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" Hakikat ,, in mühim anketleri 

is an u şe rinin asi 
il 1 

mu a aası mese esı 
. Şehrin 4 muhtelif semtinde 
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l ~.clranın bir bombardımanı gece esnasında alınmış bir f otografisi 

yır mı 

"" 
beşer bin kişilik 
sığınaklar yapılıyor l>ıı llaypamı 
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1 1lıı/' ı ıye kadar elde edi • 
eııe11 m" . d 'I ' Ilı ' • uıpet netıce, ı ı· 

ı ıbıın dünyanın İftikak 
~" ·1 · r1 ·ıı 1 'Yetine malik olan 

ı et' k 4 d 1 adar z;engin ve 
rl~ ·ıtetli olduğudur. Türk 

'emu 'h . . i~ asır zı nıyetın en 
b ·ıc~ 11uanaları ifade edile· 
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Beri ine 
yeni bir 
baskın! 
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İngiliz tayyareleri 
elektrik santralla
rıni tahrib ettiler 

Londra 25 (A.A.) - Hava Noza.reti 
istihbarat ıervlııl bildirıyor; 

İngiliz hava kuvvetlerine mensub 
büyük bombardıman ta)·yareleri salıyı 
çarşambaya bağlayan dUn gece yeni
den harbi Alman hükWnet merkezi 
üzerine gOturmüşlerdir. Bu iltlnci ge
ce, Berlinin g;ı.bei;inde nıüleaddid as
keri hedefler aeçi1mıt ve yapı!an hü -

1 

"Bakar,, da 
harb! 

• 
lngiliz-Fransız 

zırhlıları ara -
sında ~arpışma 

Vichy 2ll (A.A.) - Havaı bildiri
yor : 
Fransız makamlarının tasrih ettiği 

ne göre, 24 eylıll ıabahındanberi Da .. 
kar'a kar~ı yapılmakta olan harekfıt, 

yalnız İngiliz: kuvvetleri tarafından 
icra edilmektedir. De Gaulle, geri çe
kildiğini ve harekit teşebbüsünü İn
giliz kuvvetlerine bırAlttığını bildir
miştir. Bu suretle, 24 eylCıl tarihli 
ültimatom İngiliz aİniralı tarnfından 
imzalanmı.şhr. 

Fransız Amirallığınıiı 
tebliği 

cumlar, iki buçuk saat sürmüştür. Vichy 25 (A.A.) - Fransız: Ami-
Hücum, ıaat 22,30 da bn,lamı, ve ilk rallık. Dairesinin tebliği: 

tayyareler, tehrin ,iddellı bar•j ateti- 24 eylUI &ünü, İngiliz hava ve de .. 
ni q.arak, Alm1ı..n ordusunda kullunılao niz kuvvetleri, Dakar'da limana, sa
elektr malieme nlirC.üerıyeUn.i ve- hU bataryaJanna ve Rlchelleu u.ffı .. 
ren büyti.k Siemena .. Hnl.t:ko fabı·ika- harb a~mbin• f iddetli hücumlarda 
larını bombalamışlardır. 1 bu~~nr;ıu;ıtur. 

Burada ıki büyük yangın çıkmış- Uç Ingiliz tayyaresi düşürülmiiştür. 
t.ır. 1 

• Fransız bombardıman tayyareleri de 

Geceyarısından sonra, saat birde, I~gili~ .f~losuna h~c.~m .etmşiler~ir: 
İngiliz bombardıman tayyorelcri, 1 .. ri- Bır lngıliz kruvazorune ısabct vakı 
edrichı;felde de Berlinin bU)·ük elek - olmuştur. 
trik santrali tramformatörüne hü- ı Kruvazörlerimiz, muharct>:e esnasın-
cum ebni le d

. B l ! 1.. da, ·Barbam• ve cResolut1on• zırh .. 
f r ır. u rans orma or, 11 .1 K .. d b' kr . 

Be r taka d ki f b "k 1 k : ı arı e c ent• tipın e ır uvazore 
~ ~n mın . sın 8 8 rı a arın ~ - ı müteaddid obüs isabet ettinnhılerdir. 

serısıne elektrık cereyanını Lemin eoen 25 hll hah t 10 d ğ h"" _ 
santraldir B d ki t . t .. , b. . ey sa saa a o ru, u 

·- • ura a e~_ısa _uz~rıne u- ! cum yeniden başlamıştır. Torpil isa-
yü.k ç~p.ta bombalar du:müştur. ı bet etmiş olan iki İngili..ı z.ıthlısır.don 

_Ber_linin cenubu. tarkı mıntakasında 1 birisi, kuvvetle yana yatmı, vaziyet
b~r yüksek fırına ı.sabet vaki olmuş ve le, muharebeden uzaklaşmı.ştır. 
bır yangın çıkmıştır. şimdi Dakarda bir 

Tembelhot tayyare meydanına üç ki- H ,. d • • • 
lo~ıe~~e ~ı~safede kanal Uıerindeki 1 n 1 ç 1 n 1 
kopruye ıki salvo bomba atıımı.,tır. 

isti ı a meselesi 
üslerinde 
tahribat! 

--o--

O e n i z birçok 
cese teri Fransız 
sahillerine atıyor 

Londra 25 (A.A.) - Daily Tdog
raph gazetesinin askert muharriri ya
z.ıyor : 

İngiliz hava kuvvetlerinin düşman 
stili fulerine yapmakta oldukları hü
cumların düsman malzemesine muaz
zam zayiat verdirmekte olduğu kat
iyyen inkiir edilemez.. Nakliye gemi
Jeri, mavnalar, petİ'ol ve mühimmat 
depoları, rıhtım tesisatı ve S3ire tah

rib edilmiştir. Her gemınin, gerek 
kendi müdaafa.!lı, gerekse ihrac ame
liyesi için bir harb malı.emesi hamu
lesi ml'vcud bulunduğunu da. dü~Un
mek doğru olur. Binaenaleyh, {ngiliz. 
hava kuvvetlerinin gece ba :::kınlarına 
uğrayan gemi yığınlarının her halde 
boş gemilerden ibaret olmadıklarını 
tahmin etmek de yerinde olur. Bu 
vapurların içinde idhar edilmiş olan 
malzemelf'rden baı;ka rıhtımlarda dııı 
birçok idhar edilmiş malzemenin 
n;ıevcud olması muhtemeldir. Şu ne
ticeye vnrabiliriz ki, böyle stokları bu 
kadar uzun müddet irkiba amade 
lu~ak pek pahalıya mal olan bir i' 
teşkil elm<"ktedir. 

Denizin birçok Cesedi . Fr h"II . en ansız 
sa ı erıne atmakta olduğuna daır do
laıpn faylaları da gözönünde tutma
nın doğru birt"Y olacağı kanaaUnde
yiL 

« Pas da Calais » 
sisler içinde ... 

Londra 25 (A.A.) - Dün nqam 
Pas de Calais'yi kesif bir sis kapla
makta, deniz sakin, gök bulutsuz ve 
yıldızlı, rüı$tAr hafif olarak batı 4i
maldeo oımekte ldL 

Çinlilerin Japonlara 
taarruz edeceklerin

den bahsediliyor 
Şanghay 2.1 (A.A.) - Tass ajansı 

bildiriyor: 
Tavangpao gazetesinin .yazdığına 

göre, cenub kısmı Çin ordusu Genel
kurmay başkanı 23 eylUide General 
Chanofakoue, General Tsaitinghai ve 
diğer kumandanlarla görüşmüştür. 

Bu içtimada Fransız Hindiçinisine 
baflıca J apon kuvvetlerinin sevk nok
taları olan Kouangsi ve Kousngtong 
eyaletinde Japonlara karljl ı genit bir 
taarruza geçilmesine karar verilmiş
tir. Taarruza 10 Çin hrka!Çı iştirak e
decektir. • • Tchoung King 26 (A.A.) ·Reuter• -
Teeyyüd eden haberlere nazaran Hin
diçiniye taarruz etmekte bulunan Ja
pon kıtaatırun gerilerine Kw3n;.,:i e
ya1etinde Çinliler bir hücumda bu
lunmuşlardır. Çin gazeteleri, kıtaatın 
yalnız hududu müdafaa değil, FrAn
sızlara yardım etmek üıere bu hudu
du geçmelerini de tavsiye etmektedir. 

Fransızlar Japonlar•n 
çevirme hareketinden 

kaçıyorlar 
Singapur 26 (A.A.) - Fransız kuv

vetlerinin J aponlar tarafından muha
sara edilmekten kurtulmak için Lang-
50r nehri boyunca ric'at etmekte ol
dukları haber alınmıştır. 

Dün yeniden 28 
Alman tavvaresi 
düşürüldü ' 

Londra 26 (A.A.) - Dünkü muha
rebeler esnasında İngiltere üzerinde 
28 Alınan tayyaresi düfürülmilştilr. 
Alman tayyarelerindan çoğunu, mü
rettebatı birkaç kişiden mi.lrekkeb 
ağır avcılar teşkil edlyordu. Zayiatı· 
mızla Alman zayiatı arasındaki nis
pet bire yedidir. 

Son dakika: 

Bak ardan 
eekildiler 
De Gaulle 
Fransızlarla 

harb etmelı 
istemiyoP 

Londra 26 (A.A. ) -
D ün akşam resmen tebliğ e
dildiğine göre, dün, General 
de Gaulle ile hür Fransız 
kuvveleri ve İngiliz kuvvet
leri Dakar havalisinden çe
kilmişlerdi r. 

Bu rical, Fransızlar ara
sında kan dökülme>ine mani 
olmak isteyen General de 
Gaulle'ün gpsterdiği arzu Ü· 
zerine İcra edifml~ tir. 

E sasen, resmi te bliğ in yaz 
dığına göre, hükumeti krali· 
ye, Vişi hükiımetinın emirle
rine itaati vazifelerı cümle
sinden addeden Fransızlara 
karşı harb harekatına gırış
meği asla tasavvur etmemiş· 
tir. 

İngi liz deniz cüzütamlan· 
nın ateş açması bunların ev· 
velden hücuma uğramasın· 
dan ve ihtarlarının dinlen· 
memiş olmasından ileri gel
mişti r. 

H arekat esnasında İngi· 
liz gemilerinin müretteba tı 
arasında telefat vuku bul
muştur. 2 Fransız tahtelbah· 
ri batmıştır . Bunlardan biri· 
nin mürettebatının kurtarıl
mı~ olması mucibi memnuni
yettir. Bu mürettebat ilk fı r
satta F ransaya nakledile
ceklerdir. 

Amerika De Gaul
Ie'ün rica tinden 

olmadı memnun 
Vaıington 26 (A.A.) -

«R euter» : Vaşingtonu n res
mi mehafili G eneral de 
Gaulle'ün Dakar üzerine 
kontrolunu vaze tmeğe mu
vaffak olamadığından dola
yı ademi memnuniyetini 
gizlememektedir. 

Bakar ric'ati 
Amerikada 
hiddet uyandırdı 
Vaşington 26 (A.A. ) - Fransızların 

Cebelüttarıka hücumları ,,.e de Gaul
le'un kuvvetlerine karşı Dakar'da anu
dane mukavemetleri Vaı;nrgtonun res
mi mehafilinde hiddet tevlid etmiş ve 
Fraıısız - Amerikan münascbatındaki 
gerginHği artırmıştır. Bu hususta A
merikan Hariciye Neıar('linin hC>nüz 
resmi bir mütaleası yoktur. Fakat hti
klı.met erkinından bazı zevat, ec;ki mül 
lefikine karşı mihver dc,-letlcrine faal 
bir yardımda bulunan Vichy hüktl -
metinin tar:ı:ı hareketini şiddetle lenkid 
etnıişlerdir. 

Arazi~i istil8ya uğramış bir mem
leket olmak itibarile Fran~anın ma
ruz olduğu müşkülatı takdir rtmekle 
beraber resmi noktai nazar. Pcten hü
kOmetinin Almanya ve İtalya ıle teş· 
riki mesai mevzuu bahso1duğu zaman 
pek büyük bir hüsnüniyet göstermek
te olduğu merkezindedir. 

umumı 
İstanbul halkının harb halinde ha-

vadan gelecek tehlikelere karşı pa
sif korunmasını temin edecek olan 
hususi ve şahsi sığınaklar 9S bini 
geçmiş, 100 hine yaklaş;mı, bulunu
yor. Kısa bir zaman zarfında inşa 

edilmiş, bulunan bu sığınaklar iki ne
vidir; Biri alelılmum sığınaklardır, 
diğeri de pasif korunma talimatna -
mesinde siper ve hendek adile zikre
dilen korunma yerleridir. Bu sığı -
nektarın dışında halk için yapılan U· 

mumi sığınaklar da mevcuddur. 

Bütün bu borunma yerleri İstan
bul halkının ihtiyacını tamamen kar
şılayacak miktarda. değildir. Ancak 
günden güne artan miktarlar, ihti
yacı karşılamağa gittikçe yaklaşmak
tadır. 

Sığınak namilc anılan korunma 
yerleri ya evlerin civarında, bahçe .. 
lerde, avlularda yapılmaktadır. Ve 

yahud da üç veya daha ziyade katlı 

beton binaların zamin katlarındaki o
dalarda bir tadil.itla meydana getirıl
mektedir. Bunlar, aranılan şartlara 
t.ibi tutularak modern ve fenni birer 
korunma yeri haline getirilmi~ler -
dir. 

Resmt dairele?de, hastanelerde, 
ba;u mekteblerde ve bank alarda dol
rudan doğruya aığınak olarak lnta 
edilmif fennl ve modern korunma yer
leri de mevcuddur. 

' ' 
l • • 
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Son zam:i.nıarda Beden Terbiyesi Bir yeraltı mahıeninin mesnedlennıiş ve uflamlafb.rı11111$ tavanı 
mükell7fi~etine .. ~?i .. ge~cl~rden bu yap~rak yetiştirilen ~u geneler, rnec· ı · gut olacaklardır. Bu faaliyet neticesi 

sahada ıstifade duşun~muşıtü~: Haft~- [ b~rı çalışma saatlen z:ubnda umu- olarak ıencler, siper yapma usulünü 
nın muayyen saatlerınde Jımnashk mı &Jperler kazılmasl ve ınşası ile me,- [Arkası sahife z ıütuo ı da] 

17 bombardıman 
tayyaresi Sekizinci Dil Bayramı 

Sekiz 
.. 

yuz avcı 

himayesinde hücum 
etmelerine rağmen 

• 
lngiliz lla11~ 
müdafaasını 

yaramadı 

Dil Kurumunun tesisinin sek:itlncl 
yıldönümüne tesadüf eden bcgü0t 
memleketin her tarafında dil bayramı 
olarak merasimle kutlanmaktadır. Bu 
münasebetle, bugün, men1lc-ketln her 
tarn(ındaki Halkevlerind~ toplantılar 

yapılacaktır. Şehrimizdeki Halkevle
rinde de1 bu alqam· saat 17 de toplan
tılar yapılacak, Dil bayramının mana 
ve ehemmiyetini tebarüz ettiren kon .. 
feranslar verilecektir. 

Saat on sekizde, Dil Kurumu umu
mt kitibi İbrahim Necmi Dilmen, rad ... 

yoda bir konuşma yapacaktır . 

An karada 
Ankara 26 (Telefonla) - Dil Kuru• 

munun tesis edildiğinin sekizinci yıl .. 
dönümü olan ıekiı.incl Dil bayramı 

münasebetile, kurumu tc1T1.sil eden bir 
heyet bugün saat on birde Ebedi Şef 
Atatürkün muvakkat kabirlerine gide .. 
rek bir çelenk koymuştur. Dil bayramı 
münasebeöle, bu akşam, Ankara lW· 
kevinde de bir toplantı yaptlacaktlr. 

Nevyork 26 (A.A.) - New-York 
Herald Tribuna gazetesinin hususi 
muhabiri, İngiltere üzerinde evvelki 
günkü gündüz hücumları hakkında 
mütaleasını bildirirken diyor ki: 

Ya Alman gayretinin azaldığı ve
yahud payitahtı muhafaza eden İn
giliz hava ve kara kuvvetlerlnlrı mü

Paraşütçülerimiz 
Elezığa gittiler· 

essir surette fazlalaştığı sarih surette Diyarbakır 25 (Hususi) - 1-lava Ku
gözükilyor. Sah günü, Alman bom- rumu tayyare ve paraşüt~ü~eri dtin sa
bardıman tayyareleri büyük miktarda 1 bah aaat sekiz buçukta buraya gel -
avcı tayyareleri himayesinde olrıuıın- mi,ler, şehir üzerinde dola,aak koııfet 
na rağmen, İngiliz müdafaaları arasın- atmışlar, tayyare meydanında Umumi 
dan kendisine bir yol açabilmek için Müfettiş Abidin Öunenle :ı:t:orkomu
boşuna uğraşmışlardır. Yanında 800 tan, Vali, sivil ve asker i erk5.nla on 
avcı bulunmasına rağmen, 17 bom· binlerce halk tarafından karş.ılanmış -
bardıman tayyare!linden mürekkeb bir lardır. Nutuklar teatisinden sonra tay
grup, İngiliz mürlafaalarını gt"çmeğe yarccilerimiz uçuşlar, paraşütçüler de 
muvaffak olamamıştır. Huricanlar ve halkın sürekli alkışları ara!'"ında mu -
Spitlirler, bu grupu bounuşlardır. valfakiyetli atlayış -gösterileri yaprtıış-

lardır. Tayyareciler otomobille şehri 

gezmişler, akşam Orduevinde, terene ... 
rinc Belediye tara!ından bir ziyafet 
verilmiştir. 

TAYYARECİLER ELAzIGDA 
EJAzığ 25 (Hususi) - Hava Kuru • 

mu tayyareci ve paraşütçüleri havanın 
müsaadesizliğine rağmen bugün saat 
11 de tayyare meydanına inmişler, 

Dördüncü Umumi Müfettiş, Vali, Tilin .. 
komutan ve halle tarafından .kariılan .. 
mışlardır. Paraşüt atlamaları gösterile
ri, havanın müsaadesizl;~inden dolayı 

)·apılamamıştır. 

Günün fıkrası 
Dün şehrimize gelen 250 İtalyan talebesi • 

Şiir ifrazat mıdır ? 
Bir gazete anket yapıyor 

ve fairlere soruyor: «Şiir 
ifrazat mıdır ?ıı 

Ne acayib sual! 
Hiç fÜphe yok ki fİİr ifra

zat değildir. Değildir ama, 
bazı gene faİrlerimiz:in ııe 

«mefahiri meçhule» nin iki
de bir batıp çıkan mecmua
lardaki aon fİİrlerini gördük 
ten aonra fİİrin ' ilraz:at ola
mıyacağı nasıl iddia edile
bilir?. 

Evet, bazı şiirlerimiz il · 

raz:attırl 

Tatil münasebeille memleketlerine giden İtalyan talebesi dün şehrimize 
döndüler. Gelen talebenin sayısı 250 dir. Bunl~rdan bir kısmı İz.mire gide
cektir. Yukarıdaki resim. dün ekspresle gelen talebelerden bir grupu aös .. 
termoktedir. 
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Günün yazısı 

DiLiMiZ 
Dün matbaada, birkaç arkadaı, bir kelime üzerinde dakikalar· 

ca durduk: Kendini dütünen insan bahiı mevzuu idi. Hodkam, de
dik, Oniverıiteli gene dostumuz yüzlerim.ize hayretle baktı. Biri 
egoiıt ıözünü ileri sürdü. Diğeri, bencil'i teklif etti. Yirmi sene ev
velki müneYver hodk8.mı anlath. Bugün onun ifade ettiği n1ana da 
baldı bir tereddüd gösteriyor; çünkü, konuımalarında ve yazıla· 
nnda egoisti de, "adir olarak bencili de kullananlar vardır. Ve 
bu, binlerce misalden biridir. En ciddi fikir mecmualannda ve en 
ıalahiyetli kalemlerde dahi kendi malunızmıt ve hepimiz bilmekle 
mükellefmiıiz gibi fransızca, almanca, İngilizce kelimelerin büyük 
bir iırafla &atfedildiğini gönnüyor muyuz? Halbuki dil, insanlan bir
birile anla,hran harikalı bir vasıtadır. Bu vasıtanın ilkönce birliğini 
temine mecburuz. · 

EHİ R Oabriyel Robine'den 

Yedi, sekiz, dokuı, on .. On! 

7' 8, 9, 10 
Çeviren: Ahmed Vedad . ,. 

' d b~ Veler kapıyı kapadı ve m.es u 

===================--========= İşte benim en uğurlu sayım! On! .. 
f\fösyö Valer teselli verici rahat bir 

bessümle güldü. .. siP bi' 
Mülteciledn her birine ıniif13 

1 
t" 

yatak gösterdi. Birisini bi.ir05~ d~"" 
diğerini pancurları dalma kapa 1 dl- J.O 
mi,afirlerin yatak odasına ya~tr ~e ,_,, 
gece MO!}'Ö Valer'in evinde }cını= 

Bu b~hi•te ilmi tabirler - yahud terimler - Türk aarf ve nahvi _ 
yahud rramer ve ıentaksı ... ve batta hümanizma davalan ortaya 
ablmıttır. ilim yaparken rastlamakta olduğumuz ırüçlüklere bl\ka· 
rak bu davalann mevcud olduklannı inkar kabil midir? Fakat, tu 
da inkir edilemez ki Dil Cemiyetinin ye Maarif Yeki.Jetinin bu 
yoldaki çahJJmalarına rağmen bu davalann hallinde huıusi nıiİ· 
nakata hududundan ileri gittiğimiz yoktur. Ancak, zaman ıı"'<iyor 
ve dilimiz ıafhğını yavaf yavaf kaybettikten batka neıiller llrasın
da müsamıtba edilerni~ecek kadar derin anlaımazlık uçurumları 
açılıyor. 

Bu ırün dilimiz adına bayram ediyoruz. Dil inkılabı mutlu bir 
adımdı. Lakin ifratlar, mübalağalar ve hususile ehliyetsizlikler yü
zünden bu inkılabı kemale erdiremedik. Şüphe yok ki bu büyük 
İJİ lisan ve kalem ehli yapacaktır. Bunlara terettüb eden nazik va
zifeyi bu bayram giinünde bir daha hatırlatırken bir akademi ku
rulmaaı fikrini de tekrar mütaleadan çekinmiyelim. 

Nasuhi B A Y D .'\. R 

LP İY ASA~ c __ ~_©_o_~_~_~_) 
Neler satıyoruz? 

Dün ve evvelki gün muhtelif mem
leketlere yapılan ihracat mikWn 45 
l:ıln lirayı tecavüz etm~ktecUr. Sat.ı\an 
malların arasında yumurta d!i. bulun
maktadır k.J, bir iki aydanberi bu mal 
ilıerinde if yapılnmıyordu. St>n gün
lerde İngilizler mal almaktadır. Bu 
malların arasında tütün, yapağı, şim
fir bulunmaktadır. ~1ac.-ı.ristana 15 bin 
lirayı mütecaviz fındık gönderilmiş -
tir. 
Yukarıya bir kaç misal o1arak kay

dettiğimiz bu ihracat haN"ketleri, pi
,.a.sanın durgun çehresini deği<şt.ir -
mittir. İthalAt hareketlerine g~lince, 
Bıısra yolundan çuval ve madeni eşya 
beltlenmektedir. 

M anilatura liatları 
Ticaret VekileU henüz manifatura 

fiatlarıru tespit etmediği. için, Fiatları 
Murakabe Komisyonu da manifatura 
lhtikirile yalnız idart bakımdan ali.
kadar olmaktadır. vakıa manifatura 
flatları evvelce teı:ıpit edilml~ti. Fakat 
bu fiatların tespit edilmesinde bazı 

hatalar olmuştu. Ticaret Vek5.letl bu 
hataları yapanlar hakkında da tahkikat 
yapmağa lüzum görmektedir. Maama ... 
fih manifatura flatlarını indirmek için, 
ithalat tacirleri pratik çareler ara ... 
maktadırlar. Yugoslavyaya, Ruman ... 
yaya manifatura eş:yası sipariş et -
mi,lerdir. Yugoslavya ile yeni yaptı
tımız anla,ma:ya göre, Yul!{os1avya 
bizden pamuk a1aeak, yerine keres~, 
manifatura eşyao;ı verecektl 

Kepek ihracı 

menedilmeli mi? 
Sütçüler Belediyeye müracaat ede .. 

rek kepek ve dij:er hayvan yiyecek 
maddeleri fiatlannın arttığından •i • 
kiye! ebni,Ierdi. Halbuki kepek fiat
lan artmamıjtır. Yunan motörlerile 
Yunani.stana mütemadiyen kepek gön
derilmektedir. 

Hayat pahahlığına mlini olmak i~lr,, 

yiyKek maddelerinin ihracını mPnedi
yoruz. Hayvanlann yiyeceği madde
lerin de dı!fa,nya bol bol satı!m::ası, 

netice itibarile yiyecek maddelerine 
tesir etmektedir. Alikadar daireler bu 
ciheti &öz önünde tutarak kepek ihra
catının menedilip edi!nıemeıinl de 
tetkik etmelidirler. - H. A. 

Eminönü Balk.evinden: 
(Dil bayramı) yıldönümü 26!9/l!MO 
~be ak"""' (bu al4am> saat 21 
de evimizin Cağaloğlundaki salonunda 
a .. ğıya çıkarılan program veçhiİe kııt• 
lanacaktır. Gelmek arzu eden yurd -
daşların davetiyelerini büı oınuıdan 
alma1an rica olunur. 
Proıram: 
1 - İstiklil mar,ı, 
2 - Konferans (Dil inklli.buun e -

hem.miyeti): Dil Ve Edebiyat fUbernlz 
azalarından Nusret Sala Coş;kun tara
fından, 

3 - !'.ski ve yeni dil örnekleri: Dil 
ve Edebiyat fubemiz azaları taraf~n -
dan, 

4 - Teın.•il (Ha.sbahçe): Evimiz 
temsil fubesi tarafından. 

1 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

25/9/94-0 
Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 

İsviçre 
Florin 

franı:ı 

Rayişmark 
Belga 
Dra!ıınl 
Leva 
Çele l<Tonu 
Peçe ta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Tsveç Kr. 
Ruble 

5.24 
132,20 

30,20 

0,9975 
l,6225 

13,90 

26,5325 
0,625 
3,175 

31,1375 
31,0050 

ESHAlll TAHViLAT 
İş Bankam nama 
Sıvas - Erzurum 1 

• • 5 

• 6 
Umum tiyatro 
Merkez Bankası peşin 
Türk Borcu l peşin 

1938 3 5 Haz.ine tahvili 
Ergani 

8,65 
l~.95 
20,14 
20,-
32.75 

104.-
5050 
50,50 
19.51 

Barbaros ihtifali 
yarın yapllıyor 

Barbaro!mn Preveze 
dönümü olan 27 eylUl, 
olarak kabul edilm~ti. 

zaferinin yıl
&rbaros günü 
Yarın, büyük 

TCrk denizcisi Barbaros Hnyreddinin 
Beşiktaştaki makberesindc bir ihtifal 
yapılacaktır. Mera.sim sabahlt-yin saat 
onda başlayacak, kara, deniz, hava 
kuvvetleri, ve mektebler, mües~<oıeler 
ve halk teşekkülleri merasime iştirak 
edecektlr. Saat onda merasime İstiklil 
m&.rşile başlanırken bir tayyare filo
muz Barbarosun türbesi üzerinde uça
cak, limandaki bütün deniz merakibl 
düdük çalacaklardır. Baı·l.ıaroa z.ama -
nınc!aki kıyafet ve silihlarla giyinip 
kuşanmış iki deniz eri, bu esnada bay
rak direğine sancağımızı çekecekler -
dir. Bundan sonra, Barbarosun türbe
~ine çelenkler konacak.ı nutukiar aöy
len~ekUr. 

Gece Barbarosun tiirbeııi elektrik ve 
projektörlerle tenvir edllecek, dona ... 
tılacak olan Şirket vapurJan Beşik

tatla Dolmabahçe arasından 11:eçerken 
projektörlerin! kahraman Türk denız• 
chıinin makberesine çevirerek sell.mla
yacaklardır. 

Maarif müdürü 
Ankaraya gitti 

İstanbul Maarif müdürü Tevfik Kut, 
lise ve ortamekteblerin kadrolarını 
Maarif Veklletine tasdik ettirmek tlze
re Ankaraya gitm14tir. 

amanyo u 

Ofis buğdaya20 
. 

para zam yaptı 
Bu sabah Ofiste 
ekmek fiatları için 
bir toplantı yapıldı 

-o-
Ticaret Vekaleti, ekmek ve un 1:ıuh

ranı hakkında yaptığı tahkikatı bitir
miştir. Bunun neticesinde İstanbuldaki 
un fabrikalarının, diğer vilayetlere un 
sevkettiği anlaşılmıştır. Hükômet, İs
tabula 20 para eksiğine buğday ver
diği için, buradaki un iabrikalan, 
hatta fırıncılar da, başka ~birlere un 
salmağ:a teşebbüs ebni,Jer. neticede 
İstanbulda bir ekmek sıkıntısı hisse
djlmişti. 

Ticaret' Vekili Nazmi Topçoğlu, bu 
hidi~ye sebebiyet verenler hakkında 
ciddi tedbirler ittihaz edilece~inden 
bahsetmişti. Neticede, Toprak Mah • 
sulleri Ofisi İstanbula sntılacak olan 
buğdayların fiatına dünden itibaren 20 
para :r.a.m yapm1ştı. Bu auretle, 
İstanbul un fabrikalarının, diğer vi ... 
!Ayetlere un göndermesinın önüne ge
çilmif olacaktır. 

Toprak ofisi müdürü 
ne diyor 

Toprak Mahsulleri ofisi müdürü 
Numri Orak, buğday fiatlarına yr..pılan 
zam hakkında ,u malılmab vermi•
tir: 

•- Müstahsilden buğday alırken, 
her tarafta yirmi para fazla veriyoruz. 
Bunun netice!l'inde, İstanbulda da o
tomatik olarak buğday fiatına zam 
yapmak mecbw-iyeti hasıl olmuştur. 

Ekmek fiatı nekaclar 
artacak? 

Bu sabah Topnık Maluull<rl ofisin
de bir toplanb yapılmıştır. Bu top
lantıya, Belediye İktısad müdürü Saf
fet de ittirak: etmiştir. Toplantıda, 
bulday fiatlarına yapılan ıamdnn 
sonra, ekmek: fiat1arının kaç parn ar
tırılacağı hakkında görüşmeler olmuş· 

tur. 

Üniversiteye girecek 
lalebeye kolaylık 

Liselerden üniversiteye tahsile gelen 
talebeden, kayıd muam~le~inin lckem
mi.ihi i~ln muhteUf lk 1 r isteniyor
du. Bu sene Üniversiteye kayıd ve ka
bul için müracaat edec-.?k talebeden 
sıhhat raporu ve a,1 kitğıdı lııtenmiye
ceği gibi tahsile ara vernır.~n Üniver -
siteye gelen talebeden hüsnühal kA
ğıdı da istenmiyecektir. Aynca müra
caat ederken 1-stida da Vf'rilmiyccektir. 
Talebenin dolduraca~ı bı!.Yann3me is
tida yerine geçecektir. 

Domates ve biberi 15 
kuruşa satan sebz~ci 

mahkemede ... 
Büyükderede İskele civ:.rında sebzeci 

ve manav Koço Sarıyer iskelesi kc.ırtı
sında 1rlustafadan kilosu 5 ve yedi bu
çuk kuruşa aldığı domak'I ve biberleri 
15 kuruştan sattığı için hakkında zabıt 
tutularak dün Adliyeye verilmiş, aıli
ye altıncı ceza mahkeme&inde muha .. 
kemesine başlanmıştı. Ko<;o mahke ... 
metle ıs değil 10 lcuru:,ıtan aathğını 
söylemiştir. Muhakeme, Belediyeden 
bazı hususların sorulması için başka 
güne bırakılmıştır. 

İzmir mahsullerinin 
kontrolü 

Akdenizdekl vazjyet üzerine, İzmir 
ihracat maddeleri ekserıyetie İ::;tanbul 
limanı vasıtasile, Tuna yolundan ve 
kara yolundan Avrupaya sevkedilmek
tedir. Bu variyet karşuında, kunı ü
züm, incir gibi maddeler İ.:ıtanbul ihl'a
catı kontrol idaresi tarafından kontrol 

edilecektir. 

Halılı 

Değil mi? 
Küslahlık 

Okuyucularımızdan biri yazı

yor: 
·İstanbulda, kaıinoda, bahçede, 

vapurda, trende, tramvayda, ~i

nemada, hemen her yerde kRr
,ılaştığımıı bir hadiseden bah
setmek isteyorum: Konuşma ii
dabını bilmiyenlerle Türk diline 
hü;melc;izlik gösteren vatandaş
lardan! 

Ada vapurlarında, bilhassa pa
zar günleri, avaıları çıktı~ı ka
dar baR"ıra bağıra konuş.arı, tar
kı söyleyen, sırıtıp kahkaha sa
vuran gruplardan rahatsız olmı
yan kimse yoktur. Esasen buna 
tahammül edemezken bir de ek
meğini yediği milletin diline hür
metsizlik eden küstahlara ne de
meli? 

Bu noktada çok hassas davra.
rulmasını temenni ederiz.• 

Haklı değil .:ni? 
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lktıaad 

* İNGİLİZLER AFYON ALIYOR. 
İngiliz firmaları piyasadan afyon sa
tın aİmaktadırlar. * İTALYANLARDAN ALACAGl
l\fiZ - İtalya iJe aramızdaki kJe
ring hesablarına göre İtalyadan 3 mil
yon lira alacağımız vardır. Son ay 
içinde bu miktar 2 milyon liraya in
miştir. * LİZBONDAKİ KAHVELERİlllİl. 
Brezilya kahve şirketi tarafından A
merikadan satın alınan kahveler Liz
bonda kalmıştı. Bu kahveler Lizbon
da ba•ka bir müe~o;eseye aatılmıştır. * NİŞADIR İHTİYACI - Piyasa
da nişadıra olan ihtiyac artmaktadır. 
Yirmi güne kadar piyasaya nişadır 
getirileee ktir. * TÜTÜN SATIŞLAR! - İngiliz 
ticaret birliği bu sene Türkiyedcn 12 
milyon liralık tütün alacaktır. · * YUNANLILAR Ytıl\1UKTA İS
'l'EYOR - Yunan firmaları, Türkiye
den yumurta istemektedirler. Bu yu
murtalar, kara yolile nakledilecektir. 

Vilayet ve belediye 

* YUNA.'liİSTANDAN OTOBÜS
J,ER GELDİ - Belediye Yunanis
tandan dört otobüs satın almıştır. Bu 
otobüsler 32 kişi , taşıyabilecektir. * PEYNİR FİATLARI - Beledi
ye İktısad müdürlüğü peynir fiatları 
hEıkkında tetkikatını henüz bitirme
miştir. * HASTAUKU TAVUKLAR -
Moda ve Kadıköy taraflarında hasta .. 
hklı tavuk ve piliç satıldığı görülmüş· 
tür. Bunları !'.atanlar hakkında taki
bat yapılmaktadır. * ODUNLARIN NEVİLERİ - Be
lediye, odunları nevilerine göre ayı

rarak yeni fiat tespit edecektir. * sııml İMDAD MOTÖRLrRİ -
Belediye Adalar ve Boğaziçi gibi yer
ler için sıhhi imdad motörleri satın 
almağa karar vermiftir. 

Maarif 

* İLK OKULLARDAN MEZUN O
LANLAR - Bu yıl İstanbuldaki ilk 
okullardan mezun olan 6000 talebe· 
den 40001 orta okuJlara, 2000 ı muh· 
telif san'at ve kültür müesseselerine 
alınmıştır. * YENİ MEKTEBLER - Bu yıl 
Cumhuriyet bayramında 22 yeni ilk 
okulun açılış merasimi yapılacaktır. * TALEBEYE ÜZÜM, İ.NCİit VE
RİLECEK - Bu sene yatılı talebeye 
haftada Ud defa kuru üzüm, incir ve 
pekmez verilecektir. * YENİ ECNEBİ PROFESÖRLER. 
Fen fakültesi F .K.B kimya kürsüsü 
ve Ecıacı mektebi galenit kül·~üsü 
için birer ecnebi profesör getirilmi.,tir, * YABANCI Dİl.LER OKl LUN
DA - Orta mekteblere yabancı dil 
muallimi olarak yetiştirilmek üıE"re 30 
talebe alınacaktır. Bu talebeye harc
lık olmak üzere ayda otuzar lira ve
rilecektir. 

- Demek haber aldın?.. \ Beni kendine doğru çekiyordu. $o ... 
- Evet! .. Namık söyledi.. luk dudaklarını araladığını ve bir son 
Teyzem ajlamağ:a başlamıştı: 1 nefes gıbi usulca ismimi mırıldandı· 
- Başımııa ~elenleri sorn1a cığlun1, ğını duyunca, dayanamadım. Eğ.il -

diye sızlandı .. Oyle şaşırdık ki!. All3h dimi bu soluk, fakat ateşli dudakları 
acısın da, şi!a ihsan etsin!.. uzun bir buse ile öptüm. 
Dişlerimi sıkıyor, kirpiklerimi kır - Yüzüme dalgın bakıyor, konuşma· 

pıştırıyordum. ğa mecalsiz: görünüyordu. 
- Yanına girebilir miyim? dedim. - Bir kaza mı? .. diya sordum. _E_d_e_b_l_R_o_m_a;;ı 

TEFRiKA : s!.,) 
KERİME 
NA D tR 

- Zaten seni istiyordu!.. Kirpiklerini indirdi: 

~ 
f\ferdivenleri bir ok süratile çıktım. ·- Evet!. dedi. 

Nefesim daralıyeır, gôjsüm tıkanı - Hızlanan yağmur, yan taraft.aki 
( yordu. camlan tiddetle dövüyordu. 

- Ya kendine? Ya evlAd1na"' .. 
- Birini unutuyorsun? .. 
- Sana! .. 

- Hayır!.. İsmini aayıkladıjına!_ 
Bakıtları ıözlerime birer mızrak 

(ibi aaplandı. Allahım bu gözieı de ne 
korkunç ve ne ıarezkir bir ııık par
lıyordu. 

noktayı rüzgAra verdim. Kalem bir Oda kapısında bir kaç saniye din- - Bu havada mı geldin Nej,ad? 
harabe halinde, gözlerim b~u!anı .. lendjkten sonra usulca tokmatı çc - Şimdi mi geldin? M 

yor; bütün dünyayı kapk3 ra görü- virdim. Zülil karyolasında, bey•.t ör- Evet!. Havadan bana ne? .. 
yordum. tülerin arasında, ba,ında kalın bir - Ne zaman duydun?. 

kd sargı ile yatıyordu. 
Büyü . ereye kadar ayni *vaziyette 
!ılı Iskeled b dk 

Rengi balmumu kadar san, gözleri 
gP m. e azı tanı ı lar var .. 

kapalı idi. Ayaklarımın ucuna hasa
dı. Onlara selim vermekten bile ka-

rak yanına· sokuldum. Hiç hareket 
çınarak başım önümde yalıya doğru 

- Bu gün.. Köprüde .. 
- Kimden duydun?. 
- Namıktan! .. 
- Duymasan hiç aelmiyecek miy-

Kars yağlarına 

da fiat konuyor 
Fiat Murakabe 
Komisyonu bugün 
bir toplantı yapıyor 

--0-

Fiatlan Murakabe Komisyonu, yağ 
!iatfarını tespit ettiği sırada Kars, Er
zurum, Van yağlarına fiat koymağı 

unutmuştu, bundan ba,kn Trabıon 

yağı satan tacirler de, konulan fiatlara 
itiraz etmişlerdir. 

Fiatları mura.kabe komh::yonu bu ... 
gün öğleden sonra Vali muavini Ah
medin riyasetinde topl .. narak, tekrar 
bu meseleyi tetkik edecektir. Komis ... 
yon azasınd1'n Ticaret mıntaka müdü
rü Avni Sekrnan, bugünkü toplantıda, 
Kars yaAlan fiatının tespit edilece
i:ini söylemiştir, 

1 
~fNl~!id>OIL.U 
HABERLERi 

Manisada 

HASTABAKICI KURSU - Dün 
Halkevinde hastabak.ıcı ve hemşire 
kursu açılmı,tır. Kurs '5 aün devam 
edecektir. 

lzmirde 

BİR TACİR MAHKEML"YI': VERİL
Di - Burada bir kahve taciri güm
rükten çıkardığı mühim mıklarda kah
veden on çuvalını Ticaret Vekiletinin 
tespit ettiği fiattnn fazlaya s:ıtarak ih
tikar yaptığından mahkemeye veril ... 
mişUr. 

İ1'GİLTEREYE SATILACAK MAH
SULLER - Şehrimiz kuru m~y·ıa ih
racatçılar birliği dün bir toplantı ya· 
par ak İngiltereye satılacak üzüm ve 
incirlerin ihracatçılarımız ve ihracat 
müesseselerimiz arasında tevzii ~ini 
görüşmüştür. 

AMERİKAYA GİDEN VAPUR -
Limanımızda bulunan ve Amerika için 
mal 'yüklemekte olan Y•Jnan bandıralı 
Soliotis vapurunun hareketi bazı ilıra
catçılarımızın vapur acentasına müra
caati üzerine bir kaç gü.o. daha tehir e
dilmiştir. 

Afyonda 

FAKİR TALEBEYE YARDAM -
Halkevi sosyal yardun kolu bu ders yı
lı içinde mekteblere devam edecek ta
lebelerden yoksul çocuklara. sıcak öğie 
yemeği verilmesine karar vcrıniş ve 
bunu temin için lüzumlu tedbirlt:ri 
almıştır. 

Sındırgıda 

SINDIRGI GENCLERİ AKHİSAR
OA - Akhisara gitmiş olan Sındırgı 

gencleri Akhisar gencler~ie yaptıkları 
atletizm, voleybol ve futbol müsaba
kalarının hepsini kazanmışlar ve dün 
buraya ddnmüşlerdir. 

Marmariste 

SÜNGER İSTİHSALİ - Bu 50ne 
yalnız Marmaris mmtakasında istihial 
edHecek ıüngerin 10 bin kiloya vara
cağı tahmin ediliyor. Süngercilc?r ha
len süna:er avında buh..inuyorlsr. 

Tekirdağında 

INIIİSAR ÜZÜM ALIYOR - Tekir
dağ ,arab fabrikası bağcılardan üzü ... 
mün kilosunu 6 kuruşa almağa ve kü
fe dağıtmağa başlamıştır. Bağcılar fi. 
attan çok memnundur. 

Sıvaıta 

MEB"USLARIN TEMASLARI 
Bütün Sıvaa meb'usları viliyet içinde 
tetkiklerde ve müntehibler~e ten1asta 
bulunmak üzere buraya gelmi.;lerdir. 
Meb'uslar yarın da kaı8lar'1 gidecek
ler ve buraya dönüşlerinde ml htelif 
mevzular üzerinde kon.t'!!'anslar veıe

ceklerdir. 

- Evet Nejad! .. Ben snadefi iÖS -
terişte sanıyordum.. Hakiki bir dos
tun ne olduğunu, hayatta C'3r.dan ve 
riyasız sevilmenin büyüklüği.ınü id
rak edemiyordum.. Maddi yiik.c;eJiş, 

meı:er bir cambazlıktan ibaretmiş!. 
Linet olsun o şöhrete, o vHldızls.ra!. 
Ne tahsil, ne diploma, ne para ve ne 
de mevki beni mes'ud edebi,di.. Saa
detimi, basit gördüğüm bir varlığın 
altın kalbinde aramalı imişim. Ne -
jad!. Sen beni, yalnız be~inı ıçın 
sevdjn~ .. Bu sevginde şahşi menfaat
lerin koku.su yoktu .. İnsanlar, nefis
lerini her şeyden üstün tutuyorlar ve 
ancak istifadeleri uğrunda fedakar 
oluyorlar.. Sen böyle deJ,tildin.. Ah! 
Ne kadar pişman olduğ:umu bilemez· 
sin!. Beni affet!. Seni seviyorum .. 

Yüzüm alev alev yanıyordu. Titri
yen bir sesle: 

nefes aldı. Şimdi hiç bir mültecinin e
vine gelmiyeceğini tahmin ederek t!min 
adımlarla büyük yol üzerinde kaldı

rım taşlarını saymayı ihmal ederek 
yürüyordu. On kaldırım taşı sayıncıya 
kadar hiç kim.c:cye tesadüf etmezse e
vinde rahatsız cdilmiyeceğini farzet -
miş ve bu garib şekil arzuladığı neti
ceyi verince kimsenin kapısını zorla
mıyacağına kanaat hasıl etmişti. Eski 
bir dostu olan Kastelmajor belecliye 
reisi barındırılması tazım gelen ve gün 
g~tikçe çoğalan mültecileri çalısı al
tında kabul edebilmek· için seı·best kaç 
odl\S"ı olduğunu sordu~u zaman ~lösyö 
Valer: 

- Üç küçük odam var, diye cevab 
vermişti. 

Halbuki evinin 8 odası vardı. Filha
kika bu cenub ,ehrlnde kim bir gün 
gelip de bağlar arasından ,ehrin kal
bine kadar uzanan güneşli yoldan ya
ya, bisikletli, otomobilli bir çok ya
bancıların korkunc torpil, bomba, mit ... 
ralyöz yağmuru altında varını, yolunu 
terkedcrek Kastelmajor'un evlerini, 
samanlıklarını dolduracaklannı tah -
min edebilirdi?. 
Kaldınm taşlarını sayması ona raba.t 

bir nefes aldırmı,tı. Büyük yolu ter -
ketti ve her vakit, her fırsatta ·Yo .. 
lum!• dediği dar sokağa daldı. Bahçe 
kapısının önündeki parmaklığa geldiği 
zaman hareketsiz duran bir grup gör-
dil ve onlara: 

- Ne istiyorsunuz? diye haykırdı. 
- İşte! diyerek soluk bir ses ona 

bir kiğıd uzatb. 
Mösyö Valer, kendisini büyük bir 

titremenin urdığıru hissetti. Bacakları 
bükülecekmif &ibi oluyor, baf.l dönü
yordu. 

- Mülteciler benim evimde hal di
ye kekeliyordu. 

Mihaniki bir surette gelenleri uyı-
yordu. Yedi aeklz, dokuıı on ..• 

Tam on mliltecil 

manhklA yatmayacaktı. l'~· 
- Yedi, sekiz, dokuz, ~~... oP ~· 

larile sayarak tam on kişıler.:seıed!J" 
safir benim evimde! Ah! ŞU 
reisi. diye söyleniyordu. dıil if 
~endisine yatacak yer kaJıı'l'dılY.,-ı 

geceyi yemek odasında bir san . il\ t" 
Ü'.'ltÜnde her fE!ye rağmen e\'l:k. f 
k\itlevi işgalinden endişelerıe! 
çirdi. ıı ~ 
Yalnız evin yukamınclan •~,)~ 

mına doğru horlamalar ya~,a \'r' 
Bir kaç çocuk yaygarası, 1'1 htl ~ 
ler'i yerinden sıçrattı. Nihayet kl»rı f 
sustu. Fecirde, mülteciler çıktı }c:lı-4' 
bi gözleri halt ti,, fakat Y11~ ~ 
biraz renk gelmi• olduğu h:ıl e 
içinde indiler. p,I P" 

- Hepsi kendine geldi, he d~·., 
landı, diye Mösyö Valer ınıtıl tr ~ 

- Hem de çok mükemmel ~ 
de, diye soğuk s-es cevab ver.eli: e - .' 

Mültecilerin hepsi ev aahlb~ı ~ 
\IOkkür ettiler. Parmaklıklı k• 1., ıf" 
den gıcırdadı ve misafirler t>Jldıa1~~ 
sından kıvrılan güneşli yol~ôSYÔ ,,,. 
Derin bir düşünce içinde fıi 
ler onları aözlerile takib etti· ... ~ 

Havada bir arı dönüp d~ 
komfunun köpeği. artık h~;iif.~~ 
siıtçü kız uzakta meşgul 1° f' 
du. Bu dakikada Kastelmajot 
ışık ve albna garkoluyordu. d•• ! 

Uzun bir haykırıf, evin içir1 i~tl'. 
len yırtıcı ve ani bir haykırıtrdt~ 

Valer yerinden sıçradı. ?-it tı::ts- ı. 
basamaklal-ını dörder dô~der ııo ı1.. 
Dördüncü Louis takımlarıle S ~I, 
nın kapısını açtı ve yata~ın .~~ i,t1' 
kımıldanan ve haykıran küçt.1 
bir şey gördü. ,,.) 

- Bir çocuk! diye haykırdı- y"' 
/ 

ses cevab Yatağın ortaaında kırrnıJJ wt" 
yuınruklarile gözlerini uf\1$ , 

- Evet onl diye soluk 
verdi. 

*** haykıran bir bebek vardı. "'e 1'-' 
Parmaklıklı kapı gıcırdadı. Beklen- Mösrö Valer yava,ça bebeiıcıt' , 

miyen on misafir örtüleri ve eşyalarile }aştı. iri &özlerini açıyor ve ;&l' 
kımı1danmağa ba,ladılar ve doğl'U ye- sakalı titriyordu. Heyecanırı.:,ıJ~W 
mek odasına girdiler. Erkekler bu eı· tinden yüzü karmakarı~ o bit );Pır 
ki mobilyalar, pırıl pırıl duran parlak Yastığın kenarına kUçuk bı.l 
bakır takımları karşısında adeta hür· iğneleyip bırakmıtlardı. Vale{tJ. .,J 
met aösterir gibi fapkalarını çıkaı:dı- jıdı aldı ve bebek derhal sus 1'f'6-1'i 
lar. ·Biz bu yavruyu yolda ter ıbU , 

Ev sahibi onlara: bir halde bulduk. Siz iyi le:~~ 
- BuradRD, ~yle buradan! diye )•ol adamsınız. Onun için sl:te bır3 

gö"teriyordu. İşte hepsi bu kadardı. .J 
Hepsi yukarıya çıktılar. - Bir çocuk! Bir çocuk~. JerOtr~ 
Merdivende Valer kendisinde arka- Va~er bu kelimeleri soYbıl f"· 

ya bakmak cesaretini buldu ve o anda başka bir şey yapamıyor ve ~ 
tuhaf bir hakikatle karışılaşmış oldu. sız kiğıdı avucunun içinde orCJ' 
Bu da diğerleri gibi bir çehre, bir ka- kıvırıyordu. Bebek ona bı:ı.JcıY 
dın çehresi idi. Fakat bu kadının göz... _ Yedi, sekiz, dokuz, on .. 
terinde öyle bir yorgunluk, öyle b;r se 1 ...ı Valer saydı. On,_ ~, 
falet ve öyle bir ıstırap okunuyordu 1 fi !,, 
ki, l\fösyö Valcr'in parmakları titre- - On!.. ~te benim uğu:·~ert• .'"./ 
meğe ve kalbi •iddetle çarpma&a ve: . Uyumakta olan bebeğe 0 at ~ 

- Giriniz, diyerek en iyi odasını o- dıye kadar d~ynla~A;ı ~ ilıl1\e f 
na gösterdi Burada rahat edebilirsi ... dolarak mes ud bır tebe~~ ~ 
niz Madam'. baktı. Ancak ikisinin işitebıle 

İşte bu şekilde Valer, en iyi odaları vaş bir sesle: ! ~ 
tanımadığı insanları takdim etti. Zira - Benim çocuğum olaca~ ~ 
kadın yalnız değildi. Annesi ve uyuk· Kastelmajor saat .kulesi 0~ ... ı I" 
luyormuş gibi duran kız kardeşi bu Bu hakikaten güzel bir , ..... 
mustarib kadınla beraberdirler. ?Aösyö idi. 

«Hakikat» in • 
mühiın anketler• 1 · 

1 

tere, çivi, kınlan camları k•P;:. ı'f 
mukavva ve saire bulunmalı içli' , 
ca , ilk sıhhi tedbirleri alına~ ·rf• j 
muk, tentürdiyot, sargı v~ "',.ıf: ı 
turmak için iskemle, örtil. p 1 

... 

Üstü açık bir kuyu sığmak 

[Ba,taralı 1 inci sahifede] 
öğrenrniı olacaklardır. Daha sonra, 
bunlar, evleri civarında başka siper
ler yapmakla da mükellef tutulacak
lardır. 

Ayrıca hapi~anedeki mahkılmlarm 
da bu işde çalıştırılması muvafık gö
rülmü.şllır. Mahkılmlar bu işd'? her 
gün sekizer saat çalıştırılacaklardır. 

Umumi sığınaklar, İstanbulun dört 
muhtelif semtinde ve her biri ZS bin 
kişi alacak büyüklükte olacaktır. Bu 
dört sığınakta 100 bin İstanbullu koru
nabilecektir. 

Bu faaliyete muvazi olarak, bundan 
sonra yapılacak bilO.mum binaların 

alt katlarının 90 santim kalınlığında 
duvarlarla örtülü birer sığınak inşası 
da •mecburi tutulacaktır. 

Aile sığınakları naıııl 
yapılmalı? 

maddeleri alınmalıdır. Sığın3 ri t' 
dınlanması için de ceb fenerle 
zumlu levazım arasındadır. e 

Siper sığınaklar " 
ı hendekler ı>'" 
1 Siperler içindekileri bonıbS bit : 

1 

rından korudukları gibi iyi ·r .P 
de inşa edilirse muvakka~ ~;~J 
için gazden korunma yerı dl"' j 
isümal edilebilirler. Bunların l ~ 
2 metre, ağızlarının "enişliği ,ı?" .i 
dibi 0,80 metre olmalıd1'· ııu ~( 
sığınacakların adedine gö~· i~eıt 
ları muhtelif olur. 7 ... 8 kılo' Jd":J 
olan siperler eğri büğrü y;apıb~; 

Bu siperler evlere yakın bıt "'"" 
ve arsalarda yapılmal.ıdU:· ~;' J 
parlıman cıvarında musaıd 11" Y ı 
arsası bulunmayanlar koru~o J 
lerine müracaat ederek rrı 1'7/ 
tayin ettirmelidirler. SiperiC\ı:Jl" J 
cağı yer her hangi bir yıkJlr11~t' oYj' 
teessir olmayacak kadar u:s redtl r 
hdır. Siperlerin üzeri, taYYsı 1i ~ 
rülmemesi için maskelenrtle sır~ ı 
var araziye uydurulmalıfdır. cd-bf{. 
yağmur airmeyecek şekilde ~tıi'D ; 
lm~alı ve keza ağızları ~a ı c.U&~_, 
geçırmez kapaklarla örtolrtl tfı.JY,J 
perlerin üzerini &az gec;meı ~ 
veya yağlanmış, mumlaJ1111lf 

Kendimi toplamak litedim. Kolum· 
dan çekti: 

- Haydi koş!. i,ıe har~ket düdüiü 
~aldı .. İskele alınmadan yetif! .. 

Kekeiiyerek: 

- Sen gelmiyor musun? diy!bildim 
- Sonra &Plec~ğim_ Biraz i1im var. 
Vapura atladığım zaman halatlar 

alınmıştı. Yat;murdan ve aeıinlikten 
kaçan yolcu!ar kamaraya dolmuşlar. 
aüverteyi bomboş bırakınışlardı. Bu 
bot sabanın bir kö,.esine büzüldüm. 
Tentelerden aerpi.şen sular baıan diT.
lerime kadar sıçrıyor; rüıgir !laçla -
rımı da~tıyordu. Ne ıslanmayı ve 
ne de ıoğu~ düşünüyordum. Göi -
ıümü açtun. O, yanan ve aulıym 

hızlandım. Yollardaki au bitikınti ... etmiyor, nefes aldığı bile duyulmu
yordu. lerine dalıyor, taşlara tAkı!tyorrJum. 

Bahçe kapısına geldiğim zaınan kat- Bir dakika ayakta kaldım ''e onu 
seyrettim. Sargı, alnını, sol t1kağı!'lın bimin atışı değişmişti. Nefeslerim ıık-

taşmış, heyecan ve ıztırabdan ter için- hiıaıından örtüyordu. Bu sararmıf 
yüz, benim bütün ömrümün hüküm-

de kalmıftım. darı idi. Onun için ızbrab çekmış, o-
Bahçeyi hızla geçtim. İç keptya gel- nun için sevinç duymuş, bir söz.le, 

dim. Kanad aralıktı. Bir mlicrim gibi onun için ya!Jamışhm.. Ve yaşıyor -
korkak ve çekingen içeri a:ırdim. dum .. 

Tey7.em sofada idL Beni gOrlinee ~ıevcudiyetimi bir gizli his ona du-
hayretle durdu: yurmuş gibi uyandı. Uzun ve sabit 

- l'rfaşatıah küçük bey!. Nereden bir nazarla yürüme baktı. 3onra, ör-
çıktın?. dedi. tünün üzerinde duran elini U7.atarak: 

KOfUP elini öptüm. Tutuk bir ll- - Sensin değil mi? .. Gel! .. dedi. 
sanla: Elini avuclarımın içine aldım. Ya-

- Teyze! Zülil nasıl? .. Yatıyor mu? tatın kenarına oturdum: 

din? .. 

- Gelecektim!! .. 
- İnanayım mı? .. 
-; Züli.l!... 
Göz ya,larımı birdenbire !alıver ... 

elim. Ba,ımı halsiz eli erile ok,uyor. 
saçlarımı karıştırıyordu: 

- Ben çabuk iyilefirim; üzülme!. 
Kararını verdin mi? .• 

Ne •evet•, ne de .bayır. dtrecğe 

clilim varıyor, kıvranıyordum. · 
- Zülal! Şimdi bu bahsi bırakalun .. 

Sen iyi ol.. Sonra konuşuruz .. 
Bir müddet sessiz durduk. O da aj

lıyor, gözlerinden 51zan yatlardan 
yastık ıslanıyordu. 

- Ben bu büyük bahti _var!ığ:ı içi· 
me ııığdıramam Zül.il! dedim. Senin 
bu itirafını duymak, dünyAnın bütün 
servetlerine bedeldir., Fnko.1t, eğer 
ben, okuyarak yükselcıeydim, bu ız· 
tıtablar hiç olmıyacaktı. Enıinim ki, 
süs ve ziynet tel5kki ettiğiıniz o ·dip
loma• gene büyük saadetlerin anah. 
tarıdır. Biz her şeyi, onun yoklu ... 
ğı.thdan kaybettik.. Sen bPlki biraz 
faıla şımarıktın; benim küçüklüğü -
mü mübalağa eltin. Fakatı kim ol~a, 
ayni ciheti gözetecek, eşini bir hay. 
Jaz olarak değil, bir yetişmiş insan 
olarak seçecekti. Asıl sen beni affet!. 
Affet ki, müsterih olayım .. 

Her alle evinin münasib blr odasını 
sığınak hnHne kaymağa mecburdur, 
Bu oda, yukarı katlar bodrum katın
dan daha fazla patlayıcı ve yangın çı
karan bombaların tesirine maruz ol
dulu için tercihan bodrum katlarında 
olacaktır. Ancak bodrum katlarının 
1.ehirlı gaz tehlike~ine daha ri.yade 
maruz bulunması gibi bir mahzuru 
olduğu da göz önünde tutulmalıdır. 
Aile sığınaklan iı:in duvarları ve ta -
vanı muhafazalı bodrum katları, yer
altı ınahıcnleri, galeriler tercih edil
melidir. Binanın çökmesi halinde dı
•arı çıkabilmek için bu gibi yerlerin 
pencere ve kapıları birden :tiyade ol
malıdır. Zehirli gazlerin deHk ve çat
laklardan içeri girmemesi için evin 
rüzgara karşı bulunmayan yan tarafı 
tercih edilmelidir. Sığınak içinden ha
vagazı, 18ğım ve su borulan geçme -
melidir. Sığınağın giri, yeri evin içe
risine olmalıdır. Sığınakta, içinde kala 
cak insanlara yetecek miktarda hava 
bulunmalıdır. (Bir adam için saatte 
2 - 3 metre mikibı hava lizımdır.) 
Aile 11iuıakla.rında balta, kuma, deı-

Üstü kapalı bi~ kuyu ' 1~~ 
larla örtmek ve bunların ıJ;t ~S 
20 santim toprağa gömmek ,,it 'l, 
kündür. Bu gibi siperler~e S\J ".1 
fazla kalmak mümkündüt· 111 'f. 
!erin üstü, gelecek kurtU11 jçil" 
parçalarına karşı korunrnalt ... ,.\ ~ 
rel, saç, çinko, tahta ve •

1
G rl' ~ 

veya benzerleri gibi madde e sO ~ 
melidir. Daha Üzerleri oe1·P· ~ 
kalınlıkta toprakla ört~lrtte ~c\'1 · 
beş kişilik bir aile ııiperı b~ıf· ;., 
zeme ile 30 liraya çıkmakta. O>'iır 

Bir de seyyar sığınaklar "~d'9"ı 
lar üstüvanl mahrut şe1'~ııı"ıt. 
ki,i alır. 48 saatte jnşa Jırıı• 
Yi..ıkseklikleri 2,30 metre. ı.ıt''tıi ~ 
~ndur. Kamyonla naklolbi,t O"ı 
içlerinde ihtiyat olarak 

1 
ıt4~ 

bombası ve gaz maske~ bıJ ~tf" Dalım mı? cliyı ıordum. - Geldim ZillSl!. diye fıstltladım. Sayıklu &ibi konufma:a başladı: (Atkul •ar) G. S< 
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~bayramı m ünasebetile: 

Dit inkılabı olma
AVRUPA 

HARBİ 

tnzştır,. olacaktır 
a,Kiiıı b"t" 
~t . U un Halkev !erinde ve mat-

~~el~ri~d~ Dil bayramının u:
tilfi .. _ Yıldonumu kutlu1anıyor, bu 

..::."ı:'ıı.u., tabiidir ki, dil lnkılibın
ltı. tınun kültür hayatımıza getirdiği 
"' ieti ~tır. }{ l'eceği feyizlerden bahsolu -

t"'ulta •lbuki bu lnkıl!b Birinci Dil 

1 
sahada ileriye dolru hamleler yapı:ın 
kültür hayatımızda mtinfe:id lıir mu
halazac:ılık manzarası anetmektedir. 
(Bakınız Karikatür, ·eylOI 1940, sayı 

247). Bununla beraber dahn batka 
gazetelerde de prensipsi"Zlik yÜT.Ünden 
lüzumsu& terkiblere vey"\ tabirlere 
rasgelirunektedir: Tetkik.1tı şarkiye, 

,üm ve saire gibi. Ilı. •l>iı ~ değil, 
ııt •J)u eyeu. ya 
~ Encümeni. 
l'ilıı:Plandığı ta
~ itibaren bat 
b lç;."Y•labilece-

Yazan : Bundan baş;ka, 

Dr. RAGIP OZDEM dıliınizln !asliyesi 
bahU mevzuu. o
lunca, metod ba .. 
kımınclan, ilkönce 

Edebiyat fakültesi profesörU 
.. "" haca inıw "-"'• t -
ııı.ı.ı.;bın on ikinci yılı kutlulan-

r, dernektir """'k ' ~lııijbın bu gibi zamanlarda, ~aha çok, 

nazara alınması 14-
zım gelen cihet gramerce tasfiyesi ya
ni yabancı kaidelerin kapltülis
yonlarından kurtarılmasıydı. Çünkü 
-bilind1ği üzere- her dilin hüvi-
yeti birinci derecede •ıtramer., 
ikinci derecede lUgaltle belli-
Jeşir ve denilebilir ki gramer dil 
bünyeWıln iskeleti, !Qpt de yumuşak 
kısımlan mevkilndedir. Nl~klm eski 

1-~ ve . rnüspet b8şarılarından, par
tılıtı~t rtrnlerinden bahsedilmesi idet 
~ ltr. ~-• bu bir dereceye kadar 
~le lorulebiür, Bununla beraber 
hı;,lt,::,::•lık anım günlerinde inkıl!ıb 
1'ı-c1t. Ytltl n amacladığı hedefe ne mik
~ ~ ~ılabildijini ve bunA tama- tomıanlıca. da ful tasrifllerı türkçe 
~)ol 1hilınek için daha ne kadarlık kaldıAı !çın dil bu türkçe mahiyetini 
~ ~ 1nrn.a.sı lizım geldiğini hesab- muhafaza ediyordu. •Yeni Uıan. dilde 
~ inkJI4bcıların vazi(elerl ara- berteyden evvel ıramerin m11.i.ileştiril-

mesini tem.in ettiii için yeni dil hare
Vikit ••kit kelinden evvel lnkılibın bu tik salha
~~ dair gazete sütunlarında dili- sıru daha önceden gerçek~eştirmif bu
~"'Qaiı. bir. çok yazılar yazılmakta, lunuyordu. Fakat ilk uzuvları arasında 
tt.lhtr Yeru kelimeler, bazan de bulunduğum cDil Encümeni. nin ilk 
~le ve lrnll mesel!!lerl etrafında toplantılarından biri üzerinde rnütcma
~. ~ttltiraılar, Jstiuı.hlar yapılmAk diyen ura ettiğim halde bir türlü kabul 
~ bir b 

8 
hunlarR daır nanr1anmış ettircmcdiA;im bu prcnslphı tabit ö

)ı~" lbl!yografik llateye nazaran nemliliği bugüne !<adar ııelen dil he
~' !'Çerı 1939 senesi z:u·fında yeilerince anlafılmamıt deiildi. Nite
(~' e nıecm.ualarımızda, dilimiz kim şimdiye kadarki bütün resmi net
li._~12 ~~ Parça yazı yaulmışt.Jr. riyatta tamamile •terkibıiı. hır lisa:ı 
"ı-ı: ı.4 Utk Dili, Belleten. Seri ll, kullarulmıfllr. Ancak, nedenae bu ](l
~~1 d ~e 86~89). Bunlara ,u gatten evvel gramer prensipi liyık ol-

•kette a ilave etmekle lü.rumsu:ı: bir duğu ehemmiyetle anlatılamamış oldu
'tırn. bulunmu, olmuyorum zan.. tu için buaün -objektif bir gözle ba-
~İJiıı . kıldığı uman- lisanı facia denilebile-

ı._, <lilj •'b' k b' il k 1 ....:ı:-,,, •l:>i .. ı, yeni yazının F.abulü u... et u manzara · e ar~ı l.flyoruz. 
"~~ tı.iıı 1 

Encümeni. n!n cİml6 Lıl- Filhakika, mesell Dil Kurumunun 
%itti~ de netrinden tonra - ilk iti ton zamanlarda •umumi menfaatlere 

İngiliz tebliği 
Londra 25 ( A .A .) 

İngiliz Hava ve Dahili Emniyet Ne
zaretlerinin tebliği: 

Düşman tayyarelerj, bu rün Dore
set ıahillerini a,mışlar ve Bristol'a hü
cum etmiılerdir. Sahil civarına ve 
Brlıilol etrafına bombalar düşmüştür. 
Bir miktar hasar ve ölü ve yaralı 
vardır. 

İngilterenin cenubu taı'kt mıntakası 
üzerinde de tili mahiyette bazı düşman 
tayyare faaliyeti olmuştur. Fakat alı
nan raporlar, hasarın ve telefatın az 
olduğunu göstermektedir. 
• A vm tayyarelerimiz., her noktada 
düşmanla muharebeye tutuşmuılar
dw. 13 Ü bombardıman tayyaresi ol
mak üzere 18 düşman tayyaresi dü
şürülmüıtür. Bizim bet tayyaremiz 
kayıbdır. Fakat pilotlardan üçü saj 
ve aalımdir, 
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Salıyı Ç&rf8mbaya bağlayan gece, 
bombardıman tayyare kuvvetlerimiz, 
Ostende, Delfzizil, Calaia, Boulogne, 
Cherburg ve Havre da dahil olmak 
üzere, düşmanın htili üssü limanla
rına karşı mütemadiyen ıistematik 
hücumlarda bulunmu,lardir. Birçok 
infiliklar kaydediimif ve yangınlar 
çıkarılmı.ştır. 

Bertin üzerine yapılan ve evvelce 
bildirilmjı olan hücumdan ba,ka, 
başka tayyare gruplarımız, Frankiort
am-de.r-oder civarında Finkenh~rd 
elektrik santralına, Magdeburg cive
nnda demiryolu iltisak noktalarına, 
Hanım ve Brülcsel'de eıy• btasyon
Jarına, Gri&neı. burnunda top mevzi
lerine ve birçok düşman tayyare 
meydanlarına hücum etmitlerdir. 

Sahil müdafaa aerviılne mensub 
bir tayyaremiı., salı akşamı Terıhel
ling açıklarında bir düşman ıeml ka
filesine hücum etm.iftir. Bir vapura 
üç bomba !Abet etın!t ve bu vapur 
batmaya baflamlfllr. 

~~t litas!iytsile me,gul olmak ol-
~<!,~ -hkikaten .taslıye• mefhu -
4t ·~ ı. er teyden önce- yazının 

hizmet eden cemiyetler are.ıına• kabul Gece harekitı esnuında 1ld tay-
Pdildiği vakıası Devlet ŞU.rası ikinci yaremiz düşmüştür. 

t~e. tb.~kile beraber bu it ton 
çiiıı·· ınuaiacellık kazarunıtb. 

1,. u "ki 11.rtıtler· Yaıı ve imli yabancı fal'k 
~ uıe elveri~H. türkçelere i5t uy 
;:' .. bu:eldiği halde, yeni yazı ve 

•h·,rı. ~n t.ıddına- tUrkçe kelimele
~ı v.'';: ve Yabancı kelimelere uy
~~ tt,~tYordu; bunlar jge clilimiıdc 

•htnı.n,· eden öz türkçelere nıuka
~~· S 1YetU bir çokluk arzeodiyor
... ~ ll "•ıiyet kartıaında yazımızla 
~ lıı~latndaki ahenbti kurabilmek 
lıtı:"1~üıı cı fark sözleıınin sayısını 
..... ~ ol 01du&u kadar, h.ıtta hazan 
~~Irak, azalbnak mecburluğu 
~] çık.rnı,tı. Faket aenelerdenbe

'lıı 1.. •• b• "~ 1, ''l!ı ır '-"Ç kurultayı, ,.e yapı-
t ltıiitıca neşriyata rağmen, memle

:'.1 h,n~""•rlerj ırasında bile bir çok 
~ltrdır ~.u zaruretin farkında olma
~ d1 ıd ÇUrJkü bütün -lil hareketi 11• 

~ )at \r '
0loji ve meteoroloıiden yani 

'1;.~. ve ~ ~Uyattan ?.iyade. hamle
""l lbıkata ehemmiyet veril-

, lı.ı~ 
~ ~tbikı Y•ni yazı ve imllrun kabul 
tıd.... !Jııt..rı •ır.asında illin ve nıetod ba
, ...... ~a gözönünJe bulundu
'>" "tın~ &elen cihet bunun lisani 
"ı "'1 •lu ve didaktik ihtiyaclarımıza 
lt ... ~ ~ almadığı keyfiyeti idi. Bu
~ı. ~ •rla beraber pedagogların 
~ ltl~kik, tespit ve halletmeleri 
,, bıı al halde memleketimizde 
~'llıit 0~vi ih.ıı..; grupları teşekkul \c '1ılaşıı Uiu ıçin bu meseleler hak
~ "'tt l'a ~anu, ve tabiatile alika
~ '1ıloblnını bütün memleket halkına 
:t., ~ bir •nılftır, Eaaııen eskiden alı
"i ~!etiÇ~k fark sözlerinln yerin! 
'-.~~i b· ulurunadı&ı _ z.aman- der
~ "~ t.a~rn a:arb ıOzlerinin alın
'"'1.,,l'•lli . b: Yalnız bu ,ark ıözle
ı. ~ de~l~ya gelmez bir vasıfta 
'!, "liı•bn dir; belki bunlardan tet
~tlitı l!'cek kelime aileleri dolayı
' t ıeu OSrnanlıca kaidelerini de 

lıııq.b re~kleri için., bu ıureUe, 
ı,._ı~ •ttltiınız ııarb kültür yenl,6 ... ~~t~tık çevresinden çıktığım~ 
ltt.ıL%r havasını yafRtrıo.akta ol
·ı..~ ·İ M:eaeıa son zamanlarda 
~. ıçı. v fu 

''tıt Ve • e • ta. ya benzeyen 
, •lı nıuta 'b' k li 1 . ·~ ' Ve • gı ı e me er yerıne ti,' luıı:~lVeri, verik. gibi kelime
~ hıti rnası a.ndığırnız ıebeble 
~ 'Kra~ialne •&ar~. ve cnahıv• 
~dt 'trıeıoaer. ve •sıntaks· •usuı. 
\ıi, ~ l>ok " hatta -·tetik. kelime-
.,,,.. fark] · 
11 
~ )'elin ı yazııaın1yan- • tet-
~· l'ıhu; , •araohrma, inceleme, 
~ ... ~l •trdel. denilme'\l de ikin 

~~tıiti olarak gÔ!terilebilir. 

"ı )U bai1t: &ibl, bu zanıretler! mem 
~lc..tıı: . &:eniı tah:ıKaları de~l, 
t,lt; <ıl<Ju~Unevverler biıe farket _ 
'ı~,iil &!b· rı için üstad Halid Ziya 
~~ıt b~ bugünün do ediblerinden 
~ ~son ır zat bile geçen mart a
)t.'.. '~ı Poa~ ~ da neşrettiği bic 
~~ 'ti; &ırasında .ıstıiah• ve 0 sarf. 
t iıtı..ı b·l\ 'terim. ve .gramer• de
~". hudiır ~Urlü anlayan1nmış oldu -
1.0 "1ita1ıl'ıniı ve bu ciheti 1lakolılar-
1ıı,. "'-lc.ı.,,~lın!ıtı. Tahmin• göre, ali.-
~·~ bırak •r bu hususta kendisini ce

.... 'lt.t U. "'•ılardır, 
ı 1~ltıcı. ~dıınuın dünün edebi ön-ier 

'-·""-"""' 1 .~~dı IUnil en iyi an amı' o-., ,r. Nitekim c.genc kı:ılemler• 
~ ~bl}t l<;hi:ı ceroyan . ıaycsinde 
~et ~t \re ilim ne~iınin yazıla
~ııa trn\lf olan cyeni liıı;an• ın 
~lt Old•rtık tabii oir hayat hakkı 

"'1 lıeri lJ.iunu gorert>k -kendisinın 
dl~ '"l'~ılan •Afkı Memnu• gibi 

~~lını de Y•<ıya aklaru ken- bu: 
~~ iti f . :Yenı lısana çevjr!ul.ı yml 

•< arısı t "'bl . b' Ytr) , erhJ eri nırer ırcr 

" ~ 6'ıırt~ıne türkçelerinl koymak 
li.) ~ ~e tınu bu günün sadeleş
"l ~~) UYduı:muştur. Buna kareı 

..._., ~,:-_de Velidin hlli. .Tas
-..ıııııda wa •dltl her 

dairesinin matbatasında fU osmanlıca ı • 
ibarelerle tespit edilmiş;Ur: Bidayet te- 1 A. F R 1 K A 
tihaz edindiği ıahadalıti rl~\•amlı ve ' • 
şekkülündenberi faaliyetin' hedef it-ı 

meıkUr hiunetlerinin hergüı1 daha DAR B 1 
mütekamil bir lnk!tofı mazhar oldu~u 
anlaşılan ve binnetice gaye vt mabad / 
teşekkülü limanımızda m.es'ud ve he- 'ı 
yirklr bir inkıliba hizmet etmekten 
ibaret olan bu •Kurum. un menafii u-
mumfyeye hidim cemiyetler meyanına 

İngiliz tebliği 
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ithali muvafık olacaksa_.. (Belleten, Cenubi Afrika hava kuvvetleri tay-
seri ll, sayı 3-4, sahife 3). Dil Kurumu 

yareleri 22 eylıilde Habeşistanda 
i5e bu keyfiyeti tôyle blr ifade ile bil-

Scisciamanna tayyare meydanına 15 
dirmektedir: ·Tür~ ,Dil Kur~u ka- gün içinde üçüncü defa olarak mu
musal menlaaUer ıçın çalıışı;.~ hır ku- vafialciyeil• hücum ebnitlerdir. 
rum olarak tanındı. (BeUeten, aynı ı- Büyük kalibred• bombalar tayyare 
sayı. sahife 1.) 

1 

meydanındaki hedeflere laabet etmlt 
Bu fıkrada görüldüğü üzere cemiye- v~ ~ir İtalyan tayyaresi tahrib edil~ 

tlrr.izin üç ayrı tabakası aynı mefhum mıştir. 
;Çin üç ayrı iiade tarzını kullaruruıkta- Cenubi Afrika hava kuvvetlerine 
dırlar demektir: HükO.met .menafii mensub sair tayyareler de normal 
unıumiye• yi, millet veya matbuat •U• keşif UÇUfları yapmışlardır. 23 ey
mumi menfaatler• i, kurumda, .kamu- hllde İtalyan tayyareleri· Kenya'da 
..ı menfaatler• i. Bunlardan hangisinin biri Wajer, diğeri Tana deresi mın

memleket ıumumt menfaatlerine• da ... 
ha uygun olduğu meselesi kolayca hal
lolunabilir sanırım. Öyle iken aeneler
denberi bu hususta büyUk bir kararsız. 
hk devam etmektedir ve ~er bir an 
evvel bunun ortadan kaldınlması için 
tedbir alınmazsa emin olunabilir ki, 
daha aittin .ene böyle devam edeblle
celrtir: HükWnet dilinde cDevlet ŞUra
SI• Ue beraber ·Divanı M•Jha!ebat. ve 
-gramer1mlze aykın olarak- •kurmay 
subay. veya .erbaf• ve Mi?!! gibi. Di
ğer cihetlen r:,atbuat dilinde -kurumun 
kabul ettiği- csel, aal• yerleşmemiştir. 
Bundan dolayı mesel& •beynelmilel•, 
•millctlerarası• ve •araıulu511.\. tabir
lerinin her üçü de kullanı!maktadır. 

Dilde gördüğümüz bu kararaızlık, im 
lida adeta anarti halini almıştır deni
lebilir, ~'i!hakika daha yeni imla kai
deleri ortaya atıldığıncbnberı bul 
müem;eseler iml&mıı.da h~'.JIİ •tasar
ruflar• yapıyorlardı. Mesel.i. daha o 
ı.aınanlar eski .Hakimiyeti Milliye• 
şiındiki cUlua• ııazetesi kelime başla
rında, ortalarında veya sonlerında.k:i 
uzun .i. ve •a• ları •i& ve •&i• diye 
yaı.ıyordu. 

Senelerdenberi Cumhuriyet ıa -
zetesi resmi .ı, ç, P• kaiJewı.i kaldır
mıt bulunuyordu. Daha sonra, um.um 
Halkevlerinin neşriyat ut.vu olan • Ul
kü· mecmuası aylardanberi tam&nule 
muhafaıaki.ı ve ittikaki bir u':lll takib 
etmektedir. Halbuki daha dün Vili 
Nureddin cAkf81D• eazetesinde (21 

eylGI sayısı) .hak. l!e hik• in !mla
aına dair bir not çıkm.ıftı. 

Bütün bunlara kal'l' :.1aarif Vokil
liğinin emrile Maarif matba.a:,ında. ve 
Dil Kurumunun aüttügü imll cp, ç, tı 
kaidesini mutlak surette kabul ve tat
bik: ebnektedir. Bu kaıiar kot'i bu fo
netikçi imli ı.e pedağojıye aykırıdır. 
Nitt>ltim dünyanın bütün medeni dil
lerinin imlisında lttikakJ prt-mip daha 
üstlın bir yer tutmaktadır. !Ju itibarla 
lrnl&mı-ı biran evvel y{'n\den tanı.irn 
ediimeğe muhtacd1r. Fakat Maarif Ve
killiği böyle kat'I blr al.Ah te~."büsünü 
henüz mevıı:lmsiz bulmaktadır. Bu 
yü7den en ciddl netriyatımız çok uy
i\llUIUZ bir imli içinde devam edip git
mektedir. 

inkılib, kabul edileceği gibi, her
şeyden Once, heyecan, hamle ve ha
reketlerle dolu dinamik bir oluştur. 
Tabi&tte bir volkanın patlayı~ı, bir 
kaynağın h1kırıoı da buna bir misal 
olabilir, fakat gene bilindiği gibi bu 
dinıımik hidiseler uzun zaman devam 
edemez, ergeç bunların bir sükıln ve 
yatışma devri gelir; -ba1'ka hır tabirle 
söyleyelim- romantik b'r safhayı kl&
ı!k bir .. fha takib eder. 

On ikinci ıeneslnl ldr~ k eden dil 
inkılabı için de aynı '"y! söyleyebili
riz. İnkıll hın romantik s&fhasında 
•:Oil Kurumu• bot rolü o)'IWDlfbr. Bü-

takasında ilci hücuma teşebbü9 et
mişlerdir. Bu mahallerde basar ol
duAu haber verilmemi,tir. Zayiat bir
kaç kişiden ibarettir. 

İtalyan tebliği 
ltalyada bir mahal 
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İtalyan umwnt kararglhı 110 nu
maralı tebliği: 

Düşman hava kuvvetleri Tobruk'a 
infil8k ve yangın bomba.larile hücum 
ederek sivil meskenlere, sivil, askerl 
hastanelere ve bir limanda boş bir 
gemiye isabetler kaydetmiflerdlr. 15 
ölü, 70 yaralı vardır. Donanma tay
yare defi bataryalan bir dütman tay
yaresi düşürmilılerdir. 

Münferid bir dü"'1an tayyaresi 
Kufra vahasına bombalar atarak si
vil halktan bazılarının yaralanmasına 
ve hafif maddi huara aebebiyet ver
miştir. 

Şarki Afrikada tayyarelerimiz Ken
ya'da Boura'daki dilşman tayyare 
meydanlarını ve askert tesisatını, Wa
jlr civarında bir mevzide bulunan 
müfrezeleri ve Gallobat ~ımalinde 
Couneina civarında dü,m&ı,U grupla
rını bombardıman etmi,lerdlr. 

Bir dütman tayyeretl Diredaoua 
üzerine bombalar atrnıpa da zayiat ve 
hasar olmamıttır. • 

Alivre aatıtları için 
Liaana veriliyor 

Ankarı 25 (A.A.) - Ticaret Voki
letinden tebliil edilmlttir: 

10.8.940 tarihinde mevkiı meriyete 
&i.ren 134.77 sayılı kararnamenin ıureti 
tatbikına mütedair talimatnamenin 
12 nci maddesinde alivre satışlara an
cak Vekaletçe cDıt T. Dairesi reisliğin
ce• lisana verilecegi tasrıh edilmiı bu
lunmaktadır. Bu itibarla ancak bu ta
rihten evvel yapı1mıt alivre sallşlara 
lisans verileceğinden alikadal3rın bir
liklerce tesçil edilnıit evr11kı mili;pittı
lerile birlikte Vekilete müracaatlerl 
bildirilir' 

tün bu devirde Kurum yeni grameri
ınizi tespit edememiş olmak a beraber 
bir kısım terimler yarat:ruştu. Şimdi 

ite .yeni ıramer• imi:ı:in taS:ağı Dil 
fakültelerine mensub mUtcha!!ı~lar ta 
rafından yanlmlf bulunmaktadır. Te
rimlerin kalan kısmı de dağudan doğ
ruya üniversitemizin omuzlarına yük
leumif bulunuyor. Bu ıaayed~ dil ıslahı 
çahıpnalarının daha akademlk bir ıih
niyetie tanzim edilebilece~inl kabul 
edebiliriz .... 

Sözlerim1zl böylece bitlrirken. ,u ha ... 
kikatl tekrar etmlt oluyoruı. Dil inkı
libı olınamıttır, olacakbr. 

HA: KI K A T 
= 

F enerbahçenin yenilmesi değil, 
yenmesi şayanı hayret olurdu! 

Fenerbahçenin pazar ıüzıü yed.iti 
çifteye ne buyurulur? 

Otuz senedenberi memlekette fut -
bol bayrağını hakikaten e-n yüksek 
fBhiltalara ulaştırmış ve tarihi çeyrek 
asrı aşmış mümtaz bir müessesenin, 
eu veya bu sebeble, her han1:i bahane 
ve mazereUe olursa olsun, bir taraf
tan Beşiklaf gibi yirmi beş. seneden
beri aDcak ve yalnu. yendiği, diğer ta~ 
raftan Eskişehir DemirsPor gibi yep
yeni ve adeta talebesi bir takıma ye
nilecek hale gelmesi acınacak bir hS.~ 
disedir. Biliyoruz, &Por mağlüplarının 
meşhur kaJkanı olan mahud ctvab 
hazırdır: •Sporda yenmek gibi yenil
mek de şereflidir!. Fakat ne yank ki 
bu mağlôblyette böyle bir züğürd te
sellisine de yer kalmamı,tır. Bir takım 
ancak kendisi1e boy ölçebilecek kırat 
ve kuvvette bir ek.ipe karşı ve bJtün 
benliğUe uğrattıktan sonra yenilirse 
bunda belki gayretten ileri gelen bir 
,eref hissesi bulunabilir. Fakat e~ .. 
sen ıslaha muhtac, ihtiyarlamıı;:, muh
telif noktalan laçka olmu, bir takımı 
ikiye parçalayarak bir bölümünü btı· 
rada, diğer bölümünü orada sahaya 
atıp daha çok mağltlbiyet ihtimaline 
doğru sevketmenin şerefi bil.meylı ne
rededir? Böyle bir hareketin en ha· 
kild manası, kelimenin bütün ftimu
llle, olsa olsa, hafiflik ve aşuı idare
sizlik olabilir. 
Eski bir Fenerbahçell olarak üç gün

denberi görüştüğüm bütün Fenerlı -
]erin yüzlerinde kulüblerinin uiradı
ğı bu fena akıbetten Heri gelen 
hüznü apaçık müşahede ediyoru'1'l;. Bu 
gör~tüklerimin kimisi, Fenere ıene ... 
!erce emek vermif eski müesslsleri, 
kimisi onun formasını giymiş oyuncu· 
ları ve kim.isi de yıllarca Fenerbahçe 
için habire bagırmaktan ıırtlaklan 
yırtılm.lf taraftarlın ve gayretketle -
ridir. 

Bütün bunlar Fenerbahçenin uira· 
dığı mağlGbiyetin fU iki aebebl üze -
rinde müttefik bulunuyorlar: 

1) Kulübü bilfiil idare 
edenlerde bir genelik mü • 
esıeseıini ve ıarı - laciverd 
renkleri yükıeltme ideali 
geVfemiflİr. 

2) Kulüb oyuncularının 

büyük bir kısmında amatör
lük ruh ve heyecanı . ekıil • 
miftir. 

İşte Feneri yava, yavaf &öndü:en 
iki meı'um sebeb bunlardır. 

Bu kulübün tarihine göz attığımız 
zaman mütarekeden 1930 senesine ka
dar 10 .. 12 senelik bir yükselme~l ve 
Fenerin bir spor güneşi gibi hütün 
muhitine ışık vermesi, hayret ve ütl .. 
harla göze çarpar. Fenerbahçeyi hal
ka o kadar çok sevdiren devir, bu de
virdir. Bu devirdedir ki Fenerbahçe 
bir milli bayrak gibi karşısına çıkan 
bütün ecnebi takımları birer hirer 
yendi ve kendisi kadar kuvvetli rRki-

bi Galatasaray takımilıt birleşerek \ her halde hüsnü niyetle hareket et
teşkil ettiği muhtelitlerle Avustıırya- tikleri asıl olduğuna göre, eyni in .. 
nın, Macaristanın, hatti Çeko·Slo - sanların nefislerini aşan bu gibi elim 
vakyanın Admira, Rapit; Feren,, Va- vaziyetler kal"'flSında yapacakları tek 
rof, Slavya, Sparta gibi takımıarına ışey, kulübün belli başlı aı.asını he -
galebe çalmak kudretini ıö~lerdi. De- men toplamak ve gittikçe daha fene 
nebllir ki ıs - 20 bin kişilik seyirci. ka- olmak ve bu yükaek müesseseyi bir 
labalıkları önünde Fenerbahçenin halk mahalle takımı derekesine düşürmek 
ruhuna kök saldığı o günlerdedir ki karakterini gösteren vat.iyeileri onlara 
bu kulüb milli bir müeıt.>f.~e olarak anlatarak derdin çaresini elbirlilile 
teasüs etti. Ancak ne yazık ki 19~ bulmak olmalıdır. 
la 1940 arasındaki 10 sene ıçinrle bu Yalnız bu hareketleri, hatti bu gün
yükselişin iniş devri başladı ,·e kulü- kü kadar fena bir Fenerbah~ ldare
bün idaresi bozulduğu gibi teknik $İni dahi, Fenerbahçe tarihine iyl bir 
bakımından Fenerbahçe ek.ipi mutlak hatıra olarak nakletmeğe kAfi gPle· 
bir ihmale uğradı ve yeni )etiş"'n gene cektir. 
unsurlara birinci takımda mev'ud *** olan yerlerini almak lnıkAnı bırakıl -
madı. 

Bunun içindir ki Fenerbahçe pazar 
günü eskiden bir ikinci takını gibi 
kertısına alıp oynadığı Beşikta'8 ye
nilmiş ve Ankarada Eskişehir Dcmlr
spor ayağından mağlObiyeti tadmakla 
da her hal ve vaziyette kazanma vas
fını, yenmek kudretini kaybettiğinin 
kolay reddedilmez bir delilini ver
miştir. 

Pazar günü oynayan Fenerbahçe ta
kımlarını vücude getiren esas kaJ. -
ronun ıs ıenedcnberi Fenerbahçe 1or
masını temsil ede ede artık hakikaU-n 
ve bütün bümü niyetlerine raltınen 
lrulüblerine verecek bir şeylen kal -
mamı.t oyunculardan terkib edllmlt 
olduğunu söylersek alınan neticeye, 
ahnan neticenin aksiUğine hayret e
der misiniz.? Böyle bir idare ile, böy
le bir takımla bir kulübün ayni gün
de, ayni saatte memleketin iki şehrinde 
yenilmesi değil, yenmesi f8Yanı hay -
ret ola bilir! 

Bu acı hakikatlerden çıkan ders şu-
dur: 

Fenerbahçenin idare~inde de, fut -
bolcü kadrosunda da, yant kafaııtında. 
ruhunda, sinirlerinde esaslı bir tekl ... 
mili hamlesi yapılmadıkça, daha ıçı.k
cası kulübün başına daha gene ve Fe
nerbahçeye daha faydalı unsurlar 
getirilmedikçe, takım kadrosu €n iyi
leri dahil olarak bir tarafa atılıp yeni 
baştan ve çekirdekten yetiı;tirilm~dik
çe, değil Eski,ehirin DemirsPoru kar
şısında, hatta her hangi bir Çemiı
kezek takımı karşısında bile ol!'&, Fe
nerbahçe için ancak mağlUbiyet mu
kadd~r ve tabiidjr. 

Bir yan~ta ıöhretJecle kuvvetleri yan 
yana getirip koşturursanız, talUdir 
ki kuvvetler kazanır ve şöhretler yaya 
kalır. Şöhretlerin geride kalması 

ise mağlUbiyeUerini herkesin ıözün -
de ve içinde daha keskin bir hale 
koymaktan başka bir şeye yaı·amaı.. 
Onun içindir ki Fenerbahçeyi devrini 
ikmal etmiş; adamlardan ayıklamak ve 
kulübe yeni bir ruh aşılamak lazım
dır. Fakat bunu kim yapacak? ı6.rhk 
ihtiyarlayan ve kulüb işlerile uğraf -
rnağa vakti olmayan bizim gibı eski 
müe~isler mi? Yoksa idareyi elinde 
tutan bu günkülerin töli.reUeri kar -
'ısında çekinen daha geneler mi? 

Ancak Fenerbahçeyi bugün idare e
denlerin dahi belki bilgisizce, fakat 

İstanbul guret 
b ir incilikleri 

Cumartesi akpmı Süleymaniye ku
lübünde İstanbul güreş birincıHkleri 
yapılacaktır. Müsabaka saat 20 de 
başlayacaktır. 

Bundan evvel bu müsabakaların 
seçmeleri ynpılmlf olduğundan \!umar
te!!öi lktBmı hep değerli giireşçilf'ri 
seyre1;!nek mümkün olacaktır. 

Kongre 
Rumelihisan idman blrllii riyase .. 

tinden: 
Kulübümüz sı•nelık umumi kongresi 

29 eylt11 1940 pazar günü. ıaat 9,30 da 
yapılacağından o gün ve saatte ll'Yln 

azaların kulüb bina~na tetriflerini bll
dirir, bu toplantıda ekseriyet olmadığJ 
takdirde 13 birinclteşrin 1940 pazar 
günü 9,30 da ekse.riyete bakılnuık -
sızın topJanacağımızı arzederiz. 

*** btanbul futbol ajanlığından: 
29 9 '940 tarihinde yapılacak maçlar 
Şeref stadı: 

Süleymaniye - Beyo~lusPor Yııt 13 
hakem: Adnan Akın, yan hakem: M'.l
ı.affer - Şekib. 

Beykoz - İst. Spor saat 15 hak<>m: 
HÜ5TIÜ Savman, yan hakem: Fazıl • 
Bülend. 

Beşiktaş; ... Altıntuğ saat 17 hakem: 
Halid Galib, yan hakem: Bahaeddin -
Necdet. 

Fener ~tadı: 
Topkapı - Vefa saat 15 hakeme Şazi 

Te7can, yen hakem: Sadık .. TRrıY .. 
Ff'nf"rh~hçe - Galatıa5lllray wat 17 

hake!!'? aMfh'" Duran.soy, yan h.:ıkem: 
Ahmed Adem - Feridun. 

Daçent namzedlerinin 
yabancı d il İmtihanları 

Üniversitede ceza hukuku, iktısad, 
ronıanoloji, Türk edebiyatı tarihi, 
mikrobiyoloji, natomi ve üroloji do -
çentlikleri münhaldir. Buralc1rda talih 
olan doçent nazmedlerlnin yabancı dil 
imtihanlan ilkteşrinin üçüncü per,em
be günü saat 14 te Üniv~rsitc Rekti:ir
lüğünde yapılacakb.r. 

Bu imtihanda kazananlar doçentlik 
imtihanına girebileceklerdir. 

• • • _] 
* DAKARDA iŞLERi NE? ligini temin etmek büyük bayramları- ! i,i ?n. beı, yirmi lira Ue görüll!C•k. iş 
Fransız. anavatanında bulunan 6 Fran mııdan biri olacakbr. değildir. Onlar, şehri geceli, gunduz-

sız harb gemisi Cebeliiıtarıkta İngiliz... * SİYAH ÖNLÜK Jü temiz tutmaya mecburdurlar. So-
şimdi iı aydınlandı: Kadın memur- kak ar•sı, mahalle, cadde dolaflp telerin gözü önünden 

•".... iare beyaz önlük de-;!il. ıiytlh öul \ilıı: mizliğe pek az müsaid olan bu eehııe geçip garbi Afrika· 
giydırilecek. Bütür biraz neıaiet rengi vermeye Ol')lar me-

da Dakar limanına devairdeki memu murdur. Ama kendilerine hiç bir pay 
gitmiştir. Bu gemi kadınların yaka~ ' ayıramamak mukabilinde. 
Jerin böyle bir s< il ._ li 

11 
ı '-• 

yahate neden Iü . at ve. k.~ ~.rı .o.!.· Çünkü on beş ·ra e ne yapı •uı ... 
:ı:mu gördüklet ~ yaz. b'! .onluk gıyc lir? Sabahtan geceye kada= çalıf8n bir 
mahlm değil iken I ceklen_m .. okumuş adamın on beş lira ile, hatU yirm1 
ılındı Dakar'da bir harb batlamış hu· hayretimızı yazmış Jira ile doyması bile kaOil değildir. 
lunuyor. tık. Mej:er bu, yan I Nerede kaldı temiı.lenme!ii!.. 
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Bu sabahki gazeteler 
VAKiT 

İTHALAT VE İHllACAT lltUVAZE
NESİ ÜZERİNDE BİR DÜŞÜNCE 
Asım Us, sekiz aylık ithalit vt ih

racatımıza R.id hareketlerj gösteren ra
kamların harb içinde geçen aylara 
ıid ilrtısa.di faaliyetlerin bir bllinço
su demek olduğunu ve üzerinde dik• 
kat ve olika ile durmak llı.ım gel
diğini söyledikten sonra diyor ki: 

.Sekiz aylık ihracatımı& 74,741.222, 
ithaliııtımı:z ise 49.l07ı867 lira tutuyor
muş. Bu iki rakem arasındaki fark 
ihnfat fa7Jasıdır ki b ude 25,633,355 
liradan ibarettir. İthalat ve ihracat 
yekünlarile bunlann arasındaki farkı 
bu suretle ka)'d~den bazı arkadaşlar 
bir de mütalea ili.\'e ediyorlar: "İbra• 
catımız ithalitımızdan 25 milyon lira 
fazlasıdır'' diye 111eomnuniyet gösteri
yorlar .• 

l\.luharrir, bu rakamlann geçen yıl
lara aid rakamlarla mukayesesini yap ... 
tıktan aonra da tunlan söylüyor: 

-Bugün memleketimiz harb harlcl 
oln1akle beraber iktısadi harb haricin· 
de değildir, ihracat ve ithaJilın nor· 
mal bir tene olan 1938 senesi dere· 
cesinden aşağı olması pek tabüdir; 
ihracat fibi ithalitımızın azalmış ol· 
maınnın sebebi de budur. Diğer ta• 
raftan çuvaJ buhranı, demir tel buh
ranı, halat bulıraru gibi buhranlatın 
bir kısmı kıııt1 bir zaruret netice5idir. 
Ancak bu ter"Zda buhranlan.n zaruret 
neÜ«Ai olması iı:aJeq ~eınu arama ... 
l• mini teşkil etmez .• 

TAN 

MİHVER DEVLETLERİNİN YENi 
KARARLARI 

M. Zekeriya Serte~ Alınan Harici
ye Nazın von Ribbenb'op'un İtalya 
Hariciye Nazırına gönderdiği telgraf
ta Roma konferansında konuşulan 
meseleleri tavsü ettiği şekle ve mih ... 
ver devletlerile İngiltere matbuatının 
neş;riyatına göre Roma konferansının 

bilinçosunu şöyle çiziyor: 
• l - llfa°'ta, Akdenlrde ve şimali 

Afrikada müşterek bir hareketle in
ıllteoreye hücum edilecektir. 2 - ~liiş;• 
terek siytil .hedeflere aid meseleler 
lrfnde Yugoslavya, Yunanistan ve f5 .. 
panye meselHi vardır. 3 - l\.lüsta;.; .. 
bel hayıt ııahalaruun ıe,kllatlandınl · 
me51 ve emniyet altına alu:ıması hah• 
linde de mihverin hedefi, Afrikayı 
kendi nüluzlan altında bulunan Av ... 
rupanın bir müstemlekesi haline ko7· 
maktır .• 

TASV i R i EFK AR 

GÖRDtlNÜZ ~rtl YAPILACAK 
GÜZEL İŞİ, HAYIRLI İŞİ? 

Ebüzziya zade Velid, İstanbulun 
muhtelif semUerinde yoksul ilk mek
teb talebesi için açılacak altı clispan ... 
serden bahsederek diyor ki: 

·Süslü, fakat mevsimsiz birşey ya .. 
pıldığı vakit onu maı:ur, hatta lü
mmlu ıöstennek l(irt. .canını, ec
nebileri oturtacak bir yerimiz yok. 
hu da mı olmasın?· gibi çok boş. 
çok çocuk('a müdafaada bulunanlar 
ıörülür. BWm bilditimiz, bir ecnebi 
A'\TUpadan ,.rlip Sirkt>ci istasyo.nwıa 
inJnce evveli of'Adnki bakımsızlığı, 
sonra de brşısma çıkan yalınayak 
ç0<uğu görür. Onun Türkiye lle te
masta hasıl edeceği ilk kuvvetli in
tiba işte budur. O, bu intıba ile bi
rim en hRyatt, lttimai meselelerde 
gösterdiğimiz lakaydl hakkında bük· 
münü verir. Ondan sonra o ecnebiyi, 
isterseniz RthtJmdaki -Rumenynlı gar
sonlann hizmet ettiği. meşhur Job:n· 
ıaya, lsterseniz her hangi süslü ei
Jence yerine cötürünüz, rerek o ilk 
lntıbaı, gerek o ilk hükmü kat'a de
ii~tlrmez .• 

iK D A M 

PETEN FRANSASINJN ŞU 
. HALİNE BAKINIZ! 

Abidin Daver, Frensanm Almanya ... 
nın bir tek darbesile çökmesinin en 
mühim sebebinin manen çürümil' ol .. 
duğunu, bunun gün geçtikçe anla· 
ı:ııldığın, söylüyor ve diyor ki: 

.Almanya He İtalya, vaziyetten is· 
tlfade ederek Fran!'iayı, t.abiJ Peten 
Fnnsasını, İngiltereye karşı harbe sü
rük1c)'ebilirler. Bunun için de ona, 
sonradan tutm11mak üzere, ban vaid· 
lerde bulunabilirler, Böyle bir ihtl· 
nıal Avrupada deği l : (akat Akdeniz ... 
de ve bilhassa Afrikade, incilterenin 
başına yeni bir gaJle çıkarabilir. Fran• 
sa, henüz oıııulh imzalanmadıiı ve atE'•
siz ha:rb demtk olan mütareke hali 
de\.·am ettiği lçtn, bugünkü dilşman

lari le ittifak edip kendisini yegane 
kurlarabllecek devlet olan İngiltere
)'e karşı harbe «innek plletlnde de 
bulunur mu? Böyle birşey, lı'"ransa 

itin intihar demek olur .• 
Bu harb, alb gemının akıbetini ":ut:iı: ~=:::; ~ 1 * ÇOGALDIGll\llZ MUHAXK.'\K 

de tayin etmekle beraber, şüphe t ğı tamimde ~ • Ön~~?.zde·~- tefrinln yirminci pa _-
yok ki bu gemiler için açılmı.ş değil ... ~~~ü~lerin siyah olacağını Ôildırmiş zar gunu butiln memleket halkı hır YE N f S A B A H 
dir. Çünkü eA:er İngiJiz.ler bu gemileri ve kadınlar da hastanelerdeki hem ... kere daha aayılacak. Bu a&)'ım mua-
elde etmek isteselerdi Cebe!üttarıkta firelere benzemekten kurtulnluş;tur. melesi, sistemli ve esaslı bir su~ette AKDENİZ HA VZ-ASINDA 
yakalarlar veya Dunlarm aeçme&ine Ancak siyah önlük giymek daha mı 1927 senesinde yapılmıf, sonra 1~35 ve Hüseyin Cahll Yalçın, harbin siklet 
müsaade etmezludi. hoşlarına gidecek acaba? Bu kıvafet, 1938 senelerinde tekrar edilıTJşU. Bu merkez.inin Akdeniz. havzasına inti-
Dakar, şarki Afrikada ve İngiltereden onları orta mekteb talebesine beıı:ı~t~ yoklamalardan nüfusumuzun munta- katini, İn«iliz adalarına yapılan ta .. 
Hindı'stana, hatta Kap burnunu dola- k ., zaman erttığı anla,ılmıştır. Halli on arruzdan beklenen neticenin alınama-

miyece mı. f z1 b ı 
.. rak ,.rkj Akdenlze giden yolun il- bir sene içinde dört milyondan a a ması itibarile, pek tabii u uyor ve 

Havadisi okuyan bir arkadaşırrıı"Z: di ki 
zerindedir. Şimdiki hııılde Fransızların _Muhakkak, decli. Siyah önHik ka- artmışız. 'yor ': 
elindedir. Fakat yarın, öbür gün Al- d 1 dah h . d ktir Çün Yirmi beş gün sonra yapılacak yok- .l\ft.Sırı hakiki ve tam istiklS.le gÖ· 

1 b l ·verrniyecel ler! ın arın a oşuna gı ece - lamanın nü!u' ~·muzu 18 nlilyondan türecek biricik yol hn"'"1 yeni bir man ann uraya yu efl " ı kü bu suretle ya'° kırkı, elJiyi bulan ..... · · 
d in. ·1 =- al .. •ını tehdld • fa-la ııo··ster-•ı'ne ·u·'phemlz yok. Fa- müste \-li)·i tard i~in Jngılizl.er1e hali .. ora an gı.w:; muv~ .... · memur kadınlar lrinde kendir.~ bir .. .. ..... 5 " 

tın . ki lüm değildir l>le • kat bu ka"f\ mı·•. E•er yanıhRcımı•daki sane elbi rllğl yapmaktır. ltalyanlara e ıyece eri ma · mekteb talebesi zannedecekler bulu- & "·r-"' "ki" 
İngilterenin Dakar hücumunu haıır- k kom,uhıır kadar toprağımız ka!abahk kaflı ,·aUan ve istı al uğrunda mu-

' dı b nacağına inananlar olaca tır. olsa bu nu"fus 60 m"ılyon olacakhr. zaflerane ka.n dökmil.$ bir l\luır or· tayan General de Gaulle e yar mı u * TANZİFAT Al\IEU:Sİ 
tehlikeyi önletnek için temin edilmif Tanzifat amelesinin maaşı on bet BelçJka kadar kalabalık olsa bngün A- dt.iSU sonr11 lngill:de.rle çok daha tid~ 
1 kt. nadoluda 100 mı'lyonluL b'ı., nüfusun j di ve tea:lrll bir lısanla konuşma o sa gere tr. lira ı'ken beı lira •amnıedilmi•: yani . f\. • 

• ,. t kA üf tti" ı ·· ·· d"k. B s hakkını ka7.antr .• * BÜYÜK BAYRAl\ıf yirmi lira olmuş. Fakat bu bi~are!crin e <1S e sın gorur u - · · 

Bugün ·Dil bayramı• yapılacak ve 
dil ink113bı tes'id edilecek. Bayrama 
bütün milletin iştirak etmesi lizımdır; 
ederse bayram olur. Halbuki dil in
k.ı18.bı yalnız Halkevlerinde ve mahdud 
bazı geneler tarafından tes'id edilece
ğine göre buna merasim demek da~~ 
doğrudur. Böylece bayram kehmesını 
iptizale uğratmamış, hakiki ve mlllt 
diğer bayramların kıymetini küçült -
memiş oluruz. 

Esasen bizce dil ink.ılAbı henüz ta 
mamlanmamı,tır ve bu inkılib Adeta 
bir tereddüd, bir kararsızlık içine düf
müştür. Dil inkıl3bı ile alikası olma
yanlar arasında değil, hatt.A onun a
lemdarları arasında bile eski dile doi
ru bir temayül var. Bi2 bu ternayülün 
bir karar ve içtihad mahsulü olma
yarak inzibatsızlığm ve lılkaydinin e· 
oeri oldujuııa kaııilz. Türk dWııln bir-

Taçları •• Tahtları unutturan bUy • k ıı•k ••• 
Heı filminde bın neşe. Her eseri nde bir heyecan yarat an 
Sevimli Fernan ı Gravey • Güzel J ean Blondell 

Bu akşam LALE sinemas!~da 
San'•t kudretl erinin en müke mmel eserlerını 

yaşataca klaıdır. 

KRAL AŞKI 
"FRANSIZCA,, 

Müzikten ate, .. Neş'eden kud• et .. Aşktan il ham alan 
eşstz şaheser. 

Hususi ilave: Jut·a.. Den iz muharebesi Türkçe 
Numaralı yerlet in t vve·deo k apatılmas ı r;ca olunur. 

Tel: 43595 



iş köşesi 
TAŞRA: 

Devlet Demiryo11an umum 
müdürlüğii Esltişehirde yeniden 
kurulan orta dereceli çırak mek
tebi için 1 - Türkçe, 2 - MeUıma
tik, 3 - Tabii bilğiJer (fizik, kim
ya, tabliye), 4 .. Tarih. Coğrafya, 
Yurd bilgisi, 5 - Jimnastik öğret

;) menleri alacaktır~ İsteklilerin 
1 Devlet Demiryolları zat işleri 

~·) müdürlüğüne müracaatleri. ~ 

! Dikili Belediyesinin 75 lira ay
lıklı inşaat fen memurluğu mün
haldir. Talib olanların ev~akı 
müspi~lerile Dikili Belediyesine I 
müracaatleri. 

Maliye Vekaleti merkez teşki- (ıı 
,1 Iatırun 13 üneil dereceye kadar 

maaşlı ve muadili ücretli memu
riyetleri için 10 birinciteşrin 940 ( 
perşembe günü saat 14 te bir ( 
müsabaka imtihanı yapaclltır. 

Talihlerin 9 birinciteşrine kadar . 
Vekilele müracaatle kabul kart- , '(ı! 
lannı almaları. ~ 
~ """""" 

Muhtelif mübayaatlar 
Milli Müdafaa Vekileti hava 

ısatuıalma komisyonu 300 ton ben
zin alacaktır. Pazarlık 1110 '940 
Salı günü M. M. V. hava satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Talihlerin müracaaileri, 

Gümrük Muhafaza Genel Ko
mulanlıp htanbul levazım l -
mirliği u:tınalma komi3yonu 9 bi
rincitefriıı çarfarnba günü saat 
15 de açık eksiltme ile 3250 gi
yim beygir nalı alacaktır. Ta -
liblerin Galata Mumhane caddesi 
İbrahim Rıfat hanındaki komis
yona müracaaUerL 

fst.anbul Posta, Telgraf ve Te
lefon müdürlüğü (200,000) aded 
tahta etike~ ( 4000) metre Ame
rikan bezi, (1500) kilo da İngiliz 
bükiiniü sicim alacaktır. Eksilt
me Büyük Postanenin karfJ.Sın

dakl Valde hanının ikinci katın
daki idare umumi depo muha
libliği odasında toplanacak alım 
aatım komisyonunda yapılacakhr. 
Talihlerin mezk.Ur komisyon ida
re kalemine müracaaileri. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 
pazarlıkla f&l'tnamesi mucibince 
iki aded elektrik motörü sabn 
alacaktır. 27 /10/940 cuma günü 
saat 16,30 dadır. İsU!klilerin Ka
bataşta levazım ve mübayaa fU
besindeki alım satım komhıyo • 
nuna yüzde 7,50 güvenme para
larile birlikte müracaatleri. 

• 

l
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~ RADYO ~ 
~11111111ımu11111111111111111ınıııııııııııııı11mııııı1111111uııı~ 

Bugünkü program 

18 Saat ayarı, 18,05 Müzik: 
18,4-0 Caz, 19,10 Müzik, 19,45 

(Pi.), 
Saat 

ayarı, haberler, 20 Temsil: En kes
kin siliıh, 20,45 Müzik: Dinleyici la· 
tekJeri, 21,15 Konuşma: (Sıhhat sa
ati), 21,30 Radyo gazetesi, 21,45 Or-

kestra: P. J. Çaykof!>ki: 3 üncü men-
Ioni, 22.30 Saat ayarı, haberler, bor

sa (fiat), 22,45 Cazband: (Pi.), 23,25 -

23,30 Program. 

ABONE ŞARTLARI "\ 
Türkiye için : 

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

Yabancı memJeketler için: 
Altı ay !ık 850 K urt1f 
Bir senelik 1600 

lmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyab idare eden 
Yazı ifl•ri Müdürü : 

Cemal Hakla SELEK 
Basıldıi!ı yer: 

\ Cumhuriyet Matbusı 

Bu güzel ne,'eli gülen resmi 
tanımayan "Var mıdır? BU.tün 
Türki)·enin biricik Nimet abla~ı .. 
Binlerce ki'iyi zengin etmiş ,.e 
büyük ikramiyeleri kazandırarak 
huJyaJan hakikat yapmıı;;tır. Siz
ler de henüz hatırlardan (ıkn1:1.
) an 30 ağustos zar er bayraınınm 
60,000 liralık büyük ikramiyeıı;ini 
kazandıran bu uğurlu elden bi
letlerinizi alarak saadete kavu1:un. 

Adre!>: Eminönü Tramvay cad

desi numara 29 - 31 

HAKiKAT 

İL .i G 
Ütüncü tertib plin.ının üçüncü ''e son çekilip 

'1 ilkteşrinde ADANADA yapıJacak · 

Pamuk • • 
sızın ADANA memleketi 

de 
İkramiye 

Ad•d 

1 
1 
2 
4 

10 
80 

400 
4,000 

20,000 
20.000 
44,498 

taliinizi ağ artır 
İkramiye m.iktan 

Lira 

60,000 
20,000 
10,000 
5,000 
2,000 
1,000 

100 
10 
5 
4 

Yekun 

İkraınlye tutan 
Lira 

60,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
80,000 
40,000 
40,000 

100,000 
80.000 

480,000 

26 Eylul .~_.,... 

Türk Matbu•t Teknisyenleri Birliği Niıamnamesi )1 
al ,,·e 

Madde 1 - Cemiyetler kanunu mucibince hükümetln 84 nurnar 1 altın• 
kAnunusani 132S tarihli tasdi.itile (Mürettibini Osmanlye Cf!miyeti) na.~ (fi.irk 
da teşekkül edip 28 kinunuevvel 338 tarihinde toplanan kongre k~~ı e toP!J~ 
~Iürettibin Cemiyeti) namını alan cemiyetin i!>mi son 15/5/939 tarıhind; taft-'1ll 
nan kongre kararile (Matbaa İşçileri Birliği) namını alınış ve 14 5 93 urtişt;.; 
kongre k~rari1e de (Türk Matbuat Teknhıyenleri Birliği) ismini ~abul .. :.ı,ıeıı. 
Merkezi Istanbul Ankara caddesi Adalet han~nda 21 No.lı dairedir. _rJu sısd&'· 

1 
J\.fürettib Tahir, l.:türettib Hayrullah Hayri, 14ürettib Abbas, Müretü~ tın 11· 
\h1:üessislerin L~im ve ııöl)y adı ve adresleri b4.lunamamı.ştır, zira hepS1 uı 

1 mandanberi"terkihayı:ı.t etmi'.'llerdir.) dolf". 
l\fadde 2 - Türk Matbuat Teknisyenleri Birliğinin maksad ve gayesi 

dan doğruya içtimai yard1n1dır. 
Madde 3 - Birlik siyasf'tle uğrqmıyacaktır. " .. .b tfı).'tt 
Madde 4 - Yalnız matbaa itlerinde filen çalışan sa.n'atkar (muretti~1 b,'

neci, matbaa operatörü, mücellid, çinkograf vesaire) den kanuni f8l" 
olanlar birliğe aza olabilirler. u.atıP-~ 

?.fadde ~Birliğe giren her azanın nizamname hükümlerinin kabul ve 
senedini imza etmeleri şarttır. . . ~ 

Madde 6 - Her i~l dilediği zaman birlikten lstüa ederek çıkabilir· 
!:ıkarken her hangi bir tazminat ve bir hak lstemeğe hakkı yoktur. ,.,·,tJ 

Madde 7 - Azadan birisi matbaa işlerile alakadar olmayan diğer bir 
intisab ettiği günden itibaren birlikle alikalan kesilmiş addolunur. bitn• 

Madde 8 - Birliğe karşı maddi manevi bir suihalleri görülenler veY• ~· 
ğin parasını, malını suilstimal veya nizamname maddelerini ihlil edeni~ uıe:f 

1 kında üçü heyeti idare azasından üçü heyeti umumiye aza~ından ol.rn• btiJl~ 

1 

teıJekkül edecek hakem heyeti marüetile keyfiyet tetkik edildikten s0n;.c 1' 
irtikAb edenler hakkında hareketin derecesine göre ihtar, muvakkat )ı;eJS"5'1 
ilırac R:ibi muamele yapılır. Ve gene cürmün derecesine göre ayrıca mıh 
de müracaat edilebilir. ttııd' 

Madde 9 - Hakem heyeti az.ası aşağıda gösterilen kararlan tttiba1 e 
salihiy~tlidirler: JJi jbl' 

A) ihtar ki hareketin birlik menafiine uygun olmadığını hatırlatın•~ JJ'I~ 
rettir. B) Muvakkat ihrac ki üç ay müddetle birliğin a.zasına bahşettiği~.,.
yardımlardan mahrumiyettir. C) Thrac ki kaydı terkin olunup bir daha :r~ 
aza kabul edilmemektir. D) Aleyhinde üç defa ihtar karan alan azanın 
alakalan kesilir. w!!li' 

Madde 10 - Birlik aleyhinde bulunan ve tefevvuhatta buluna~ 1l"C , 
Ü(Üncü tertibin bundan e~·elki çekilişlerlnln her birinde (24l 00) kararlarına riayet etmemeli ltiyad edinenler idare heyeti kararile b 

H t N f M .. d" ı•• IJ 
11 d li:a dai'ıtılmıştır .. 7 birindteşrin ke,-ideslnde (480,000) lira yani enelld ilır lun tar ~ı a ay a ıa u ur ugun en : çekill•lerin lki misli ikramiye teni •dilecektir. a~~dde~...:. Azanın birliğe vezeceği aidat ayda kırk kuruıtur. Bunu ıl> 1 

Bü)·ük ikrami)"e (40,000) den (60,000) liraya çıkarılmış, ayrıca veya mutemedi vasıtasile cemiyete verebileceği gibi bunu taksitle ba.ft.a 
1 - Viliyetimlz hududuna Mürselek, Harabe kilise, Düsturiye, Kızılged.ik, (20,000) liralık ikint'I büyük bir ikramiye ilAve edilmiştir. )turuş olarak da verebilir. 

Ordukapı, 419 numaralı Bedirhun. Şakhore, Dürrürahban, Hamamkapı, (10,000) liralık ikramiye bir tane fazlala$hrılmıs, ilci tane (4,000) AİD • .J 
Yeniköy yolçatı, Telköprü, Karababa mevkilerinde 13 aded portatif lirA yerine dört tane (5,000) lira konmuş, (2,000) liralar üçten ona (1,000) AT TOPLMIA iib,p-~ 
Gümrük memur karakolu inşaab kapalı zarf usulile ebiltmeye ko- J.iadde 12 - Birlik azasından toplanacak olan aldat: Birliğin resrn.t ~..,; 

liralar k .. ktan seksene. (100) liralar da (200) den (400) e çıkarılmıştır. zıh diP ~~ ~ 
nulmuştur. Döi-t liralık tam biletle plinda yazılı ikramiyelerin tamamını, iki ile mutemedin imzasile Ye üz.erinde: cild ve yaprak numarası ya ,.si 

2 - Eksiltme 111·10 940 cumwun·· u·· saat 11 de Antakyada Naba mü- . 1 ufak makbuzlar mukabilinde toplanır. Bu makbuza azanın ismi, nuınıJ' ,..,, · liralık :rarım biletle de bu ikramı:re erin yansını kazana~ilirsinlı:. l c.ı<~ • diirlüğü odasında müte" · Komisyonca yapılacakbr. mesleği, çalıştığı. yeri ve hangi ay veya haftanın aidatı olduğu yazı a ~~"" 
S - lsteyenler hususi tartname ile pi-oje ve evra:fh keşfiyeyi .. 97,, kurut l1adde 13 - Bu tahsilitı yapan mutemed topladığı parayı iki gün 

51 
,.,. 

bedel mukabilinde satın alabilirler. ( ~ Birlik 11,fuhasebesine tevdi ederek gene üzerinde cild ve yaprak n~':"' ~· 
4 - Bu işin ke$if bedeli ·19481. lira ·67> kuruştur. lslanbul Belediyesi ilanları zılı ve dip koçanlı ve birliğin resmi mühüril• temhir edilmiş ve katibin ..J 
5 - Muvakkat teminat cl461.t lira cl3• kuruştur. \;m; _ !ınt taşıyan kasa makbuzu mukabilinde kasaya yatınlacakbr. ki '1 .. 
6 - Talihlerin ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer inşaatı başar- Madde 14 - Birlik kitib ve kasadarınd.!ln borc para alınak: vele\' 

dıklanna dair evrakı mtisbitelerile birlikte Vi18.yete müracaat ederek Taksim - Sıraserviler caddesinde yapılacak kanalizasyon inşaatı kapalı dahi 1sa k t'" ktır .J 
zarf usulile eko:ıiltmeye konulmuştur. Ke,if bedeli 12572 lira 80 kuruş ve ilk 0 a ıyen yasa · JP'.ı 

alacakları ehliyet vesikasını 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırla- teminab 943 liradır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık: işleri genel, hususi ve :r.:tadde 15 - Haricden ne suretıe olursa ohun birliğe yardımda bu S\I ~ 
yacakları teklif mektublarını ve bunlarla birlikte teminat m~ktub veya isteyenler serbesttirler. Ancak bu para teberrü diye kaydolunacakU!· 
makbuı.larını ve Ticaret Odası vesikaıonı ihale atinü saat 10 a kadar fenni tartname1erile proje, keşif hulbası ve buna müteferri diğer evrak 63 di k 1 •. '- 1 alı kbuzl 1 lın 

I">- kuruş mukabilinde Fen İşleri Müdürlüğünden verilecektir. .. P oçan ı museıne numar ma ar 1 a ır. 
Komisyon riyasetine makbuı: mukabilinde vereceklerdir. ( · 1\1 k be t4 

cilcm (8807) İhale 30. '9/940 pazartesi gun" ü saat 15 tc Daimi Encümende yapılacaktır. Te tiş ve ura a ·~lttf Postada olan ge · eler kabul edilmez. lrfadde 16 - Birlik, hesab ve muamelatını her zaman hüktimetin ~u· ~ :============================ .. - Talib_Jerin ilk teminat makbuz veya mektublan, ihale tarihinden 8 gün evvel bit ~ F r .. l ri M·'d'· r•W'" ·· tJ al ki f 1 hli t 940 lı aid murakabesine açık bulunduracağı gibi azalardan seçilecek üç kişilik /Y'. .r · .
1 

I "\ ~n ~ e u ur ~une. muracaa e aca arı enn e . ye ve . yı na murakabe heyeti de her zaman ve her dakika hesab vermeğe mecburd~:ıt: f4 

Marmara Üssü Bahri K. 

{ Deniz Levazım Satınalma Komis. yonu 1 An arı .) Ti ıcarot Odası ".eoıkalarıle 2490 nalumar~h. kanunun tarılatı çene:ınde .ha•ır- ı eden aza istediği zaman birlik hesab ve muamelatını her zaman t• ..... 
'- ayacakları teklif mektublarını ih e gunu saat 14 e kadar Daimı Encümene k t 

1 
d b'lir 1" 

1 . ,, dır (864l) on ro e e ı . ,d.,. 
Clrui 

Makama 
Tel tebriye 

Satınalma Komisyonundan : 
Kilo.ıru Tahmini fiatı 
16950 Kuruş 

2085 25 

19035 

Tutan 
Lira K. 
4758 75 

1 - Yukarıda miktan yazılı iki kalem yiyecek madüeleri pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 28 eyl0.1 940 cumart~si günü saat 12 de İz.mitte Tersane 
kapıs.ındaki Komlııyon binasında yapılacaktır. 

2 - İşbu maddeler bir veya ayrı ayrı taliblere verilebileceğinden temi
naUarı ihaleyi müteakib takarrür edecek bedeli üzerinden % 15 nisbetinde 
alınacaktır. 

3 - İsteklilerin kanunun imtediği vesaikle birlikte muayyen gün ve s<tatte 
Komisyon Başkanlığına müracaatleri ilin olunur. (9158) 

verme erı ldZlm • Madde 17 - Birlik varidatını tezyid maksadile hükWnetin resıni "';;r. 
""""""' sile müsamere, konser, balo ve vapur tenezzühü gibi eğlenceler yapıta ~ 

Suadiyede Şaşkınbakkalda Karakol, Kokarpınar ve Tonoı.lu sokaklarile Madde 18 - Birlik usul ve kavaninl mevzuasına tevfikan gaı.ete 
Yeniköseleci sokağında yaptırılacak: f()Se inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. mecmua çıkarabilir. ~ 
Keşif bedeli 6372 lira 66 kuruş ve ille teminatı 447 lira 95 kuruştur. Keşif ve Madde 19 - Birlik varidatını yüzde kırkı içtimai muavenet faslın"• . .,, 
şartname Zabıt ve 11.fuamelat Müdürlüğ:ü kaleminde görülecektir. İhale 30 ·9/ yirmisi birlik idaresinde z.arurl masraflara (icar, kırtasiye vesaire gibH_.

1
),bJ 

940 pazartesi günü saat 11 te Daimi Encümende yapılacaktır. Talihler~ tik yirmisi kültür sahasındı:ı.lti masraflara tekabül etmek üzere ayrılır. ~fl.l"di.r' 
teminat makbuz veya mektubları, ihale tarihinden 8 gün evvel Fen lşleri yüıde yimisi de birlik kasasında hıfzedilir. Heyeti idare lüzum gördüiil ti 
~Aüdürlü~üne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret büt!:ede ve fasıllarda münakale yapar. ~ 
Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. I )iadde 20 - Kasadar idare heyetinin knrar verdiği mlktar para)'l > ~ 

(8640) alıkoyar, müte~kisi milli bir bankaya rela ve kasadarın in1za!'i1e 'C ,~14 

'::;;::=::::::===============;;;;:;;;;;:;;:;:=:;;;;;;;;;;;;;:;;:;:=::;;;~ Madde 21 - idare heyetinin kararı munzam olmadan hiç bir kirn5e ;I r. -...\ bir mantim sarfedemez. Birlik parasının zayiinden idare heyeti taftl 

'Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
l isi. Komutanlığı Salınalma Komisyonu ilanları ) mes'uldür. . İçtimai yardımlar ol~ 

- Madde 22 - Hastalık dolayısile ça1ışa.mıyacak azaya müessese halta ~ 
Askeri ihtiyac ic:in 29,,91940 günü saat 10 da Fau'"rlıkla elli ton makama nıüddetçe tam gündeliğini' verditl takdirde birlik kasasından muavı!nt1 1~ satın a1macaktır. Muh~mmcn bedeli 12500 liradır. Şartnamesi her gün Ko- 1 r.ıez. Yalnız Birlik doktoru temin edilir. Hastalığı müddetçe mensı.ıb 0 ıf' 

mi!>yonda görüle!bilir. hteklilerin belli gün ve saatte yüzde on bet temi- müessesPce: hiç bir yardımda bulunulm•ua birlik kasasından tıafUd• 
Clnıl 

Harici elbise 
Gemici elbisesi 
Beyaz elbi.e 
Kasket 2 beyaUle 
Kaput 
İt tulumu 

Fotin 
Listik gpor ayakkabı 
Terlik 

Beyaz PoPlin gömlek 
ild yaka ile 

Fild•koa fanil& 
Patialca don 
Çorab 
Mendil 
Liciftrt yün fanill 
Pamuk aUet fanilisı 
Spor pantalonu 
Siyah kravat 
Havlu 
Hamam havlusu 

. ·- • 
Miktan 

160 
48 
30 

130 
48 
l!O 

260 
160 

80 

650 
650 
650 
780 
780 
80 

160 
160 
260. 

160 
100 

. .. 
Fiah 

LiraK. 
Takım 22 00 

• 18 00 

• 10 00 
Aded 2 50 

• 17 50 

• 5 00 

Çift 8 00 
> 2 30 

• 1 90 

Aded 1 60 

• o 90 

• o 40 
Çift o 40 
Aded o 13 

• 3 50 

• o 50 

• o 60 

• o 55 

• o 45 

• 1 90 

1 -Mektebimizin talebelerine lüzumu olan cim ve miktarı 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Ortaköyde Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Koml5yonunca yapılacaktır. 

....... 
B•doli 
LiraK. 
3520 00 
864 00 
300 00 
325 00 
840 00 
400 00 

6249 00 

2080 00 
368 00 
152 00 

2600 00 

104-0 00 
585 00 
260 00 
312 00 
101 40 
280 00 
80 00 
96 00 
91 00 
72 00 

190 00 

3107 4-0 

Muvakkat 
tem.inat 

LiraK. 

4ô8 68 

195 00 

233 06 

• Eksiltme 
,.kli 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 

Açık eksiltme 

İhale günü 
ve ıaaU 

7 110 940 
Saat H 

7/10/940 
Saat 15 

7/10/940 
Saat 16 

ve fiailan yukarıda yazılı ef)'alar ayn ayrı üç tartname 

Müdürlüğünde 7110/940 tarihinde toplanacak Satınalma 

3 - Bunlara aid nümuneleri ve eartnameleri görmeği arzu edenler Mekteb Muhasebesine müracaat etmelidirler. 
4 - Eksiltmelere iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ıp.rUarı haiz olma.lan lizımdır. 
5 - Kapalı zarf usulile elbise ekailtm6ine 1'tirak ede ceklerin sörii geçen kanunun 32 nci maddesi tarifatı daire

linde zarflarını ihzar ebneleri ve bu tekemmül etmit zarfları eksilbne saatinden bir saat evveline kadar Ko
misyon Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri 1.hımdır. Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler kabul 
edilmlyecektir. . 

6 - Eksiltmel•re iştirak edeceklerin yukarıda yazılı mu vakkal teminatlarını lsL Yüksek Mektebler Muhasebecill
line yabrdıklarını gösterir makbuzlarını veya banka mektublannı ve Ticaret Oduının 1940 yılı belgelerini 
Komisyona ibraz etmeleri lizımdır. (Kapalı zarf ek ailtmesi için bu vesaik zarflara konacaktır.) (8083) 

rum, olmaz mı?. 
•- Yarın sabah sekizde yazıhanem

de bulunmam !Azım. Beni dokuzda ev
de bulamaz.sın. 

Charley dostuna veda ederken: 

natlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmelerl. kuruş verilir. ~ 
(9010) Madde 23 - Mü.,se•oden yardım gören hastalara birlik kaıasınd"" 

- ~~~m~~ ~ 
Askeri ihtiyac için 30/9/940 günü saat on birde pazarlıkla 1500 aded ka- \ Madde 24 - Hastalara yapılacak maddt muavenet birliğe müracaat ~ 

ravana satın alınacaktır. Muhammen bedeli 6375 liradır. Şartnaml!si her gün 1 den itibaren başlar, muavenet görmek isteyen azanın doktor raporu ibraz~ 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beş temi- şarttır. idare heyeti rapordan şüphe ettiği takdirde hastayı birlik doİ' 
naUarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komi!yonuna gelmeleri. muayene ettirecektir. ti; 

(9078) .. ~adde 25 - Hastaların muavenet şrörebilmeleri i~in aidatlarını f11t:l~eı'; 
lltNW ödem!.$ bulunmaları f8rttır. Dört aidatt;,n fazla borcu olanlar birliJdeO 

_ . . , , . .. d 1 k1a 50 b"'yük' 1 suretle olursa olsun kat'iyen yardım ~Oremezler ~ 
Askerı ihtiyac içın 30 9 940 gUnu saat 10.30 a pazarı u , I M dd 26 _ B' l'k h d . . ktit ~ ( 

25 küçük yemek kazanı satın alınacaktır. Ş:ı.rtnamc"Si her gün Komisyonda 1 •• a e iw• ~ 1 asta .. azayı t~ avi i~ın ~oktor te~ln ed~e kaô>P.J 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatw yüzde on beş teminatlarile birlikte ~~s~Ade et~ gı ta;dğırde us~lune te.vfıkan k bır dıspanser, bır revır ~e 

1 1çırr Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komi"}'onuna gelmeleri. (9079) çı lıerınekmt 1 sus 0 um evı ve işçı çocu larına mahsut bakım ev er i 
~ ça şaca ır. . . . . .. .. ôtl! 

Madde 27 - Bırlık azasından her hangi hırı mesleki faaliyet yuıu~ e V. 
Askeri ihtiyac için 28/ 9.1940 günü saat 16 da pazarlıkla on beş biner kutu devam edemi:vecek derecede hasta ve ihtiyar olduğu sabit olursa bir~ dl~ 

ayşekadın ve türlü, yaş sebı.e konservesi sabn alınacaktır. M~hammcn bedeli 1 ~eti nazarı dikkate ahnArak derecesine göre ve bütçenin nisbeti dafıih.fl t;1 
14400 liradır. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli 1 gıbi malO.Ilere aydıf (500) kuruş verilecektir. Bu mlktar gene bütçe rıiS IJ 
gün ve saatte yÜzde on bet kat'i teminatıarile birllkte Fındıklıda Komu!::1nlık j göre (2500) kuruşa kadqr tezyid edilebilir. t"', 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9132) , 1.fadde 28 - Birlik auısından ölen arkadaşların ailelerine tekfin ve b"~ - ı masrafı olarak defaten (:tsoo) kuru, verilir. Cenaze parası azanın ana. b' ~jı 

ve çocuklannın birinin vefatı vukuunda yapılır. Ancak bu yardırıı ~ rıılf" 
Askeri ihtiyac için 1 birinciteşrin 940 günü saat 15 te pazarlıkla branda be- tevdi edilecek evrakı müsbite He kaimdir. E kı ·· bit · "b z ede 

• b k ··rtüs·· tı lın ktır Muh bed !' d .. t vra mus eyı ı ra ) z~den 1~ a.r.a a, 12 e~za o u &a n a aca . ammen e ı or lere yardım yapılamaz. . . ,,-., 
bın alb yuz yırm1 beş lıradır. Madde 29 - Birlij:e aidatını muntazaman ödemi~ bulunan azadan bı~~ 

Şartnamesi her gün Komb•yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saAtte sun'!. t.~ksirl olmadan işinde~ çıkarılırsa ve yahud işsizlik dolayısile iş b~Oif 
yüzde on beş teminatlarile birlilcte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis- sa bır1ık. muavenet olmak uzere ailesi efrAdt nal.Bn dikkate alınarak k .. ti> 
yonuna gelmeleri. (9167) yardımda bulunur. Miktarını idare heyeti kararlaştırır. 'f.' 

Devlet Demiryolları i. U. Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli (570) lira olan 1500 Kg. toz sabun (7/10/940) pazartelİ 

günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon ta
ı·afından a!:tk eksiltme usullle satın alınacakbr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (42) lira (75) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Ko
misyona müracaat1eri llıımdır. 

Bu ite aid prtnameler Komisyondan parasız olarak daAıtılmaktadır. 
(8922) 

·- Mister Morgan'ın kat'i emirle
rine göre, en mUstaceJ ve mübrem 
işler mW:tesna, kendilerine telefon e
dilmiyecektir. 

c- Çok müstacel ve mübrem bir iş 
mevzu bahis. Hanii numarayı isteye-

halde, lUtfen telefon numarasını ve· 
rin! 

Parker derin reveranslar ve gülüm-
semelerle: 

liadde 30 - .~irlik esas gayesi içtimai yardım olmakla beraber azal~ I 
seviyelerini yukseltmek için bir kütüphane te!l:is edebilir. 

.. ~adde. 31 -. Azalarının beden kabiliyetlerini yükseltmek için ıuzuı" I 
duğii takdirde bır ~r kulübü de te•iı edebilir. dıll 

Madde 32 - Bırlığe yeniden intfsab edenler altı ay müddetle: ırı• f 
dım göremezler, ancak birliğin manevi müıaheretine mazhar olabiJirtet·~~ . . 

Madde 33 - Askere ~den azanın ac:ıkerlik hizmeti müddetif1CbİJ' ·'1 
n:-ıuafhr. AskerJik müddetince ne kendisi ve ne de ailesi efr•d.1 

1 " 

maddi yardım aöremezler, ancak au askerden geldiği zaman aidatıP /. 
meğe başlar. çt ·~ 

Madde 34 - Hastalıktan devam eden aza hasta oldukları müdde~t'( 
vere.metler. Ancak bu şekli birlik k3tibine ihtar ederek birlik muhil· ti"' 
deki aidat defterine kaydettirmeleri şartb.r. Aksi takdirde aidatlatl 
rakılmı, olur ve binnetice azanın hakları kaybolur. 

Umumi Heyet lt;timu .J 
Madde 35 - Birliğin en yükselr makamı umumi heyettir. 1cotıfJ 

Uç a •- Pekala, dedi. Öyleyse sekizden 
önce uğrarım .. Kim bilir, belki bir ça
resini buluruz. .. 

liın'!. 

Upğın çehresi bir heykelin YÜZÜ gi
bi hissiz ve lake.yddi: 

·- Hanımefendi, Beyefendi! Buyu -
runuz, oturunuz Efendim!... İıtirham 
ederim rahatınıza bakınız .. Bendeniıe 
bir dakika müsaade buyurulursa gidip 
telefon numarasını getireyim. Mister 
Morgan'ın bu sabah bırakbğı telefon 
numarası içeriki odada,_ 

Madde 36 - Umumi heyet içtimaı senede bir defa toplanır. lhJ \1 ~ 
birlik idare heyetinin bir senelik faaliyet ranoru ve hesab plAnçOS~): "'J 
eder. İdare heyetini ibra eder ve gelecek seneye aid' bütçeyi W ~ 
yeni idare heyetini seçer ve lüzum gördüğü t.akdirde nizamnamede / 

yapar. . . bİl~l -.., 
Madde 37 - . idare heyeti, heyeti umumiyenin kararlarını ve j ~ 

JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Sular çekilmif oldujund.ın mabud
ların buJunduğu yeri ve hazine oda
sını bulmakta zahmet çekmediler. A· 
nahtar kulağın içinde tekrar çcvn -
lince bafka bir duvar yavat yav~ 
yükselmeğe başlacb: Mayaların aöz 
kamaıtlırıcı hazinesi bütün taıtaasile 
ortada duruyordu. ............ 

xvııı 
Meı'ud bir netice 

Regan'ın arkadatlan ona pek haklı 
olarak •Wall-Street kurdu• diyorlar
dı. İhtiyar kurd bir çok defalar Nev
yorkun finans muhitlerine panik sal
mış ve her defa51nda milyonlarca do
lar kazanmtftı. 

Franciı Morgan1ın ifl;lsını hazırlar
ken de hem milyonlar vurmak, hem de 
.wall·Street aslanı• denilen Rikardo 
Henry Morgan'dan yani Franclı'in öl
müt babasından intikam almak isti -
yordu, Zira, .. alıtında bu adamla ~ok 
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mücadele etmiş fakat mağlO.biyetten 
mağlôbiyete yuvarlanmı,tı. 
Francis, cidden feci bir vaziyete düş
müştü~ Bir iki gün içinde illi.sına mu
hakkak nazari1e bakılabilirdi. 

Delikanh mekteb arkadaşlarından 
ve en samimi dostu bulunan Charley 
Tippery'yi ziyarete koştu. Belki bu ü
midsiz vaziyette ondan bir yardln1 gö
rebilirdi, Çünkü Charley'in babası 
Nevyorkun en zengin mücevherat 
mağazalarının sahibi idi. 

Charley, dostunu büyük bir aliıka 
ve samimiyetle dinledi. Fakat babası 
söz anlar adamlardan değildi. Kirl"seye 
i timad etmez, her işinde yüzde beş 
yüz garanti isterdi. 

Charley arkadaşının ellerini tuttu: 
c- Aziz dostum, dedi. Babamın ne 

mal olduğunu bilirsin. Elimden gelen 
her şeyi yapacağıma emin ol. Fakat 
netice bilmem ki bizi sevindirecek mi? 
Ben başka yerlere de: baş vuracağım. 

Yarın Hbab dokuzda selir aenl bulu-

............ 
Ertesi sabah Francis'i 

dırdılar Yazıhanesinden 
ğırıhyordu. 

yedide kal ... 
alelicele ça-

Charley Tippery henüz ıelmemişU. 
Saat sekize yaklaşıyordu. 

Parker karşısında, seyahat elbisesi 
giymiş ve yüzleri günette yarımış bir 
delikanlı ile bir genz kız görünce ea
,ınru..ş kalmıttı: 

•- Beyhude ısrar etmeyiniz efen
diın, dedi. Mister Mora:an evde değil
lerdir. 
Sağ elindeki ağır bavulu ıol eline a

lan Henry sordu: 
•- O halde nerede? Kendisini 

•Pronto• görmeliyiz. ·Pronto. derhal 
demektir. Evet, dıerhal görmek istiyo-
ruz. 

- Siz kimsiniz?. 
•- Ben Mister Morgan'm 

adamıyım. Ya ılı?. 
en emin 

Henry, etrafındaki ihtişama hayran 
hayran bakarak: 

- Benim de soyadım Morgan! dedi. 
Kütübhane salonuna girdiler. Deli -

kanlı sordu. 
•- Francis şu anda nerededir?. Te

lefonda hanti numarayı .,ayım 11 

• 

· •- İlkin ne ısöyleyeceğinlıi bana 
bildirin! dedi. 

Henry bavulu bıraktı. Uşağın üstü
ne atılıp heri!i güzelce pataklamaktan 
başka çare yoktu! 

Leonsia m8.ni oldu: 
•- Ona meseleyi söyleyelim! dedi. 
•- Söyleyeceğimiz.e, bavulu açıp 

gösterelim, daha lyl .. 
Ve uşağa döndü: 
•- Yaklaşınız.! dedi. Beni iyi dinle

yiniz, Bay uşak cenablan! Biz buraya 
fevkalade mühim bir İf için geliyoruz:. 
Efe.ndinizi ifl8ıstan ~urtaracak olan 
milyonları getirdik. Işte, şurada, ba
vulun içinde ..... 

Parker, son sözler üzerine geri ge
ri çekildi. Bu yabancı ziyaretçilerin 
ya akıllarından zoru vardı, yahud ~a 
cani idiler. Acaba, bavulda ne vardı? 
İhtimal dinamit. .. 

•- Yakla,ınız! 
Henry, kaçmak üzere bulunan uşa

ğın yakasına yaptfBrak bağırdı ve blr 
eli1e de bavulu açtı. Bavulun içinde 
işlenmemif bir yığın kıymetli mücev
her pırıl pırıl yaruyordu. 
•- Şimdi kanaat ıetirdlnlı mil O 

Parker, kütübhaneden dışarı çıkar 
çıkmaz saniye kaybetmeden kaply• bir 
uşak dikti. Diğer hizmetçileri de üst 
kattan sokak kapııına kadar ııraladl. 
Kendisi de en yakın palis merkezine 
telefon etti: 
•- Evet, komiset Bey! İki deli, ya· 

hud katiL Derhal yetışlnll.. llunl.r 
her teYi yapabilecek insanlara benzi • 
yor ... Bafımıza bir feliket gelmesin ... 
Evet, efendim .. teş:ekk:ür ederim, efen
dim ... 

Bu sırada Charley Tippery de kapı
dan içeri giriyordu. Kütübhanenin ka,: 
pısında nöbet bekliyen uşak Charle~ 1 

efendisinin en samimi dostu sı.{atıle 
yerlere kadar eiilerek kabul etti. 

Charley geniş salonda ilerllyerek 
iki yabancıya yaklaştı. 
Güneşten tunc rengini almış çehre

leri ve seyahat elbiseleri ile iki ya • 
hancı ona Parker'e olduğu gibi emnl .. 
yf!tsirlik telkin etmemi4; bilikis me
rak ve teceuüsünü uyandırmı,tı. 

(Arbm nr) 

zamnameslni tatbık eylemekle mükelleftir. ~ 
Madde 38 -:- Tahaddüs eden meseleleri müzakere etmek için i~~ tP ~ 

lüzum gördüğü takdirdt ve yahud azalannın be,te biri t.aleb et® ~ ~ 
gene heyeti umu~iyerun içtimaya dıvet edilmesi mecburidir. pl-11 '"f \ 

~d.de 39 - idare heyeti adi veya fevka1Ade umumt heyet t::,,11 c1_ ~~ 
l~~k.~l .~ır ha~a evvel ne gibi meselelerin RÖriişülecefuıt, nerede toP t ~ 1 ~ 
gununu, saatini gazetelerle ilin ve azaya tebliğ ve hükO.mete ihb8 rtıl; ..._ 't 
.. ~add.~ 40 - Umumi heyet içtimaını idare heyeti reisi açar ve ;il' ~ ~-
~~ku nıuzakereyi idare etmek üzere heyeti umumiyeden bir rel.5. r ~ 
ıntihab edilir. Bunlar idare heyeti azalarından olamaı.lar. f/ı~ ~' 

< soı-11 ~~ 

• • 
• 11'' 

BoOazlçl vapurlarına mahsus sonbahar r'.I 
fesi 30 eylQI 940 pazartesi sabahını'an iti~~,~ 
tatbik olunacaktır. Tarlfelar gl,elerde satı 
tadır. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : .4 
1 - Mühendis kısmı giriş imtihanları 1 teşrinievvel 940 salı güı1il ~IJ(" 

caktır. Kaydolunanların karnelerile o gün saat (8,30) ıeJdı 
mektebde haz.ır bulunmalan. ~pf~ 

2 - Fen memuru kısmı giriş inıtihanlan günü ayrıca ilin olun~~:n ""f 
3 - Tedrlaata 21 teşrinievvel 940 pazarU!Iİ günü batlanacağı v.- ( 
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