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Onlara göre Beden 'Terbiyesı Genel OlrektörU 
Balkanların Edirnede gençlik 

y:~~?~srM us teşkilitını teftiş etti 
1'1ih\'er de\ lcUNi uzun z:una.n.. 

<lanberl &lkanlardan hn.h~l
dik~e bir sulh ilahi kcsfllyorlanlı: 

- J\ma.n &alkaolarm rahatı bo-
7.Ulrnasm ! A ,·rupaıtm hlç olmazsa 
bu kö~<'sl sulh l~lmlc 1ralsm· .. '' 

Diyorl:ı.rllı· M~cnrlst:ın Tr:ınc;il· 
,·ıı.nya., Bulgı:.rls!n.n J}obnır.:ı. mc· 
fielesinl ortaya :ıttıı;ı 7.nm:m Bcr. 
lin!o Ilomıı.cfa, fldcta BUkre~ten faı.· 
l:ı tcllş eseri ı;öriitmüo;tu. Ritlrrl'3 
l Iıısso:l:ıl lptlda. r.aIJ.-nnlarm sulhu
ru muh:ı.faz:ı etmek t.-nyretilc bu 
110 hakem ol:ırak ıla k:msmak is· 
t emcr.ıl l<:'r, Uç kliı;Uk rlc,Jete ara· 
brmdıı. doğrudan ıloj;•Ttı) ıı. müz.q. 
1.erc ile lhtlleJlnnnı tcs\ iye ct:1ic· 
brini ta,· iye ctml-:-lcrdi· Fakat r..o. 
1 ll1nl il nuıg~rista.na. Dobruc:ıyı ' 'C• 

tlp do Tnın)ih·nuyn ı~::ı MIM'Srlsta.· 
r.a ı.ar,ı icshında. sllihlıı. mulmn. 
r:ıct edebilecek bir 'clyct ıılmca 

Tekirdağ gençlik klübü cumhu
ri\ıet bayramında açılıyor 

G:ı•r•a! Cemil Ta1ırr bit $ftıttrnıyıtı ,_..,'Jl'lll PaJ:nrketı 
(1'&7JM 4 üncUdc) 

l u defa )ine Enlknıılamı sulhunu 
nuhaf:ı:.a etmek İ!:in hnrckctc ~eç· 
nıişlcr, h:ırlciyo nn.~rlarmı Yiya.
nal a gönll<~rml5lerdl· Fon Ribben· 
trop ile l\ont Ci:ıno Romanya \ 'C • 

l\lacarlstruım mesul murahhaı.lıın· -·------------..------------
nı ıllnled?.tten sonrn meshur ha. W' ı ,.. B 1 M ı p t • 
~:'n.~~=m '~::~!!~~\,!:~ 11lareşa no ono 

1 
areşa . e anın 

nı Ronut;ıy:adan a!ruıık '"Cnnf'Jc f!U· t ı I e m es aJ 1 • 
rctnc Macarist:uıı memnun eitUde· a yyare 1 • 
l'l ı;ihl P.<ınuuıy::nm Btearab. Z f · h ... k" 1 
Ya, Dohnıc:ı 'e Tııınsih·anyadan Madrı·le Ql.lll. a erıne a ım omayı 
~eri kalan kısnnlB.rmı gn.ranti ~t. bilecek galip kar§ısında 
rnr.k sur<'tile de hu ınemlekettn 
ıninnett.arJığuıı kıwuımı~Iar<lı· 
Meğer l~omn.nya ile Macaristan 

nrnsınd:dd lhtiii\rı hakem karan 
iln.-.ı~ 
nın lıia • 
lama sulh.ana muhafaza ,için deilL 
mı,. lllanrf tıınl:ı. 'Ronı:tnysnm hi.
)<e:n ücreti 'enn<'lCri liizım geıt; 
yormuc;. Alman3 :ı. tt.::.lyndan daha 
Nıbırsız tıktı· l\!aC".arist.an la. Ro· 
nianyndıın alacağını lst.MI· Maca
ristııo Alm:ın ~.<rrlcrino foprak. 
larmclan ~it hakkı gösterdi· Ro
nuuıya da 5imdllik dört .Abn1'n fır· 
ka!5mn. topmldarmıla fkAntet 'e 
n1l :ıferct h:ıklu ,eriyor· Böylcllk· 
le Almnnyamn nskcri !~gali Kara
ılc:ıl1. sa1•111 .. rine kadar iniyor; da. 
hıı. doğnum biı;ırUk Almany&nm za· 
lılrcn mülki ,.e idari hududa Tuna 
hnvu.smd.'\ l\laca:'btun hudmlunda 
nihayet b:ıl<luğu h:ılde H~~ri hu· 
lludu hcnı M1LC11.rlsfu.n•, hem Ro· 
D'UUlyn~ ı a!,antk Eul~:ırbt.an hu
duUnrma ltad3r J:;"eliyor; <lah~ a. 
«;ıl< bir tabirle r.om:mya. Almanya 
tara~md:ın H•rilen t(amnUye ma
l::ı.bil hu l!c;·Jcte urhğmı ,·c i5t:'4· 
lallr:l f<".la ediyor· 

General Aııton<'.sko Rornanya
ıh l'i b:ı"ına ı;:cçtikten 50ora Al
nı:ınta.n ml'mnun etmek için her 
ı-;:u~ye hnş,'Urdıı· Tamamen Alman 
taraftarı olan Demir Muhafızl:ı.rı 
~~gilnc hakim ıuırli ola.rak tanıdı· 
:ı.u tıart:nın rebl Uorfa Simaya. mmı 
leke:in <lnhlli ldııruini tamam<'n 
tcsUnı etti. ltalyadıı fa.5lst milhic· 
leri, Almanyııda sangömlekliJer ne 
ı eı, Honıanl ad:ı lla. Demir llluha• 
fu:lar o oldu. 

Ma.drid, 10 ( A.A) - D.N.B.: 
Marc~l dö Bono'nun riyasetin. 

de bir ltalyan heyeti, bugiln öğle
~ ia~e .Madrid' 

plmıf w tayyare meydanında bir 
çok İspanyol nazın. ordu mfunes
silleri ve İtalyan, Alman büyük el
çileri tatafından kar,ılanmıştır. 
ltalyan heyeti, ltalyan kralı adına, 
İspanyol de\'lcti reisine Annon. 
ciade niı:anınm büyük kordonunu 
verecektir. 

1 Biz de mağlibl· 
yetimize hA.Jılm ........ 
Vichy, 10 ( A.A.) - Havas 

bildiriyor: 
Devlet reisi mareşal Pcten, 

yeni nfaam hakkında Fransaya 
hita:ben noşrettiği mesajında, 

( Dcı:amı 4 iinciide) 

ingiltere . 
Romanya ile 

. " 
sıyası 

münasebatını 
kesmek üzere 
Romanyadaki İngilizler 

tehdit kar§ısında 
ayrılıyorlar 

Bem, 10 (A.A.) - Stefani J\. 
jansı bildiriyor: • 

Londradan haber alındığına gö. 
re. 24 saattcnberi İngiltere ile Ho
m:ınyanın diplomatik miinasebeL 
leri çok nazik bir safhaya girmi~ 
bulunmaktadır. Londranın siva:D 
mahafilinde, Homanyanm badema 
lıı~iltererc düşman olarak telakki 
eclllmesi lazım geldiği söylenmck
tt'dir. Dün Londrada, Bükreş ile 
diplomatik münasebetlerin katedil. 
mesi ihtimallerinden bahsedilmek
te idi. 
Bülmş. JO ( A.A.) - Röy/cr: 
Alman ileri kıtalarmm halc!l 

muhtelif noktalarda Homanyaya 
ve ezcümle Banat ve Homen Tran
sih·anyasına girdiklerini gösteren 
deliller çoğalmaktadır. Muntazam 
Alman kıtalan şimdi Tamşvar ct
vannda bulunmakta ve cuma günü 
mahdut miktarda motörlü kıta· 

lann muvasalatı beklerunekte 
dir. Dün öğleden sonra Arattan 

(Devamı 4 üncüdt) 

Ba§Ve.hilimiz Relili Say'damın Hatafda tetkikler 
yaptılztan sonra Ankaraya döndüğünü yazmış· 
tık. Resimlerimiz: Ba§Vekili bir Hataylıyı dinler-

ken ve halk arasından geçerhen gösteriyor. 

Amerika harbiye nazırı 

Romanya diyo~ ki= 

Yunanistana petro\ Jap~nya '!~ ~a~be 
logiliz 

tayyareleri 

ihracını menetti gırecegımızı 
Diğer memleketlere de 
petrol gönderilmiyeceği 

söyleniyor 
rr azısı 4 ütıcüdı) 

kimse bilemez 
Amerikanın Pasifikteki 

donanması takviye 
ediliyor 

V°*ington., 10 (A.A.) - Har 
biye nazırı Knox, matbuata yap 
mış .olduğu bcyaı}ı:ıtta, Amcri 
kanın Pasifik deniz.indeki <lo. 
ne,nma. kadrosunun takriben 
4200 kişilik lbir takviye ile der 
hal ikmal edilcceı!ini bildirmiş· 
tir. 

0 

Knoxa, Birleşik Amerikanın 
l5 gün zarfmda Japonya. ile 
harbe girmek ihtimallerinden 
bahseden gaz~teler hakkında 
ne düşündüğü sorulmuştur. 

Knox:, derhal "hayır,, cevabr 
nı Vermiş ve bunu kimsenin bi. 
lebilcccğini zannetmediğim ilfı • 
l·c etmiştir. 

Diğer bir suale cevaben 
r ~ox, Uzak Şarkt.A bulunan 
~<'rikan donanmasilc bahriye 
sılal1endnz.larmm vaziyetlerin. 
d? bir değişiklik husule getire· 
bılecck hic bir sebep mevcut ol 
madığını bildim1iştir • 

Hamburga 
büyük bir 

hücum yaptı 
Almanların bir 
motorbot filosu 

ihma edildi 
Berlio, 10 (A·A·) - D N B bil. 

diriyor: 

İngiliz bombardnnan taryıırclcri 
dün gece Hamburg'ıı buyilk bir 
hücum yapmışlarsa da tayyare da· 
fi batnryaları tarafından püskUr· 
tülınUıılerdir· lnfilli.k ve yangın 
bombalarını şehre alamadıkların· 
dan askeri baknndan hiç bir ebem· 
mlycti haiz olmayan iıf'udc bir ki.iy 
Uzcrinc koyuvcrmi§lerdir· 

Bu gece hücumundan hfıl:i mü • 
tcheyyiç bulunan köy halkı tayya. 
rC'cilerin ihtimamla hE'dcflcrinl ac~
tiklerini söylemişlerdir· · 

• 1',:ı.kat giirliliiyor ki Hitlcrizm 
l'it"ltcmı r.om:myetl:ı l\rndis\nc her 
suretle lt:ı.ı.t eden bir hükfımet 
~'\ırdt:Un:t sonrn da.'11 ) lnn hunun· :a iktifa edemiyor· Mntlnl:a. cloğnı-

göriimiş 

-===================== \ · Macarlarla 
Günlerin peşinder,.: Bomeaıerara1mda 

lbtlW. 

Roma sefirimiz dün 
gece gitti 

Mezv~n şeJırimiulc bulunan 
Roma büyük elçimiz Hüseyin 
Rngıp Baydur cliin aksamki 
ekspresle Romnya harck~t et· 
mietir. 

Ayın hafif 1şığmdan manda, mli· 
tcaddlt ha\'a fişekleri ch·aıı nydın
latmışt1r· Tayyareler bombıtlarını 
atmadan evvel köylin üzerinde bjr 
knç uçu13 yaptıklnrmdnn hücuır.u,n 
kaSden yapıldığı meydandadır· Bu 
mil tevali hücumlar bir çok <'\ lcri 
hasara uğratmıştır. Bir çok bom. 
balar da hedeflerin hemen yanına 
dU~müı;lerdir· 

Brcme'yc tevcih edilen diğcr bir 
hücum esnasında İngilizler bomba. 
larını şehir ch·anndaki bir rnalt::ı.1-
lenin meskenleri üzerine atmı !ar
dır· Bir çok Clvler ha.sara uf,-Tamış
lır. Bir çok ölii ve ) aralı da vur. 
dır. Burada da tnı;lliz tannrccilc1 ri 
bombaların dti!jtüğü noktnlara bir 

11 doğruya Uomanyanm dahlli 'e 
~ci idaresini clir.e :ılmıı.k i!itllOr· 

0 man:ranm Alman Mkt'ri işgali. 
rıe r.~esi bundan bs•'.l{a bir ma.· 
na irade edcml'z. ~ 

1 
Fakat Rolllt\n\anm bu ~kilde 

:fı•U Alnıan:ra l~in bfr ı;aye de
~ • s:ıdcco bir '~ıtadır· Almn.ııra 
f ~an):ıJı işgaJ ~tmekle bir de· 
ua &,, yetler mrliğkılo Balkan hır 
1 2Crind ki n\ifozwıa. 5ed tekml" O· 
l'ı~)or. Rund:ın sonra Brc11n~.:Odc 
n:ıS..'IOlinl ile l;ar:uia§tınlan phinm 
r. 

1 
kantara alt lusmmı icraya 1tıra 

·' «'<'ckttr. \'e Almanvanm Romanta! ı ı,gal etmekten· n,.,ıl ır.aksadı 
C:::dan sonra. anıa,ılaeaktır. An-

• C! rilnıdidt'n &n!adı~ız dhd ı;a· 
ı ur: Rerllnle Romaya göre Bal-

ıa.uıann sulhnnu muhafaza etmek 
( cmr.c ha 
b9 k . , Tp<liı. o!ara.k A vrupanm 

ı . 0~lnl kendi ll}"'all«'ı1 ' 'C as-
.en i~a'l"(>J • 
ın ... w,· · rrl nltma. ı:;rrlnr.<'k dc-
suth·•~l" l·oı "tı. hcrkrt.ln bildiği 

"' bahtı; me' :zaa değildir-

Sakal .. bıyık devri Macarıstandan 
(Devamı 4 iirıciidc) geri mi dönecek 850 Romen hudut 

harıcine çıkarıldı J<. .. . . 
. ' ... ,' . •• J ,.. \ , ' ~ . ·. 

Isv:çr<' gazct.elerindcn birinde şöyle. bir endi5c görduk: Galiba 
A\nıpalılar bugünkü bı~,k v~ sah~lsız ın5anlar devrinden tekrar b!-
yıklı ve sakatlı adamlar devnne.done~k! ~u endi~ niçin diyc~eksı
niz· c.unun için hi abluka ve harbın tcsırılc bırçok memleketlerde sabun 
kıtİıgı başlamıştır. McseHl p·rans~?.~1: adam başına ancak aycla l'i~z 
gram $Clbun ,crilebilecekmı;. Du.dm:ılarda sabun satışı Jn"..J1CClı-

Sabık Romen hariciye ısa s.utuHlQ.c • 

liyormu5. . · 1 O halde sabun "ıkmtı.:;ının netıccsı o arak Fran ... ada birço~• kim-
selerin ~r gün tıra~ olamamaları. da pek tabiidir. Bunun neticesi de 
elbette 8akal • bıyık de' rinin ycnitlcn açılması dernektir. 

Fakat bize oylc geliyor ki as!l endişe e~ccek şey bôrlc sakal - bı
yık dc\Tİnin geri dönm~i dcğildır. Daha zıyade sabun kıtlı~ı ile be. 
raber gıda latlığınm mucib olabilcceıri. te'llikclerdır. Sabun kıtlığına 
belki c:akal - hıyık salm:ııda insanlar çare bulabilir. Fakat gıda kıtlı
ğına alışmak için yapılacak idmanların son~ ~rgeç Nac:reddin Hoca. 
nın açlığa alı~tırmak ıstcd ği e~ğinin akıbetıdır! 

" 1/ASAN KUMÇAYl 

nazırı ihtilafın halli için 
Romaya gidiyor 

Dııdapc$!r, 10 ( A.A.) - Macar 
Ajan ı bHdiriyor: 

Mebusl;ır meclisinde huh.aın.e:t 
parti j uıasınd~n .B. C "'enyi, 
Tranı;ilyanra koylerın~c 1\1acarla. 
ra karşı rapılan m:-alı.~:len dda
)'1 bütün Macar mılletının fevera. 
nma tercüman olmu tir. Romen
ler bütün ins.-ıni hul.uku ayak rıl. 

(Devamı 5 incide) 

Yalova gezintilerinden 

iki ses 
Yazan: razıı Alımed AJllaç 

l'\.Adyo sağdan soldan bir sok ha.. 
b ... r getirmişti· Düşen bombalarda:ı, 
Yanan r;ehlrlcnlen babscdlllyonlu· 
': e nihayet ln5a11bjnı ne çlrkefH 
hır ahlak buhranı içinde mallallo 
kanlan, Nld WD talamı.atNI 

gibi konu tu"1nu doyuyorduk· Biri
blrine sö' en de\ Jet rclıılerl, 8;1ınt~.1( 
yanlerlle beşer zekiaal& sllmlnı
rllr NDJlan natuJdar ''0 dalı:.. sayı
ıız fecaat 'o ıeo~t··· 

(o.vomı 3 iindüdc) 
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l H-Adise~er arasmda \ 
!& 

Para 'ende satrcıların ro1ü 
Buyu.I\: şehirlerin iktıs:ıdi hJy:ı

tmda l:üçt:k satıcıların, m::ıhaile 
aralarmd:ıki pcrakend~cile.in hiç
şüphe yo!< ki bir rolü Yar. Etı. 
b1nk'ın rntı}lnı üze:-me aldığı Kok 
k imürü me ·elesind.._ çikan ş•kfıj·et
lcri tetkik ederken b:J: te pe.aken
d~ci kömurciı!ere hiç bir mevki 
verilmemi~ olm<?:ımm tesirinı gô. 
rüyoruz. 

Etiba:ık kömür c:.atı:1mı b:itün 
Ltan!Juıda :ı tı, yedi buyü..1< bayic 
bıra'anı,.tır. kömü:- kıt!ığmdan 
ba ı1rn satış yerlerinın bu kadar 
mahdut o.ması halla büyük sıkm-
1 rlara uğ.atı,-or. Ba.::ı yerlerde pı. 
ra ,mı v rdıiden sonra komür al
mak için gfrnlcrce l>.!ldiyen b:ızı 
J.adml:ınn ıztrrapt.:ın ağladrkları 
l ıile olu •or. "Eti bank 21 lirava 
l.ömür ~ereccğıne keşki 24 liraya 
Ye ·se de böyle günlerce bekleme
<tm ve ı>rkmtr çekmesem!., diyen· 
ler gb!'i.ılüyor. 

Fal.at Etiban!(m satı~ merkez. 
lerinden ~Un:ın kömür h.:ıkikaten 
herke::;e 21 !ir:ıya mr m:ıl otuyor? 
T-Lrir. Bunun uzerine kömür alan
lar "evlerine nakletmek ve kömlir-
ii'dcrinc koymak için daha birta. 

b;n maı::.rafüır yapıyor. 
Yani to:ı ba.jma verilen 21 lira

ya mesela 150 kumş araba para3I, 
25 kuru;ı çmal ücreti, 35 kuru;s ha
mal ücreti, 8 kuruş pul ücreti zam
medilince 23 lira ıs kuru~u bulu
yor. HatUl. iş bununla ·da k~ln:ı· 
yor. KO..'llürler araba içinde dcğıl, 
çuvallara konarak p:ı.rça parça tar. 
tıldı&rı ve ekserisi diplerinden delik 
olan bu çuvallar doldurulup tartı
lırken kömürlerin bir kısmı dökül
düğii için ton başır.a bir lira kadar 
da bu suretle zayiata gidiyo:-. Bu. 
nun için anha minha bir ton kö
rıür mü.Çteriyc evinde 2~ liraya 
r.ıal oluyor. 

Tabiidir ki perakendeci satıcı
lar için de ayni hal vakidir. Eğer 
mahallclc:-de bu!m~:ın kömürcülere 

snnedenberi hükumetin bütün ida· 
ri ~ubelcri bu maksat fr3crind~ ha. 
mlanmaktadır. H~llmJ ela o gün 
~riıoda bu i~ şevk ve he,·es ile 
nlfıkadar olma51 bir y;-ı;if dir. 

lzaha lüzum rn!:tur ki bir m;>ın
lckctt:! l!.!ll'Jrni nüiu::. rnvımı ne ka. 
dar dil.!•at ,.c sıhhat iİe ya;>ılırsa 
bunun ~eticcsindc tc5bit cdiler~k 
oran istatistik ra'rnmlarmın rncm. 
lcket idaresi noktasmöan hizmeti 
o kadar (ardalı olur. I3a itib:ır ile 
halkımızın nüfus sayımı faaliyet
lerine hükCımet lcikilatı ile bera· 
ber iştirüki yine kendi rahatları 
içindir. 

Namık K cmale göre 
dilin ehemmiyeti 

Profesör Könrülü Fuot dil bay. 
ramı q,ünaseb;tiyle Ulkü mecmu
asında yazdı~ı bu ba5mak:ılcde 
Namık Kemalin dil nakkmdaki 
fikrini hülfisa ediyor. 

Kemale göre in~an cemiyetinin 
terakkisi her ~yden evvel dil ,.e 
edcbiyatları;ım ilerlemesine b:ığit· 
dır. Mezhep, din, milliyet ayrılık.. 
ıarı, tlcaret, sannt, ziraat sahasm
daki gerililc, bun arın hiç biri ce
miret için hakiki bir inhitatın sc. 
bebi de~il, neticesidir. Asıl sebep 
dildeid kusurdur, g~riiiktir. 

Fakat bunun aksini iddia eden
ler de bulunabilir: Bir milletin 
edebiye.tındaki temk:d maddi re
fah ~e\'i:resinin yükselmesi netice. 
sidir diyenler de bulunabilir. 

Onun için dil meselesi ile me~ 
dent terakki arasındaki münasebet 
tavuk mu yumurtadan. yoks.ı. yu
murta r.u ta-.·al;tnn çtl::ır meselesi 
gibi bir şeydir. A. 

V nli ile Roma 
ıefirimizin tetkikleri 

kömüi satı'acak olursa bunlar top. Vali ,.e bciediyc rei~i Doktor 
tan ~·d·t:lan fiyat üzerine bir rnik- Lutfi Kırdar dün beraberinde Ro. 
tar rıf Ye kar ilav:! etmek isti- ma sefirimiz Hüseyin Rag;p Bay
) ::r ~-·· · S r ve buna ınüsa:ıde et. dur olduğu ha!de ü:>lcüdara geç. 
m~ c..: rnaı1tı1;: icabıdır. mi~. burada ve Kadıköyde istim· 

l:ir.:ı ELibanl;:'ırn satış merkezle- Jak edilen yerlerle açılan sahaları 
r:n:L:ı c.1 a~ 250 kilo miktarında ve yeni tanzim ve imar h:ıreketlc
m:li !':LM1ynr. Bir ldm3C bundan rini gözden geçirmiş, bilfthara Us.. 
~ 1 ,, l~ö:nur almak istemez ise sa- küdar - Beykoz yolunu tct!dk et
tılmıyor. Halbuki birçok fakir ai. mi~tir. 
leler Yardır ki günde bes· on kilo - Vali ile sefir cfovr.m etmekte o. 
Ko!\ alırlar. Bunları hem maltızda lan faaliyetin çizilmiş olan pr<r 
~ ak:ıa':: yc:nek pişirirler, he:n de gram dahilinde ve tam bir intizam 
bu~·ın harareti ile mnırlar. Bu ka- içinde inkiş:ıfım görcrcl> memnun 
dar fal•ir o.an kim~eıere 250 kil<r kalını5lar, alakad:ırlara memnuni
dan aşa1ı kömür Yeremeyiz demek yellerini ifade eder~ teşviklerde 
akıl \'C mantık ile kabili telif de. bulunmu~lardır. 
ğildir. ~ Bu arada Kuleli askeri lisesine 
20 llkteşrin de giderek talebenin m~:;ai:;itu ve 

... •• •• jimnastik hareketlerini takip et. 
Um.umı say:m gunu mi~ler, ordumuzun bu müstakbel 
Onümüzdcl~i 20 llkteşrinde l unsurlarının ideal bir 5E!k1lde ye-

m~m~eketi:nizin umwni nüfusu ü- ti~tirilmekte olduklannı gönnüşler, 
çi.'~cii defa olarak sayılacaktır. Bir talim heyetini tebrik t>tmişlerail'. 

Tefrika Numarası 4 

r~----... -·---, ........ ~ ........ _. ........ ~"'""'"""'"'...,,...,.,....,, .......... -·---·--· .. ··--, 
LŞe~~e san'at hAdiselerı 

Ak tör Burhaoettin 
jübilesine ·dair 

19 ıo kşrin:e,·\·elinin se~iiz.in • 
ci salı günl ak§amı Ş~!ıir Ti· 
yatrosanun lwmooi kısmının 
tatil olnsundan i~tifade edilerek 
fJktör Durhancttin içL-ı bir mü. 
f.amcrc tertip edildi. 

; ...................... .._ ................. ._..., 
j Yazan: 

1 : rıııret !dil 1 
:_.... ........... _ ............... -............. . 
masa bile, tiyatro Iıevcsinc, ar 
kına, vcfa~nna. hürmet etmek, 
r.kıllarmclan bile geçmemi~ti. 

Belki de bµ muhterem mtite. 

B::-n, hı..na ''müsamere., diyo· 
rmn, j'..ibi!e d~miyorum. Çünkü 
jübilenin muayyen ş:ırU:ırı rnr. 
cltr. ç;ınırü artık jübjle öyle 
ınilptczclic~ti ki.... .:'.1esel.3., ge· 
!:en gün gazet-0<.le bir ilaıı gör .. 
düm. lian<la Kanunt bilmem ki" 
r.ain, geçen ~ene oldırfjıı. gibi bu 
r;cne de iübilC3inin fa.lan yerde 1 r· • ı j: 
,·eril~eği bildiriliyordu. ı t 

Aktör Burhııneltinin hayatı J B 
hakkında ;,imdiye kadar birçok U natıa ya111lacal< 

h.k maçları 
r.1alrı.mat Ycrlldi. Onu tekrara 
lüzum g-örmi!yo.runı. Yalnız kı.. 
sac.a haber Ycreyim ki, Burha· 
J~ttin, tım:ır:mda. ali mektep 
sa.yılan .Z..Iek~ebi Sultaniden me: 
zuntluı·. memleketimizde unsur" 
la.."t t~amen Türk olan ilk ti. 
yatroyu lnıran, ilk Türk l:adı · 
rum sahneye çıkaran, Abdili. 
hak Hamicllıı ererleriui, or.da:d 
dehayı sahnede ilk defa ol:ıra.~ 
meydana koyan \'C nihayet hal· 
ka tiyatro mefhumunu ilk aşı. 
laya.."l insand!r. 

Bilmem bütün bunlar, bir sa· 
nat a.damI için kafi derecede 
esa.let ünvanla.rr teşkil etmez 
mi? Şüphesiz eder. Lakin hiç 
olmv..sa kadirşinaslık bakımın. 
dan, Burh:ınettine karşı müte·. 
felt'kirlcrin, mektep arkadaşla. 
rmm, mUneleritlerin, meşrutiyet 
devrinde heyecana getirdiği in· 
eanların dalın ziyade alA.k:ı gös. 
termclcrini isterdim. 

Halbuki, mtisamcrcde yukarr 
daki srfatları· ta§ıyruılardan he. 
men hiç ki~ yoktu ve tiya.t· 
rodan dı;;-Art çrktığrm zama.14 
Beyoğlu caddesinde, ilk ı'tl.stla. 
dığnn ilarhoş kafilesini, meş· 

lıuT bir edebiyat münekltidim.ir.. 
le nyni derecede meşhur bir 
kaç r.ıütefckkir? ! tc11kil ediyor 
du. 

Bunl&.r, muhakkak ki eıtesi 
a.kşam meyh:ı.neye gidebilirler. 
<!i. Yirmi sen.edenberi görme· 
dikleri Ye belki de bir da.ha 
görmiyecekleri .bir Burhanetti. 
ni, seyretmek, onun sanatına ol .• 
masa bile, ~ahsma, şahsına. ol. 

1 stanlwl fut bol ajanlığHıdan: 
ZS·J0·940 tarihinde yapılacak 

lik ma~lan 
Şeref str:dı: 
lstanoı.tispor • Aitrntuğ saat 

11.30 hakem Hü~nü Savm:m, Yan 
hakemleri Muzaffer, Ş::kip, 
Beyoğluspor · Vcf.ı, saat 13.30 

hake:11 S1ınih Dura:ı~o::. y:ın ha· 
k~ml~ri Nejat, Nih:ıt. 

Galat1saray - B~jikta~ sa1t 15. 
30 hakem Alırn~t Adem, yan ha· 
kemleri Şazi Tezcan, Halit Ezgü, 

Fcneıbahçe stadı: 
Sillerrnaniye - To~k:ıp saat 13.30 

hakem net ik Top. yan hakemleri 
Münir Fazıl. 

Fenerbar1ç~ • Beykoz saat 15.30 
hakem l'.:!ridun Kılrç. yan hakem· 
!eri B:ıhu.eddin· Necdet, 

Boks müsabakaları 
lstar.uul Boks Ajanlığından: 
1 - Ankara ile lstanbul bok

sörleri arasmda 12·10-9-10 cwnar 
tesi günü akµmı yapılmak üzere 
temo;ili boks müsabakaları tertip 
edilmiştir. 

2 - l\1ü1;abakalar Beyoğlu halle 
evi sa!onunda yapılacak ve saat 
20.30 da b:ışhyacaklır. 

3 - Fiyatlar 25 ve 50 kuruş o· 
larak tesbit edilmiştir. 

.Aarıruızda. nil!us politikası: bütün 
siya~alarn bRl) çeken bir poUUka ol.. 
mU§tur. TUrk devleti de her siya.sa.da 
olduğu gibl nUfuı ıılyaao.amı da çok 
8&flam temellere bağlamak için 20 
lLKTEŞRlN PAZAR gUnll Genel 
NU!us s:ıy1m1 yapacaktır. 

BAŞl'E~""T 

bt.atlatlk Umum Mt1dilrlüill 

fekkirler, jübileyi yu1tar1da 
bahsetti~rim manada anlıyorl:ı..r
dr. 

Böyle ise, bi~ diyeoei1imiz 
yoktur. 

Aktör BurhanettL,.'in eskisi· 
ne nazanı.ıı değiştiğini iddia e. 
denler ald.amrlar. Yalnız bana 
öyle gcliyot" ki, o, tarzında. te • 
kamlU etmiştir. Bana. öyle geli. 
yor ki, diyorum, çünkii onu sey
rettiğim zamanlar, henüz ço .. 
cuktum, ortalıkta bugUnkü 
müffüs Ye tahrikçi üdeba ol:na· 
dığı için korku nedir bilr~1czd.im 
ve beni ilk defa olarak, sanat 
vadisiude, Burhan.ettin, oyunu 
ile korkutıuu~tlt. 

Bcpclc Burhn.netti.nden kalan 
intiba buydu. Ayni heyecanla, 
perdenin açılmasını bekledim. 
Lakin bu Eef er korkmadnn. A. I 
Ifilm ile diıılec1im, Ye Burlıanct· 
tinin. facia ia.rmıda tekamfü 

1 ettiği netices!nc böy~e vardmı. 

Burhı>.nettin, Hamidi "lnş::ı.d" 
ediyor. onu sahnc.:le, şimdiye 
kadar talı:1edrn duym:ığa alış • 1 
madiğlmrz b~r !isarıla ihya edi· 
yordu. 

''Dşbcr" de "Sümril'' rolünde 
Bayan Senlyeyi iyi bir facia 
aktrisi ela ra;, gördük. Ayni 

1 

Bayan Seniye köçek dansında, 

İran dans.mcla. olduğundan daha 
iyi idi. Çünkü dansı uslt1pla.~. 
tırmaktan ziy:ı.de sadeleştirmiş, 
halkın daha kolay anlıyabilece· 
ği bir şek!~ koymuştu. Bu §e. 
kilde tecrübelerde, muvaffak o· 
lacaktır zannediyorum. Bayan 
Seniye, bizim dansları, nıeyha. 
ne hoppasmdau kurtarabilecek 
şekilde bediiieştirmiştir. ~· . "' . 

Aktör Burhaıwttin müsa.me· 
resi için karaladığnn bu satır • 
lan 'bir daha okuyorum. Onla.· 
:ra tiya.tro mefhumu, sanat ve 
ısaire nanıma. ilave edilecek da. 
ha birçok ~eyler var. Fakat ne 
Ifu:nn? Benim için meEıelc; bu· 
rada, kendi sahalarında daha 
fazla. muvaffakıyet göstereme· 
miş olmakla beraber, ona. d~ 
dak: büker, omuz silker vazi· 
yetteki!cre serzenişte bulunmak 
tr. 

Fikret Adil 

' roman '1a.§I, genç kadmm ayrılmumdan adeta memnun olarak 
ve t~krar eski neşelerlne kavuşarak \•agon restorana. 
girdiler-

• "" 1 

1 GONDEN GONE 1 

Kazanılamayan 
''zafer,, 

H ER şeyden evvel royli. 
yeyim ki bu zafer, 

bild.:;;miz 7.afcr değildir. Fa· 
kat bu zafer temin e<;Ulebil. 
mL'i olsaydı şüphesiz. içtimat 
bir kazanç olne3.!<tT. A.!il:eri 
zafer k:ıdar krymetli ve bn,· 
zn.n ona esas teşkil cde~lt 
nıuvaffokıyetlerdcn biri. 

Zafer, gazete ckuyan bU. 
tUn vatanda~larm bildiği gi· 
bi lstanbul Barlarınd.ın bi. 
rinde rr.uayeı;cden kaçayım 

derken barın tara:;asın::ı çl' 
karak orad~n s::..rlıoş :>'1.n-ar. 
lamp ölüm dcrece.;;ir.dc ya· 
ralan:ın ,.c sonun::h ölen. 
iğfal cdilmi~ bir g-cnç l:•Zl:ı 
adıdır. 

Arka.da~nn Naci f:adull<>h 
bu kızın huy:ıtmr er~rn;? 
yazdı. Okuyup dn. milt~cs..sir 

olma.ına.k ir~1kiı.."1Sızd!. f.nclk 
bir noktada ine.fill:;ı zihni 
karı~ıyordu: Genç kız, haya. 
tının. son silratle bir meç!ıu· 
le doğru akmakta olduğu sı. 
rada, menhus bir haı:ı~ah!• 
almrş \'C bu ha.staJığr sırf 
intikım hissile h<?r erkeğe 
aşılamak 'tulıra.ruu:ı kı~ıt· 
mış. Her ş~y affedilir: İş'd 

bu aficdii.mez ... Z:ı.vall• lm.! 

Za.f er' in h:•.yatııu yar.a;.1 
Nı:.ci Sa<lullah, bu hayatı. 
gazete haYı:v:lh:lc.ri arasmdan 
kesi.imi§ küçlik bir frl;ra i1.? 

1 kapadı. Bu mcYzua c!air be_ 
nim de işiltiğim b;r nokta)',, 
zeyl olarak füı.Ye ınüntkün1ür 
sanıyorum. 

Zafer &rm t:ıra~asmtlan 
düştükten sonra hastaneye 
kaldırılmıştı. Bir mü<l.iet 
sonra; ölüm be.ygmhkları i· 
çindc çırpınmağa. başladı. 
Dervişin fikri ne ise, zikri 
de odur, derler; Zafer bu ısı. 
rada "Döktür! DöktUr ! , , şa.r 
kısmı tutturmuş. yanında 

· bulunan arkadaşı: 

- Ama.LJ, ne yapıyor3un 
Za!çr, demiş, ölüyoraun; Sa. 
la vat getir! 

Zafer bitkin bir hı~t ile 
sormu.5: 

- Sala.vat nasıl! 

öteki duraklamış; 
- Dur bakayım. 

Ve haf ızasmı derinden de· 
rir.e yokludık.tan soma cüm.. 
leleri toparlayabilmiş, ikisi 
birden g:ı.rip bir uğultu için· 
de, hastanenin beyaz Ye so. 
ğuk duvarları arasında. söy • 
!eşip ağlaşarak Ecel Meleği. 
nin korkun~ ameliyesine tc · 
vekkillle baş eğmişler ... Ecel 
Zaferi alıp götürmüş, öteki 
sırasm.ı bekliyo::-. 

111Kll1ET MÜNiR 
MeYGim yazdı. Erdoğ1111ın anası babası Y cşilköyde 

oturuyorl:ırdr- Hiç tannnadığr, huyunu suyunu bilmediği 

insanların arasına girip sığrntt gibi l:ıir kenara ilişip o
turmak genç kadına pek mUnascbctsiz geliyordu; onun 
i~ıı !stanbula gelmeğe r11.1.ı olurken hayatlarının istika_ 
mcti hakkında asıl knrar vor'Jinceyc kadar otelde otur
mnğı şnrt koıtu- Erdoğ:ın :ır.mu derhal kabul etli: ba-
1.ı:ı.::m;il evi ltcm pc:t kalabalıklr, hem ele Ycşilküyde de
n'z kıyı:ıında bao:-..sıuı evine ya.km güzel Ye temiz bir 

o' 1 vardı; bu llib:ırb. biı· taraftan yaban er gelin.in evde 
birdc:ı yadırı;anmasmın önUne geçmiş ol~cak, öte yan.. 
d n bn.bn.smm evinden do pruc uzakla sayılnu~·acaktı. 

EdebT ve tçtimt.~ 

YAZAN 

Belik Allmet Seveaall 
-·- Vay, İbrahim!· 

* . ~ 

Gülaeren, kocasnıııı bir kaç gtindür kendisine gös· 
tcrmeğe baş!adığt fazla. nezaket ve alakadan rahatsız o
luyordu. Evlenmelerinin ilk :za.ınanla.nnda. etrafında per
vane gibi dönen Erdoğan kma bir milddct sonra. donuk_ 
l:ı:;;mı§, durg-.:ınlaşmış, e\'"'~ içinde sönük bir luıl alrıırş· 

tr; jz'ciiva.Çlarnım üstilQden :Pir iki se;1c geçtikten ·:;oma. 
da ikide birde olur olmaz şeye litizlonDleğe, hizmetçile
re çatmağa, sinlrli sinirli söyleruueğc b~lnnuştı. O 
işler ki payla.nan hizmetleçiler olmakla beraber Erdoğa
na göre hakiki ınesullyet evin hruumnı:ı. ait olmak 1.L 
2rmd1r. Gıllscren bunları ruılamıyor değildi; fakat kendi 
kcndisilli pek çok zorladığı hnlde, bir türlü Ercıo;;arun 
istediği kadın olına.k istidadmı ıtendisinde bıılnınamıştı. 

Nilı:ı.yct Erdoğan huysuzlruımaktan vazgeçmiş, karı ko

cn saba.hlnrt erkenden evlerinden çıkıp ayrı nyrr işle· 
rine· gitmeğe, biribirlerini rahnt bmıkınağa. ba~lamııı

lsrdı- Son kavga Gülserenin fü:erin<le müthiş, keııklıı, 

derin bir iz bır:ıkmı~t:r. On.dan c,•vcl kocMmn kı:ırı:r gı>r
çi rabrtnıııı pek fazla kuvvetli de~ildi, hcmı:?n hemen bi
ribiılerinc yabancı iki insan, iki ayrı iı.lemde iki insan 
gibi idiler; fak:ıt ltavga gUnündcnbcri Gillserr.nde koca
sına karşı şiddetli bir tikııinme Iıi.ssi vı:ı.rtlı vo bu hi3, o

nun eon günI~rde yeniden b:ı.rıı:ma teşcbbUnüno gcr,mE
sil", ~anki arada hiç bir ~zy yolunuş gibi ve ilk günlerin 
muiıabbet ve nlikıısmt hatırlatmağa ç:ılr§ryormu13 gibi 
yapmscık bir se,•gi ~ö9tcrme.:;ile nlcvlonip :ı.rttn'.!fitı· GüL 
•"renin koca.sından uzak ve kompartımanında ynlnr:ıı 

knl:n:ı.;::ı Hı:.lı'act vardı. 

Maarif müdürü köy 
okullarını gezdi 

* 
F.rJoğo.nm nbirler! Yalırnı1~tt; hch islediği neticeyi 

nlm:ı; ol.lll41.kta.n gelen. bir mc.mt!uniyet de bu rah:ıtlığ:ı. 
tklcncilği içill gayet müs:ıit bir haleli ruhiye içinde idi; 
yol::uluğa başl:ıdıkla.rt daldkad3.ltbeıi kammm ctrafmdrı. 
•J ı:ror, ona 1ıafiftcn Jıa.fifte:ı Yaltn.klanark bir kag 
gün önceki kavganın fena teı:irini gi1crmcğe çnlıı;ı· 
yoı<.Ju. , 

7r"'n rayların üstünd"' si.:ıirii homurtularla koşu
vordu Karı koca \'agon rrıstort:.nd:ı karııılıklı oturmuş. 
l"r, ··.;10 yem ğuıi y·yo:?:"lardı. Eriloğan p,::ın:onun hiz

mc t ctmc,.,ine vı:ıVit b:r:ıkm:ıd:ın.yemekkri o;nm <'lindl'n 
.. lıp karı:mım tabağına l:):;uyor, l::ırtla:!ın:ı. sa dolduru
)or, hc:n~ngi 1.ıir kü,ük nrzı.ıeunu ;:: ... çi'.tırmcc!en ycıir.e 
~--ıırmck için t ~ı:..5 c;:"Ö"tcri~ :ml:.ı. Ycrpe<i hitir-ip l:alk

tılar. ycr~crlni ycniJ·n s:ıl na gir~ yolcuhra brr:ıl·mak 
i•·'n ı::r1tll''llt 11-<:•-n ı 1'!C'r, Fı :1 ~nn v:ı .. on rr-;torıııım l-3-

Ürmf'·i·yi cı.ıki l>lr mrktrp ~r· 

- Vı;.y, Erdoğan! .. 

Biri.km.iş h::ısret ve lıc·ycc:ı.:nla birihirler'Jnin. etlerini 
uzun uzadıya. sıktılar; h:ıl hatır sordular; gözleri se
vinçle parıldıyor, gUIUyorlar, biribirlerini Uııtüste karşı-
lıklı sunllere boğuyorlardr: • ı" , 

- Nerelerdcein, yahu? 
- Kaç senedir biribirimizden ha.ber alamadık! 
- Adam bir kere arnyıp sormaz mr, ya.hu~ · 

- Ne işdesinJ 
- ;ya. sen? 

- . lio.'. 
'.Anlaştldı ki iki csld ahba bm biribiriyle konuguln~ 

cak pek çek 13t>ylı:>ri vardır· Erdoian, arkndaşmn karı
sını t.:ııııtt.I; !aka.t :ırada böyle bir liçüncU şahsm bulun
clu~nun farkına vanlır v:ırılınaz senelere rağmen 
uy:ınrp caplaıunrıı o1an eski çocukluk ne§elcri birden aö· 
nü verdi; dcıı.Uenilir ki koskoca i:tl adam, s:ınki böyle bir_ 

elen lil.'l.zi~·c dönüp çocukl:ı~mış olmaktan utandüar . 

Gülseren, kocn.snıın arkada.şma: 
- Sici tannn:ıktan memnun oldum, dedi, fak:ıt ~

::Ur di:erim, blraz yorgnluk hie.s~diyorum, ben komr>ar
tı.r:ı.:ına çekileceğim, Erı.!oğ:m elbette sizinle kalmak i.5-
tiy:r.·kUr. 

Gülıi~rcn koridora do-;rıı ile: lrıli; Erl10~nnl:ı. nrkr •• 

Kartal yatı okulu 
faaliyete geçn-.ek 

uzere 

lstanbul maarif müdürü .B..ıy 
Tevfik Kut yanmd:ı müdür mtJa. 
vini lızet ,.e m:ıarif mimarı Sem· 
settin oldu;tu halde dün Kartal ka· 
zasr dahilinde aç1laca.k olan yatı 
ve köy okullarım tetkik etmek ü. 
zere Kartala gitmişlerdir. 

Ka.rtal ratı okulu faaliyete pek 
yakında lıaşhyacal~tir, 

Halkevinde yah~· 
dil kursları 

Eminönii Jlalkeı.'indeıı ı 
Evln:iztle Almanca kur.sl:ırına Hı 

Birincite~rin Pazarteısı, Frıı:un:C3. 
kurslarmıı 15 Blrincit~rin Sa.it ve tn.. 
gillzce kurslarma 7 1klnclte~r1n Peı
l'embe ıuat ( 18) de b~l.ı.ııacııkt:ıı·. 

Bu l;urslara ya.?.ılmn.k ist!yel'Jeriıı 

ikişu \ cs!l•a fotoğ'ı arı l\c Büroyn mil· 
racar.tlnn ve günlind" i k cl•r tc hı. 
zır bul11:ımatr.rı rin olu:ıur. 
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Politika: · Ş,ehir Haberleri 
Sovyet Rusya 
ve Amerika Mekteplerde havacılık dersleri 
münasebatı 
:Otılltlü :tttl!&Jmı imz."l.51 YctWien 

bir taımn me5elelcri ortaya attı· 
)llJn-erle Japonyanm i~blrllği ya~ 
tna.ısı bter yannld harplerde (.ephe 
llrka<~lığt, ister ynnnld Hlhf-3 
bir nıu,-a.zene unsnnı olarak tellk.. 
ki cdllsln, Jıer iki ~eldldo do cllln· 
l"anm daha ha.rl7. kutuplar etrafın· 
da topl&nnw;1 i lnl kola~l!L!Juıı· 
caJ\ mahiyettedir· nugün muharip 
0 1a.n mfbYcrlo 1ngll~rcdlr· Amcrl· 
lca. lngi.ItC'renin geri h:ı.tln.rı h:ı.lln. 

.ıcıe bir JD!J.Jlml'3 nn:ctmckt.cciir· .J:ı
ı.onya da gilnılcn güne mlh,·erln 
Aıyarun fiarkmd& ve pa&ifik sn.hll
lerınac bir ~crl hattı 'azifeslnl 
ıötnıf'ğc başlrunakbıdır· Garp ru• 
ısıt kU~lnde rnlhvcrlo tn~ıterc, 
&ark msıf ktircslndc Amcrl'..m llo 
Japonya. ka.rısı Jcn.ıı:ıyn<lır· 

Darp fllU blr eeJclldc ı:;&t'Jl nıı;rf 
lrijresınde donun ctmcktecllr· tJ. 
~lWü pakt Japonyayı ~k nısıf 
kUreeinde daha scrbost bir h:Me 
lcoJmakta. 'e Amerilın ile So,7et 
nusyanm pasifik ve Asya da.lıı.la.. 
~ t.chlikeyc düsUrccc':t bir gnye 
,~_,,!-"kI§af etmesini tabti görmek· 
~r· 

.. Şark nmf kllrcsl Uo ~arp nısıf 
kureaı aruında bir yandan Japon
hnm bir yud:lll Alma.nya.nm ido
olojik YO politllı: fazyildnl Jsc So\'• 

Yet Rmıya. hlıısctmcktcdlr· l'iloa 
~~et Rasyn bltarn.ftrr; ,.e bn 
_,.bin tc:zatlamııı. girmemek gibi 
'harbin ba§mdanbcrl müstakil bir 
:Polltum 1.aldp etmt~dcdlr· . 
al Fakat garp nısıf kürcı;tndcki at<'. 

ıı bJr ı;ün Amerikayı harbo sok· 
llıaaı ~k mümkündür· 
L.n~~ ıuretlo ate~ hattı §ark nısıf 
""IU'CSlnde de inkişaf odC<'Cktir· 
6ark nmf kürcslndc!.d hıı.rbln inki
~ekli J:ı.pon hariciye nazırmm 
1erd fkf giln C\"\·cJ ~Öyledib-f &ÖZ• 

en anJaıılablllr· Japon hariciye 
~ butü.n hedefin Çin mesele· 
:ı1 halletmek olduğunu anlatıyor• 

q bakım<la.n ne So\-yct Rusya lle, 
rıo de Amerllm ile bir ihtilaf mev. 
cat değUdfr. Fııkat Ç'ln mceelcsfnl 
•.cleco ne bir .Asya mcsc!esl, ne ae 
l&doce bir foprnk da,·asr halinde 
rn~~lecı:ra lmkfl.n yoldur· Çin m& 
~ csı Ame.rilın itin bir pastfik da· 
a.tr, 1ilr liaplt.aı me•eleıtl. bir pa

t&J' b1klytıaldir· Sol yet Basya ls;bı 
9ba me!iel061 her eyden önce Aa· 
l"a.ila hudutlara ya';(la~nn bir mils.. 
~\·linin ıne' cudJyctl l~idir· Bir nü· 
fuz pollUkııst dımısıdrr· 

BugünkU büyilk çaptaki dc\'let
ler fçin mUruıscbotlcrln mikyası 
~ece toprak budutlnn meselesi· 
deiUdlr· 

Maarif Vekaleti bir müfredat 
progra~ ı hazır lamaya başladı 
:tık ve orta tedrisat miicss('sele. 

rinde okuyan talebeye umumt 
den1lerden maada aynca müfredat 
programlanna iktısat ve havacılık 
dersleri ila\·e husuııunda MaariC 
Vakiılcti let.kiklcrinc devam etmek. 
tcdir· Bu denılerden marda. ayrıca. 
öğrctm0n o1mllart mii!redatmıı. Ti. 
raat dersleri de ilave cdilccelttir· 

Yeni ilave derslerin mllfredatr 
Vekalet talim ve terbiye heyeti ta.. 
rafından tcsbit edilmek il:tere bu. 
lunmalctadır· 

Bu suretle talebede iktı!:ı.t bilgi. 
ai, havaCJlık sevgisi tam manaaiy., 
le uyandırılaca.k. bunların eheınrni. 
yeti anlatılacak ,.e bu !ahalar ha.le 
kmda hayatta kendi illerine )"an: 
yaca.k bilgiler verilecektir· 
Öğretmen okulu mUfrod&tmR. il! 

ve edilecek zira:'lt demleri de, bU: 
gün öğretmenin köyde del'8 verme 
tıini ve %.iraat mefhumunu talebey~ 
lcavratmuı baknnmdan tam Jn&na_ 

siyle onu mucehhez yetiştirmP.ye 
yanyacs.ktır. 

Merakh bir zehir kaçakçıliğı hadisesi 

3· kaçakçı tuzağa 
düşürüldü 

İetinye kırlarında meraklı bir 
zehir kaça.kçtliğı h'fı.disesi ol. 
mu§, sutlular mükemmel bir 
:tuzakla. ele geçirilmişlerdir. 

Vakanın tafsilatı §Öyledir: 
l~nramürselin Fey:r.iye köyün· 

de oturan Rauf un köyünde es. 
l'ar istihsal ettiği ve sık srk 
lstanbula göndererek Hüseyin 
ve Ali adında iki .kişi va.sıtasi· 
ac csrarcılara sattırd1~1 haber 
alınmıştır. 

Bunun üzerine kaçakçılı!C 
memurları tertibat almışlar '\'e 
evvelki giin, Raufun yedi .kilo 
e.si-a:r daha göndererek sataca. 
ğtnr tesbit etmielerdir. 

Rauf gene Hü!eyin ve Ali a· 
funda.ki nda;nlarile esrarı ~eh • 
rimize getirbniş, !ıstinyede kır. 
Iara. saklatmış ve evvelki gece . 
yol kenarına çıkarak müşterile· 
ri bcklemeğe başlamışlardır. 

Biraz sonra esrarı a,lacaıt 
ımUoterilcr zuhur etmi§, ıahld& 
lbiribirlerlni bulduktan sonra 
:pazarlık yapılmış ve c.l!lrarlar 
7 torba içinden çıkarılarak a.. 
damlara teslim olurunu§tur. 

Fakat kaçakçılar bu sırada 
müşterilerden para yerine birer 
tabanca ile karşılaşınca ea.şır· 
mtşlardır. Zira müşteri zannet. 
tikleri meçhul adamlar kaçak· 
~ılık memurlarıdır. 

Esrarcılar bu suretle cürmü 
m~hut halinde yakalanmıe, ibe • 
§inci asliye ceza mahkeme!ine 
verilmielerdir. Esrarlar da mü· 
eadere olunmuştur. 

Bundan başka sabıkalr eroin· 
cilerden Palabıyık Ahmet. Fa _ 
ruk, Celalettin, Pepe Nuri, Hik 
met ve Nu..aret şehrin muhtelif 
semtlerinde eroin ve esrar sa -
tarken ele g~irilmi.§lerdir. 

Bunların Ü7..erlerinde 44 paket 
eroin ·ve ıbir miktar esrar bu
Iunmuş, suçlular adliyeye tefi· 
lim edilmi§tir. 

İki eroin kaçakçı11 
yakalandı 

Galata rıhtımı dvarmda do. 
la.şan Nijat, ve arabacr İbrahim 
evlerinde sa:bıkalr güruhun -
dan üç esrar kaçakçısının vavi. 
yetinden şüphelenen memurlar, 
bunları takip ile Mecidiyeköy 
c:!İvarmda..-.Gir kiln eerar satar· 
yakala.mıılardır. 

Ötedenberi f".arar kaçakçıhğr 
ı ya~trkları anlaşılan sa.brktı.lılar 
adlıyeye verilmi§lerdir. 

Okulların t atili 
hakkında henüz bir 

emir yok 
De, Jetin bünyesi zamanımızdı:. 

0 kadar mudil bir hal almı .. tır ki 
~~n mahdut çerçeveler içlnde mü· 
•aı•ra imkan yoktur· De,·lctlerln !==============:-::: 
'hlrfblrleri Uc mÜnascbetlerfoi tayin 
Oc1en .ı;ödo görutmcycn o Itada.r 
~ok sebepler ,"ardır ki bunları der. 

Cumhuriyet bayramı müna~
betiylc okullar 28 Teşrinievvel öğ. 
l~en sonra ba~lamak ve 30 Teşri
nıevvel akşamına kadar devam et. 
rnek üzere tatil edileceklerdir. 

1.1 txuınif bile mUml."Üll değildir· 
·laponyanm A yaya istediği e. 

~ide :nizam ,·enneğe Jtallcması (li. 
· e hullsa edilebll~ck bir sürü ha.
~eket SO\jet Rusynyı olduğu ka.· 
l1 a.r Amcrlknyı d:ı alakadar eder· 

u ltiba.rla Solyctlc.rlo Amerllta a... 
:"ı:nda. ücUtlü p:ıktm lmzasmda.o 
~o~ ılya t bir yat.la~rwınm f~ 
t ll"llllcrl 11cı.!locck olursa bunu 
rrı•Yri ta.bit addctmcmclldir· Dünya. 
lı '8Clelerlnl arlık ko,·ali yonsuz 
•Uetmeğc lmkfın yoldur· 

ca'ktır· Bu !'>ebepten Amt'rilnı.om 
So,·yctlerle birdenbire i~blrllği de
ğilse bllo yaya.5 yllYM •nl~maya 
gideceği t.ahmin Hlilebllir· 

tJ~üdii ittifakın heddl enel&, 
rejimleri ayrı, ayrı olan öCJniyet
lerin btı ~artlar alhnda anla.~may& 
doğrn gitmeleri mUstebad addedi· 
Jemez· 

SADRI ERTEM 
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Bazı gazeteler bayram tatili ile 
Cumhuri ret bayramı tatilinin bir
birine pek yakın olmas.1 dolarısile 
sürekli tatil yapılacağmı yazmış
l~sa da hu hususta henüz \'erilmiş 
bır emir mercul değildir. Okullar 
Teşriniewelin 31 inci günü açık. 
t1r. 

Meseleler : 

ihtikar ve 
kooperatıf 

.tktrsat Vekaleti meJll" 
leketin muhtaç olduğu 
bazı fötiyaçları temin 
mak.sadilc çok ciddi ted
birler almıştır. Bu ted· 
birler bize ~öyle ibil' 
mülahazada bulunmak 
lüzumunu duyurdu: Hü
kfımet, büyük şehirler -
de ihtikirla mücadele 
ederken bir de gıda. macL 
desi ve sair C§Y8. satan 
bir kooperatif kurmalı· 
dır. Bu kooperatifte 

'maktu ve katiycn fahiş 
olmayan bir fiyatla. ya. 
pılacak SatL,, halkı istis· · 
mar edenlere en açık bir 
cevap ~kil cıdeooktir. 

Mutlaka. bundan sonra 
bakkallar ve sair satıcı • 
lar hiç olma7..sa. koopera· 
tifin fiyatlarını esas tu. 
tacaklardır. .lstanbulda 
bu kooperatiflerden bir 
veya ikisi meseleyi hal • 
Jeder kanaatindeyiz. Bu 
işi belediye de yapabilir, 
yapma imkanlarına da. 

maliktir. 

Askere giden 
öğretmenlerin 

vazifeleri 
Diğer öğretmenler 
tarafından deruhde 

" -· 
• 

Yalova ge:ıinfilerindea / 

iki ses 
Yazan: Fazıl Almled A11Eaç 

'(Baş tarafı 1 incide) 
1 'fabli ıın,mu,tuk; uron aııırrlann 
nlha~·('t~i7. tah,malarilfı ~-apdabil. 
mlıt Merlert, in4'tln şimdi nıtdi elf
Jo ~·ıkmağa denlm edlyonlo· Artık 
hanlann. orta.-.mdan ~ <'> d~lzlerin 
üt ünden &şarak biriblrimlbe ,·crdl
ğimh: müjdeler şunlardı: .Binlerce 
bomba. atıldı! Bu kadar 3·anguı 
çı'ktı! Bat.an gemiler ın kadarı Sö
Mn O<'aklar-· .El"et onlar!- J..ildn 
buna ktm 80rar ki! 
Be~er nı'hunn ikide binle saraa 

korkunç ııa.r'a, yine ta,..ıonl&rdan, 

1 
zelzelelerden de.h$etli bir §CY ol. 
muıtu .. Gözümün önünde harabe

(Jer hara.beler üzerine yıkılıyor, mA• 

mureler blribirl lizerlno dcvrillyor
dn. Ac17. ·ve m":rwı diişünü:\'onJ.nm· 

•Radyonun gih · cırlak, glh boğuk 
,sesinden duyduğum her yeal c\im.. 
le, duygumun lçlne bir bomba. gibi 
dU~mckt.eydl. 

daD'I& dönecektim·· Kırlarda ko
yunlar w inekler ''rdı .. Dualar 
yama.çian. tnmaamıtlar, Bittmkn 
c,;ok daha m Uat.rih ' o müstakim 
bir göniillc rahat :rahat otJuyor· 
lardı· klerludeki aMyiJe imren• 
dlm· O no sükim , .• llasfı r-· l'ol'· 
~un bir kafa için a.cıaba bu dan 
daha ~ıptaya değer hugf nimet 
n.nl~r! 

btc tam M'JMlıllk, ~Mfl bqlıyor. 
Lildn blmeabire •likiınan göptine 
bir b~k u.pı.nilı· Bilytik ote:Hn 
bnlundniu tf'J>Mdd (hoparlör ) 
haylarmap bqlamııtı~ O u.m&n 

dlifündürücü bir ~y oldu: Otl&yan 
bir ökils b&fmı yenHıa bkhnJ.ı. 
Barbar b&jıran radyoya IMr dakika 
dbllf'r gibi oldu· Ye tlOlll'& flit dflrhı 
düşö.noeJl bir f ilozof haJl alıal'U 
18lendi: 

-BOOö-! 
E,·et do.tuın; b\Utin o dhüedliL 

mlz heuyularm en doira ee\,.. 
bmı ı.en vePClln· İnNAltk n&JJ1nıa 
dilerim: :ke,u clhan.m :aloe köt&-· 
15J11den IM&Dbğa lıitap e tmek ıclt
rettnde buhmanlarm IMWllndft _. 
nhıld kadar affet bahm• ! 

FUII .Ahmed AYKAÇ 

'.1Rnbumd& giinill y&nguılan çıka
rarak, \lcdan lhttlilleri doğun.• 
ra_~··· .. .Ftkrlm dolap beygirine dön· 
xnu,tu. Dönüyor dönüyor, fakat 
hep aynı ruıt d&lrenln içinde kalı. 
yordu: F.nt, bu leliketlere kar,;ı 
yine en müessir illç ku\"\'et delll 
mi Jdl! 'l'ui harpten .konuımalc' 
lı;:tn 'hile her an muharebeye ha· Pamuk ı·pıı·g...,ı· 
m- bir yetııklnllkte buhmmaktan 
~ka hangi büyü \'ardı• (lanon , .e1 s·· ba k 
zihnim ~dı. l'ato,·· b~ dbı-r umer n tarafından 
:~«-'~. l"ltlyordunı. ımı altı 8Nle-"' naııl tevzi olunacak 
t 

0

1
mur tekncıoılnl, daha blri.ncl ~ lktısat Vekaleti aittik,... UJL 

a o arak on bel} .. ın 1. . • - ' • ""'" r-fat k ~ gun k bir ka.Ja;!j rnak• ıstıdadım gösteren ve müı- . 
1'ad 

0 
~ telanlttim· Falla~ ~i!l~bir şekil .. almağa ba,Iayan 

ond~n kaçtık:. bırııdmuyordn· ~. Iıplık meselesini hal için dün ~ 
dan kMap benionan sesi arkairi~ bfr k~~r ittihu ~ ''e bu..Jca· 
zehlrlnl bir dald~y~,, rar ~!~n 3:1~~adarlara lir tamim. 
canıma kad _,_ .. __ ,, ~~ le bıldırılmı_ştır. 

ar ..a-nıı&! Jıilh&yet " Bu tam· ,.;:. memlek · bunaldım· Kırlarda kenal k dlm - • ıme avre, elın 
germek istedim. t6te !IOn.:.a~ taç ,ol~uğu pamuk iplilinde!l 

Maarif vek&letinden gelen bir ıhk l'e dol'gun bil' akşamı-· ı:: llL~ ~wna, trikotaı ve çoraP.. sanayı. 
tebliğe. göre, .aske1:' giden öğret iptida şiddetli bir sinir lıa: ' ~~-en çok kullanılan numarala
menlerın va.zıfelerı okulun diğer geçlrdiktea sonra rahmani bir !)eli ~ Sumerbank, Vekll~- konulan 
öğretmenleri tarafından yapıla· re t.a".<mmrştı. H i.J& omulıaım ~ıyatlar üzerinde tevzı edecektir. 

edilecek 

caktJI'. -'" bazinın sarımtırak ma.ııkMla Bu .. tevziatta iplik, ev'\'cl~ dokuma. 
cnk k ll sevimli ,-e muni5 do~ dunıyOI" ara tevziat i§ine tavassut eden 
ıu o u arda ilave ve vekil Otelin önünden kıl'lara dojra ua: .~illk sandiklanna. sonra dokuma-

öğretmen tayini kabil olmadığİ° ıuyonım· Peyı.aj tıpkı hülyalı bir~ pl.~r k?Operati~e.rine, daha sonr.a 
·takdirde mevcut öğretmenler1 

roman ghife"\ gıb\ .. Ne g\Uer ,.Uz• .~un(~nd sanayıcılere ve en ni.ha
çifte edrisat yapmak suretile lü tabiat. Dağlar nr, orm&nlar -.;a.r-. i_ et, ege: stok .kalırsa, erbabı tıca. 
öğretmen eksiğini dolduracak. sonra da akar 110 11nltısr· Gti.oeş' rete verılecektir. 
}ardır. tabloı;unun Mn tuhlhle.rbıl yapa~ ;,, Adana faQr-ikalan ile lııtanbulda 

Bugün halen öğretmensiz kal .bir artt.t ha.llnde. Glh fU t.epenıal lYedikul~ fabrikaları da .bu karara 
mış hiQbic smıf mevcut d ~·i: Yetil srrtma turuncu hlr boJa ,·a._' aynen rıayet edcoeklerdır. 
dir.• A k ~tmenrkl ~~ rayor, ,lil.h derinllltlerdeld ı:ölıete· Bu hususta daha esaslı kararlar 

1 
· çı vt;u• ı ere tayın H koyu~hnyor· Aman ne gi}7,e1 almak üzere dün mınta'\ca :ilimiat 

,er ~apılmıjtrr. 1 saat! müdürlüğünde Sürherabnk, Yfidi. 
İkınci ille tedrisat kadrosu '\'llrfidükQe, tJ,-e:ztcpe ta.,..fma..... kule \'e Adana fabrikaları müııies-

d~, önümüzdeki cumartesi g{i-1 ki ban .köy e\·letfllln b&oalarmd•' :sillerinin i,t.irakiyle bir toplantı 
nune kadar hazırlanarak ta9dilt' hafif duma.nlar görti}"Ordum Te ak-' yapılmıştır. 
edi1:121ek üzere Ankaraya gön·• Jrma F1in'et geliyordu. Kauçuk atoklan ...#~ 
derılecektir. Karşımdaki fenıfıde, herandide beyannameleri verildi 

Taksı·m lı"se·ı· YUaelmekt bir . ocaktan 1'~h•at .murakabe komisyonu pi. 
., 9 • ınce duman • yasadakı kauçuk stoklannm mik-

müdürlüğü rnAilU mahdudN• tarmr tec;bit etmeie karar vermiı 
Yeni tesis edilen Taksim liec * * * ve gümrükte depolarda, imal~thi-

15i müdürlüğüne tanınmış f else· Karşımda ocaktan aUzUlen dfldi nelerde veya herhangi bir yerde 
f~. öğret.menlerinden. Bay Yunwı Kalbol aefide krepsol kauçuğu stokları: bulunan 
Kazım Köni tayin edilmiştir.· madıı. hep leyli hayalın herkes stoklarının me..-cudunu bi. 

Ba y ..r~ • zulümatıı... rer beyanname ile bildirmele d~ 
Y unus ın41zım '.Köni yeni •Ak vct edilmi§tİ. Tüccarlar dün ak· 

vazifesine ıbaşlam.I§br. Kendisi., ·pma~ yürüdii' .. ~e giine§l uğur· şama kadar stok beyanna~lerinl 
ne muvaffak"'etler dı'lerı·":_ layor gıblyd(m. O kendi "-'Urdua• · ı d' 

•,J '" tckildiktt-n ıııonra ben do kenai o. \ ennış er ır. Unlar kurtlu değil 

.~:vet ~fö yö Paterson ben, h~ 
pı~anenın defterinde 102 numa
ra} a kayıtlı mahklim be d " .,ı. 
mahlUk h .. , n u_.,...un 
hul ' enuz şeref hi~ine malik 

unuvonım s· b"t"' ı· \ı r;irnl · · . ıze u un mert ı'"i' 

Her &ün yapılan sıkı te.f tişle 
:neticesinde fmncılar daha iyi ve 
temiz ekmek çıkarmaya bıa~amıı
lardır. 

01 
Bu nokta. Nc,1·orı.-ta hissedilmiş 
f~k ki aylarca C\"\ el ba.5l:unııt 
""t t birdenbire dummıJ olan Sov
~~ - Amerikan mUzn.kerelerl bir• 
IJ llblro yeniden b3ı;lıı.dı· Amerika 
>,,,_

13 SO\je.tlcr ara.smıla pMifik '\'C 

ııAf" rn~clelcrinclcld menfaat blr-

• En güzel ~ençlik çağımdan 
dört buçuk sene bu hapishanelerde 
yandı, kendimi bu bos adada çü
'riittüm. Şimdi önümde harat ye
niden açılıyor, fakat benim ihtiya. 
nm kırık, beni tutan, cevYaliyeti • . 
mi temin ederi bütün yaylar gevşe
miş. o canlı bebek çökn1üş .. Artık 
hayata Allahısmarladık demek la
zım .. Bu on be~ senedenberi ya~. 
nan ve artık eriyerek kayb:>lması 
icabeden bir hayatın filmi.. 

Aşk ve m acera romanı 
~ e sormak ıs~ft . b l vapacak ı.crım, unu nası 
• . sınız, nasıl olup da ... 

na ka Rd ıca ~erİf!l·. Madam .. Sonu-

&lediye sıhhat müdürlüğü tara
fından Hasköyde bir dejirmenden 
alınan unun kurtlu oldulu yuıl
m1~tr. Yapılan tetkikler neticesin· 
de bu una değirmende eskiden 
elekte kalmış kurtların karışmıe 
olduğu anlaşılmı,Ur. :Yoksa Top-
rak mahsulleri ofisinin vttdili 
buğdayda kurt yoktur. 

ıı.e hldiselcr miln·cr balnmmda.n 
bUr~dc de,·ıun cttll,oi t:ıkUirtlc iki 
~'Vii'k devleti yıWl:ı.,tırneakttr. Yn. 
.,, 

1 
SO\'J'Ctlerlc ı\merfüa ar.ısında 

\· J ltı haı..,mından foıatJar ,-ardır· 
l'e~ Arncrtkn n.ntikaplt.:ıli t bir ha.-
1\a e~~ll_. yanında yer almakla neler 
Jle 31~"Qeceğinl lrapishılist mn.ukığr 
ınıı nccdcn lncc3 e düşüniir· Fa.kat 
ket~' er de antfknpltali t bir hıırc
old ~•cmsn etmektedir· l\lonıtrnk 
ltlb~J,."tl f.altdlrdc 1n,..meredo olduğu 
tnl Aıucrlkanın clı:ı lcapltallst ttji· 
~I fefc('I uğrn.f.:ı.c:ıl>tır· linpltalo 
.ı; P olıuı için kıyamet kcndl51nin 

0~re~ğl fclô.l•ettm ha5kıı hir ~Y 
ru,e.:;111Z· Ranun itin Amerikalı iki 
~'ii kaplt.aU~t hareketin 'ercbile
Ur. neticeleri mut ayese wccek.. 
tııd lıflh, crln mu\ nffokıyctinl doi· 
, e ~ doı:.'Tuyıı rejimin bllnycslne 
c~ttr. topraklarına §!'mil ola-
1 ted.ı · 1 ani ı;allplcr i tccliklerinl 

11 
kletl gibi c1lkte e<leccklerdlr· 

lıı b~lbrıki aksi tnkdlrde ~ apılac:ık 
'tJ'8r ko, alisyon oL'lcalthr· Hn ko
t'ak ~a Amerib bir luymct ola· 
\'~ti nıl~lıı.cnlrtır , .e k.emll kuv. 
llu su~tı ela. empoıo cdccckUr· 
bir tcbll.k c kapital lı;ln clcrhal e.ni 

e hlo,·zuu bn.h&olıuaya-

- Simdi de benim konuşmama 
müsaade eder misiniz .Madam. fc. 
ci hayatınızın bu kısa hülasasında 
samimi olduğunuzdan tamaım~n 
eminim .. Sizi çok iyi antıromm.: 
Buraya hapis olunduğundanberı 
tahammül ettiğiniz maddi ve ma
nc..-i ıztıraplar p"k tabii ki sizi 
müstakbel mücadeleniz için hazır
layamaz. ihtiyarınızı tak,iye ede. 
meıdi. Serbest hırakılmış bir mah. 
kfun hiç bir müdafaa \'asıtası ol· 
rnıyan bir zavallıdır. 

Eğer bu hapishanenin küçük \'a
puru sizi de yaşayan in5anlar ale. 
mine yalnız olarak bıraksaydı, siz 
de bu şeametten kurtulamaz. ftkT
betin esiri olurdunuz .. Fakat sizin 
vaziyetiniz böyle olmıyacaktır. 

Ben bu küı;ük adara mahkiimi· 
yet devrelerini doldurmakla me~
~l ola~ diğer mücrimleri gönne. 
ge gel~ı~ değilim .. Ben buraya sa. 
dece sızınlc all\kadar olma~a gel· 
dim. Ne demek istediğim iyice an-

Yazan: 
Moriı dö Kobra 

Ia,.ılıyor değil mi?. Be11 size .• E,·et 
bunu zavallı babanıza vaadettim, 
sözümü muhakkak tutacağun .• 

Madam Kabrcra kac;larını çatı. 
yor. beyninin çalıştığı~ı hissedi. 
rorum, kendisince kabulü imkan
~r:ı: olan bir §eyi if adc etmek yolla
rını aradığı görülüyor. · 

. - Peki.. peki Mösyö Petcrson. 
dıy?~· lki eski dost :reya akıaba 
d~ğılız değil mi? Ben ·izin için hiç 
~ıry şey değilim .. Hatta mesut ol. 
c ~gun:ı o muhte~em devirlerimde 
bıle hır kere olsun soframda bu. 
lunn;us değilsiniz! Şimdi de bcnim
ı~. sıze tamamen yabancı olan bir 
~~dmla alftkadar oldu~runuzu söv. 
1 ~Y?r:unuz. Pek tabii bunun se!X-
bın~ öğ~cnme.k isterim. Tamamen 
garıp bı.r ~e adüf eseri olarak Etü. 
\'al otelının malam oda mda otur
m~~ old~~nuzu söylemi~tiniz .. 
GuzcL. Facıanın hikavesi sizde 
bir alaka yarattı. Bu cia güzel... 
Babam geldi, sizi buldu ıztırabile 
merhametinizi celbetti' Bunu da 
kabul ediyorum .. Bana zengin, i~. 
siz bir adam olduğunuıu ve bu i~i 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
bizzat mahallinde tetkik etmek i
çin buraya geldiğinizi söylediniz. 
bu da makbulüm. Ve nihayet bu 
ak~m ~~i gö.rdünüz .. Sizde, kor. 
kunç, çırkın hır acuzenin vereceği 
hissi yaratmamış olduğumu anla
yorum. Ve i~te hiç §Üphesiz anla. 
şamamaıhğm da bu noktadan bac:ı-
laması icabediyor. " 

~Iösyö Paterson, siz bana ha . 
pishaneden çıktığım zaman yar
dım edebileceğinizi söylüyorsunuz. 
Bu teklifin altında nelerin gizli oL 
duğunu bilirim. Şimdi otuzumu 
geçmiş bulunuyorum. Siz de yirmi 
altı yaşında olduğunuzu söylemiş
tiniz .. En büyük hüsnü niyete sa. 
bip olan erkekleri~ bil~ .ıut~fları
na karşı ne bckledıklcrın.ı bıl~ 
kadar tecrübem ,,ar. Hedıye echlen 
bir inci gerdanlık ile ~üşm.üş bir 
kadına .uzatılan cl aynı vazıyette. 
dir Sert kaba insanlar: "Müccv
herİerime mukabil vücudünü iste. 

rim,, der. . . 1, • 
Centilmenler ıse. Bu manevı 

bağlılığımız yakında ~udaklanmı
zı da birleştirecek,, dıye arzusunu 
jzhar eder. 

ar soyleymız .. 

b' ~ ~\:e~, tekrar edeyim Mösyö. 
r~~~r~ı~ı aldatacak değiliz .. Bu. 
ol ş .aşayız. Etrafta bir tek 
d 5~ §ahı~ yok, muhakkak ki bir li: a ~da_ ~ı~~irimizi görecek deği. 
.. ··En ıyısı ılk ve son defa olmak 
uıere he . Eğer . r ~yı kısaca halletmektir. 

b
-: 

1 
S1z bana, her gün hayatta 

ın erce ki · · yaka ~yı sarsan, kalplerini 
ren ~ı, ı:!'~akemelerini kaybetti. 
olsayd muthış a~klardan bahsetmiş 
hr· ·•sınız, derhal boynunuza atı-

. ana '-·a d oo· . -..ı-rim ,__ . k .ı r ım ın, nca ~-
U1:n1 ·urta ~ · b'·t-kımı fed nn .. -.lıze u un aş-

.. .. a etmem bile kadirşina lı. 
~!mı gostenneğe kftfi değildir der 
,.'~Fakat vaziyet böyle ol~adığ; 
b \ _ n artık vücudümü dünyanın 
~ un ~ltınlarına satmıyacağıma 

gore ~ıma ·ı s· .. 1 d' ·• ~ı · ıı ıze şoy e ıyorum: 
' \ ıcenab d " - .. yı ı:iz uşuncelerınızden dola. 

11
• " e teşekkür ederim. Fakat be
ı tınutunuz ç·· nı.: ·· k d h .. nü · • :· u u o a ar us. 

b" ~}et sahıbisiniz ki size miithi~ 
ır omedi oynayamam.,, 
. - Sözleriniz çok hQ6uma gidi· 
~~.r:1~dam, çünkü fevkal!de sa. 

ı~ınız .. Benim en ziyade hosu
ma gıden sözlerini1ıdeki bu vuzclı .. 

( .Doocımı UM) 

Müverrih Abmea 
Refik'in ölüm 
yıl dönümü 

Bugün kıymetli müverrih Mi. 
met Refik Altmaym öIUmilnün 
yıldönümüdür. Bu mu.ıwıebetle 
kendisini sevenler merhumun 
Büyükadaddci ka.brini ziyaret 
edecelklerdir. 

.Teıekkür 
Uzun zamandanberi müptelıi ol. 

duğum hastalı~tan ancak ŞİŞİ t:t
fal hastahane ınde tedavi ve ame· 
liyat olmak suretiyle ~'"'\lrtulmuı 
:bulunurorum. 

Gerek ameliyat, iere.kse teda\'iın 
esnasında gösterilen dikkatten do. 
fayı sertabip Doktor Omer \"aııfi· 
Doktor Zijlıtü, Asistan Doktor 
Enver '\'e 1'bktor Niyui M~'a 
hemşirelerden Miriye, l"!ur_ıye ve 
Semimeye tetekkür etme)'l bır borç 
bilirim. 

F llriJtö '--"" Ziyrwt A~ ··z Y. ,_.,___ ıu 



1 - \'AKIT 1l BiRt~cın;şr.t:s 1910 ' 

Amerikada kalan ı Kral Aleksandr -
Romany~~~k bir ıtalyaiı Amirali ın öl_~~ün_~n 

Alm~nyadan Y ın~iliz kon.~roı yıldonumu 
llllklarda harp hcyetın~en ~usaade Bu münasebetle - ı · ıstedı Yugosla vyada dini 

ınalzemesı ge ıyor Xcvyor1', !() (A.A.) Bir merasim yapıldı 
ttalvan amirııli. Am:::rikadan L r.e(qrcul, JfJ ( A.A.) - :\lem. niif;rc , 10 (;\.,\.) - Röytcr: 

General Antone'Jko ve gcnelkur
mav başkanı, bugün Romen milli 
müdafaa nazırlannrn yaptığı fÇti
maa iştirak etmişlerdir. 

Neşredilen bir tebliğe göre,_ ~r: 
dunun veniden tan:r.imi \'e teslıhı 
için mütemmim yeni tedbirler ~lrn
mıştır· Kararlaşlmlan tedbırler 
arasında blivtik miktarda Alman_ 
yadan g~lmckte olan har~ malze
mesi için yeni depolar ın.~ası ve 
ha\'a hücumlarrno. karşı Bukreı;te 
yeni srğlnaklar vücude getirilmesi 
\'ardır. 

l941 11ınıfının, antrenman için, 
normal olarak 1941 de silah altrna 
ı:ağtnlacnkkPn 20 teşrinisanide 
ağırıım'ası kararlaştırılmıştır. 
A~kcri .sahalarda, bilhassa hava

rıhktn sabotajın önüne geçmek i
.::in de tedbirler alınmıştır. 
TUN ADA AUl.IAN ASKERLE. 

R/ NAKTJIYATI 
/\·cuyork, 10 ( A.A.) - Bel· 

grattan gelen haberlere göre, 
altı Alman vapuru, bugün Bel. 
grattan geçerek şarka doğru 
yoluna devam etmiştir. 

Bu vapurların nehrin ortala· 
rında seyretmesine rağmen, Tu 
nanın iki sahilinden, vapurlar -
dııki askerlerinin üniformaları 
müşahede olunmuştur. Bu as· 
kerlerin Romanyaya gitmekte 
olduğu sanılmaktadır. 

--~Ol----.-

Londraya 
dün de 

hücum edildi;l 
Dört Alman· tayyaresi ~ 

dü,ürü1du . ı 
Loudra, 10 ( A.'A.), - Bava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin teb. 
!iği: - . . 

Bugün dü.§11!'1n tayxarelerı! 
Kent ve Sussc.11: kontluklanna ve 
Taymis nehri halic.indc sa_hil ~hir
ler ıizerine bir çok,hücum\ar._yap
mıştır. Londranın ,bir kısmına da 
hir kaç bomba atılmıştır. Hasar 
azdır. Olü ve yaralı da a:rxiır. . 

Bugün dört düşriıan tayyaresı 
dil~ürülmü>.tür. Avcı tayyareleri
mi~en dört tanesi kayıptır. Fakat 
bunlardan bir tanesinin pilotu 
kurtulmuştur. 

Londra, 10 (A.A.) - A1man u. 
zun menzilli toplarının bombardı
manından biraz sonra lngiliz hava 
kuv...-etlcrine mensup büyük filo. 
lar, bu top mevzileri üzerine muaz-· 
zam bir hücum yaparak hu meY. 
zileri bomba yağmuruna tulmu5-
lardır. Ayni zamanda Calais üze. 
rinc de bir hücum yapılmı~tır. 

!Jmub'a 10 ( A.A.) - Bildi -
rildiğine ~öre, son hava hücum 
!arından birinde Londranm 
merkezinde bulunan University 
College'in büyük merasim salo. 
nunun tam ortasına düşen bir 
bomba salonu tahrip etmiştir. 

Yangın lbombalan da ayni 
kollcjin kütüphanesine ateş ye· 
rerek almanca kitaplar da da _ 
hil 100 bin cilt kitabı tahrip 
etmişler veya hasara uğratmış· 
lardır. 

Universily College Londra 
iinivcrsitesine bağlı kolejlerden 
bıridir. Ve 1926 da açılmış o_ 
lan büyük salonu pa~~~hn en 
güzel salonlarından bırıdır. 

Maarif Vekilinin 
Antalyadaki tetkikleri 

Antalya, 10 ( A.A.) - !'-1.aar~f 
\'ekili Ha ... an Ali Yücel dün lıs.eyı, 
.\k~am Sanat okullarını teftiş eL 
tikten SQnra yeni yapılacak ol.a~ 
lnonü kız enstitü ünün temeJını 
atmı~tr;c 

lla :an Ali Yiicel bugün de ,\k
ı-udaki kO\' en titüsüne giderek 
en~tıtünun ·yapılm15 olan binalari
le yapılacak olan diğer binaların 
) erlerini gormü5 ve eğitmenler ta. 
r::ıfından verilen mü.,.amerede ha
ıır bulunmuştur. 

---o---
Bir vatandaşın 

hamiyeti 
flurg, ıo (A·A·l - Mehmet RI. 

fal Peki• 25 inci ilk okuldaki yok· 
sul çocukiarm lhtiyaçlıırının kaNJl
lanmaıı l~ln :ıoo lira tebC'rrü eyle. 
mişt.ir. Bu teberrü muhitimizdf' bü
;rUk hir takdirle kaMJılanmti;tJr· 

taly-aya gitmek için tngiliz kon leketin vahdetini temin <'tmiş 
trol heyetinden miisa:ıde al· cılı>.n ~ö\·alve - kl'al birinci A. 
mıştır. leksandl'm ·feci bir surette ölü. 

Bu zat, (Cihan fuarı) nda miiniin altıncı vıl<lfinümii müna 
ltalyan komiseri ol:m amirll rebetile meml&elin her larafın 
Kantustür. da dini mera.qim y:ıpılmıştır. 
Vaşi~ton Di.spaç ga7.etesi, Muhtelif mezheplere ait kili" 

amiralin ve 10 kieiden ibaret 0 • relerin kaffc.c;in<le ayinler icra 
lan maiyetinin Amerik_a~an t· edilmiştir. Gazeteler makaleler. 
talyaya gidebileceklerıaı. YU- de büyük hükümdarın hatırası· 
makta ve bu işte .Amerıkaya m tebcil ve biitiin milletin ta 
karşı bir cemilekarhk mev:-uu rihinin en hailevi ve en şerefli 
bah~olduğunu kaydetmektedır. sahif P.lerine ~ı1n bir surette mer 

Filvaki amiral J{ıı.ntuı:, ltal· but olan Karnyorgi hanedanına 
yanın harbe <girmesinden evvel ı.ar~ı sarsılmaz bağlrlı~mdan 
Vaşin~tön hi.ik iımeti tnafındıtn bahsetmektedirler. 
Amerikııya dav~t edilmi~ti. 

---o-----
Vilkinin yeni 
beyanatı 

"Diktatörlere karşı 
yatıştırma siyaseti 
takip etmiyeceğiz,, 

ıYcı:lıaveıı, JfJ ( A.A.) - Cum 
huriyet partisinin reiı:ıicumhur 
nam7.edi Villki ça~amba akşa -
.mı söylediği nutukta eı.ciimle 

demiştir ki: 
''- Bizim siyasetimiz bir ya· 

tıştırma siyaseti de-ğildir ve hiç 
bir 7.aman olm ıyacaktır. Dikta. 
törlere karşı yatıştırma siya~· 
ti tatbik etmiyeceğimiT. g"ibi, 
Vaşin~tonda veya başka yerler· 
aeki komünistlere karşı da böy 
'ıe !bir ~iyaeet tatıbik etmiyece· 
~-
gız. 

Eğer reisicumhur ~ilirsem 
müaafÜ.ya lazım olan imalata 
'daha ziyade' hız vereceğim. Mu. 
1 ~ • • 
tıarebe aramıyoruz. Fakat bır 
\:ere~m~uhare~ye girişi~k ı.a: 
0

!er i elde edinceye k adar dö\'Ü. 
1 ~. • 
~egı:ı-~,, 

İngiliz - Ron1en 
münasebatı 

( Bnş tarafı J ınciılt} 

gelen bir ço'k Alman a'.>keri Tam<ş 
Yard::ın geçmi;itir. Fakat gizli bir 
~urdte yapıları bu hullıl Almanla 
ra ha' u;;ul dahilinde yapılmakta 
Ye Biikreşin iyi malumat alan ma· 
hafilinde izhar edilen kanaate gii· 
ı~. Roınanyanın ~imdiye kadar 
,-erdiği teminatların artık doğru ol 
madıRı ünümii7.deki iki gtin zarlın
da sabit old·ı~u takdirde lngıltc· 
:t:!::! Rore~~:;a i1e munascb~tleri· 
ni ke~meğe karar \·ermesi sakımı· 
maz bir ı:ckil alacaktır. 

ln~ilte're elçisi yalnız p~lrol .~· 
naYii ile münasebeti olan 1ngılız 
tebaa~ını Romanyayı terke da\·et 
C'tmiş olnıak1a beraber, diğer hir 
~·ok I ngilizler de .ı:arri me:.ul hazı 
ur.~urların te:1<1idi k::ır:ı,ında ha· 
reket etmektedirler. 

Bökft<ı, 10 (A·A·) - Röyter bil. 
diriyor: 

Romanyanm AlmanyR. tnrafrndan 
n.~keri iııı'al altına. almması hakkın. 
da İngiltere tarafından yapılan ıııı. 
allere Jtomırn,·anın ce\·aplıuı Bü. 
vülc Rritanya • ıııPfarPt heyetinin 
OU1r1'ette bhrı xalmıynraj:',rı mC!li!_ 

---:()\.-___ _ IP~ini henüT. muallakta bırakmak. 
~ ~ ~ . -

- tadır. • 
Mıaır Parlamentosu 

bir ay ıonra toplanacak 
Kahire) 10 • (A.A.) - Kahi -

nenin dünkü toplantı~ı eı:ınasın· 

da Saadist partisi reisi Mahir 
t:Paşa harici işlerin müzakeresi 
için parlam entonun derhal top. 
lanmağa davet edilmesin i tek· 
rar i~temiştir. 

Başvekil, halihar.ırdaki vazL 
yetin böyle bir tedbiri istilMm 
etmediğini ve parlamrnton un 
herhalde bir ay 1.arfında topla· 
n.acağ1nı bildirmiştir. 

- --o---
Romanya Yunanis-
tana petrol ihracını 

menetti 

Romanva hükumeti tarafından 
Romanyad:\ garnizon halinde AL 
man a~kerleri mevcut bulunmadı. 
fma dair verilen teminatın haki. 
kate mutabık olup oluıadığı hiç bir 
~üpheye meydan bırnkmıyncalc 2u. 
rette tahakkuk etmedikçe Büyiik 
llritanvA ile Roman\•a arasında si. 
)"asi ~lina!lebctlcri kntctmelc için 
ortada hiç bir acil sebep mevcut 
addedilemPr.· Znnnolundııibına giirc 
n.omen hUkfımctinin ccYabı kaça. 
makh nddolıınacak derecedr. müp. 
hemdir. nu ~cbr.ple lejyoner rro_ 
menlerin kendi itirafları tahtında 
mihYcr hükiımctler.inin bir 7.eyli 
olması hasebiylP w•rdikleri temlna. 
ta bir kıymet atfedilip rdi!C'miyecc. 
ğini tayin Londraya aittir. 

Yalnır. Romen makamntının ah. 
ten bUtlin dünyaca tanınmış ol:ı.n 
dip1omatik hukukta ne deı·cceye 

!<adar cehalet göstcrebilcccıklerinc 
bir miı.al olmak iir.Pre lngiliz elçi. 
Jiğinin Eilkreı:ten ~ifre ile veya a. 
~ık olarak çekilmek Üzl're Romen 

Röy. telgıafhan~lnc l('\•dl ctmlı; oldu~u 
12 t e IJrrafm ndrcslerlne varnıamış 
olduğunu zikretmı-k kabildir· 

Biik'f'C§, 10 (A.A.) -
ter: 

Yunan elçisi Yun.ani1'tana pet 
rol ihracının menedilme:::ıi mü· 
nasebetile Romen h iikümeti 
nezdinde teşebbüste bulunmuş -
tur. 

Bu teşebbüs fü.erine. Romen 
hükiımetile akte<lilerek 5 teşri. 
nievvele kadar tasdik edilmiş 
eılan bütün ihr~ç mukaveleleri 
tatbik edilecek fakat bu tarih. 
ten sonra hiçbir mukavele im· 
zalanm ıyar.aktır. Bu karar Yu -
nanistana teşrinievvel nihayeti· 
ne kadar kafi miktarda petrol 
ithali imkanını ,·erccekttr. 
Romanyanın, Almanyanın teş 

vikile, ltalva \'e Almanya ha. 
riç olmak VUzere biitün yabancı 
memleketler~ petrol ihracmı 
menetmek Uzere ol<luRunn dair 
şayialar dola~nıakta ise de, ı;i • 
}'"RSİ mahfiller<le böyle bir tcd. 
birin Türkiye ile aı..-tedilen fü:a· 
ret anlaşmasının d1 fc~hine sc. 
bep olacağı ''e halbuki bu an· 
]aşma ile Romanyanın pamuk 
gibi pek ziyade ihtiyacı olan 
maddeler mukabilirf'..,. petrol 
vermeai taahhüt etmiş bulun. 

b 

duğu bilhassn kay*~ilmekte· 

Şayanı dikkat diğı>r bir hadise 
ele Biikretşeki kral Mrayı yakının. 
da en·alrP nrnhafız alayının 11mu. 
mi merkezi olan lıinanın :ı"l;cri ta. 
liın ve terbiye elmf'k ii::t-re gddik. 
Jeri idd;a olunan Alm:rn fırkaları L 
dn karargah merkPzi olarnk tamir 
~dilme-kte olmasıdır· 

_MACAR A.JANSINJ.N 
TEKZİBİ 

R11dapr.ştr, JO fA.A.) - Macar 
ajan'ı teb~ii! ediy<:>r: 

Alman askerlerının Homanyaya 
\ tacariı:tandan geç-erek girdikleri· 
ne dair bazı ecnebi istihbarat a· 
jan~ıarınm ne~riyatma muhalif o· 
!arak \lacar ajan$ı ı\!m:ın ordu u· 
n::ı rnen•up hiçbir teşekkülün. :\ta· 
cari~tan topra~ın:fan ı;cçm::mış ol· 
dui!ımıı h~,·ana ıneı:ındıır. 

SO\ 'YET GAZETELERtNl·~ 
GÖRE 

M osk<>l'O, 10 r A.A.J - Hüytcr: 
So\·yct gazete'e:-in1~ çıkan ha. 

l>t'rk;-e ,(!ore, yalnız .ı\lman a~kcri 
mü""a' irlerile ı\lman ordu,unun 
bir· kaç nümune kıta~ı Homanya
ya ~elmiştir. 

Bulgar ordusunda 
Alman zabitleri yok 
,'<!,o/ya. 10 (A.A.) - Röytcr: 

dir. 
Yugosla.vy a ve 

ela L.ına benzer 
mevcuttur. 

Bulgar ordmmnda Alman 1.abit· 
Bul~arlstanla !erinin m uallim olarak bulun. 

anlaşmalar 1 d uklan hakkırtlaki haberfor 
• • 1 resmen tekzip edilmektedir. 

General dö Gol 
Fransız Kameronuna 

gitti 
Dondra, 10 ( .ı-1.A.) - Hür 

Fransız kuvvetleri b~şkuman· 
<lanı rrencral de; Golün ı:;on 4 

~ . 
saat zarfında Fran~ız hamcru. 
nunda bulumın Dua.laya gitmiş 
olduğuna dair ga1.ctelcrde inti· 
şar etmiş olan hnberler. Londra 
nrn ı:alahiyeltnr ınnhafili tara -
fından bugün teyit edilmekte· 
dit". 

General dö Golün, hiir Fran. 
saya ilk iltihak edenlerden biri 
olan büyük müstemlekeyi ziya· 
ret etmiş olması tabii görüL 
nıektedir. 

00 evlülde Da kar hadisesin -
den so~ra. ı;er..eral dö Gol. Sier 
ra Leonedcdc Trentom şehrin. 
de bulunan Röytcr ajansının 
muh3 birine, Fransız iistuva Af· 
rika,ı1m-:laki hi.ir Fransr?.larla en 
kısa müddet z::ırfındıt temasa 
n-ecmck arzusunda olduğunu be. 
~n~ etmiş bulunmakta idi. 

lem i-,l<'rdir. 
--o--

h 
. . . , .... ..fi~ 

Fransız arıcı ye nazırı 
hasta 

Cmcnr, 10 ( ı\.A.) - nX.H.: 
J\j::ın::.ı muhabirine göre, birknç 
gun en·el ha-.talanan Franc:ız ha
rici \·e nazırı Ilaudoin büyük hir 
ihtimama lüzum ~ö teren ~:ddı-tli 
bir akciğer ha1:talığından muıt:ı
riptir. Ha:ıta!ı~rı dolayıc;iyle. n~ıı:
ancak hir müddet sonra \'azıfo..,ıne 
tekrar ha~lıyabilece!.;:tir. 

İngiliz tayyareleri . 
(Ba.~ tarafı I iııcid''") 

c-,ok ır:ıldaklş para.şiltler atmışlar -
dır. Bu mahaller ise hrr tiirlü as
l:eıi ehemmiyeti haiz tl'sisattan u
zaktırlar. Bu d:ı, nişnn aldıkları 
hedefl~ri iyice ııeçtiklerine ala· 
mettir. 

ı.ondrn, IO (.\·A·) - N~vyork 
Tim~ gazete.sınin Lb;bon muha. 
biri ı:cunları vıızmaktadır: 

Bir tel~rnf, Touquet ve Coulo;;. 
ne ciYarmda Crea nehrinin mansa. 
hında toplanmııı olan motorbot fi. 
Josunun tamamen imha edilmiş oL 
duğunu ve insanca ·bilyük zayiat 
olduğunu bild:rmcktcdir. Havrn 
limanı o k;ıdnr hü~·Uk hn.sara ıığ. 
ramı.ştır ki, limanr teicrnr inl)a f'l. 
mf'.'k ı;cnelerc muht:ıç bulunmak. 
t:ıdır. Fransnnm sür'atle teslim 
olmasını takip eden se\•inç yerine 
şimdi ~ittikçe artmakta olan bir 
fimitsizlik kaim olmuştur. Alman 
sub:ı.yları ve rfradı artık ln~lte_ 
renin istila edilebileceğine inan. 
madıkları:H açıkça süylemcktf"dir. 
l"r· Memlc-ketlerindcn mektup n. 
labilen efrat \"C hattil subnyları.n 
adedi pek a:r.dır. Mektup yazdık_ 
lan z:ım:ın ancak kendilerine röy. 
lenrm şeyleri y01;;ıbilmcl:tt'dirlrr. 

Js,·ec;li Goteborg Tidnin;;en ga. 
zcte~i. Calı>.is limanının tamamen 
tcrkcdilmi-; bir halele olduğunu 
"D?.makt:ıdır. 
· I.iyej, ıo (ı\ .,\.) - n.N.P,. biL 

diriyor: 
$'.tlıyı <;arşg,mbaya bııf.la~·nn ge

c", 1 ngiliz ha\'a ku\'\'CllPri, I .. iyej 
\"e Her!ltnl B~'çika r;ıehlrlf'rinde 

halkla meskun iki mahalleyi yeni
dt>n bfiyük ç:ıpta bombalarla bom· 
bardıman elmiı;lcrdir· 

Taner'in beyanatı 
Edirne, 10 (llımısi) - Beden 

Tcrbi\'e i "~ne! direktö:ü Ceneral 
Cemiİ Ta;er gençlik te~kilatı~ı 
teftiş etmek üzere şehrimi1.~ geldı. 
t ·mum mü-dür bana ~u beyanatt<ı 
bulundu: 

" Bu --abah c:.ladyumda Edirn<' 
geıwlik te-;kilfttını tefti'i ettim. 870 
ld~ilik me,·cudu ile yer alan C?;cnç. 
lil~ klübü idarecileri ar!.;:ada~ları
mrzı kt>ndilerine \'erilen \"azi fe~eri 
yapmak 11'.l:'ll"ll:ı?a .ço~ hc,·:~ıi 
"Ördüm. ?\lemnu:ııyetımı kcndıle
rine •;üylcdım. Hu gençler ordu. 

Romen -Macar· 
ihtılafl 

(IJnş tarafı 1 incide) 

tına almaktadır:ar. :\ te,·zuu b:ıh· 1 
!iO\an c;ey zaman zaman hu;;ule ge. 
len tezahürat d::ğil, kiitlclere ı.:ar:' 
yapılan zulümlcrdir. Bu mezaiım. 
l:abul edilmemi-:- olan Homcn <:lıa· 
ti mühadele planının cebicıı tn. 
hakkukunu temin ctınC'k ırıııkı:adi
le macarlara Romanyada yaş..1-
mak imkanlarını bırakmamak _için 
yapılan te~kilatlı mezalımd~~1 ıba
rettir .•. imdiye kadar zulumden 
kaçan 40 binden fazla l\ lacar hu. 
dudu aşmı'itır. Bunların ba~ıı;ı 
çekmi~ o!duklai-ı u:tırap~ar n.etıce
ı:i deli o'.mu~lardır. 1\1acarıstan. 
hukukunun muhafazasını talep e. 
clerf'k Romanyayı beynelmilel te
ahhüdatına riayet etme~e her \"a. 
sıta ile icbar etmelidir. 

Söz a!an ba~,·ekil Teleki şu be
yanatla bulunmuştur: 

_ \'iyana hakem ka;rt.rrm mi~
te::ıkip [{omen hükCımetının '".~m
\'Cte tamamen hfıkim olmadıgı~ı 
İ)ildi~i için 11acar hükfımeti b.~r 
müddet ~ahırla bekledi. :\ Iacar hu. 
k(ımeti hu kara:-ı ile. 1\ 1acar kıta· 
atile idare m<'kanizma::.mın i::.tir. 
dat edilen mıntakalara na ıl gir
diklerini \'C Transil\'anyadaki .l\ la_ 
car \'C Saxon ahalinin hunları na
. ıl tez::ıhüratla karşıladıklarını g.<>> 
termek i~tı:.-mi~tir. Fnkat :l\tacarı~. 
tan Romaıwanın makul bir vazi
yet takınma~ını bo~una beldemi~ 
oldu. 

nu mezalimin ga:cc:i e\"\'P.!a. Ho
ımınv:mın kendi talep <'ttiği \'e 
kend·~ ımzaladığı \'iyana hakem 
kar.mnı tadı! ettirmektir. Yiyana 
hakem kara:-ına m'Jhalif olan ln~ 
cephe .\ wupada her halde layıkı 
\·cçhile ta!•dir cdilcce~'tir. 

Bu mezalimin ikinci bir gay~ı;i 
de :\facarl:m hakkı hıyarlarını ıs.. 
timal ctmeğe mc..:bur kılma!•tır. 

:\ lacaric:tan, Homl'n \'C ~ facar 
noktai nazarları ar:ı ındakı farkı 
isbat ctm::-'.!e çalı~t ı 'r. ~rndu~lu.n 
her iki tarafında takip e~lılme ı ı:1 -
z:m gelen hatlı hareketi de tayın 
ct:nek i "tedi. Fakat artık kup~ ta5-
mı tır H~ e\ n·li:;i günden berı mu. 
kahele bllmi~il t::-Iifrleri tatbik c-
G1·1•m .. •·+ .. j; .. '~~Pi c.::\-.:::·>'e:- dola. . '" ... "... . ... ~- . 

mın ge:-isinde icabında yurd mü
d:ı!aa~ına hazırlanacak ve bu ba
kımdan lfızrm gelen bilgileri k::ıza. 
narak p~k kıc:a bir ~am:ın~~ ~.ize 
faydalı olacaklardır. Uzunkopru,·e 
de gittim. Orada haftanın iki g~
niın'1~ ~00 geııdn çah~tığını o~
rendim. Ce:ıçlik klübü ile spo~. :ı7 
hac;ıııı teftiş ettim. Gelirken Sılı\'rı 
ye Te!drdai':ına uğ:·amıştım. Te
kirclnğclaki ı::enı;lik kliibünün ac;ıl
ma tıireni Cumhuriyet ba)•ramın
da yapılacaktır .. , 

Mareşal Patenin 
ınesaıı 

(na§ laı-afı l iııcidc) 
e\·,·eHı, Fransayı harbe süriikli. 
yen rejimi tenkit etmiş ve yeni 
nı1.amın yahancı rejimlerin bir 
kopyası olmıyacağmı ve hnta · 
ların yeniden avdetine mtisaade 
ctmiveceğini bildirdikten sonra. 
hari~i siyaset hakkında demiş_ 
tır ki: 

Yeni nizam, milli olmak istı· 
\'orsn, ismine ananevi denen fa 
kat fiiliyntt:ı istikrazlar çıka· 
r:ınların ve silah ticareti yapan 
}arın nefine olarak tarih boyun 
en değişmekten hali kalmayan 
öostluklardan \'eya düşmanlık -
lardan kendisini kurtarmalıdır. 

Yeni rejim, her şeyden PW<'l, 

milli birliği, yani anavatanı ve 
deniz:ışırı Fransayı miidafaa e· 
dcccl:tir. 

Yeni rejim. yalnıT. kendisini 
g-özönünde tııtmıyarak enteIT.:ıs 
yonal iı;oirliğine varmak için 
kendi hudutlarını a~an hakiki 
milliyctper:erliği şeref mevkii
nt> <;ıkaracaktır. 

Fransa. bu işbirliğini, b\itün 
komı;ularile, her sahadn. aram::.· 
ğa hazırdır. Esasen şu cihet 
mal\ımdur ki, Avrupanm ve 
diinyanın siyasi haritası her ne 
olursa olsun, mazide bu derece 
ehemmivetsiz surette ü1.eri.:-ıdc 
durulan' Fran~ız _ Alman mün..o:ı. 
scbetlcri meselesi, istikbali ta· 
yinele devam e decektir . 

r.ilhakik:ı, Almanya, silahla_ 
rımr7.a kar!jı kazandığı zaferdm 
sonra bir an'ar.evi tahakküm 
:mlhu ile bir yepyeni işhirliği 
sulhu arnsından birisini tcreıh 
edebilir. 

::\1:ı T.idekine bcm.cyen yeni 
bir sulhiin gctireccb1 sefalete. 
k::r;::aş:ılıkl:ıra. tenkillere ve 
tY.'k muhakkak olarak anla~maz 
lıklara, Almanya. gr.lip için 
canlr ve herkes için rcfnh ya· 
r:ıtıcr bir sulhii tercih edebi· 
lir ... 

Tercih hakkr. e\Tela ~alihindir, 
fa.k::ıt bunda maifüıbun da tcsin 
o!ahilir. 

Eğer hizc hiitün yollar kapana. 
cak olur$3, hck1emcği 'e ıztırap 
çekmeği hileceğiz. Eğer. bilakic;, 
dünya ü1.erinde bir iimid ~ ukc:e. 
lirse, hacalctimire V<' yaslarımı. 
za hfıkim olmayı bileceğiz. Zaferi
ne hakim olma\'r bilecek galib kar 
>.ıı-ında, hiz d; mağlubiyetimize 
hfıkim olac.1ğ1z. 

,·ı~iYk o!m;.ı,·ıp c;ırf Romen hük\1-
~1etlnin tal~ınmı<; o!duğu \'aziyct General V eygand 
\"Üzündcn kı•men münev,•er taba. 
kaya m::n;;up olmak.i.i?-cre 850 l~o- Cezayirde • 
maıwalr h'.ldut harıcıne çıkarıl. Cı-nrn<>, 10 (ı\ . .\.) - D·N·R· 
mı t;r. Homanra k<'ndi memleketi nj:ınıı ı muhnbirinin bildirdiğıne tö· 
dal;ilinde niz.ımı tesi e muvaffak rr. Prtit Do·ıphinoi!'ı gazete.si Fran
olmaclrl!ı takdirde mıktarları faıl:ı- ı rız hük~rnctinin Afıikn için umu
la~tı raı:ak ayni ~ckilde harekete mi murahhas bulun~n.~cncral V~Y
mecbur kalacağız. r,and ça~amb:ı. ı;Unu tayyare ıl~ 

Ce7.aİr<' varmı~ vrı Ce7.air umumi 
?\lacari..;tan. Romaııyadaki !\la. valisi amiral Abri:ı.l ve Cczair bc-

ca;lara kaViı f cna m:ıamzlc!erc ni- Jedive rtisi tarafından kn!"§ılan -
haycl \'crilmc'ini Ye !\1a~r! tanda mıştır· 
bulunan Home:1lcre Ycrılm15 olan 
hakların Hom:ınyada bulunan 
;\ Ia::arlara d~ n~:-i!me~ini talep et. 
me!.;:t~dir. 

füışwkil si);ı;krine nih~y~t \'~
rirken. :rnlayış \"e aklısclırnın nı. 
havet galebe çalaca~ı ,.c hu~iınkü 
si$lemin nihayet bulara1

\ mülte::i: 
lcrin yu\'alarma diinehile;;e1-derı 
timidini gii~tcrmi~. bütün :-.tac~r 
milleti g;ibi hiiklım::-tin ee e~ l_'~ 
\'iik enerji ile hareket erle::eğını ı
İ:h·c cykmi~tir. 

* * * 
Rükrr", 10 (,\ .,\.) -- D.N.B: 
J3Ukreş ı-iya~i mahfillerinden öğ

renildi~ine ~öre, ıııabık hariciye 
n:ı?.11 I Il. }.fanoiJesl;o \'C orta elçi fi, 

---o--- -
Tas Ajansının 

bir tekzibi 

M<>sl;oı·ıt. 10 (A.A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Liycjdcı, her türlü a.skPri hedef
trn uzakta 4 e'·· bomb:ı.. isnbctile Yaler Pop, Transih·any~nın bir ~ıs
lnmamen yıkılmıştır. F.:nk:ızı altın. mın:n 1iacaristnna tP.rlcnden dogan 
dan sekiz ölii çıkarılmıştır. Bir çok ve bu mrntakada otuı-nn r:.omcn 
kiı:i dl' yaralı vardır. 

1 

halk~nr alak~d~; ed~n h~.Zl mese. 
Her!ltal'da ela hir rcv t:ı.mamil.e l~l~r!n ve g"ııç~uklcrın muzakcre -

harap olmuştur. F:ıkal burada hıç , sı ırın, Roma~ a hareket <?dccek -

Yab:ıncı matbuat Ye e1.cümlc • 
Daily Tcleg-raph ve l\1ornin0 
Po~t ı;azclelcrilc United PrcS!3 
ajama \'e Vrndini ismindeki 
Yunan g:ız.etcsi zaman 7.aman 
haberler n~rederek Sovyet hü 
kfımelinin Almanyaya ge<;en es 
ki Polonya böl6elerini Alman 
hükfımetindcn istediğini ve bu 
hususta iki mcmlc!:et arasında 

müznkcreler cereyan etmekte 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Tas aj:ınsı bütün bu haberle_ 
rin hakikate katiycn uygun ol· 
madığın ı \'e tahrik mo.ksa.dile 
yapılmL~ uydurma şeyler oldu _ 
ğunu bildirme~e mezundur. bir ölü Ye \'aralı :>oktur· !erdir· ,. 
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yazılar ~ BEYKOZ KOYLERiNDE BiR i 
.Adamın biri merkebine kızıp 

Birinci güreşte olduou gibi 
son kuvvetini sarfediyordu 

oğlunu alııra ~ağırmış ,.e: ken · 

- Şu k&oıası hay\'f.l'la bir ~Oğlum, eğer bir gUn sanı ı:: Mbanoı llarad'ID Alı•ed Mltllat'a 
daha ne yenı ver. ne de su... bir şey verir de. bunu karde· ..__ . ~ dlll ı.ıt 21 
Açlri<tan öl~Un gitsin... ainlc pay et dcn:ek. kütük his- .,..,. .. • ...... '.,_ 'f8r a &p '0 •n ı ,...._.. 

Diye i>ağınnış \'e sonra ten. seyi kendine al. çoğunu kard?· ö M F. R 1, a D ı.; ı;ok a~ırlık vermcldc idi; lAkin bil· 
ha.da oğlunu yanma ç:;ığ1ra· ~ine ver ki 1enin efendi ve bU. ö :rn e r J i }'e girince rokakta münucbo derunundaki bfi\:lyı if-

- 29- rak: yük olduğım anl~ıliJm.. inek ve k:u: sürülerine ra.stge!dlk· §a eden P rom e t e beni tas· 
Her halde, Kara Sayit, ·vakti. 1 yanmil'Orum. Sanyerdeki dost· - Ben kcr'kaun da bir daha. De ro .... ,.. k , ·abı \·erir: Kövlülü:!.; ilemi gözônündcydi. Ço- limJ hakka mecbur ett.llcten bel· 

le Cinci mc~·danında yaptığı lar duyarsa, onlarm yü'SÜnc .na.. beni krzdırmeın dije öyle söy r .. '.s"-"-u §~ Cf'V Juk C~uk Yab3.n~larm vücudunu ka, hatta suret-i mahsusad
3

, km-
''hurgu" oyununu, Yakacıkta. sıl b:ı.k:ıcainrnt 1lfic:ünil'-onım.. ledün, b!.n bilmemiş ola:rn:n da - Bu nuihatr kardoşime e· merak ederek :rcıyan bakmdılar. diaine tc~ekkUr etti.rdi· k •.• 
'"' D" '1 'lıl J • • • h 1 Mandaları... ı'ne'-lc" de ..... '--ncılılı1_ p r o m ~ t e nın can ıı mwaı 
.lUSUfa tcltrarlıvacak vazi'-·ctte Bana: "Beş on ku....,., için, Ka- een 1~ne yernını, suyunu ver.. de"Mıeni~ hakl<ımda daha ayır 1 '' 4 

• .... ~ ., b ünkU ,,.. 
J J • u.v mm a.rılam~ gibi davnndrlar· bat· ibtiday·i emirde ug YIU(ut 

değildi. Zira, Ywıuf bu bileli o. ra Sait cribi bir kaba eopna. Demi§. olur. ·~ k'' lül ' dUnkü ahval ve hareklltan lleıi o· us. oy ere vazifesiz nuar eden 
l'Unları öğrcnmi~i; böyle bir nasıl yenildin?,, derlerse. ne oe.. '=: -········ ...... - ... - ............... ·······-···-·_. ........ -··--·ı· kular bizlere boğaı makinelerinin gelmişi.miş. Fazla olıırak kcndJ §ah-
ley sezecek olursa, l{ara Sayidi '\'ap vereceğim? fJ,ra : ~uvveUttini göı.terdiler. Bereket sına ait bl.r hu.su! olmayıp bir ucu 
Pestile çevirmeden yakasını bı- Diye nunldandı. haet. bu : ;;::-~ - V~ ki köpekler yoktu; :roba terbiye-i milliyyeye kadar dokunan 
:takına.zdı. Buna herkes gibi Bey sözleri o kadar ya\'Aa liÖylemie· 3 

1 
b onlar da. bizi boe bırakmwacak.! bir meseleJ mUhimme olduğu ei· 

kotlu Mahmudun da kanaati ti ki, eruıe8inde bOZ3 pifirrnefe ~ ş·te o• • y 1 e ·, ç rd u m lardı. betle ta.mamile fikirlerine iftit'alte 
l kle n1 ~ 1 y Q ! M1SAl1Bt OJ.DUJ', ... ~uz ~\' mecbur oldum· lrarcir. ça.lr§an Sait bite gU<; Ü a ı. i • • . . uuım 6'• 

'.Kara. S:ıyit, mağrur bir baş- ya.bildi. ; . 1 Mi.safir olduğumuz ha.ne kôyiln hlt • .4.YA GF.LHEZ SÖZLE& ... 
Pehlivan eda.siyle lzıctin ense. Nedim Bey saatine baktı ve j: dm Blbr Ramu:&AkgunU ~e~.1!~ftafa:;ı nkı lçel'ken yaka!ıyıp doft'U ka· ta. mfıke.mmeU idi. Tek olarak hıı.- P r om et e nin f.i.krince l.l en· 
. <f 'ri . m ~runa tr araı~.ar. n-.. en• b•ld• kı11ar: riçten ıstvanmı!ltt· Bunun da odala- t o r un huzurunda cereyan eylc-

ıuıe sarıldı. lu.et, seren ıreg etrafta.kılere: ~ - UWtmryor musun be tıeritı der. Bu Ramuau ıUnünde nuıl rakı n U.tilnde, ahırları altmde. bulun. yen .kaba laUfelerlmi.% ve !ml!ya 
tibt, yerde dimdi~ dU:Uyor<lu. - GürültUyü kcısio be ya.hu! i lçi)o11run. · duitı cihetle ea..'\ tertibinde far· gelmez sör.lcrimlz kendi hayıRyet 
katın boynunu biraz bıle olsun Diye haykırdı. j Bekri, iç c:ebiı:ıdı aaklı bulundurııu,tu rakı 1ı:uını çıkarııı •Jsma in Yôktu . .Altanadaki hayvantarm ve acfabnnııa yakşna.dığı aib1 
lurmamı§tı. Yer !ahibin.in 'bu sözleri, gü.. ; &t.mi§ ve: ~ile gübre kokU11Undan bi- M e n t o r un da liııaruı ıelmeıli-

Scylrciler arasmdn, Saidin re~i çabu..~ bitirmek için veril· a - l§t~ böyie lçtyoruın, der! • a ıııutaarıua edon 1ıed ga.yet imli- ne sebep olu:1tonnWJ; çünkli lI er-
1.damlarmdan biri: mi§ bit' sinyalden ~a birıeY _ -- ... 111 ·--·-""~ 18C1Ra ~taruıış foce tahta-dan il;ııa· k \i l, kara ve harebtmı takdir 

- Ha. };ğiUm .• ha arslanım.! değildi. Bunun manasını ancak. o ..., t 1 s d "'•ı nıttf. ~caya kadar gübre ko. için .zihnini yormal:smn, her ağsı .. 
l'apq bakayım... O'İİ'N>ı:u>n pehliV&.'llar anlamllO. Ugüne go·· ürü Ur- uçlu kadın egı ' kuinmd.a.n, ita.baha kadar da. ha.,.. na geleni 8Öylemekten ve her ha· e-""""' Taıılarrn gllrilUtisünden hisar ôt- tırma geleni icra. eylemekten çe. 

Di~·e bağırıyordu. Yer sahi. Bu ~.ı. kahvenin önllndeki f ~'- _,__ ,._. .......:ı:ği ... ..1 .. b '---· · 
bl ~uı&.UA k k ı k Z k k · u11&; ".uua her bir mcmfılllı:ı bari. ammcuı ı1t.... HI yal,IUllO.;ı !J1lla

4 

Nedim Bey: .. . . çardak altında. oturnn kala.ba.ltk en 8Çlfl an 1 8f 8 mış • ctnde olarak ntak takmılarmı pek firler meclilt.en aıkıl:ırak uzw ka.. 
~ Ses yok .. ~ltü ıstemez. bir ailenin üç yqlannda.ki ço. teaıJıc bulduk; \)unun için hane aa.• çıyorlamnt; hattı bu ihtillltan 
Diye cevap vcrdı. cuğunun _ her nedense _ 1.· · Ba!mk<ly ch-ar:rndaki E~ler Ba.kırköyde metrtS hayatı ~.· e .amimt olarak tctckkUr et. dolayı P r o m e t e kendi ter-
Sanyerli tu.etle Kara Sait, \"3.Z avnz bn.ğmnağa. ba.tlama.ın köyünde oturan Mustafa adında yaşadığı Hasan Ça~uşu, bir P. ıa bie-i milliyycüde bul ttbeddu-

ad~akıllı lm.pışWar. seyircilerden bir kmmmm dik. bir ge:'1', ayr.i körden Fatm~ adın- ce ra1u iç;irerek pıraıma. ıa.- ıdRlınnş BlR lLIXT BlR Jlt vaki olmakta olduğunu kemaU 
. Sıut, Izr.etıc on beş dakika katini 

0 
tarata .rekmie ,.e frr da bir kız:ı ~srk o!mu3, bır gece ma.an·s&Ne:ei Abdullah ile be. M1LLt TERBİYE MESELF.SI- U?easune mtl§ahede ederek hu.ıtır 

8',Ur.~cek, ondan sonra hzet, aattan 
1 
. .,tü-·,c ~on !n_,,,Uer M\l..ttafanın t3nıd1~t Ifanift, Sc· rabcr boynuna kay" ~irmek '.Bu rtce , 0rguu ve Mstl.a.rUıır.& ~e musaha.Mti.ne can at~_!ı' .~: 

Sa.ide .. u.u "" ~ .... ~ diye 'ıe Zeyneb adındaki 'kadın. •uretile öldürmek ;~yen Zey neeu&& buhmduğwnta iç\n eğle.· .t- o r d1.n mübaidet fed-.l'l-& ...... 
~ed!eruBe·ıcce~~· . . b' .. de işlerini bitirivermiflenli. lar Fatmayı: tıop ile kard~in muh1.kcme.. eeden MU kalm:ıdıksa da, ':İ§l cur- bile ihtiyar etmeye ınecbur olclu· 

an y, "'unun ıçın ır ı hzetln gırtı yirmi ikl de.kik& ,, _ Gd seni d:ıı:n~ <1ôtüre.. . ft.ıc- __ .... '11Ilay& "Vo~~-.... ..ı •• z..•- p r....... ğunu eöyledl. 
kret bil ''a.kit u.o • aine dUn de binnci °'6u. o,;~ •uı.nı.wll.U.l.A ·~ .,... . e haz.ırlamıştı.. ' sonra '·ere gelm;.ti. 1im!., di'-·e e\-c!e:1 çı~amra.lt Musta· i m ~ t e nin n~ea~ı~ ,._._9 de •• 11Eı11ftZ HES"ULVZ ~ ~ ... " dev:ım olumnuş, mUMe um.umt -· _.. ~ -

., ce, ~a~k~ hita.~:' ' Nedim Bey: fanın C\'İ önünden geçirirlerken. mut\lea.mu söy!cmi§{ir. ı------------=. 
-:- GUrliltü etıncyın.,, . - Y~a.sm Kanı Sait... Mustafa atlcada~ı Hüseyin ve .Mü. mt 1 1 s b k 1 k d 
l)j~ bağıracaktı. tzıet. bu l. Diyerek: ellerini biribiTine minin ya!'dtmı ile k,ıt C\ine kaçır- Milddeiumu :1.SI Sut u ola· a 1 a 1 a ın 

fİQrctı alır almaz s rWsU vere u~- d' aJ1n.lr tm§tır. ra.k Abdulla.bı görmii3 ve 448 
(lıı---- 1 " vuruyor, m ı.cu•:ı ı)·en ~ Neden sonra vaziretten haber- inci maddeye göre 18 ac.ne han_ 
~""Wk •. Ondan ö~i ma.IUın. yordu. · · · • · "' -:r-):_aıaDCı b"'•pehlh·an, <:! ........ ,erli. İı"""tin, Kara c:-.ı'de ..... aıl ye. dbr o!an ktzm ailtsının ;k&1~·et1 u. sini, Zeynebin de suça i§tiraJ&· 

~ ı.JU.A .,, _, ~ 4 ..... serine Fatma kurt:mlmt~ ~ ruç- t " .......... : · ı "-'-· ... lr 
:Yı de - Alieı ''""'dı·;ı;.; gibi - nı'ldı·~--e .,!'I.._,,_, ... a.rasmda, -'-- . en •~Y~tn lı:ıı=ısı~ • ır ., .... b• 6 .... ır-_w... - }ular ikinci ağrrcua mahkcmesıne " hk__. Ze _..... · 
~·eııunij olacaktı. Jı ı ...... ında. bir adam vardı: Ma. .mı eme yn'e'Uı tahhye et. 

~1U b "109 ~§\erdir. mi.'!, karar vermek üzere dıı,.,Ul· 
. vterller - Mdcnse - u beyin katiplerinden Se~·et :aey, Mustafa ile arkadasları inkiı: - --

~r~~ .ciddi bir alaka. göste~. Servd Bey; oldukça gUreeten etmişler; muhakeme karar veril· mayr ba~ka bir güne bırakmıli-
~lerdı. Bu :ıliı.kanın en bU· anlayan Ye tanmmt5 ~i- mek tiıtre talik ~unmu~tur. trr. -
Yük Eebcbi, cUsse itibarile Sait leri aı çok ın:ıktan yakmdan o- · · , o • • 
le ~li araa~ göze çar. ıamyan. l:ifr &a&riidr. o i11D. ~ Satie maznunları Otobüa albnda· kalan 
r.an agtrlık farkı idt. ıs.ile birlikte Uskilda.rda.n Yaka· muhakemesi yaralı öldü 

Bu farltı, seyirciler arnsında cığa gr.zmeğe gelmitıtJ. Necib oğiu Ahmed adında biri. 
anbyınlar ve görenler de nr · (Deııottt• Nf") Temyiz m3hkt.nııtsi tarafından si, evvelki gün Çatalca yolunda 
dı. nakz«iılen Satic mamun!an hak. bir otobi.!:sün altmd::ı kalmıs., alır 

Ka.rs. Sait kendisine - bil. Sinema ve tiyatrotar kmdaki ka:<\r henüı: İstanbul surette yaralanarak Cemıhpa~ 
hasga gUreş sahn.<mlda - yeni mUddehımumtliiine gelmemi~tir. hastahanesine kaldmlmı~rr. 
bir mevki yapmak hırsilc Jrnv· i'i Şehir Tiyatrow Dosya geldikten sonra Deniz. Ahmed dün hastah:ıncde ölmüt, 
Vetıi hamleler yapıyordu. Ba Aqam bank erllimın rcnlden muhake- eıesedi adliye do~toru Salih Ha§im 

Kalwcdc oturan müşteriler. oranı kırnu:nd:ı , lnesine ba~lanacaktır. • tarafından muayene edilerek mor4 
den bir Rumelili kendini tuta · oTELLO ga kaldınlnuştır. Kaıa ettaf ında 
........... ,. .. d k 1 müddeiumumnikçe tahkikata ba,.. 
'"'"'" Eu ak~ Komedt ~rsmında Suçlu bir ka ın a 1 lanm.ı.-.trr. 

- Bre bakm şu çiroz balığı. YALI UŞAGI hastahaneıine Genç bir kıza araba 
!1.:·r·ı Torikle nasıl boy ölçüşü· • • "' gon·· derı"ldı" ı-ırptı 
.1v 15 Blrlnclte§rln Sair ;!lnti akpnu ~ 

Şehir Tlyntro.su Konı.e<ll kurumda w k Cağaloğlund:ı ,''Orhanber,, apar. Te!<erlemcsini savurdu. 
d &it, bu hUviycti meçhul a.. 
&.nını mübalağa ile söylediği 

kadar zayıf değildi. Zira, bir 
Çok müşteriler onn: 

Ee.steka.r ?ııuhll.I Sobabattı.nın UJ Boianmak üzero oldugt; ·.a~ı· tımanmda oturan Mehmet Sadık 
bUyCi.k e.s~rl: ı - Kerem A.ıı - Bit- ıı Halimeyi, bir gere Na.şıdın ~ıtçmm 18 yaşındaki kıa Ner· 
ytlk prk mıaa:ıtı, : - r.:r~ofn Alto. tiyatrosundan dönUate yolunu mın, dün BilyükacLıda bisikleUe 
MDU operd (4) Perde. bekliycrok bı<:a.k1a. ağır surette dola~kcn. bir e\'e sebze \'tmltkte 

- Celik~n adam. R . .o r· 
D~rnişlen!i. Ali~i yendikten 1 a§ıt nı:a ıyatroaıı 

yarala\~n Meleğin ıt.uha.kmne. olan .seyyar satıcı Hasanın ttraıL 
ıino aiuı de devanı olunmut. sine çarpmış ,·e mih'3ıentsini kay. 
deli oldu;,, §ilphesile r. atml.dr bederek rolda giden 836 nurn:ıralı 

Sonra, kendisine scvirciler ta· 1 ıı Blrlncit~rln Cu1Xla a-tmn akpmı 
l'afmdan Yerilen bu • ada. Sa.it UakUdar Hale sıntmumd•: 

"StJ'RTCK., 
l?ıUstahak mıydı? Bunu kim \'od ..... tS> :re-... ~~· 

0 - cd n arnbanın tekerlekleri a~asma ~-u· 
.;ıı;.,. trbin adli müŞAh f;itanesı • " 
6' varlanmı~tır. • 
den gelen rapor ok:ınmuutur. ?\ermin araba altında bir müd. 

keı&lirebilirdi? YW n... < l '.' Bunda :Meleğin akli mılUliye· det yuvarlandıktan sonra kurt:ı
tl bulunıduğu yazıldığı içlı'ı. Me. nlrruştır. \"ürudU:-ıün muhtelif yer. 

~~Jim. Bey rnUtema.diyen: 

1 
- lia yiğitlerim .. Ha arslan.. 

arını.. Göreyim sizi .. ! 
.... ::>iyerek, pehlivanları teşci ve 
""VVik ediyordu. 
.1 O sırada MU!!cvi müşteriler 
\.lttı birinin: 
. - .Kara Said.in elleri 4;0k u. 
-=un. Merak etmeyin; o eller on· 

Beyoğlu Halk SinemfUI lek hakkmda bcraet kararı ye· lerinden ağır yaralana:ı genç kız 

1 
_ üç A.htı.p ca~~ıa.r Harbe st· rilmi~ ,.e tedavi ediimek üzere teda,·i aitına alrnmı~. taltkik::ıta 

ı ..... ı ı 8 h--'-... -e,.,. ııo"ndcrilmic:.tir. _b_a_~_a_m_nı~_t_ır_. -------diyor, 2 - Mahlt~m ar .n.a ts, - ~uuı .,v ~· oı.-

,-~o R s A ıt~:.IJ ·Il·l 
tl'IR (1lıctrsat. Saati), !t.4~: MU:!k: 
Rs.dyo SD.lou or~eıtrıuıı, :2.so: llem. 
te~et u.at. a:rıın. AJans l\~bcrfo:i, 
~.4-5 Yil:lk, 23.00: MQ%ik: Dans mU· 
r.fği ftl"l,) 23.2:5/~.:o: Yarmk\ pro· 
gram ve kAp:uı~. 

Altın bilezikleri 
&Örünce 

. dayanamamıt 
SultatWırnct civarmda otu. 

ran Cemal t.dmda. birieinin e • 
vine hizmet~i olan.k girdikten 
üç CUn !ônta evde kimse bul~ 
mattifi bir mra.d:ı beş y'tiz lira. 
ile altın bilezik, yil.zUk ve u.l. 
re çal&ra.k. yakalanan Mübtıle· 
nin birinci sulh ceza malrltemt 
aindeki muhakemesi bitirilmiş, 
altı ıy hapis <:eza8Tlla mahlrum 
edilmi§tlr. 
Kadın mahkemede dem~tir 

ki: 
"- Ben eskiden 3al>ıkalı hır 

.udırn . . ltODl'a 18lahı hal ettim. 
Fakat evde paralarla mll~he. 
rntı görünoe dayanamadım. Çal 
<hm. Cezam ne ise razıyım.,, 

Kısa haberler: -
t: I~faiye mektebindeki tedris 

devresı ba~amı§tır. Y alisi Anado
l\ldı:n olmak üzere 30 talebe alın. 
rnıft1r: 

. ~ Çöpçülerin aylıkları on })ea 
lıradan 20 liraya çıkan~tır. 
~:_~.noksanı da tam~-nlanmnk 

·~ır. 

* ~i:.ırbi~:ede çocuk bahç~inin 
merdt\'~n t~atma talip çıh'lna· 
mıştır. Yeniden münakasaya ko. 
nac:üctır. 

• Gaıi bulvammı üzerine is:ı. 
bet~~ kısımda 300 kadar bina· 
nın ı~tunllki icabettiği anlaşdmı~· 
~1!'· Unkapanı tanıfınd:ın fatim1filc 
ışıne ba,tannuı:-;tu 

-~ . 
da Vn...1. k . 1 örUr .-1\en, ço ış er g .. 
t Gıbi rno.n.aıı ve nükteli bir 
~! gevezelik etmesi, Saidi 

- Ankara 10.10·940 11.10.940 Cuma 
1.00: Program ve. mmltkct aut 

ay.ırı, s.o:ı Mcı.ik: Hafi! p~ra 
(P1.) 8.lri: Ajan3 baberlerl, 8.SQ: MU. 
ztk: ıtaru programın dcvaıııt {M.) 
8.50/9.00: Ev kadmı - Yemek lt'-e«i. 
12..30: Prognın \"e memleket 11.at. '-
3"8n. 12..38: MCU:llc, l2.~: .Aja.ıll b&' 
"eT"lerl. 13,0~: MU~.k, ıS.20/1'.00: 

--ÇEKLER 
• il<: . ___ '""""' ________ ...,, d n:zyoUarı vapurlannın bun 

Cuma fıumarte • aı: eot:r~ İzm!r limanında bir gün 

Mllzlk: Karrı1k prognm (Pl.) ıs.oo: 
ProgTam ve memlel:et ııaat. eyl!n. 

S eden çıkarmıştı. ı St~rııo 
b· O, birjnci güreşte olduğu gi. ıoo ooıa.ı 

t, eo:ı kuvvetini !!&rf ediyor, ıoo t ' n.v 

l"anh8hkla sırt.Ustu gelmemesi - 100 ı.ıret 
ne .. dikkat ediyordu. 11~ l:ıı~N! rrc. 

'"" l•'lortn 
.. "'aidin burun deli klcl'i öyle J oo ıea~ ı:m:uııı 

ymn, rkı gün kalmabn kararla§. 
111.TeJ. 12l.Tet. mıştır. Mallar ba suretle gemil,re 

rahatça Yerl<-.ştirUec.ektir. 
-

" E't: 
d , '•l7.tl:rtan İran hududuna nj. ec• • 1 .. ftlfUI f.}f tııı ır RO • -·" o.an demirvolu hnttınm 
I-.luığ. • Palu araı:.ıÔdaki 70 kilo. 

\'e151ltın '-»'"-'\'' t,1:ıı.1,, ' .... nı •:mu• ı ~trel~ kısmı 5 milyo!l tiray:ı 
....... ...t Bayr.ııı inı::·ı"t • k t' '1 ı ' -A·ı 

u • R•ma:ı:ao ı ıu Hamııan 

o.9973 18.03: MOzlk: t~dyo tS'iin~) Krııute· 
J .815 U (İbrııhJm Ö?.gUr ve Att~ EiSetk!ert) 

tı__.• G.07 ı:.:?s o.os ı:.32 ıni~tir :.•... şır ·e ıne ı ırue \."Ut • 
d.)~U ·- • 

ötte ıı.oı ı;.:ı ı:.oı &.:?IS .-.. Mem!e!-.ette çenıberlik tel ta. 

~Ul'atli açılıp kapanıyor, ve bu ıoo Uc\gu 

. b 1tısevi \'at:ııldaJjma. öyle ezici ıoo IJrabrus 
ir na.zarla bıı.kıyordu ki.. ıoo Lava 

1 
Biraz sonra yine o mUşteri. ıoo Ç"" Kruu 

h~r nrasındnn yUkselE"n bir ses, ıoo l'~tta 

t 
u gevezeliğe nihayet vcrmi§" ıoo Zlı)ti 
ı: ıao l'Mgl) 

;;.· ":- Mişonaci, nklının ermedi. ~= ~~!ar 
"

1 1~ karrı:ıma ! 

1 GUreş, p~gr:un haricinde o· ~= ~;~ Krona 

"~:Uk Yirmi dakikad::ın fazla ıoo Rnble 

JS.90 

!?i,;41 

o.im 
S.1'13 

3J.Ol7S 

10.187~ 

"'Urdü. ~ 

v '.izzet bir türlii, bu kadar kof \

1

_ Esham ~e T ah\'ilit . 
e hamleleri za'"f bir •·1A-· Ven'l · ... ~ 

İık:ı mck ı~tcmirordu. Bir ara. I L'r&ılnl ııus 

- Ulan, dedi, yenildiğime 1 

18.30: ldlldk: .ı.•uıı heyeti. 19.00: 
Mllztk: Muhtelit ıarkılar, 19.30: Mera 

1
leket aut ayan •e Ajana haberleri, 
19.43 MQzfü: R&d:;o ınce aaz teyeU, 
Karcığar k~keelerl 20.ı~: RadyO 

lktncli ı:;.ıo us 13·"9 u' sarn.~funu temin mı~~sadite, çekir
Aktalll ti.Si ı:?.OO n.ıi.ı ruo ~ek ız kuru i\ıümle:in ihracında 
Ta~ı J9.07 uo 19·06 ı.so <ullanı!an sandıklara konulması 
tmaak U9 ıo.L: uo ıo.:;s nıut~d çifte telin, tek tele indiril-

mesı kar<!rla}tınimıştır. Karar. 
~~rolun<iuktan sonra tatbik mev
kııne konula.:aktır. 

G&sete&t. 20.•~: Teman, 21.so: KonUf. ------------

tstanbul eeled ıvesı 
ııanıarı 

'---------------------
oıı altı kunı~ yirmi rıara oldutu il:t:ı oluı:ıur. 

11/ 10/ 9-tO ı&bahmdan ltıbuen. fı·ancaıuım :kıloıuna kODUl&n uzm1 !lat 
l9i'4!>) 

Zayi 
Dı.rUttatakadaıı e.ldıtım tudıkna. 

tneını kaybettim. Ym~nı alacağım· 
da.n t'!'l~İ!l:ıb htikrrıU yoktur. 

hıarı;,,afaka 131!0 mtr:unl•rrndan 
(33'146) 

Filh&k.ik& H e r k n ı ün dil ve 
tl pblan r:iya.deaile hadd-i mat
lCıbeyi tecavüz eyliyor. Bunu tadil 
etmek lbJmdır; 1Wn fiklyete 
koyulan P r o m e t e bile dai· 
ma. tlkt vo muteriz • olmayıp 
H e r ıc ü 1 U tec&vU.re daret eL 
:meıkte eberiya önayak oluyor. :B~ 
dahi eUmleten imti8al ediy~ Bu 
halde a.ıı.zı11 bulunan H e r k ü l 
de hğa ve sola balamna.Uızm 
paçalarını ııvtyor· Kokuya buıla
mruım. b\lrnu day&nlUXllyor; fakat 
o l:ıaldo niçin davetten geri dur
muyoruz. H e r k O 1 söylemek
le mes'ul ille cllmlemiz de ~ylrl
mekle mea'ulüz demektir. 

SEBEBi: KADTh"J..ABIN CE.. ' 
MtYF.TTEN UZAK OLMASI 
Zate.n heyct·l icümai3-ye-i OA--

manlyyede liann·i mu!a?tabe'tte l ... 
dab hiç eörülmüyor. 

Sebebi, ıQ.pheeiı, ııisvaıım cemi
yetten dftr olm.uıdır. 

Bir çok ma.bzurlan olan .Avrupa 
usullinün l'aln~ bu bnbda muhaı· 
se.n.atı mllnker değildlr· 

1BRAIItM AÖANIN EVİNDEK' 
GUJE . 

Gecenin uykusuı:luğu %ihı:ı.imi 
bulunduğum hali tnuhakcıneye 
sevketti: 

K6yUn iya.nından , ağniyumdan 
blrlnin hanosindeyiz. FJbette ın 
koiluyu, şu rahat.ıırxlığr, abdeet
hancnin milna.sebet.afzliğini o da 
görlir, biMeder· 

Yer g&n.iD, kereste ucuz. KcndL 
el piy-itahta gelip gidiyor· lJattl, 
bu gece de Üsklidarda k~. 
h~-1 tabiat acaba. bu zata ~:ey
ler demiyor mu? 

Cevnb olarak, kendi kö;ıelcrlmlr:
de ancnk b&balarımwlan konu ve 
komşularmıIY.dan gördüğUmilz usu· 
lü körilkörüne taklid etmekten 
kurtulamadığmw:r bulabildim· 

Om er l i de kimse başl."n tür • 
lü ev.im teı'Ub ctm~; t b r a· 
h i m A ğ a niçin fren\: icadınJ 
kabulde birinci olsun?!· 

- Frenk icadı ml? Bunu nere· 
den aldmm? 

Diyeceksiniz. Nereden aldıl:lan· 
nı ben de bilmi)·orum; lakin böy· 
le diyorlar· Elbette bir ,·:ı.kit olur, 
bu da geçer. 

İşte, ezcümle, şu ocağm nnüne 
antika gibi a'5;lmııı örtilyc ya.but 
5u dl)c~ğtn rastıklarnıa ba.1".mu: 

Mütenevvi renkte ınUteaddid ku
ma§tnn kesilmiş birer parmıık 1-a· 
d~r parçalardan dikilmi§; inti:tam 
yol<. letafet yok, !lanat yok! .• Ya.1-
ntt zahmet mc,·cud· Mu\'atenc ı.·e 
intizam Ü~Cre ŞU parçaları istimal 
eden el, bahU$U!I bu kndar zn..1me· 
ti ihtl\•or ettikten sonra elbette bir 
antika meydana getirirdi; lAkin 
bunlar bir ı;eyo benzemeyip yal· 
nız ruha ııkmtı ı.·erlyor. 

B5ylc şeylerden blrlne itibar e. 
dildiğini görmilş. BJr kadm, iUba
nntn nereye ait olduğuııu aııl~· 
mnyn hacet görmeksisln, o d& ~~ 
lllacayı meydana koymU§· K~z: · 
de belki hos bir eeY olınl\OJ~R 
hükmetmiştir; ilkin aiac& o~dugı.ı 
içi.'1 mukallidUğind~n fUt'll~ il ll:J-

mıı;: 
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et e k lları a a ı aca 
parasız yatı ı alebe 

muvaffak olanların 
neşradıyoruz 

imtihanda 
isimlerini 

Bu yıl öğretmen okullarına 
parasız yatılı olarak ~ıınaca_k 
talebelerin listesi Maarıf Vcka.. 
ı ~tince tesbi t edilmiştir· Bu ta· 
] .}be smıflnrını pek iy! ':: iyi 
<lerccede geçip ö~-rctıncıılıge aı 
yüksek kabiliyette ola.nlarda11 
i:J.;re"tnıen kurullarınca namzet 
gÖ:;terilenlc~c~ .~~çilmi~tir. Ta. 
le-belerin immlerını aşagıya ya· 
z:yoruz: 
1.VAlıt A ERKEK ôORET!ı!EN 

OKULUNA ALINA"t\1 

Ekrem Candar Adana ikinci 
orta okulundan. . 
DAIJIKESIR ôGRETMEN O. 

I~ULU!\'A ALINANLAR 
İsmail Gür Balıkesir öğret· 

me:ı okulundan, İrfan Aksü. 
yek Eskişehir lisesinden. Nu· 
ı ettin Oğuz İzmir ikinci erkek 
füesindcn, Mehmet A.5Çı lzrnir 
ikinci erkek lisesinden, ö. Ka. 
ya Gülen I<ütah)·a lisesinden, 
Mehmet Çelik Aydm orta oku· 
lunda.n, Kemal Kaptanoğlu Ay. 
vahk orta okulundan, Şerafet· 
tin Çalh Bandırma orta okulun 
dan Mustafa Zeybokoğlu Bcr. 

' d Aı ~ gama orta okulun an, ..ıı..ıımct 
Gülün:ı.y Burdur orta okulun· 
dan, Hıu:an Canc1an Edremit 
orta okulundan. Yusuf Aytaç 
Isparta orta okulundan, Nail 
Gökbayrak İzmir orta okulun • 
dan, H. Musa Dilzoğlu İzmir 
orta okulundan, SUleyman Ba· 
yer Tilkilik orta okulundan, 
Bnj'Ta.tn Bağcı !Kırşehir orta o. 
kulundan, ·0sma.n Çoksezen Ma· 
nisa orta okulundan, Seyfettin 
Aydın Mersin orta okulundan, 
J{em:ıl Zorbaz Milas orta oku • 
Jundan, Hüsamettin Algan Na· 
zilli orta. okulundan, Nihat Atıl. 
gnn Ödemiş orta okulundn.n, 
Hüseyin Sevim Silifke orta o· 
h\llundan, Ahmet Koca.kalay 
Sin1av orta okulundan,, Safi O?y 
tan Simav orta okulundan, c.e. 
lalettin B!llçık Tire orta okulun 
dan, Fc:rzi Dikici Turgutlu orta 
o!~ulundan. Osman Erdoğan U · 
;;ak orta okulundan, M. Sabri 
Eker Yalvaç orta olnılundan, 
BURSA KIZ ôGRETMEN O. 

KULUNA ALINANLAR 
Mürüvvet Soysal Bursa. kız 

öğrPtmcn okulundan, Melahdt 
Ynlmer Bursa kız öğretmen o· 
kulu11dan, Nerim!l.n Gülüç Bur. 
sa kız öğretmen okulundan, Ni· 
lüfer G Ü\'cn Ankara. kız lisesin. 
den. Cumhure Yetkin Samsun 
lisesir.den. Re..11ziyc Girgin Zon 
guldak Çelikel lisesinden, Nezi· 
he Yavrucuk Ankara ikinci or. 
la okulundan, Saadet Ergin An· 
kara ikinci orta okuldan, Sa;bi. 
ha Ay Ankar:ı Uçüncü orta o· 
kuldım, l'\cvjn Şahinler Ank<U"a 
dördüncü otta okuldan, Zeliha 
Akol Barlın orta okuldan, Saa. 
det Cengiz Bolu orta okuldan. 
E. Remzi Dalkıran Edremit or· 
ta okuldan, Ş. Türkan Çağlı. 
yan Gemlik o:-ta okuldan, Ş. 
:\ermin Ersoy lneıbolu orta o· 
kulcian, Şükriye B:ıı;arır İnegöl 
or!-n okuldan, Me!iha Şennur 
S:ı.msun orta okuldan, Samiye 
Kande.mir Silifke ortn okuldan, 
~Jelahat J' .. nakJ~ Sinop orta o. 
kuldan. 
EDIJ:?,rE 1\TZ ÔÜRETMEN 

OKULUNA AD11'"A.YLAR 

F,mine Asl&.nel F~irne ltız 
ö~ctmen okulundan. Cabide 
Yrlmaz Edime kız öğretmen 

Ö 
. r. 

okulun1an. EJroinc ıdemır yam 
hca kız lisesinden, Müferrah 
ÖztUrkcr Adapazarı orta okul· 

ı .. 
dm, I..oman Topk-ıyn Balarxoy 
bırinci orla oku1uda:ı. SUhey. 
la Alu~oy Bn..1ur!r&y birinci crt!l 
cl:uldan, M h<;ur" Cnaldı Ea· 
kırkvy birir.ci orta oku1dan. 
Şem~i Nur;olıan Bakırköy birin 
ci orta. okulden. Diirdane C-<y. 
lan Beşikta.cı ikinC'i orb. . oku· 
lund::ı..r., l\1ela.hat Pozan B:..-i:t • 
ta~ fkfncf orta C'lmldnn, Mr·hli 
ka. Atalay Beg:i!~hş ikinci orta 
okulundM, Feride M"yda Çnna 
kı;; orln okulw·1en, Faika G;JI. 

sen Çapa kız orta okulundan, 
Bedia Okçuoğlu Çorlu ort~ ~· 
kulundan, Müjgan Cnal Edırne 
orta okulundan, Şayeste Elkln 
Eyüp orta okulundan, Leman 
Çakmakçı Fatih kız ortn oku • 
hından, Mutena. Şavsal Gelibolu 
orta o!nı.lunda.n, Şerife Çamlıca 
ya Göztepe kız ortn okulundan, 
Hatice Horns:ın !stanbul kız 
orta okulundan, Leman Derici 
lstanbul kız orta okulundan, 
F. Nuriye Türel İı..'llit orta o· 
kulundan, F. Şükran Gogo Ka. 
dıköy i~ind orta okuldan, Mu· 
azzez Yurdda.ş Kasımpa.şa ikin.. 
ci orta okuldan, Melahat Do· 
ğ-ıncı Nişan4°...a6I kız ortn oku. 
tundan, Nigir Doğanay Pendik 
orta okulundan, Lutfiy.:- Uçkun 
Pendik orta okulundan, Rahi· 
me Güneş Süleymaniyc kız orta 
o~ulur..cJan. Ncmika Ün\'er Er. 
zincan orta okulundan. ~1ilı:ey
yen Peyker İstanbul kız li~in 
den, Nimet Mcnilik Beyoğlu or 
ta okulundan, Nezihe Öğütlü 
Çankrn orta okulundan, Mübcc 
ccl Akpolat İzmit orta okulun. 
dan. 

EDlnNFJ EI'.KEJ{ ôCllETMEN 
011.ULUNA AIJINANLAI'.. 

naşit Hoşça. Edirne E. öğreL 
men oh"Ulundnn, Rasim Yılkan 

. Edirne lisesinden, O. Nuri Bal. 
şık Edirne lisesinden, Ahmet 
Erdem n:a.stamonu lisesinden, 
M. lhsan Bulur Kastamonu li · 
sesinden, Nurettin Bayramoğlu 
Adapazarı orta okulundan, Mu. 
ammer Özağ .Aksnray orta oku· 
!undan, Cahit Arat Bartın orta 
okulundan, lzzet Şahin Bartın 
orta okulundan, Enver Gözel'en 
~ıktaş birinci orta. okulun.. 
dan, Nejat Gür.sel Beykoz arta 
o.mltmôan, !111a.mi çakar Bey· 
oğlu orta. okulundan, l. Hakkı 
Ekin Biı;a orta okulundan, Nec. 
~ettin Uysal Bilecik orta o1\u· 
lundan, H:ı.san Ünver Çanı!on 
orta okulundan, A. Nihat Er. 
dem Çatalca: orta okulundan, 
B. Ali Şenkal Çorlu orta oku· 
lundan, Hasan Aynagöz Düzce 
orta okulundan, Ahmet Akman 
İnebolu orta okulunclan, H. t.b. 
rahim Gilltckin !7mit orta oku· 
lundım, Zeki Yılmaz Kadıköy 
birinci orta okuldan, Aydoğan 
Çamlısoy Kadrköy birinci orta 
okuldan, Hür.eyin öztel l~um • 
kapı orta okulundan, Ccliıl Yil • 
rük Llileburgaz orta okulundan, 
t0 mail Evynpan Te.1'irdağ orta 
okulunda.'1, N. Kemal Tunalı 
ÜskUd:ır 3 üncü orta okuldan, 
Ali öztoprak Üsh"iidar 3 üncü 
orta okuldan. Mustafa Pehlivan 
er Tekirda3 orta. okulundan, 
l!lıan Güvenç Sinop orta oku. 
lundan. Salahattin TütüncUoğ· 
lu Csküdo.r 1 inci orta okulun 
dan, Nurettin Aksoy Pcrt(lvni. 
yal lisesinden, Mehmet Santaş 
Kartal orta okulundan. 

ERZURUM ERKE!\. OGRET· 
MEN OKULUNA ALINANLAR 

Abdülhakim füzıl Diynr!:>akır 
lisesinden, HUEeyin özay Er. 
zurum lisesinden. Hnsan Tür 
ker Erzurum lisesinden, Ali Or. 
tnç I~ars liecsindcn, Bcl1çet Gü· 
ıwri Malatya. lisesinden, Ali Kn.l 
fa Trabzon lises;nden, O. Nuri 
Özdemir Tralr,,on lisesinden, 
Mehmet Altnn Arapkir orta o. 
kulundan. I~cmal Ertaş Art\ in 
orta okulunda:ı, Nuri F~aslan 

Bayburt orta okı•lun1an, Mm;· 
tara Kora Elmğ orta oltulun • 
d-ın. Sabahattin Könıürcüoğlu 
Gümü~nnc orta okulundan, R:ı · 
nıiz Yarat Hopa ortı. o~nılun. 
dan. Tahsin ~">enlik Hopa crta 
oku!und n. 8e:-afctt!n Turan 
i\lucı orta o:>u·unda.n, Osman 
Keskin Pr.-:rır orta. okulundan, 
OS!"'r.n c:;rcn Pal"..'lr orta o!rn· 
lu"l;·m. O--.man Mot;;ül Rize er 
ta o'm:uıda.n. Ali Kaynar T:r:i!>. 
zon mer ::"r. ort n o'aı!undan, 
M-ıhmı·t C!"'tTr Tra'•::on erkcl: 
orta o'rnltmdrıl', R~mzi Sancı 

Beyoğlu Be§İnci Noterliği, 

sa:rın Noter : 
Beyoğlunda Şi!ibanc ıtarakolıı civarında (Krizantem) apartımanmdakl 

da.ircslnde muklrn (Bobor Aboresl) latanbul K&d:ıstro H~ktmllğlne mUra. 
caaUs. 22/6/llHO tarihinde \'efat eden ve vefatına. degin zatU7.Zc\'Ç bulunan 
kerimesi Yida'nın Mklre olduğunu ve binaenaleyh verasct.lnl.n kendlslle zov· 
ccr.1 .Maı:alto'ya mllnbasır bulundu~unu beyan ve ltendl malyctlnd~ mllııt.ah· 
dem Keıanı §ahit dinlet.mck suretllc bir kıt'& veraset ııenedl lsUbsnl eylemi§ 
olduğu keyflycUnl ahiren istihbar eyl\yen mumalleyhln damadı mUvekklllm 
Da,id Saban (Karacabeyli) mahkemesi aideslne bllmUrac&n; hasmı hakiki 
muvacehesinde alınmamı§ olmak dola)'L'liylo bir kıymeti kanunlycsl olmanuı... 
fit icabeden meılt1)r 9i0/i61 CMS ve 910/261 ~o.lI yerasct senedinin lptalt.n! 
talep ve davn. ve muhakeme gtinU tayin ettirmi~ ıııc do mUteve!f!yenln po. 
dert marllı:zlklr Bohor Aboresl'niıı bu veraset senedine mUil3ten!dcn; mUte· 
vcf'ilyenin uhdesinde hiç bir mUkellcflyctıe mukayyet. olmıyarak ı:crbestçe 
istimal edilebilecek surette mııseccel olması icabeden gayri mcnkulAtı ahara 
!erağa. veya kendi uhdelcrlndo bllbıfT. ~bası aallue lehine ipotek akdi suro· 
tile bazı mllkcllefiyeUer ve vecibeler tesis eylemesi ve keuılik mUtevc!flye 
nin alAkadar bulunduğu §lrkettela hukukunu e§ha.BI fi811scye lt-mllk veya nıa.· 
kadarlardan lstl!a veya alrutadarlarl& sulh olmak glbl aklUcr yaparak mU· 
\"CltkUlml.n bihUkmWlcanW1 muayyen hukuku frsiyeslni iptale sal blr takım 
muamelelere lctlsarı muhtemel bulunduğundan esasen dermeyan edilcmlye· 
cck olan bUenünlyct lddtuma kfU1ıı hususab atlyenln {:'erek mumaileyh llo. 
hol" Aborcsl ve gerek zcvc~l mUtcveftlye Vidanın anruıı .Maznltoya ve mu. 
tevc!!lyenin nlAkadar ve oerfkc bUl\mdUğu (Salomon Bopz Rnfe Dcmusten 
Vellcanldls \"e ŞUrokftsı Komnndlt) ŞlrkeUM blldlrllmesl mUruıslp g"ürUlmll:J· 

tilr. Şö;)·le ki: 

Baş, Dış, Nezle, Grip, Romatızma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı , 

derhal keser 
tcabmda günde 8 kaşe n.lınab11Jr. 

T.\KLtrLJmtNDEN SAKINI:\'TL. llE it l'Er.DE rULLU RUTcr.ARI 
JSRAULA lSTITT'1NlZ 

.Milvckklllm Da.\1t Saban {Karacabeyli) mUtevctflye Vlda'nrn vefatına 
degin zevcl olmak dolayıaile gıyabmda ve kendi.sinin ketml suret!le 1stlhsal 
edilen vernl!ct senedinin hUltmil olmadığı ve alt oWuğü mcrcle mllracaat edi· 
terek iptali hakkında dava açıldığr glbl Bobor Aborcsl'nln mUvekldllm bak. 
kında icra eylemiş olduğU bu fiil ve hareketile diğer bazı Cf'al \'C Mrc.kA. 
tmdo.n dolayı aync:ı. ceza davası d:ı açılmış olduğunu blldlrir \"e mumnlleyhln 
ycddinde muhafaza eylediği veraset senedile muamele yaptığı takdirde bu 
munmele:ıln mllvekklllme lta.~ı muteber olmadı!':'t ve bir ~n:ı. hUkmU bulun· 
madığt hususl~nm ihtar zımnında sekiz nUaha olarak tarullm kılınıın işbu 
ihtarnameden bir nUshıısının tstanbulda Rızap~a yokuşu başmda Yusu!yan 
hanında. (ZS) No.Jı yazıhanede multlm P...'.>hor Aboresi'yc ve bir n~bnsının 
Bcyoğlund:ı Şişhane karakolu c1vanndıı halen mesdUd Tun:ı Pnrkm karşısın· 
da (Krizantem) apartıml!.mndaW dalreslnde mukime Mazalto Aborcııl'yc \'e 
bir nllsbo.smm Bohor AbOreBl Ue zevcesi Mııı:c.Ito veya mumalleyhlmln sa. 
tı~a mcı:un her hruıgl bir ve!tlllerlnln aatıı için mUracaatları halinde bcrveı;hi 
maruz istl.'l.g~l eyledikleri veraset senedinin mUalleliyeti damadı mllvckl<Ulm 
DaYld Sab3n t.a.rafm(]an iddia olunduf;'"U ha!<kmda alıcıy:ı malCurınt \•eril. 
me!ll hususunun temini zımnında Sultanahmette Tapu Kndaalro dıılrcı.olnde 

EyyUp ıılcll nmhafı:rlı~r mem~rhığuna ve bir nUshasınm da mllteve!fiyl'nln 
ferlke bulunduğu EyyUpte Bostan çıkroıı.zmda (1) No.lı fabrikada faaliyette 
bulunan (Tarnnmış yUn ipıt:!t ve mensut-at fabrfl<ıısı: Salomon Bogaz Kaf<!, 

~muııten Vcllcanidl.s ve oUrekftlıı Komruıdlt Şirk'!U) ne teblJğl \"O hukuku• 
muru 161ynneten de birer nllııbamnm (Vakit) ve (Son Telgraf) gazetc?erllo 
ne§li ilA.nmı n bu formalitelerin ikmalinden oonro. tasdikli bir nUshnsmm 
t.aratımım verilmesini ve seklzlncl nU.shasının da dairede hu:.fını bUvekllo 
talep ve istida eylerim Saym Noter. 

btanbıılda Marpoççularda J\UtUk Jlıı.nınd.a mukim Darlt Snb:ın 

vekUI: Oalatllda BU)illı: Tün<'l Banmda. 3--6-'7 No.h yaz.ıbıınedo 

mukim B\"Ukat URAL DlLER. 

Erzurum cr:fek orta okulundan.. j 
1.~TA'NBUL KIZ ôGıfETMEN 

OKULUNA ALINANLAR 

E. Hayrünnisa Alıngan lir 
tanbul kız öğrctm~n okulundan, 
Mela.hat Entöktem lsta.nbul kıı 
orta ö<!retmen okulundan, Mu. 

.:> • • 
azzcz Kuran Diyn.rbalcrr lısooın· 
den. Taliha Oktay Bayburt or. 
ta okulundan. 

Nebahat Dilemre Erzurum 
kız orta okulundan, Lütfiye ör 
den lğdır OTta okulundan, Hik. 
met Aytaç Kadıköy ikinci orta 
okulu-adan. Asiye Etbilgin Ka • 
sımpaf;a ikinci orta okulundan, 
Ferhan Taşkmba.5 Lüleburgaz 
orta okulundan, Gülşen Gürsoy 
Ordu orta. okulundan, Zarüe 
Murtaz Rize ort.ı. okulundan, 
Nebahat Karslıoğlu Trabmn kız 
orta okulundan, Saliha Belge 
Unyc orta. okulundan, Bakiye 
Gürol Üsküdar ikinci orta. oku. 
!undan, Nebahat Aca Üsküdar 
ikinci orta okulundan, Meliha. 
Yıldırnn Üsküdar ikinci orta 
okulundan, Pc.rihnn Basmacıoğ" 
lu Van orta okulundan. 

!ST AN BUL ERKEK ÔÖRET. 
MEN OKULUNA ALINANLAR 

tbrahim C-engiz Ankara. Gazi 
lisezinden, Ahmet Top Gazian -
tep lisesinden, Rüştem Aygen 
Kab:ıtaş lisesinden, Altay Yiğit 
Anknra birinci orta okulundan, 
Hüseyin İzci Ankara ibirincl or 
ta okulundan, Kemal Talaysun 
Ankara birinci orta okulundan, 
h;.mail Sezgin Bafra orta oku • 
!undan, A. Rıza Şenel Giresun 
orta okulunda.."l, Osman öztürlt 
Konya erkek orta okulundan., 
Mehmet Dağlı Konya erkek or 
ta okulundan, Necdet Oralbay 
Ercğ!i orta okulundan, :Mehmet 
Kcrerli Nev~hir orta okulun· 
dan, Osman Gürtemel Nevşehir 
ort::ı. okuhmdan., Ali Arı6Umüş 
Niğcl.c orta okulundan, Osman 
Güney Osmaniye orta okulun • 
dan. llhan Ünal Siirt orta oku· 
Jund:ı.n, E. Necdet Danış Van 
ortn okulundan. 

/Z.11/R ıaz ôGRETMEN OKU. 
TJUNA ALl'NANLAR 

Fatma Saygan lzmir ıfız öğ· 
retir.en okulundan, MUne""'cr 
YırrtöUve~ lznıir kız öğretmen 
okulund:ı.n. l\Iergubc Altmışık 
l;:mir kız öğretmen okulundan, 
Nezihe Teıülmez Adana kız Ti • 
ses.inden, Ayı;;e Keresteci Anto.l 

ya lisesinden, Nebahat GUite· 
kin Balıkesir lisesinden, Adile 
Ertemiz !zmir kız lisesinden, 
Melek Tuğ Akhisar orta oku. 
lundan, Memduha Yiioedağ An· 
kara dördüncil orta okulundan, 
Atrfct Şenol Bergama. orta o. 
kulundan, Mualla. Esen Buraur 
orta okulundan, lffet Özbayrak 
tar Çanakkale orta okulund:ın, 
Saime Boc Manisa orta okulun· 
dan, Nezahat Sönmez Silifke 
orta okulundan, Gülsüm Demir 
taş Tire orta okulundan, Emel 
Öke Aydm orta okulundan, Mo 
lek)yigün lz:mir Buca orta. o. 
kulundan, MelBhat Hataylı le · 
kcnderon orta okulundan. 

SiVAS ERKEK ôGRETJJ!EN 
OKULUNA ALINANLAR 

Hasan Nazif Sıvas erkek öğ. 
retmen okulundan, Cemalettin 
Dağdevircn Sıvas erkek öğret· 
men okulundan, Nail Üstünay 
Samsun lisesinden, Fikret GUr. 
lcr Amasya orta. okulundan, 
Necmi Şamlı Çorum orta oku· 
Iundnn • .Ahmet Oflazlı Develi 
orta okulundan, Saim Sönmez 
Develi orta okulundan, Hilmi 
l\fühaç Elbistan orta okulun. 
dan, Cavit Önal Elbistan orta 
okulundan, Sadık Bakıcı İskilip 
orta okulundan, Mehmet Alp:u;· 
lan .Maraş orta okulundan, 
Mustafa Çelik Merzifon orta o. 
kulun1an, SalB..hattin Demiralp 
Samsun orta okulundan, Şern: 
f ettin Bözkurtokutan Ş. Kara • 
hi.3ar orta okulundan, Süley · 
man Yaşar Tokat orta okulun. 
dan, Emin Sevingcn Ztle orta 
okulundan. 

KONYA KIZ ôGRETMEN O· 
KULUNA ALINANLAR 

Sabire Sevinç Konya kız öğ. 
ret.men okulundan, Vahide Gc· 
ğenc Konya kız öğretmen oku. 
ıundan. İclal Belen Konya kız 
öğretmen okulundan, Meliha 
Saycr ::\IaJatya lisesinden, Na· 
zire Uskun Aksaray orta. oku. 
lundan, Sabahat Aksu Amasya 
orta okulundan, Nebahat Oraz 
Arapkir orta okulundan, Nuriyc ı 
Topsakal Elbistan orta. okulun· 
do..n, Bilgen Kuru+Ju Kırşc.hir 
orta akulundım, Refika Arifoğ. 
lu Maraş orta okulundan, Sa.fi· 
n~ Yurdakul Mardin orta. oku. 
hından, Saime Gürel Niğde or· 
ta okulundnn, Makbule Şentin 

Tokat orta okuluz:.dan, hakbu.J 
Jc Cepancci Divrik orta oku· 
!undan. 

lstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
089/2995 
938/2990 sayılı lem dosyaaı Uzcrindc Hn.Jlç Feneri AbdUlezel Paı;a cacı.. 

desinde oturan Ahmed lm:ı Salihıı ve Bedrlyenln Hasan Fehmlden lemllken 
Fikrt St-zğlnere olan borçlarından dolnyı hnCLen paraya ççvrllmeslnc ko.mr 
Yerilen evııacı nııağtd!ı yazılı ve tamamrruı yeminli Uç ehlivukuf t.arafmdon 
15732 lira. kryınet tahmin cdllc'n blr bab Mğlr c\1n borsJulara alt be§te iki 
hissesi açık arttırmaya çıkanlmıştır. 

Evsafı wı Yeri: Haliç ~·cnerl Karabaş mahJlllcsl Fener caddesinde bir 
tsra.f'l Vnsllaklnın mağaznsı, bir tarafı Elenlnln arsası, bir tarıı.tı deniz, bir 
tarafı Fener caddeslle hudutlu ve a.ltındıı blr d!lkkll.n ve arkada deposu, rıh. 
tımı bulunan iki kııtlt ve heyeti mecmua lUbariyle 12 odalı mutfak ve heJ~. 
tarı bulunan elektrik \'eterkoıı te~kllAtı olan ka.ğlr C\':!n: 

1 - Açılt arttırması 8 lkinclteşrln 940 Cuma günü saat. H ten 36 l"a 
kadar calrede ynpılarak muhammen değt-rinın hisse iUbarUe yUzde 75 §lDi 
bulursa Uınlesi icra. va bulmaz.sa. arttıranların taahbUdU bMd kalmak Uzerc 
ıo ı;Un daha uzatılarak ıs lklnciteşrin 9-lO Pazartesi gtlnll ayni vakitte ya· 
pılacak arttırmada. )ine muhammen değerinin hl.'lseyc göre yUzdc 715 ıılnl 
bulmadığı takdirde (2280) 11ayılı ka.nunıı. tevfikan lecUo tA.bi tutulacağ'ı; 

2 - Arttırma. ııartnameslnln lll'Lllmdıın 10 gU.-ı sonra. dairede herkesin 
görebilmesi için n.çık bulundurulacağı; 

3 - Varsa. ipotek sahibi alacaklılarla diğer alı\ka.darlarm ve irtifak 
h:ıkkı sahlplerlııln bu ga:,Tl menkul üzerindeki hıı.klım ve hususile faiz ve 
masrıı.fa dair olan idd!ala.rmm 11Anmdan 1Ub:ı.ren 13 gUn içinde evrakı mUn· 
b1telcrilo icra dıı.tresinc blldirmelorl ve aksi hnlde hakları tapu slclllerlle sa. 
bit olmo.dıkça salış bedcllnin payla§masmdan hariç kalacakları; 

4 - Arttırmaya fştll"Ak edenlerin hisse illbarllo muhammen değerinin 
yUzdo 7,5 nüıbetlnde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankadan tem!nııt 
mektubu getirmeleri ve !ıı.zla bilgi edinmek isUyenlerin dosya sayı.sile icra 
dairesine mllracaauan JUzumu ilAn olunur". •C337i3) 

Mektepl r açıl 1 
Şimdiye kadaT olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik cdebilirtiniz. 

·-Cumhuriyeti 

as 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

C' • 1 r·· ' ı · ·Jermavcsı: oo.,,.~o.ooo urn -ırası 
~ube ve A 1ans Arledi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banlca muameleleri 

Para birik irenlere 2 8, 8 O O lira 
ikramiye eri'yor 

Gt.raat Bankııstncıa kum"nralı •• lbb8uıı2 tnlııırru.t besapla.nnda en u 
00 Uruı buJunıınıanı sencdo 4 dora <:t-kllecek kUr'a Ue a:ııgıaald 

pto.na göre tltramıye d:ığıtılacaktır. 

c Adet ı.ooo ı.trnlık c.oııo Lire 
, • Mo • . ı.ooo • 
c • ıso • 1.000 • 

40 • JOO • 4.000 • 
100 • 60 • 6.000 • 
ıto • • •o • c.soo • 
ıım • ıo • s.200 .. 
DlK~T: Hes:ıplamıdııld paralar bir aena ıctndt 5'l llradan aşsğı 

dU,cılyenlere ikramiye tıktığı takdirde c;o 20 tıu:laslyle vcr,Jeccktlr. 
Kur'alar ıenede 4 defa: ı EylQI. ı cırtnclkll.nun. 1 ı:art ve J Hazlnuı 
tarlhlcrtn~e cekllecektır 

:5ahıbı: ASIM US 
Basıldığı yer: V.4/\/7 Matbaası 

Umum ne~rivatı idare t'Clen: 
Refik Ahmet SevenRil 


