostantin, Bebekte ?.ferkez ecıanele-

ri. 
Kadıköy kazası - Muvakkithane 

caddesinde Halit, Söiüdlüçe,mede Os
man Hul\ısi ec:ıaneleri. 
Sarıyer kazası - Sarıyerde Osman 

eczanesL 
Adalar kazası - Heybeliadada Uı.Jk, 

Büyüka.dada Halk ec:ıaneleri. 
Eyüb kazası - Eyübde Arif ecuın•-

1 
1 

1 

l•I 1 

Soldan sağa: 
1 - Vekillik. 

1•1 
1...1.! 

2 - Vücudümüzü tE"şkil eden un
s.urlardan biri. 

3 - Beyaz - Cildli kitabın dajjılrna
masıru temin eden bağ. 

4 - Bir maden - İ.sl;ıııh~tnn evvel 
meşhur bir put. 

5 - Bir isim - icar. 
6 - Meyva kurusu - Vapt. 
7 - Hareketin :ııddı. 

8 - İrtifa. 
9 -. Sıcaklık. 
Yukarıdan aşaiıya: 

1 - Sadıklık. 

2-Az. 

3 - İli\•e - İplik sarılır. 
4 - Bilinm.iyen bir teyi• meydana 

tıkarmak - Cemi edatı. 
S - Emreden - Zeyreklik. 

6 - En eski çalgı - Faydalı ve kısır 
bir hayvan. 

7 - İklimler - Nefiy edatı. 
8 - Ziyan. 
9 - Sağlamlık. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ırAlBlEISfillS AIHTAj 
2 KIUILIA Kl•ID AL 
3 AIZl•IRIAIKl•ISIE 
4 Rl•ITIAIRll IKIAIT 
5 •IMIAIHIAIRIEITI• 
6 NIEIDIAIMIEITl•IH 
7 AIZl•IT\A\Ml•IMI 1 
8 B UIL •Nil iŞ AN 
9 ~ AID •ITIU RIA 

Bu güzel neş'eli gülen resmi 
tanımayan var mıdır? Bütün 
Türkiyenin biricik Nimet abla.~-ı .. 
Binlerce kişiyi zen;in etmiş ve 
büyük ikramiyeleri kazandırnrak 
hulyalan hakikat yapm~tır. Siz· 
ler de henüz hatırlardan çıknıa-
3·an 30 ağustos zafer bayramının 
60,000 liralık büyük ikramiyesini 
kaz.andıran bu uğurlu elden bi
letlerinizi alarak saadete kavuşun. 

Adres: Eminönü Tramvay cad-
Novotnide öğle yemeii, 
Öğleden aonra serbest (Şe
hir ve müzelerin ıezdiril-
mesi). 

kısaca f()yle anlatıyor: ile ikinci oldum. 
•- 16 klnunuevvel 1916 da erkanı- 1939 baharında Alınanyada bir mil- s;;i;,,. ""'""'"':'""'""'""':""""'""'""'""'""'""' 

barb yüzbaşuı HU.eyin Avni Be~i~ sabakada 11,2 ile yüz metreyi kaza - ŞEHl"R Tl.YATROSU 
desi numara 29 - 31 

Fuar kupaSI 
İzmir 30 (Huaus!) - Fuar kupa" 

rnüaabakalanna dün de devam edil
miş, Ka.rfıyaka talomile Altay ara· 
aındak.i maç 2 - 1 Karflyakanın ga
libiyetile bitmiştir. Altınordu ile De
mirspor araaındakl maç da 6 - 2 Al
tınordunun lehine bit:ı:niştir. 

Kayseride al yarıfı 
Kayseri 30 (A.A.) - Dün KayMı• 

rlde Viliyetçe, biri tay, ikincisi sür
at, üçüncüsü mania olmak üz.ere üç 
kotulu bir at yarışı yapılını.ştır. 
Havanın müsaadesinden istifade e

den binlerce seyirci, erkenden kofU 
alanını doldurmuşlardır. Saat 14 te 
Vali, komutan, Parti müfettişi, aske
r! ve mülkt memurin ve dün sabah 
tehrlmize gelen tayyareci ve para
fÜtçÜ misafirlerimiz de bu yanııları 
takib edenler ara11nda bulunuyorlar
dı. 

Tay kOfUBU11a üç tay girmiş, Kay
serili Osmanın Altayı birinci; sür'at 
koşusuna giren altı attan Şakir Tur
ıudun Şahini birinci, Ahmed Kafa-. 
darın Kıratı ikinci gelmiştir. 

Manialı koşuya AUıspor ocağı üye· 
]eri iştirak etmişler, Uy11.rın bindiği 
al birinci. Nedimenin bindiği ikinci, 
Zihni Tombayın bindiği at üçüncü 
ıelmiştir. Kazananlara mükıifat ve 
madalyal8l' verilmlttir. 

Y anlıı bir haber 
İstanbul Beden Terbiyesi D;rektö

rü Feridun Dirimtekinin i!tila ettiğine 
dair bir ıpor mecmuasında çıkıı.n ha -
berin, aali.hiyettar mahfillerde yn.p -
tığımız tahkikat ntıticeıinde !'glsız ol
duğu anlaşılnuştır. 

*** Tavzih - 28 - 29 eyhllde Sii.leyma
niye bulubünde yapılan (İstanbul gü
reş birinciliği) mıisabakasında birinci 
olan Güreş kulübüdür ve Gür.et ku
lübü iIJ hiç bir al!kuı yoktur. T&vzih 
olunur. 

EminOnü Halkevinden : 
Almanca kurslarına 14 birinciteşrin 

pazartesi ve Frarı!ızca kurs~arına da 
15 birlncite,rin sah günü başlanacak
tır. Kaydolmak isteyenlerin ikişer ve
ıika fotografı Ue Cağaloğlunda.ki evi
miz bürosuna miiracaatleri ilin olu
lıU{· 

o~lu olarak dünyaya geldim. Tah!ılt- nıverdim. Bundan sonra bir defa da 
m1 baştan ıona kadar Galataura~da Stutgart'ta 11 saniye ile bir yarış ka
yaplım. Altıncı ıınıfta iken ~. ~u .--: zandım ve geçen sene memlekete 
sabakam.ı yaptım. Mektebin uçuncu dönerken Budape,tede meşhur Ge
kategori 50 yarda müs~bakasında tas- neş'e geçilerek; ikinci oldum. Bun -
fiyeye uğnyarak netice a1amadım. dan sonra!l malfun hldiselerdir.• 
Fakat tasfiyeye uğrıyanlar arasın~:ı Hu.rusiyetleri: 

Yapılan teselli müsabakasında 7,1 ile ki T" ki b' . '!iki nru· . . . . . Bu aene ur ye ırıncı e 
bırıncı gel~.tllt aff ki t . lik de ka:r.anan Fikretin baflıca hususiyeti 

F:e~tkbirki çokların~:~ap~;~~~ b~ çok rahat ve çok yumutak k0'1f\3!1-
' 17cidır işten caydırmıyor; bu sebeb.e n · 

ıuufta küçükler aruındaki 50 yarda- Diyebilirim ki, bizim ailetlerimız 
da ikinci ıelmif, aekizinci sınıfta da içinde fimdiye kadar bu derece ko
küçükler falI"piyonu olmuş. lay, yani aon nazariyelere uyarak ta.-

Bu küçtik muvafialdyet Filcreti at- mamile tabi! koşan atlet görmedim. 
Füruzan TEKİL leüıme adamakıllı wndırdıktan M>n-

Ankara güreş birincilikleri 
Ankara 30 (A.A.) - İki ııfuıdenberi 

devam edilmekte olan bölge güreş. bi
rinciliklerine bugün de sa:ı.t 19 da 
Halk.evi salonunda meraklı bir halk 
kütlesi karşı.sında devam edilmi%-tir. 

Çok heyecanlı ve teknik 1,rüreşilen 
güreşlerin neticeleri tunlardır: 

61 KiLODA: Mustafa Beton •A. Glı
cü• - Esad Pençedemir cH, Okulu. na 
10 d. 28 saniyede tuşla. 

Suad Savaş •Harb okulu• - Abdullah 
Eligöz ·A. GüCÜ• ne sayı hesabile 
kazandılar. 

66 KİLODA: Fethi Günay ·Demir
rpor• - Kadri Boytaş •A. Gt.icü• ne 
sayı hesabile, 

Ali Tomruk cA. Gücü• - Mustafa 
Özkan .K. B. ıpor• a 4 d. 21 ı. de tuş
la, 

Battal Koca <K. Birlikspor. - Cemal 
Öztürk c.D. spor• a 3 d. da tuşla ka
zandılar. 

12 KİLODA: YafOr Doğu ·D. spor• • 
Lutfi Apçak .K. Birlikspor· • 1 ıl. 4 
ı. de tufla, .. 

Ali Özdemir .o. spor• - Ali Ozya-
2.ICJ ·A. Gücü• ne 4 d. 57 ı. de tutla 
kazandılar. 

79 KİLODA: Şinasi Tunacan c.D. 
ıpor• - Ziya Özulu .H. oku!u• na 2 
dakika 33 ı. de tuşla, 

Celil Atik •D. apor• - Sabri Cankar 
.n. spor• a 2 d. 50 ı. de tuşla, 
BEŞİNCİ DEVRE: 
56 KİLODA: Mehmed K<>; •A. Gü

cü• - Halid Balamur cD. ıpor. a sayı 
hesablle kazandı. 

81 KİLODA: Muatafa Beton •A. Gü
cü,, • Abdullah Elieö:ı cA. GUcil• ne 

hükmen. 
66 KİLODA: Ali Tomruk •A. Gü

cü• • Cemal Öztürk cD. spor• a ekse
riyetle ıayı hesabile kazandı. 

66 KİLODA: Battal Koca •K. Bir
lilupor - Liitfi Gürey cD. apar• a sa
yı hesabile kazandı. 

72 KİLODA: Ali Özyazıcı 0 A. Gil
cü• - LO.lfi Apçak cK. Birlikspor. a 
tuşla.. kazandı. 
FİNAL: 
56 KİLODA: 
1 - Halid Balamur c.Demirspor• 
2 - ~lehmed Koç ·AnkaraaücU• 
3 - Fethi Teczan ·Kırıkkal• Birlik-

spor• 
61 KİLODA: 
1 - Mustafa Beton ·Ankaı·agücü• 
2 - Suad Savq •Harb okulu• 
3 - Abdullah El8göz cAnkaragücü• 
66 KİLODA: 
1. Birincilik için Battal Koca ile Ali 

Tomruk arasında bir güreş yapılacak
tır. 

3 - Cemal Öıtürk cD. spor• 
72 KİLODA: 
1 - Yaşar Doğu cDemirspor• 
2 - Ali Özdemir .n. spor• 
3 - Ali Özyazıcı ·Ankaragücü• 
78 KİLODA: 
1 - Celil Atik ·Demirspor• 
2 - Şinasi Turıncan •D. spor• 
3 - Sabri Cankar •D. spor• 
87 KİLODA: 
1 - Yusuf Güner •K. Birlikspor• 
2 - ·cemal Metin cAnkaragücil• 
AÖffiDA: 
1 - Berri BOke cAnkaragücil• 
2 - Ali •K. Birllkspor• 

Bu gece 
TEPEBA$1 DRAM KIS~UNDA 

Saat : 20,30 da 

OTELLO 
BEYOÖLUNDA İSTİKLAL 

Caddesinde Komedi kısmında 

Saat : 20,30 da 

YALI UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin edilmiştir. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 Kuruş 
Uç aylık 250 • 
Altı aylık 475 • 
Senelik 900 

Yabancı memleketler lçln: 

Altı ay ilk 850 KUl'Uf 
Bir senelik 1600 

Imtiyaz sahibi ve J3af?11uharrirJ: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşri.yatı idare eden 
Yazı itleri Müdürü : 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: 

\, Cumhuriyet Matbaası 

Üsküdar ikinci Sulh 
9401166 

Tuvaletinizi yaparken 
pudra altına daima 

KREM 
PERTE 
surunuz. Pudrayı !muıtkı tutar 
ve akmasına mini olur. Ya~lı ve 
ya~sız olan tüp ve vazoları vardl.l 

Hukuk Ha~imliğinden : 
Üsküdarda Aşçıbaşı mahallesinin Odalar içi çıkmazı sokn~ında eski 8 yeni 

on sayılı arsanın sahibleri iken mukaddema vefat eden Ahmed ve Ayşe Sıdı
kanın alacak ve borclarının bir ay ve veraset iddiasında bulunanların da üç 
ay içinde vesailt ve scnedatı kanuniyelerile birlikle Üsküdar İkinci Sulh 
Hukuk H.B.kimliğine müracaat eylemeleri ve aksi halde kanunu medeninin 534 
üncü maddesi mucibince terekenin ald olduğu makama teslim edileceği ililn 
olunur. (9333) 

i LAN 
KIBRiT YE ÇAKMAK İNHiSARINDAN : 

1 Birinciteşrin 94.0 sah sabahından itibaren 

KİBRİT FİATINA KUTU BAŞINA 

1 O ·P A R A 
Zammcdildi~i sayın halka i1iln olunur. 

KİBRİT YE ÇAKMAK İNHİSAR! 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
"tfer yemekten sonra günde üç defa muntaıaman 

Maliye Vekaletinden: ,... 
2/14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı toprak "'vzı taJll1I' ı;I' 

mesine tevfikan tevzi olunacak topraklann kadastro tahririnin ıcrası 
aşağıdaki fenni malzeme mubayaa edilecektir. 
1 - Mubayaa •dilecek Aded Beherinin fiatı 

levazımın cinsi Lira K. 
Muhammen ııedt8 

Lira g. 
Pri:zma 25 20 00 
Çelik terit 50 25 00 
Şakul 50 00 60 
Jalon 100 02 50 
J alon sehpası 50 03 00 
Fi• 500 00 30 
Mesaha çantası 50 12 00 
Portatif tersimat masası 25 25 00 
Çadır 50 80 00 
Sıhhi çanta 25 30 00 
Portatif yemek takımı 25 50 00 
Tirlin 50 Q2 50 
Gönye 100 00 90 
Şeffaf minkale 50 03 60 
Tribli desimetre 50 Ol 50 
Tahta cetv•l 25 Ol 20 
Basit pergel takımı 25 15 00 
Alat şemsiyesi 25 30 oo 

YekOn 1275 
2 - Keşif bedeli: 11,180 liradır. 

500 00 
1250 00 

30 00 
250 00 
150 00 
150 00 
600 00 
625 00 

4000 00 
750 00 

1250 00 
125 00 

90 00 
180 00 
75 00 
30 00 

375 00 
750 00 

11,180 00 

3 - Muv·akkat teminat miktan: 838 lira 50 kunıe- ~ .1&t' 
4 - İhale evrakını görüp almak isteyenlerin Maliye Veldleti Milll ıat1" 

1.!üdürlüğüne müracaatleri. 
5 - İiale şekli: Kapalı zarf uaullle. _ • ..r 
8 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih : 7 /10/940 tarihine muss.dlf P-"" 

lesi günü .. at 15 te Maliye Vekileti Milli Eml!k Müdürlüğünde· 11 ı 
7 - Teklif mektublnrı: 7 /10/940 tarihine musadif pazartesi günü saat 

kadar Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde kabul edilir· ~ 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde Maliye VekA!et!(~«) 

Emlak: Müdürlüğüne teslim edilecektir. •5886• P"" 

Siird Defterdarlığından : 
, 

Eksiltme İlan. 
1 - Kurtlan kazası hükOmet konağının 14933 Ura 79 kuruf bedeli k~ 

ikmali inşaatı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulm°'tur. 
2 - Bu işe aid fartname vesair evrak tunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık i•leri genel tartnamen 
d - Vahidi fiat listesi, husust tarlname, keşif hulhası ve cetveU. 
e - Yapı işleri umum( ve fennJ tartnamesi 
f - Projeler 
İsteklilerin ihale gününe kadar Siird Defterdarlığı 

ile Nafıa Vekaletinde bu evrakı görebileceklerdir. bfS'' 
S - Eksiltme 14110•940 pazartesi günü ıaat 11 de Silrd Defterdar 

da müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. Jı' 

4 - Eksilbneye girebilmek için bteklilerin bedeli keşfin % 7 bıJçı' cı>JI 
olan 1120 lira 4 kuruşluk. teminat mektub veya makbuzunu v• b~det' 
başka laakal ihale gününden bir hafta evvel bu lf lçin Silrd Viliyetill ,.,.ı 
alınmış 940 mali senesine aid Ticaret Odası ehliyet ve!ikasmı ka~h y1'"' 
usulile dairesinde zarflara koyarak ihale ıününde Komisyona tevdi 
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meci mecburidir. tifl' 
5 - Teklif mektubları yukarıda adı geı;en Komisyon riyasetine, ge 1ttl' 

!erek makbuz mukabilinde verilecektir. Postada vukua gelecek ıecı1f'IJ2Cl!l 
!<"bul edilmez. ~ 

Devlet Demiryolları i. U. Müdürlüğündd~J 
""" Muhammen bed•li (1800) Ura olan 60 Kg. Piramldon (18/10/940) ~-""' 
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günü saat (10,30) on buçukta Haydarpa,ada szar binaıı dahilindeki l(ot!U''~ 
tarafından açık eksiltme uaulile satın alınacaktır. l)fl,J 

Bu işe girmek isteyenlerin (13S) liralık muvakkat teminat ve ]cBJ1 ıı:ıii' 
tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günü sa.atine kadar Koroisyont 
racaatleri liDmdır. g'/Jl 

Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmakta~ 

Satınalma Komisyonu ilanları 
. .... .. 

Askerl ihtiyac için pazarlıkla nakliye koşumu, saka koŞUmU ve f..~ 
hayvanı satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin her it günü Fındılclı~91PI 
mutanlık Salınalma Komisyonuna gelmeleri. 

. sl 
Asker! ihtiyac için aşağıda clns~ktarlan yazılı inşaat ma.l~ell''51 ~ 

10/940 günil saat 10,30 d.a pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi bet l<'ı'I 
komisyonda görillebilir. isteklilerin belli gün ve saatte yüzde on bef ı1t1" 
t•mlnaUarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Almalrna komisyonun• ~9zııl 
!eri. o 11" 
Cinsi Miktan Eb'adı Muhan>rı'~ ~ 

Aded 
780 
180 
32 
30 
30 

100 

Tahta 
Kiriş 

Kalaa 
Dikmelik 
Ba•lık 
K~lık 

Muhtelif 

• 
• 

5X4. ooxo. loxo. 10 
5X4. OOXO. lOXO. 10 
5X4. ooxo. ıoxo. 5 

137.900 - ,, 
Asker! ihtiyac için aşat"ıda ciru; ve miktarları yanlı inşaat mah:e~ ~' 

101940 ~ü saat 10 d~ pazarlıkla satın ahnacakbr. Şartnamf!si her ~-~·~ 
mbyonda görülebilir. lsteklilerln belli gün ve saatte yilzde on beş terfi {gıtJl 
rile birlikte Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri· 

11 
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cınsı Miktarı Eb'adı Muha"'"'v,.,.. 
Aded 
135 
3JO 
750 
65 

150 
25 

Dikme 
Payanda 
Tahta 
Kiriş 

Mertek 
Kadron 

Muhtelif 

• 
• 

5X5. OOXO. 16XO. 08 
5X4. ooxo loxo. 04 
5X4. OOXO. 05XO. 05 

144.505 

- ,.ı 
Ask•ri ihtlyac için 8/10 940 rünü saat 10,30 da pazarlıkla 100 ton ~ 

satın alınacaktır. Şartnamesi hergün ~omisyonda görülebilir. Muh'~,~ 
bedeli 9000 liradır. Iste~lilerin belli gün ve saatte yüzde on beş tem.in•(~) 
birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

- ı.ı' 
Askeri ihtiyac için 5/10/940 RÜnü saat 10.30 da aşağıda cins ve Jl'\i}c:tsf 

yaDlı muhabere malzemesi pazarlıkla. satın alınacaktır. ıf 
.. ~~ammen bedeli ~k~:ı bin liradır. Şartnamesi hergün Komisyond:ıı~ 

rul~bil~. Bunların h~.r hın ayrı ayrı taliblere de ihale edilebilir. tstelc:t'"~~ 
be.ili gun ve saatte yuzde on bet temlnatlarile birlikte Fındıklıda J(orrıtJ(;# 
Sat?nalma Komisyonuna gelmeleri. 

CİNSİ Miktan 
8 metre boy ve 40 : 55 sm. kutrunda direk 1170 aded 
Bağ leli 40 kilo 
Destek çivisi 367 aded - •' 

Askeri ihtiyac için 5 ·'10 .. ·940 günü saat 10 da pazarlıkla aşağıd<ı d:ptı' 
miktarları yazılı muhabere malzemesi satın alınacaktır. Bunlar ayrı .9ytl iltrf' 
Jere de ihale edilebilir. Şartnamesi hergün KomisyondA görülebilir. tste~ tJ-"ıı~ 
belli gün ve saatte 3 15 kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda J(orıt"'(;.1' 
Satınalma Komisyonuna aelmeleri. 

c İN si 
Telefon direği 5 . 6 boy, 13 : 15 santim kalınlık 
Dişçi alçısı 

Kola 
GalvanlzU baj teli 1,15- m/m, 

Miktarı 

800 
96 )<l!O 

33 , 
72 • 

N 

la 

ı . 
• 


