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Trabzen tutuncuıerine ava11s veriliyor 
Trobıon, 30 ( A.A.J - inhisarlar tdami ta

rafmdan Trabımn ve Pulathane tütün müstahsili~ 
rine a'V8DS tevziine başlanm11tır. 
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Kuvayi Milliye ruhu 
:Yazan: Sadri Ertem 
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Başvekil Refik Saydam 

Ankara, 30 (A.A.) - Başve. . 
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ler tuafmdaa lo Jnın-etlle fef;laedl
ı-a,eoe11a1 tul1li hir ..... icl
.. etliler· Balla lçla "kan.ıl 
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.,, tarllll pakt il k l k ........ ır1.e tep er açılır en 
Pravda'nın 
makalesi Maarif Vekiıi rad Vodci taieb9 

Ta::;:,r::~ın velileril~ bir konuş~a yaptı 
~ı:a::!!n::: çocalllarıaız lçla 
Harbin neticesine iş ve tekniğe giden faaliyet· 

bağlıdır leri arayıp tercih etmekle 
.:.."'1::n~~A.A.) - Tu Daha emin bir yar1n 

Pra.vda pzeteet, (Beriincle h 1 1 :;a.=n:.=~ıı!...'-:: azır amışo ursunuz 
kalede diyor ld: 1ıman Uç bet kunıt maat alıp dalgacı ve tembel bir 

1~~~=;..~:, hayat ıünnek isteyen diploma dütkünlerine 
askeri ittifak ~ fmzal&mm1 bu imkan verilmiyecektir · 
tır. P&ktm metni netnıdilmit 
olduğu için bu metinden uzun 
uu.dıya baJuıetmek faydaamchr. 
Pakt Sovyetler Birliği için tt; 
ma.men beJdenmedlk blr "' olo. 
mamıfbr. Zlni. hakikatte bir ta: 
raftan Almanya, ıtaı,a ve Ji.• 
ponya - cUter tanftuı el& 111. 
gfltere ft Amerlb muma& 
esuen me?Cllt mbuebediırtD 
teebitinıden bqka bir teY delil' 
dir. Ve yine zira Sovyet hUkO. 
ıneti üç taraflı bir paktın ya· 
kmd& imı.a edileceğinden Al. 
:man hükftmeti vasrtasile daha 
evvel haberdar edilmiş bulunu· 
.YQrdU. 

~.ıy: 
bir ..aa&ya, tmada enelki 
alha«lan daha .... * Mfha. 
ya sbmekte olduiu meneem• 
tuummm etmeJd;edjr. Şu emı 

günlere kadar bU'p kbı1a. AT" 
rapa ile ılmaJl Afrikaya "Ve 
Ş&rkta da Çine tnblaar ettiği w 
bu iki bölge birbirinden ayn 
olduğu halde, timdi ba aynbla 
bir nihayet verilmektedir. Zira, 
bundan böyle Japonya Avrupa 
işlkine k&rltmulık ıiyuetm.. 
den ve İtalya ile Almanya da 
Uzak Doğu itlerine karlllllU" 
hk ıiyaaetlnden vazaeçmekte. 
dir. (Dm.im• ! inciü) 

Vefa, Galatasaray; An· 
kara erkek liselerinde 

Latince tedrisat yapacak birer 
klasik şube açıhyor 

4n1cara, 30 (A.A.) - Maa· ~ tahsil takip edecekler ve 
:: vekllliiinden tebliğ edilmif,. ~yi bitirdikten sonra kendile· 

DQn43Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Belin .. ,. ··11: ek r uzenne yuJe 
infilildi bombalar 

abldı 

Sahil lopları 
arasında dUaHa 

M,anıpl Peten frans,,... Re • 
Wı8 dMrıc Vandes'dıe Feananm 
lliyul ve igtimal eiyUetine da· 
ir bir makale nepoetti. Bu ma. 
kalede harp f~ 
Frama.yı Jairtannak 1dn be1ll 
bq1ı ~ olmalc iare aDe 1&· 
yatmı kuvvetlendirmek w lıL 
maye ebnekteıı balısediyor: 

-...... Prme".ı demelE --?·· ıı-a gelhmelı: ve .. ......_ llaıe.. 

Bqvekil doktor Refik say • 
dam, istasyonda. relaicumh1D' 
namına umumt katip Kemal 
Gedeleç ile başyaver Celll Uner 
ve hwnı.sl kalem mildUrU SilreY" 
ya Andriman, B. M. :Meclisi 
reüıi AbdUlhalik Renda, vekiller 
ve parti genel sekreteri ve par 
ti umumt idare heyeti azalan, 
mebuslar, veklletler ileri gelen. 
leri. Ankara vali ve belediye 
re~i. emniyet mUdUril ve mer 
kes kuJDaDdanl tarafından uğur. 
lanmJtbr. ~~~-----------

Bir Amerikalı 
Kaa.rif Vekilliği 1940 • il 

dera yılından itibaren Ankara 
E:rkek lisesi ile t&tanbu1da Ga. 
lataaaray ve Vefa liliele:rinde 
bu ll8elerin birinci mmflal'Dl' 
dan itibaren litince tedrisat ya. 
pan biter klisik şube açmaia 
kal'ar vermiftir. 

rıne mahsus liae bitirme ve ol. 
gunluk: imtihanlarma tlbi tutu 
lacaklardır. 

''Aile huhtu eah8t haı1dar 
dan olduğu gibi, devlete ait im. 
kuktan c1a evvel gelir. .ADe .. 
milleti tetkll eden eau1I 1JDllll"' 
1arm hacn.idir; içtimat .-.:.. 
tm temelidir. Dwlet, ... ttlilr 
li tl1Jeri1ıe kurular. ,... bir 
memlekette aile ,.....tı ..ta 
~ ~ de' yıJtılır, b.y. 
bOiur. Aile mflessesesi ~ 
durdukça her oeyi kurtarmak 
mU'inkündür. OnUJJ. için bilim 
gayret.terimiz de aileyi ıaı,,.-
1~ ona ihtimam etmek 
olacaktır.,, 

lıitflpçmekı.r ..... 
___ (_Deva_"'_'" wçfWe_> ingıltaradaki Japon 

tar garı çağr lldı 
Yalnız aıazeteciler ve 

banka memurlan 
kalacak 

Tokyo 30 ( A.A.) - Domei 
ajanm>~ haber verdiğine göre, 
~apon büyilk elçillil tngitterede 
ikamet etmekte olan ve adeUe. 
ri takriben 750 kişiye baliğ ol. 
makta bulunan Ja.ponlan. Ja. 
pmyaya avdet etmeie davet 
ebnittir. 

Ba davet için ileri ltlıillmek. 
te o1uı 1ebepler, bava hü~ 
lan, pda maddelerinin azııcı ve 
kJ11D yakiqmakt& oımaaıdn"· 

aı,ilk elçillk ve banka me. 
mu)arlle pıııteciler bıgiltere. 
de kalacaklardır. Fouchimi ıı.a.. 
roa Japon gemisi Lizbondan 
Lcıac1nya plerek Japtlll-P.'1& 

_,....
111 

aat edecek olan Japmı tebea-
11111 almak iGin .ır aJmJlbr· 

Ltanhulun kurtub11u 
6 tqıinlenel ı.tanbulmı kul'

tallll bQramJdlr ••• tıama prolra· 
- IMılec1IJece ~
~ lttlrü --~ 
ft latalar o sa. ll&t ....... 
llıiııiıtt ~ topla•,.,,,.,., 
,.. 1 • ~· '1'llH ..... .._ ___ ___ ııı MMr•er ll571enecek, 1ıılr aeclt :re&. 

.. 11111.ııııı• 

gazeteciye söre 

Rirbentrop 
Moskovaya 

gitmiş 
NMpk, 30 ( A.A.) - Röy • 

ter: 
Tamn.mJŞ Amerikan guetecl· 

ıi Vythe Villiama, radyoda yap.; 
tığı bir konuşm•da, B. Von Ril>' 
beııtı'opun, diln huaual tayyare. 
al ile mUatacelen Moüovaya 
gitmek tızere Berlinl terkettiii· 
n1 öirendiğinl bildirmiftir· 

(Dıvamı Z incide) 

Bu ıubede edebiyat. tarih, 
yabancı dil, jlmnutik ve asker 
lik denlerl mutad lise program 
lan mllfredatma uygun bulu· 
nacak, buna. mukabil coğrafya, 
ID,a.tt)matik, tülat bupi, fizik 
v" kimya. deralerinde ayn birer 
müfredat takip olanacaktlr. 

Kli.aik ıubenin mu hUSUli. 
yeti haftada bq saat Jltince 
tedrilatı yapmamdır. 

Klbik tubede okuyanlar her 
811llfta bu eBH)ara SCJıre bumil 

PERDENiN ARKASI 
Refik· Ahmet Sevengilin 
gazetemiz ~çin hazır
ladığı yanı romanı 

• 

~ik lubeye mahsua olgun· 
luk ımtUıa.nı da, temin edeceği 
~ ~· (devlet oL 
.. ..... 1.1& ımtihanı) na miiaavi 
olacaktır. Tahsile klisik fQbe· 
den baeJ•mak talebenin ........ ,;,· 
ne bağlıdır. ' --eı. 

· ~ Vekilliği kliaik fube· 
~ latbıce tedrieatma .., oı. 
~ 117.ere bir türkçe gramer 
kıtabr Jıazırıamıvıır. 

Yünlü, P&muklu memu
cat ile iplik ve makara 

fiyatlan hakkında 

lktısat Veka· 
letinin tebliği 

T optancllara 
bırakılacak kir 

nisbati tesbıt edıldi 
V ~ 30 (A·A·) - TJıcaret 

e-.aetmden tebliğ edllmittlr: 
29 ııunıarau milli korumna ka. 
~~ birinci ve altma 

eavn hltkt1mlerine mbtml· 
- •ı•itda )'Ullı kararlar lttibu Ye 1'91m1 "-~ IU8te ile netriDflllı lti-
"-&'1Sll mert,ete ~ 

~-...aı- ·-·~-: !Dn,,_z_.,.).. 

Diyor. 
Bu eösler gill:el. Yalmz aile 

milMB•ıinl nuıl ~ 
dirmeli?. ~ burada ~ 
aYnbyor. Zira baıi FrM11 fr 
aileyi kuvvetlendirmek fc;n 
Fransız ka.,,ıarmdan ta'l.JnD. 
kaldmlmumı iatiyor. ... 
mukabil bade bul m~ 
de FramJz mulıarrirJelilDb w· 
diumı ifrat telikki ..... 
"Bir cenliyette ta1Mln hiç 
olmamuı maıaDü feJlket.. 
tir,, miitaleumda ba)umlJ'oır. 

Bim kahra bir cemiyette 
talakın ka1dmlmUI aile müe&. 
ıe1e1ini mutlaka tuvvetlendire. 
miyeceği gibi, tıtikm kabulU 
de mutıab omı zaafa uğr:>.t 
mu. 

Aile teekili.tım kuvveUeadl. 
ren veya zaafimL sebep ola Pi 
taılkm mevcuduyeti wya. ~ 
kudiyetl değil, cemiyette l6fÜ 
usullerinin kuvvet.i ~ 
disidir. Aileyi oldula W 
mi yeti lçuı 
a1ıllk te1lkkileriDla Je. 
tine ctı'ldrat ~ 

....... Mil 



Dün 43 Alman 
tayyaresı 
düşürüldü 

Maarif Vekilinin konuşması 
Maarif Vckıli Hasan Ali Yucel 

diln gece Ankara rad) osunda mek
teplerin açııL~ı münasebetile tale. 
be velilerııe bir koııuımıa l apmış, 
czcUınle demi!Jtir ki: 

Ailenin, ana ve babaların evlit
Lomlra, SO ( A.A.) - Ha\'a ve ıarmı yctL:;;tirnıo bu .. usundıı. ilk va· 

emniyet ııezaretlerini ntebhği: zlfC61, onJann en }a.km yardım. 
Duşman bugün lngııtcre üzeri- cıları olan hocayı ve mektebi hUr· 

ne dort taarruz yap.mıştrr. Avala- nıetc layık blr varlık olarak tanı· 
nmrz ve ha\a rmidafaa bataryala- malan ve tamtrnnlaııdır. Analar 
nmız mü temirren f aaliı et göster- ve babalar, vatnnda~ olarak nıll. 
mişlerdir. !etlerine, devletleılııc, içinde yaea-

9 dıkları cemiycle m:.sıl iman cdi· 
Saat a ve 10.15 e doğru yapı- yorlnrsa. milletin, de" le Un 'e için. 

an ilk iki taarruz e~nasında düş. de yaşadıkları cemiyetin öz evli· 
man sahili Douvres yakınından dı \"e öz malı olan hocaya ve mek· 
geçerek 60 kılometre kadar içeriye tebe de öylece itimat etmelidirler. 
nüfuz ctmi~. fakat tayyarelerden Onlar, bu varlıkları kötUledikçe 
hiç biri I.ondra;-a varamamı)tır. ve ı;ocuklarma böyle bir kanaati 
Doğu - cenupta muhtelif mev. bilAperva a"'ıladık~.a mektebın vo 

,ılcre, ezcümle Lexhill ve Hashnge hocanın arzu ettikleri kcnınle er. 
bombalar atı mış ve bu iki şehir- mesi için lazım olan şerof ve iti· 

· k bar }ok olur. Bunl"r yok olunca 
de bazı ha arat ve bır açı ağır ol. da iyi mektep ve iyi hocaya nail 
mak üzere yaralılar kaydedilmis- olmaktan millet mahrum kalır. 
tir. Bir caat kadar sonra Dorset Türk anancsinde hocaya verılmlş 
sahili üzerinden ilçüncu bir taar- olan itibar vo itimat hissini kay
ruz kaydooılmiştir. Dü§man mu- betmek, milli vanıflanmızm en 
kabil taamıza uğramış ve tayyare.. sağlamlarmdan birini terketmet 
!erinden pek azı memleket içinde olur. 
kayda değer bir mesafeue nüfuz Bc'.Syle söylemekle okulun tenkit 

B J edilmemesini, analar ve babaların 
etmiştir. u taamız esnasında iyi ve doğru bulmadıklan, beğen. 
bomba atıldığına dair hiç bir ha- medilderi noktalan söylememele
ber gelmemiştir. rini istediğim zehabına asla düşü!· 

Dördüncü taarruz en şiddetlisi memelidir· Billkis biz okula karp 
o mtl§tur. Bu taarruz saat 13 den yapılan her tllrlU şlklyeU, her an 
biraz sonra ba§lamıştır. 180 tay- dJnlemeye. okulun noksanlarını gL 
yaro Dungeness i1Jerinden sahili dermek hwsuaundn ileri görUlmUş 

·-'· dahil :ı.1..- • de fikirleri her zaman chemmiyeUe 
•eçerc;a. e nw1.a etmişse telAkki edip derhal harekete geç· 
taarnıza uiraım§ ve filolan Lond. meye ha.zmz. 
ıaya varmadan dairtılmııtır. Dera seneleri içinde mekteple 

Bununla beraber birkaç düş- her tllrlli allkayı kesip, ancak im
man tayyaresi müdafaadan suarak tihaıı zamanında iyi kötU bir ga.. 
batı • cenup banlly&nma birkaç hadetname elde etmek kaygusu 
bomba atmaya muvaffak olmuş .. ile Nılmıe mllracaatıann ne ka· 
tu Hasar v · ı;:ı • t dar faydasız ve kıymetsiz olduğu· r. e ın nc:a zayıa varsa nu b:ı vesile ile de hatırlatmak 
cin miktarı hakkında henüı tafsilat yerinde olur. 
gelmemi§tir.' Türk x&..... 

Londra, 30 ( A.A.) - Bugün nJmıe ~T~en.:ri ı: = ~ 
saat 19 a kadar alınan raporlar, ketU kurasını çekip memleketın en 
bugün İngiltere üt.erinde 43 düş.. uzat ve hayat prtlarr en pyrl
man tayyaresinin tahrip edildiği- mlllait yerlerine eeve eeve giden. 
ni bildirmektedir. mnuanda rece uykularmı terkede.. 

16 lngilb avcısı dilpüpe de ~tal==-~k~: 
kiz pilot sal ve alimdir. il ıeylerl jyl öjret.bUınek 1ç1ıı bO· 

Süll toplanma ...... ..._ 
Lo11tlrtJ 30 ( A.) _ U.ıun men. """ kuıdretlerlni seferber eden 

Zilli t .. w:ı:. toplan bu sabah .... '1.. varlıimr yıpratan. evlerimbde sor 
~ &"'" bqa. çlkabllctilfmiz ild Uç çocula 

doğmadan evvel Fransts sahilini mubbll ylls1erce yavnunuzu ter. 
bombardıman etmişlerdir. blyeU ve hlJeill kıJmü lçJn çalıpn 

Calais limaru rihtmılarma tam bir hı.landır· Bu fedaklr ve vazf
i abetler kaydedildili ıannedil- felbıe bafh tnunlıra toptan men· 
ınektcdir. Toplar sustuktan biraz fi hllkUm vermek için vicdanlar 
sonra nhtunlarda bir mOddet yan. ne kadar katı, ytl.reltler ne kadar 

baafms olmalı? Tllrk öiret:menl gınlar görlllm~ür. ... ... ,,,, ,,..,.. laln4e. em1a oıu. 
bom-~.-....... 20 ..1.. na b6)'Gk hörmeto :lllWıbk u.-

J\lmaillM IAM\.l&IUAüG ur Z&DJDJf blr varlık ve TUrk mekte-
l ikada ' salvo ile mukabele et. b1 millete k&r1ı vazifesini yapmak 
mi~lerdir. .. azamı gayretini sıı.rfeden ve. 

Öğleden evvel uzun memil1i Al- rtmU bir müessesedir. 
m:ı ı toplan tekrar 20 dakika ka.. Analar ve babalar, her ıeyden 
c ateş etmi~erclir. Bir kip ölmilf enel evlerinil) hayatmı çoc~· 

v birkaç kiP hafif surette yara. nm vaziyetine g~re tanzim ve ~ 
lnmııtir. lngüa topçusu Alman tip etmelidirler . .Anarım ve babanın 

tataryalanna atet a~ ve bu ba. ilk hedefi evlltalarmı yetiştirmek 
taryalar ~ıecıen biraz evvel atMi olduğuna göre bu tarzda hareket. 

U&' -..- bir fedülrbk olmadıktan bafb 
J,esmişlerdir. tendi yap.Yl!Jlarını tanzim bakı.. 

Londra, 30 ( A.A.) - Hava ne. mmdan da mWılmdir ve zanıridir· 
2aretinin istihbarat servisi bildi- Köylerlmbde ve pek çok kasaba ve 
riror: 6ehirlerlmizde erkon yatıp erken 
Boınbardunan tayyareleri pa. kalkmak, bir TUrk itiyadı olarak .er 

ıar günQnQ pazartesine bağhyan saseıı mevcuttur. Fakat bllyük 
........ .ı .. ı...-.:ıaki uB u-:h şehirlerimizde vaki olan gece top-

gece AY&G&UAUU&5'U raun nJU • Janma)a!'I UZUQ sa&ller suren mi. 
len" kumpanyasının bir petrol tas.. aatırliklef., çocuklann çalıpıalan· 
fiye fabrikasiyle depolarına tiddet- na ve tattrahatlerine engel olan ve 
1 bir hücum yaparak YÜJ kilomet. devamlı, muntazam çaJıpna im· 
r .xlen görWen hır yangın çıkarmıo- Unlannı onlarm ellerinden alan 
!ardır. Bu yangını infilfildcr takip kötü ve zararlı Adetlerdir. Bunlar 
c,leınistir. Bombardmıan üç saat -misallerini phsan billrlm ve siz.. 
urmütşür. Bu taarruza iştirak e. lerln aranmda da benden daha iyt-

yyarel ..... ı. · "varındaki sini bilenler vardır ki- bir çok d~n ta er ~·nn a gençlerin, ancak ailelerinin aervet 
demiryolunuda bombardıman et- mevki ve o•ontelerlnden istifade 

mi~~ servisinin diler ~t;t?ı!:-ur~y&ta d~melerine 
t .. yıareleri Stuttgart'da büyük bir Evlltıarmı .içki aofrumm veya 
h va gan tesisatı ile Manyatu ve oyun masasmm yanında bulundu· 
dığer elektrik teçhizatı imal eden 
130 11 fabrikasını bombardmıan et. ranlardan, her turlU llUball. açık 

konuşma ve hareketlere oocukları.. 
mi ! rdir. Gaz tesisatında 10 infi- m muhatap kxlanlardan Tllrk vicr 
lfı.k vukubulduğu gibi Bosh fahri. danmm. n:ıaıl nefret ettilini eöyle
k mm da. büyük bir yangın gö- meye hacet yoktur. Onlann bu 
rüldüğü için, ehcm.-niyetli surette gaflet uykularından uyanmalarını 
ha5ara uğrad;ğı zannedilmektedir. dilerim. 

Keza Lep::"g civarındaki Bitter. Bllhasea sabah sas.tleri. anaia.. 
feld alüminyum fabrikasiyle Al- rm çocuklarm& ve kocalanna kar-

. l il en mühim vaıifeleri aldık1an 
manyada l>azı demıryo U merkez.. zamandır. Kendisini uyurken t-,o-
lcri bimbardmıan edılmiştir. cuklan okullarma. kocaaı i.gine git. 

Belçikada Anvers yakmnıda bii mJş olıı.n ana, içtimai mevkii ne o
e ktrik tesisatı bombardıman e • lursa olsım. aervet"nin mertebe&l 
dılmiştir. ne bdar yUbek bulunurea bulun. 

Gece faaiirette bulunan başka sun analık vasfmdan kendini mllh· 
bombardıman filoları istilA liman. rum etmlf demektir. TUrlc milleti 

ı nakt lan taz- ne kadar bahtıvardır ki. bövle a. 
ları üzerine rapı.ı a 0 

. nalar onun kucağında, varlı~ yok-
~ ı. i idame eder~ O:ıtende, Fles:uzı- 1u!huıa mllsavi denecek derecede 
~a~. Calıise, Boulogne . \"~ Bon~n- azdır. Hakikatte TUrk anası. yu.. 
t eki gemi tecemrntılcrını ve h • vnsmm !'flsiz ve icabında cefake$ 
man tesisatını bombardıman et - ve fedaklr konıvucudur. Onları 
. i mfu. takdla ve tPbcfl ederim· TUrt a. 

Berlini bombardımart etmek il.. naaı, bu aövledlğim vasıflara sa. 
e sevkedilen tav\;arc'er fena ha.· hfı> 0 '1naaydr hentmlzhı mukaddtw 

J J tantdıJa1S ve yflrekten 1&vdıit-
\'a şeraitıne ray men tarife mucı. mtz. bıumnDJda ıröttt:"t'lk saadet 

ince gece ya.1:1Ina doğru Alman duvdu~n!"lnz. kaybettf~kde ma. 
JıükQmet merkezı uzcrıne varmış- t"m hrttııfnmuz ve h11"1fllt ve aziz 
lar ve clektrık fa!:>ri':a.>ıyle? §ehrin vit"•ıtla1' D&Bft vettselblli.rdi '! 
arbında bulunan ha lıca transfor C'..oC"klar fln1 bavat ile birlllt. 

matöril ve Friedrich e!de tevzi mer. t 0 fq h 1'-''llhnt da BeVmPli ve iıttJI\ 
ezini bularak yüksek infilrut la.ıd- hflvf~ fAzllf'ttnt. tı.e inkrlA.n ebnl. 
tı · d bomb:ılar ve yangın ,...,, fflrıoh'ı 1'~ bfr 'kf,""etl ol"nva· 

enn e ı . Hed ,..~, bfJM"lfdir'er. ıttll'tlf!Jfvi?. 1d 
°''Dbalaı:r ~.t~!~.aroır~ .• y ef .. ~ dO"'V'ft.nm fehıe dOıtttJl!t bayt\lc ·,..,u~ 

ı,.nmda ınıı.a .• :ır ol ... gu gorül- j cıtdf!te JMta. vaV'l!'U'a ne. dediko. 

.-.."!~t: """. ~- bf1sf u.. aıeır... ,,.. -. . 

işe kalbolabilecek kudretteki fikir- l ilki şudur: Herkes ve her ııey \'a· 
le karşılanabilir. Bir taraftan oku· tan için. Bu prenalpten hareket 
la giden !:OCUldannızı bu düşünce. edince. evde ve mektepte ye~tı. 
Jcrle beslerken, diğer taraftan rici nesle düşen başhca vazüenln, 
tarlada, atelyede, dükklnda her tefkatli, fakat mUsam•huız bir 
tilrlil fnydalı işlerde onlann çalıt- inzD:>at olduğu derhal anlaşılır. 
maianna mnni olmayınız. Size ha. Seciye ve irade, blitUn diğer ru· 
ber vermeye mecbunım kl, meınler lıl melekelerin n&smu oldufuna 
ketimizde bUro faaliyeti istlyen ~re. evlltlanmtd ahıtklı braL 
neviden kadroların nisbi dolgunlu.. teri sağlam, yiğit. canmı millet ve 
ğu~a mukabil. yeni lhtiyaçlarnı memleketi uğruna ic~a.d~n r.eJcJ.n. 
dogurduğu teknil: mesleklerin kad· mez yetiıtirmek, hepımizın istik • 
roları ı,:ok bo~tur. Bu itibarla i3e ve bal huzurunda he.sabmr vereceği. 
tekniğe giden faaliyetleri arayıp mizi biran unutmamamız iktiza e. 
tercih etmekle çocuklarınız için den kutsal bir ödevdir· 
d&ha emin bir yarın hazırlamı§ o. Çocuklarına. karşı yukandanbe • 
lursunuz. Osmanlı de\•rinin illilfe ri söylediğim hattı hareketi kabul 
Yi)lcileri ı;ibi Uç beş kuruş maaş ve ihtiyar eden nnn \'C babanın 
alıp d:ılı;acı ve tenbcl bir hayat karşmma o çocuklar. imUhanlann 
sürme1t arzusu iJc ve sadece bu gilçlilklerinden ~!kAyet ederek çık 
düşünce Jlc va.kit öldUren diploma mıyacaklar, ,.e bilenle bilmiyenin 
düşkünlerine bu imkan hiç bir su- a)TJlacağı bu anlarda hocaların!n 
retle vcrilmiyecektlr ,.c ''crilme • önUnc gelmek.ten kurtulmak ic;ın 
melidir. tUrlU çarelere baş\-urmnyacaklır· 
Bizım nazarımuda hakikatlerin dJr. 

iktısat Vekaletinin tebliği 
(Baş tarafı 1 incidl) / licretleri. kazanç vergileri ve 

ı - Ya.hancı memleketlerden it. sair umumi masraflar maliyete 
bal olunan pamuklu ve yUnlU men- ithal edilemez.) 
sucat pamuk \'C yUn i_Plikleri va Balen· piyasada me\·cat it~ 
makaraların, memleketin her ta· cmttruımdan mensucat ve iplikler: 
rafında tllccar ve esnafa sandık, 
top, paket ve grosa olarak yapıla. 6 - Mal perakendeciye vasıl 
cak satqlarmda azami 1&tlf fiyatı, oluncaya kadar, her itlıalitçı ve 
lthalltçmm maliyet bedeline ikin· müteakip satıcılar mQ§terilerine 
ci maddede nlsbeUeri yazılı gayri verecekleri faturaya, mUtad ol· 
safi k&rm illvesl auretlle elde e- duğu üzere kendi aa.bf fiyatım 
dilecek fiyatta nibarcttir· tııbu L .. . 
zami satış fiyatına yalnız; malm yaz.ıdıktan batka, dördilDıcll mad 
ithal edildiği mahal harlclndeki de muciqince tesbit olunan ua· 
satışlarında bizzat ıatıcı taralm - mt satış liyatma da.ir qağıdaki 
dan yapılmış olan ha.kiki nakliye gekilde mepıılıat verecekleMir. 
masrafı ilAve edilebilir· .,Bu iD.turada yazılı mallarm 

Binaenlayeh, mutavaaaıtlann &· memleketin her tarafmda top 
ded1 ne olursa olBUD, bahis mev • veya malm nevine göre paket, 
au mallarm tUcmar ve esnaf •· grosa • olarak satıılarmda, mil 
rumda •andık, top, paket ve ıro- ıt korunma kanunu mucibince, 
sa olarak aatqlarmda, her yerde, sıa.öıda _ veya hlzalannda _ 
tatbik edllebllecek fiyat hiç bir --e 
lm'etle yukarıda yuıJı fiyatı teca- yazılı fiyatlar tecavüz edilem& 
'1ls ec:temes. İşba a.zamJ satıt fiyat.nıa, 
ı - Blrlnd IW1decle hahl p. yalnız, maim ithal edildiği ma · 

oea DIBbetJer fall)ardır: hal haricindeki satJ§larm da 

A - Pamukla measaeat: 
a) Ham ve kaba dO.ı mallar 

yllsde 8, b) Kuarlı ve ince dtls 
mallar yllzde ıo. c) Topu veya ip
liği boyalı mallar ytlzde 12, d) Mer 
serJze ve emprime mallar ytlzde 15. 

B - Pamuk lpDil: 
•l J)Jlz ve Wb lp11kı. ,.._.. 

8, b) Kıvrak lpllldel' .10, •) x.. 
seme iplikler, perde ve ağ fpllt
Ieri yüzde 12· 

C - Makara ipliği: 

a) M.akara1&r yüzde 8, b) .MUf· 
redat üzere aa.Wabilecek hale ıetJ. 
rllmJf merserize fpli,kler yibde 12, 

D - Yünlü menncat \"O ytla 
lpllklerl: yllzde 16-

3 - Birinci maddede bahis 1DfR 
zuu azami satış fiyatının tayini 
hususunda, mezldir maddede işa
ret edlldiil veçhlle, lthalltçmm 
maliyet fiyatı esas alınır. Bu m&
Uyet fiyatı; malm gUmrilklenmie 
olarak ithalltçmm mağaza teısllml 
bedelinden ibarettir. "Blnaena.. 
leyh, maim c. ı. F· bedeli, tahliye 
murafları, ithallttan alman wr
gi 've resimler ile gUmrilkte mua
mele ve mağazaya nakil masrafla. 
n itbu maliyeti tefkil eder. J'ab, 
ardiye ve sigorta Ucretıeri, ~ 
vergl.Jert, veeatr umumi muratlar 
maliyete ithal edilmez.,, 

4 - lthalltçılar ithal ettikleri 
mallarm orijlııal f&turaaz, kontl-
mento, sigorta poliçesi ve gi1mrUk 
makbuzu gibi maliyet bedelinin ta
yinine eı:a.s olan veııalld TUrklye 
manifatura ithalltçılan bJrlifjne 
ibraz edeceklerdir. Mezkar birfiL 
çe, bu vcaaike mll.atenJden bulu -
nacak rnallyet fiyatına ikinci mad· 
dede yazılı kAr yüzdesinin il1veel 
suret.ile elde edilecek azami aatJt 
fiyatmı mahalU fiyat murakabe 
komisyonu blttetklk muvafık gör. 
dUğU takdirde badik ve illn ede
cektir. 

llensacat ,-., lpllk perakende ... 
tlflan: 

5 - Keza ithalAtçılar geçen bir 
a>: zarf ıncla yaptıklan satı§lan 
miktarını, malın nev'i ve cinsini. 
fiyatını ve alıcının ach-esiru mil • 
beyyen ~ir beyannameyi ay so _ 
nunu takıp eden '>n gün zarfında 
mahalll fiyat milrakabe komisyo 
nuna tevdi edeceklerdir. • 

Ankara, Istanbul ve lzmirde tat. 
bile edılecek nisbetlcri tesbite bu 
mahallerdeki fiyat mflrakabe k~ 
misyon.lan memur edilmiştir. 

Binaenaleyh, perakende olarak 
azamr satış firatı, perakendecinin 
maliyet bedeline yukarda, nisbetle
ri yaıılı gayri saft kar Yilıdesinin 
illvesi suretiyle elde edilecek fiyat.. 
tan ibarettir. 

Perakendecinin maliyet bede· 
lini, milbayaa fiyatı ile mağaza. 
ya kadar hakiki nakil murat • 
lan yekünu teşkil eder. (Binaen 
~ fa.iz. &rd!vo va •ilrorta 

bizzat satıcı tarafmdan yapıl· 
DUi olan hakiki nakliye murat 
)arı ilAve edilebilir.,. 

"I - Ali.kadar tacirlerin Mr
dUncil ve betine! maddeler muci
bince ilin edilecek fiyattan takip 
etmeleri, mllbayaa eyledikleri mal 
1ar 1ç1{L ıüaraktan fa.turalart. alo 
ttıici maddede balwi ,g~ qlefl'U. 
batın verilmi§ olmasına. dikkat ve 
icabında bu meşruhatm verilmesi· 
n1 talep eylemeleri lhımdrr· 

Azam! aatq flyatmı llytile tah· 
kit etmemiş olmak lreyfiyetintn 
bu fiyatı tecavtıa etmek için mL 
seret t91til etmiyece#i ve milll ko
nmma kanununun 31 ve 53 tlnctl 
maddeleri mucibince takibat yapıl· 
muma mani olmıyacağı ehemmi• 
yetıe ha.tJrlaWır. 

8 - ~. İstanbul ve h 
mir aehirleri haricindeki yerlerde, 
yerli ve yaabncı pamuklu ve yün.. 
lü mensucat ile pamuk ve yün ip. 
liklerini perakende olarak yani top 
paket ve grosadan aşağı miktarda 
satanlann mağazada mali)·et fi -
yatlarına zam edebileeckleri gayri 
safi kAr nisbeti, pamuklu mensu.. 
cat ile pamuk iplikleri için >1lzde 
on beşi ve yünlü mensucat ile yün 
iplikleri için )iizde yirmiyi geçme. 
mek üzere, mahaııt fiyat müraka
be komişyonla11 tarafından ma
hallin şartlarına göre tesbit ve i. 
lAn edilecektir. 

Bu suretle tesbit edilen fiyat 
birinci maddede baruiedi1en azamt 
satış fiyatını gösterir. 
Alakadar fiyat mürakabe komis. 

yonunca birinci fıkraya tevfikan 
yapılacak il!nlarda. halkı ve tüc
carı tenvire medar olacak tafsilat 
ve ezcümle malın fiyatından ba~ 
nev'i, cinsı, miktarı, ithal!tçrnm 
adı da dercolunur. 

9 - Bu ka.rarm Ankanda 
resmi gaz.etede neşri tarihinde 
ithalitçılar elinde bulunan mal 
1ann fiyatları hakkında dördiln 
cU maddede yazılı usul tatbik 
edilir. 

ftballtçı elinden çrkDU§ w 
pjyasaya intikal etmif olan 
mallar için İatanbul fiy&t mil. 
ralrabe komieYoDu wıdık, top, 
paket ve grosa olarak a.zamJ 
satış fiyatı teabit ve ilinma 
mezun kılnunıştır. 

Mezkılr komisyonca ilin edi· 
1ecek· fiyatlar İzmir için de mu. 
teberdir. İstanbul ve lmıir ha· 
ricinde ayni vahitlerin azami 
satı§ fiyatları İstanbul fiyat 
murakabe komisyonunca teebit 
ve ilin edilecek fiy&tlan. bizzat 
satıcı ta.rafmdan yapılmış olan 
hakiki nakil mur&flarmm ili.. 
vesi suretile elde edileeek fiyat 
taa u..ı-.~. 

1 
Uç taraftı pakt 
hakkında 

Pravda'nın 
makalesi 

(Baş tarafı 1 incidl) 
Bu hiç şüphesiz, harbin bun. 

elan böyle şiddetlenmesi ve böl· 
geainin genişlemesi demektir. 

B. Molotof, Sovyetler Birliji 
yüksek Sovyet meclisinin son 
içtimaında, harbin genişlemeai 
ve ııiddetlenmesini ve bir cihan 
emperyalist harbi haline inkI. 
lap etmesi tehlikesinin mevcut 
olduğuıw söylemekte haklı idi. 

Pa.ktm akdine sebep olan ve 
bunu teşvik eden amil ned.Jr? 
Bu amilin her §eyden C\l'\'el son 
vakıalar, İngiltere ile Amerika 
arumdaki a.skert ifberaıbetliğt· 
nin ve hattl Amerika tarafm. 
dan lngiltereye yapılan ve dai· 
ma artarak giden askeri yardı. 
mm takviyesi ve genişlemesi, 
lngilterenin batı yan küresinde 
ki deniz üslerinin Amerfkaya 
terki, İngiltere, Kanad:ı. ve A· 
vustralya askeri gayretlerinin 
Birleşik Amerikanın gayretle. 
rile birleştirilm~i ve cenup A· 
merikaaı devletlerinin Birletik 
Amerika nüfuz bölgı?ııine girme 
si, lngilterenin Uza.k Doğucbı 
ve A vustralyadaki Uslerinin A. 
merikaya terkedilmesi olduğu 
fiipheeizdir. 

Gerçi Amerika henüz lngilte 
renin yanıbqmda Almanya. L 
talya ve J aponyaya kat'§J ha.rbt 
girmiı değildir. Fa.kat bunw: 
bUyük bir ehemmiyeti yoktur. 
Zira, Amerika fillen Aln:ıanya, 
İtalya ve J aponyanm iki yar: 
küredeki muhuımlarile mu.,te 
rek bir aakeri kampta bulun· 
maktadır. 

Pa.ktm mühim huaualyetleriD 
den biri, pakta lftirak edenle· 
riıı nüfuz bölgelerini açıkça ta. 
nımuı ve bu bölgelerin ~ 
devletler ve ta.bit olarak lln Af 
ta lngiltere ve onun it arkadqı 
olan Amerika. tarafmdan 1U1· 
kutlar& manız bulundup tak. 
tirde ka.rplıklı mlldafa.a vecibe 
lerlnl ihtiva eylemesidir. 

Pakt, Japonya.ya (BllyUk do .. 
ju Aa)'UI ll&baamı) vo JJaıu· 
ya lJe ttaıyaya d& (Avrupa) yı 
vermektedir. 

Diğer bir mceele de, paktJ 
imza edeıılerin nıllf uz bölgelerin 
Din bu ta.kaim itinde fiilen mu 
vaftak olup olmıyacakla.mhr. 

Hiç ıüpıhesiz böyle bir plinm 
bqarılmaaı, iki muharip taraf 
kuvvetlerinin hakiki nisbethıe 
ve dalına inki§af etmekte olan 
bugllnkll harbin cereyanma ve 
neticesine bağlı bir eeydir. 

Paktın diğer mühim bir hu • 
suaiyeti Sovyetler Birliği hak" 
kmdaki ihtiraz! kayıttır . 

Pakt göyle demektedir: 
Almanya, İtalya ve Japonya 

bu paktm, paktı imza etmiş o. 
lan t1ç memleketin her biri ile 
Sovyetler Birliği arasında halen 
mevcut siyaai durumu asla mu· 
teesııir etmediğini beyan eder. 
ıer. 

Bu kayıt her şeyden evvel 
pakt devletleri tarafmdan Sov" 
yetler Birliğinin harbhı ilk gf1n 
lerinderberi muhafaza ettiii 
bitarathk hattı h:ıreketlne kar .. 
ıı bir riayet olarak, ikinclsl de 
Sovyetler Blrllfi · Almanya ve 
Sovyetler Birliği • İtalya &de • 
mi tecavüz paktlarmm IDlri,.ıt 
ve ehemmiyet.i.ııiıı teyidi olarak 
mlltalea. edilmek icap eder. 

Bant ve bitaraflık aiyueti· 
ne aadık olan Sovyetler Birtitl. 
bu siyasetin kendi elinde oldu. 
ğu nisbette değişmez kalmakta 
olduğunu ve öylo de kalacaimı 
teyit edebilir. 

Molko\"a ınatbutmcla ghe 
prpall ......... 

Moskooa, 30 ( A.A.) - Din 
sabahki Sovyetler matbuatı p. 
atelerlnin gö7J8 çarpan ywJe • 
rinde Amerika hariciye Da.mi. 
nm Atmanya, İtalya. ve Japm• 
ya arasında a.ktedilen U.ç tantJı 
paktın öteden.beri mevcut mtL 
naaebet!erl zaJıJ.re vurdulu hak 
kmdaki beyanatım netntmer 
tedirler. 

Matbuat, bundan bqb, A. 
merikad& aillh sanayilnin de· 
vantlı bir surette arttığı hak. 
Jmıd& Sovyetler nem! ajanm 
muhabirinlıı bir de telgrafım 
~lerdir. 

Tnu1 gar.etesi, Amlrikılmn 

1 T ayyarecilerimiz 
Dla &üırQa 

dladller 
Anloara. 30 ( A.A.) - Ceaup 

villyeUerinde hava gösterileri 
yapmak U.zere geziye çıkmı3 o· 
la.n Türk Hava Kurumu tayya. 
re ve para.gütçillerlnden mtırelr 
kep filo, bugün öğleden aonra 
tehrinıbe dönmu,ıer ve Etime. 
sut tayyare meydanmda hava 
kurumu erkanı tarafmdan. kar 
fl}annu9larcbr. 

Hava Kurumu genı;leri, b\ 
gezilerinde 2500 kilomelfelilı 
bil" uçuş yapmışlar, Acfana 
Mersin, !skendenm, Antakya 
G:ıziantep, Urfa, Diyarbakır. 
Elizığ, Malatya, ve Kayeeriy' 
uğramışlar ve buralarda uçu~ 
ve paraşütle atıay:rş -gösteriler 
yapm11lardu. 

Paki hakkında 
Bir Japon aözcüsü 

ne diyor? 
Tokyo, 30 ( A.A.) - Röytu: 
Japon llÖ3CÜ8U, bugün bua 

mümessillerlle yaptığı bir ~ 
mede demiştir ki : 

Japonya, Berlin pakt.mı ileri 
sUrerck herhangi dlğer bir men1 
lekcti hhrik c.tme!;:, vey2.lıut 
her ~i diğer bir memlekete 
hücum eylemek husueunda hiç 
bir niyeti yoktur. 

Bu paktm bilikia, İngiliz · 
Japon mUnaae~etlerlni b11itle!J. 
tirmesi l&znndır. Çünkü bu palr 
Japonyaya k:ırşı fı~lterey( 
yalnız bir tek hareket tarzı 
yani dünyanın bu kısmında ye.ıı 
nlr.aını tanıması yolunu bırak. 
maktadır. 

Japonya, İngiltere ile ve A 
merika BirJe!;ik $vktleri i1t 
münasebetlerini bu yeni esa~ 
adapte etmek ihnidini hiç bh 
zaman terkeylememiştir. 

Y unaniatanda 
askeri dsvet 

Attaa, SO (.\. A·) - Stefan1 a. 
faMDıtlaıl: 

Bahrfye nezareti. 194.0 smtfına 
ve bahriyeye ınensup efradm bir 
tetrlılievetden altı tef}rinlevele ka· 
dar kay1t !art icra edilmek üzeM 
ukerUk IJUbeierlnde l8patı "'1cut 
etmeye davet edllnıJt oldutdarun 
blldlnnlf tır. 

Rıbenu op Mosko
va ya gitmış 

( BQf tara11 1 ınddı) 
B. Villia.mır, B. Von Ribbe. 

tropun yeni İtalyan · Alman • 
Japon paktına Sovyetlerin im. 
zumı elde etmek iltedijhıi 
göstermiş bulunduğunu da lllve 
etmi§tir. 

Et nakliye iti 
Belediye b~deıı iUbareıı e: 

nakliye ı.1nı kendi 'YMaltl lle ,. 
pacaktJr. Ş2 bin liraya ihale d 
lan bmycmlar yapdlDJI ve ldsme. 
te ginnlftir. 20 kamyonla IİIDdilD 
kara n&kllyatı temin edilecek, ik 
denlz mo~rll de yapdmca delalt 
nakliyatı da belediyeye ge~ecek. 
tJr. 

f ngiliz liralan 
İngiliz liralarmm defiıüril· 

meal için verilen ikiDıci mlblet 
de dün bitmişti?. 

Bundan llOIU"& mueretle dahi 
ala Merkes Bankaar laterUnı 
b:bul ctmiyecekt.ir. DUn aqa. 
ma kadar toplanan lııterllngler 
f.aciliz komoloeluğu tar&fmdan 
mUhilrlenmiı ve İngiltereye ı&ı 
dmilml§tir. 

................ .., ......... _. ...... 
Bir kitan hoca• 

aranıyor 

Metod üııerlne ders Vft'ebilen 
bir kitara muallimi aranmak
tadır. Gaıeteınb idarehanesi· 
ne mOracaatlan. 

Puittkte dema tıattınıtığllne ... 
hlp oldufu bakkmda Guette 
de Lausanne"ds. çıkan bir y3ZJ. 
yı ne,rebnietJr .. 



. ' -
tikir ve politika : 

Kuvayi rvıilliye 
ruhu 
(Baş tarafı 1 indde), 

)[u,'&yl milUye ruhu zafere ın.. 
ıı..ı, lma.n getiren ondan L'lli §llp
lıe etmıyen bir \'arhktı· 
l>U~nıanm Ankara yaknılanna , 

tcldlği, isllcrln Ankara kalesin.. 
deıı ı;özlc görülclıildlği, düşman 
lcıı\'\·etıeıi önünde ı:;ehlrler, bir bir 
letkedildlğt, muhacir kafileh-rl A· 
llldoıunun garbından Ş:l.l'lana doğ·· 
l'll bir sel halinde akm ettiği za. 
llıaıılarda bile bu ruh zaferden 
14iphe etmedi· Neferlerimiz fıçı 
"-berlerlncJcn Ankara.om Srunan 
~ &telyelerlnde sakallı tüfek· 
~ 11atalarr t.arafından dö\'lllO dö· 
,. yapılan bsaturalan turckle.. 
lfıie bez partalarlle sardıklan, 
~hanenin nazari blr yardım nırıl· 
~ oldn''U zanwılarda bile bUtlin 
11. et yüzde yüz zafere lnanmıs· 

ÇtinkU kendini za.fcre götüre.. 
llek kendi ruhunu yüzde l·Uı tem· 
"1 eden ıulamlar lıt başında idi· 

ltlcat halinde bile Atatürk n b
~ lnönilnUn ba11mda bulundu.. 
~11 hatırlamak istikbali ümitle' 
~emeğe klfi sebepti· Dünyanm 
"'111gilnkij sartlan itinde de aynı 
~ti nıhJycyl yaşıyorez· lruı.ndı· 
~.rz da.,·a, , .e lnıınclı~'lllllZ §ef bi· 
-ııe ~ra.berdir. Hılmt diln~ anın 
!~il'diğl sar'alı hal f~indc bizde 
"'l>ıil olanlarm mnksn.tlarmı tanı. 
~lrn.'\7Jık cdcmc)iZ· 
~lllyonız. Jier millet gibi bizim do 

'"''etu olm.ı.nı:ımızı, ,.c zayıf düş
:enıızı l!;Uyenler Yıırdır· Bunlıınn 
t'lh trıühim silahln.n ml!U ruhta. gc• 
"'l()er açmııkttr· Znmruı ımızın boz. 
~ ı>sikolojisl hu esasa da)·anır· 
tıe!U ruhta gedik açıruı.k isti)·enler 
'Ö ıl Çalıısır· Bunu da s:ırn.hn.tlo 
d Ylcınek lazımdır. Onlar her sey· 
;ıı önce fY.rri mahlyctfo gibi gö· 
~~n meseleleri münC\"\'Crlcrln a· 
._

1 
Ula bir nifak wsilcst hnlinclo 
;;erırıcr. Hedef f5uclur: 

lcen tlktaı rsuuruna sahip olnnln.n 
,..,ı: memleketleri lı;in<lc krndl 
kır daşlan !:3-1"afmdan rezil, tah_ 
't'rtıd l'Q mUmkun olursa iş knılrola· 
Pat~n tıkartm:ık, kendilcrlnc sem
.., gcJeUJccek tm!'urlıın tnkd
"6 etınck .. 

ııı:~nı ~\'l'Upa harbinin istila 

110:.:_ arı beıyJe bir ıısikolojik un_ 
Polltlka sa.hlpUr. l\Iilli birliği; dı' 
•lnd balısinde, iç politika hah
,..,~ anal"f)I.> 1 1'Ulılara salı\'ererck 
... mak Adeta )eg•ne tekniktir. 

lıer milletin muluıdllcratı kencll 
tarflılnin malı ulüılür· l"nknt bu 
larih dUnya tarihinin bir parçası· 
~. Dünyada büyiik blolclar muha· 
•elıQ yaparken dünya ni7.11Jllını bir 
~Sür, bir ma.k:ı.lc, bir nıulı:were, 

trıllnakaşa tcc;ls edemez.· ~ an. 
(''k bir an:ırşi un uru olur· Millet· 
'rln ist?.;b:ıli İ!O.tll,Jiıl suurllc ta· 
•tyün ~der. Bu nol.fad:ı.n liiınse~ 
11ln r;üphe etmemr i liizımılır· An. 
~]( lstikliline sahip bir ilevletiıı 
linya. de,-Jetled nr:ısmılaki miin:ı.· 

~b.etıcrtnın ölı;üsiinü dünyanın ta.· 
;;:ı• ı>artlan tal in eder· Jhı:ıl:ı.n 
llı <?rnlekette bir iç miinnkasa ıncv· 
.ı_ 11 Yapmak Yersiz olıluğu k.ular 
""' z • n ·a.ra.r1ı ol:ıhillr· 

17.c gereken "lmmyi milliye 
~lttırıda" dc\'a.mdır· lllç bir mil. 
te~" Ctln güzel \ ' C yaratıcı ol:ılıilc-
11a 11aatıerinl bac;kalamnn hr abı· 
'-'iz nna~ı unsuru Jı:ılinr ~olanam:un 
~11.'ındır. Blı l!itiJ,bali Ankara ka· 
1llı r.tJcn 'e 1nönünlin b:ıyrağı aL 
~~ tek insan, , .0 fok Jmlb ı;ibl 

Yoruz. 

~..;::===S=AD=R=t=ER==Tın.=~ ~ 

itaıva 
Suriye hakkında 

F=ransadan 
ağır talepler
de bulunuyor 
~h!re, 30 ( A.A.) - Röytcr: 

tan 1 hıreye gelen haberlere naza· 
talepıtalya Fransadan gittikçe ağır 

Su ~rde bulunmaktadır. 
Yap1~Ye Fransız makamlanna son 
tlabı ~ talepler arasında Şam 
deni~üun~n İtalyanlar tarafından 
l<'ransıı ssu olarak kullanılması. 
tôtlder; tayyarelerinin Radosa 
Ora<ia lerek harbin sonuna kadar 

rnu}ıafaza altında bulundu· 
hava . arı, Suriye ve Lübnanda iki 
&ore a unün tahmin edildiğine 
Poli' ku alep ve Rayakın terki, 
l<'rans V'Vetleri müstesna bütün 
dır. 12 kuwetıerinin terhisi var 

l<' 
tiı:ı ~ız makamlarının tayyarele 
liltıtr; Bdosa gönderilmesini reddet" 
Itaı zannolunmaktadır. Diğer 

' d:~Yarnn 1taıep1erinin nasıl karşılan· 
a Cim değildir. 

Şehir 
Yağ ve peynir f igat
larındaki ihtikllr 

Eski bir kıhçla 
Kanımın üzerine 
hücum ederken 

Bir baba 
Fiyat mürakabc komisyonu 

(iün als~ üzeri toplanmış, 
yağ ve peynir fiyatları üzerin · 
deki ihtikar iddiasını tetkike 
başlamıştır. 

Dinlenen peynir tüccarları, 

fiyatların yerlerinde müstahsil 
tarafından pahalılandırıldığmı 

Türk - Romen 
ticaret anlaşması 
Bugünden itibaren tat

bik mevkiine giriyor 
Türk • Romen ticaret anıa.ş· 

ması iki tarafın muvafakatile 
bllc,<>Ündcn itibaren tatbik mev · 
kiine girmektedir. Fakat henüz 
tasdik muameleleri bitirilme. 
miştir. Yalnız bazı hususatta 
anlaşmanın tatbik mevkiine gir 
mesindcn istifade edileceği an • 
!aşılmaktadır. 

Şehrimizdeki anlaşmanın tat. 
ibik ha.zırlıklarile meşgul olan 
dış ticaret umum müdil~ Ser· 
vet Berkin dün öğle trenıle An. 
karaya dönmtiştür. .. .... 

Dış Ticaret Umum Muduru, 
dün birliklerde meşgul olm~ 
ve Romanyaya mal 1.ıraç ede· 
cek tüccarları toplayarak kcn • 
dilcrine yapılac..ı.k yeni mua~e· 
leler hakkında izahat vcrmış -
tir. 
Yakında birliklerde toplantr 

lara başlanacak ve Romanyaya 
yapılacak ihraca~ tüc~arlar a. 
rasında tevzi cdılecektır. 

söylemişlerdir. Komisyon vazi • 
yeti yerinde tetkik edecek ve 
hakikaten mü.stahsildeki fiyat 
artıŞmm piyasadaki kadar olup 
olmadığı tesbit olunacaktır. 

Diğer taraftan ya.ğ fiyatları 
üzerindeki şikayetlerin tetkiki· 
ne de devam edilmektedir. 

1 iki kumaş hırsızı 
yakalandı 

Zabıta Şişlide Nubar adında 
birisine ait bulunan bir ipekli 
mensucat fabrikasında yapılan 
mülrim bir sirkat hadisesini 
meydana çıkarmış, hırsIZI ve 
mallan ele geçirmiştir. 

Yapılan tahkikat sonunda 
hırsızın fabrikanın gece bekçisi 
Tahsin olduğu ve muhtelif 7.a

manlarda fabrikadan binlerce 
liralık ipek kumaş çaldığı ve 
bunları Nişantaşmda Papazyan 
apartnnanmm kapıcısı olan 
hemşehrisi Halilin oda.sına de • 
po ettiği öğrenilmiş ve dün a. 
partnnana gidilerek eşyalar 
bulunmuştur. 

Hırsız gece bekçisi ile kapr 
cı Halil yakalanmıştır. 

Bir randevu evi 
basıldı 

5 yaşındaki kızını 
kolundan yaraladı 

Aksarayda, Papagan sokağın 
da oturan Fehmi adında birisi, 
evvelki güu karısı Mürvet ile 
kavga etmiş ve eski kılrcmı çc. 
kerek karısının üzerine yürü -
müştür. 

Fakat Fehmi havaya. kaldır. 
dığı kılıcını kansının ili.eri~ 
indirirken, beş yaşında.ki kızı 
Yıldrz birdenbire annesi ile ba.. 
basının arasına girmiş ve kılıç 
çocuğun sol koluna isa:bet et 
miştir. 

Bileğinıden ağır yaralanan 
Yıldız, Cerrahpaşa. hastanesine, 
kaldırılmış, Fehmi yakalanarak 
dün kanlı kılıcr ile birlikte ad. 
!iyeye verilmiştir. 

uucuwuec 

İşçiler öğle paydosun
da serbest değil midir? 

lsim ve adresi bizde malı· 
fuz bir vatandaşrmız dün mat. 
baamıza gelerek şu haklı şi· 
kayette bulundu: 

"İnhisarlar idaresinin Alıır. 
kapıdaki tütün deposunda ça· 
lışıyorunı.. Deponun bir lo. 
kantası var.. Öğle yemekleri· 
ni buradan yemeğe veya evi. 
mizden getirdiğimiz yemekleri ! 

Ahlak zabıtası memurları iş yerimizde yemeğe mecbur 
Taksimde Billur sokağında. 12 tutuluyor; tatil saatimiz olan 
numaralı (Bil) apartımanmın 12 ile 13 arasında dışarıya 
birinci katında oturan Madam -Oırakılmıyoruz... Biziru tatil 
Ereninin dairesini randevu ma· saatlerindeki hürriyetimizi 

---<>---- k halli olarak kullandığını haber tahdit ctmeğe ne hakları var.,, 
Almanya mühim mi · almış ve bir müddet takipten Şikayet haklı idi.. Fakat biz 

tarda fındık alıyor sonra dün gece bir baskın yap. ihtiyaten bir kere depo müdü· 
Almanlar memleketimizden mışlardır. ründen vaziyeti sorduk ve şi. 

mühim miktarda serbest döviz· Arama sonunda evde iki ka· kayetin doğru olduğunu. işc:i· l 
le fındık n1mağn başlamışlar. dın ile iki erkek cürmü meşhut ledn öğle paydosunda da dı. • 

şarıya bırakılmadığını öğren · ı 
dır. Bu suretle bir miktar mal halilıde yakalanmış, kadınlar dik. Bay müdür "iaari,, dediği 
gönderilmiştir. muayeneye sevkolunarak kat bı.;. vaziyete sebep olarak da 
Yakında yeni siparişler de mühürlenmiştir. . kapıcının günde iki defa iş. 

geleceği haber verilmektedir. Randevucu Ereni adliyeye çileri kontrol etmekle meşgul 
Bundan başka Almanların ser· verilmiştir. olamıyacağmı bildirdi. 
0cst dövizle diğer bazı madde. Tuhaf buluyoruz.. Bir ame 
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9i!!iiP düşü~d~Aç_: :. 

Mektebe dönüş 
Dün sabah, lstanbul sokakları bambaşka bir kalabalıkla hem 

dolmuş, hem donannmtr 
Erken kalkanlar bili~ler, lstanbul sokaklarının ilk yofculan sucu

l~, pazara ~bze indiren bahçıvanlardır. Bunları tütün işçileri ,.e 
sutçulcr takıp ederler. 

Bu~.lardan sonra, yollar bir saat kadar ıssızlaşır. G<!çit durur 
ve tek tuk yolcuların adım sesleri uzak nabızları andırır. Tekrar ka. 
lab:ıl'tğ~ kavuşmak için, resmi jş saatinin yakla~ası lfizımgeljr. 

Du~. sa~ah, hiç de böyle olmadı. lstanbulda her semtin bu alı. 
şılmı; duzenı ansızın bozuldu. Sütçüler, tütün i~ileri geçtikten 
az sonra, f·oııan şen bir mıltı kapladı, yepyeni önlükler giyinmiş 
yavrular, ıl~ mektep çocukları akın akın okullara k~uyorlardı. 

Tcrtcmız yüzlü. ütülü göğüslüklü oğlanlar, ba~lan kordelcli, iyi 
taranm15 kızlar, bölük bölük geçtiler. 

Istanbul, ancak pazar sabahları bu kadar bol sese. ta~n neşeye, 
cıvıltılı konuşmalara sahne olur. Fakat onlarda da zevke ha.ı 
zırlamşın kaba sevinci vardır. Bu, ilk mektep gününün, çocuk ru
hunda bıraktığı akisler, bambaşka oluyor. . . 

" .. Onlara bakarken dalmışnn. Gözümde şimdi bana çok uzak gıbı 
g~runen tatlı bir geçmiş canlandı. Kendi ilk mektebe gidişimi düşün. 
dum. Çoc_~ ömrü içinde ''üç ar,. büyük bir zaman tesiri bırakıyor. 
Üç. ayda uç ke~e daha büyümüş, daha derinlcmiş, daha değişmiş ola. 
rak mektebe gıderkcn içimizde tatlı ürpermeler, lezzetli çarpıntılar 
d.u):ardrk. Uç ay evvel ayrıldığımız arkadaşları da hiç bıraktığımız 
gıbı ?ulı;ıaz~ık. Yalnız bahçe değişmez, a~açlann büyümeleri seçil
mezdı. \ a kıtaplar?.. Onları bize verdikleri vakit duydu&rumuz 
hey~can?.. Yüreklerimiz vura vura yapraklarını nasıl açar, 
bahıs ~aşhklarına nasıl titreye titreye bakardık!... 

. J?un sabah koşa sıçraya, güle söyliye, giden çocuklar, i şte böyle 
keyıflı, sı:ak ve çarpıntılı bir ömür parçasını yaşıyorlardı. Araya giron 
yıll~r. _)'ıgı!11a~mca, onlar da şimcii benim duyduklarımı hisscdecck-
1~: 'C:!~lerı ezılecek. Çocukluk hayatını cennet ve insanın melek ~ö
rundugu mukaddes bir devirdir. lIAKJ([ SUHA GEZGiN 

Amerikada Cumhurreis 
namzetlerinden 

Vilki diyor ki: 
Zaptedilmcz bir demok

rasi vaadediyorum 
Ncı;york, 30 (A.A.) - Röy. 

ter; 
Cumhuriyetçi partinin reisi. 

cumhur namzedi Vilki, cumhu • 
riyctçi partinin kongresine gön 
derdiği bir mesajda, çğer ben 
reisicumhur seçilirsem, yeni 
bir dünya vaa.dcdiyorum. Mü. 
essir, zaptcdilmcz ve genişliyen 
bir demokrasi vaa.dediyonız,, 
demiştir. 

B. Vilki, bundan sonra B. 
Ruzvcltin harici siyasetini, (de 
mokr:ıt dünyayı parçala.mağa 
yar.dım ettiğinden dolayr) ten • 
kit etmiştir. 

Bir İran heyeti 
Almanyaya gidiyor 

ispanya harbe . . 
gırmıye 

taraftar değil 
ispanya Dahiliye Nazırı 
yarın Romaya gidiyor 

Romıı, SO ( A.A.) - Stefani 
ajansmdn.n: 

İspanyol dahiliye nazırı, Ser
rano Swıer yamı sabah saat 10 
da Romaya gelecek Villa. Ma_ 
mada ikamet edecek-tir. 

Kont Ciano ta.r:a.fmdan §e:refi 
ne bir öğle yemeği verilooek, 
a1q~ama da hususi lbir yemekte 
hazır ibulunacaktTr. Müzakere.. 
ler yarından itibaren ba.~lıya.. 
cakt.rr. 

Roma malıfellerinde lspaııyol 
nazı:rmm İtalyan !hükfımet ada.::ı 
larile yapacağı müza.kerelerin 
pek büyük bir ehemmiyeti oldu. 
ğu kaydedilmektedir. 

Ierden de .miibayaada bulunmak Çocuğunu düşürdü lenin lokantadan yemek yeme_ 
istedikleri söylenmektedir. ğe iktidarı olmayabilir .. hatta Tahran, SO ( A.A.) - Tas a.. 

h Arapcamiinde oturan Ayşe ev· d d k k t" J'ansr b"ıldı'rı·yor· 
Madrit, 30 (A.A.) - Röytcr 

ajansından: Susam ve ketento umu ın en e sıca ye.ıne ge ı· · 
adında bir kadın ile komşusu remediği için arkadaşları ya. Almanya ile bu sene yapıla-

fiyatları Sakine ~avga etmiş, kavgaya nında küçük düşmemek için cak ticaret mübadelesinde tran 
Susam ve keten tohumu fi" Ay§enin oğlu Ya.sar da kan~a- dışarıda bir köşede karnını eşyası ihracının kontenjan lis-

yatları yeniden yükselmi~tir. rak Sakiner.in karnına birkaç peynir ekmekle doyurabilir. tş· telerinin tanzimi içir., alakadar 
Bir hafta evvel 21,5 - 22,5 tekme vurrm.:.ştur. çiyi bundan menetme!.: ve bil. daireler mümcssillerindl!n mü. 
kunıs arasında iken dün her i· Üç aylık gebe olan Sakinenin hassa kapıcı iki defa meşgul rekkep bir heyet, Alman mah-

~ k 1 olamaz, demek makul bir ha· 
ki madde :!4 - 2·1,5 kunı~.a çocuğu dü~müş, Yaşar ya a a. reket d ~·ld' . 1 filleri ile temasta bulunmak Ü· 
çıkmıştır. narak tahkikata başlanmıştır. egı ır zannedıyoruz. zere Berlinc hareket etmiştir. 
•v"h~-~~~~~~,....,. -.. · -~-...-.....- - -.-.. ~ .............. ...._..~..._.. . ....... .... ~ ...... ,. 
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_ ı~tcdiğiniz kadar benim mi
safirim olabilirsiniz M&ıy1i Pater· 
con·· Fakat öyle zannediyorum ki 
bu gemideki seyahat sizi yonnuş
tur. E'.imdc sizin için yemek ha• 
zrrl~ttml· Hem biraz dinlenmiş o .. 

Aşk ve macera romanı 
Yazan: •. ı Çeviren: 

Iursunuz.. . .. i \ M . d .. K b : 
Bu hapisane mUdüru 18 ine ~ , orıs O O ra " 

n fazlasile .hatırl~tıyor·· Y~vaş a: ıiapisane müdürü vo başgardiya· 
drmlnrla t'vıne dogru ilerltyoruz k d 
Muavinleri. bu brovnlg ordusu da nm a.rş~1:1 aynn.. valt.ısı 
bize rcfaknt ediyor·· Gurup artık Hep bırlıkte sabah kah 
niha •et bulmuş, gece h~b~rcisi yapryo~~· - . • 

~ ld zlar gökyüzUnlı silsle. - Mosyo Pat.erson sizın ~u a 
par~ak b yı 1 

1 ıştır Birdenbire bir dayı ziyaretten mak.83.dmm ?ıllyo. 
~;:.~k aş ~dan~ sükiinunu yırtı· rum .. Bu çok müşkül bir i.§tir. Fa· 

u se.s .. . . rum. kat her ne olursa olsun ben ve Al· 
yor.. Vahye don il~ 0 

• : ? varez size her türlü faydalı mallı. 
- Bir alert işareti mı· ~· matı vermek üzere emrinize ama.. 
- Hayır.. Akşam yemegı· 

1 
deyiz. 

B da ık sık kaçanlar o u· . . 
- ura n 8 - Her şeyden evvel hapısa.neyı 

yor mHu? . Ud"rü gu"lüyor~ gezmek isterim .. 
- apı.sane m u 

Baş gardiyan tebessüm ecllyo:: .. - Emredersiniz .. Alvarcz bütün 
- Kaçmak mı? diyor· !kı yuz gün size refakat edecektir· Saat 

mili yüze yüze &Jjacak hi~ ~e altıdan sekize kadar kantinde kalır 
yoktur. Mösyö Paterson .. Bız m~c: ve serbest dolaşan mahkumları gö· 
rimlere cesaret vermek ister gıbı rürsünUz. Bunlardan istedikleriniz· 
hapisa.neleri kolayca kaçılacak ma· le görüşür ve sizi alakadar edenle
hallere kurmuyoruz.. Şimdiye ka· rin numaralannı bana bildirirsinH:
dar da buradan bir tek mahkum Eğer aralarmda yalı:mda serbest 
kaçmış, kurtulmuş değildir· lk.i bırakılacaklar varsa kendilerine 
kişi kendilerini geçen sene suya faydalı ola.bilirslnlz.. ' Diğerlerine, 
attılar, fa.kat onlar da deli idi· müebbet hapse mahkum olanlara 

Hapisane mUdürU ile karşı kar- gelince, onlara sadece bakmakla 
§!Ya bir yemek yedim·· Scn·is ya- iktifa edeceksiniz .. ÇünkU herban
pan adam büyük bir zincir gUrUl- gi bir kimsenin en ufak mUdabale
tUaü çıkararak kUçUk adnnlarla yU. si onları çileden çıkartır .. 
rilyordu. NazarlarDDI yere indir- Saat tam onda başgardiyan M&
dim ve &"*1&rmm bağlı olduğunu yö Alvarez'in mihmandarlığı ile yo-
gördU. la çıktDD· Bu bqgardiyan eski bir 

• • • güreş şampiyonu idi. Dolgun vUcu-
Pek kanna.kar.ıtık rUya1ar lçlnde du elbi.seSinin altından belli olu

geçen bir geceden sonra i§te ybıe yor, yumrukları canlı bir tehdit 

Muzaffer Acar 
gibi göze çarpıyordu. 

Beni ilk defa olarak gcnişUği o
tuz hektar tutan bir kampa götür· 
dü.. O zaman birdenbire re:hberi
min sil8.hsız olması nazarı dikka.. 
time çarptı: 

- Nasıl tabanca taşımıyor mu· 
sun uz Mösyö Alvarez? dedim· 

O zaman bana elinin altında tut· 
twğu bir kırbacı göstererek anlat
tı: 

- Tabanca dün akşamki gibi 
istik.bal merasimlerinde, rcsmige. 

,çitlerde işe yarar·. Bunlar taban· 
cadan ziyade benim öküz dama· 
nmdan korkarlar .. 

Kampın dört bir tarafında.ki mu
hafızlarda makineli tüfek vardır. 
Bu ki.fi geliyor· Hem buradaki ye. 
di yüz ma.hkiimun hiç de bizi kes
meğe katletmeğe niytJeri yoktur. 
Farzedelim ki adaya hBkiın oldu
lar·· Ne ola.ca.k? Yirmi dört ·saat 
sonra bir tayyare geçip te on tane 
zehirli gaz bombası bı.rakmca bu a
danın üstünde canlı bir tek mah. 
U'tk kalmaz·· 
Kampı gezmemi! tam Uç saat 

Urdil· Bana mahküınlarm yattık· 
~an y~takhanelerl göst.erdil:r .. Bu· 
ralan yerlere gömUlmilş ~OAtebek 
yuvalan gibi bir şOY·· DuşUnUyo. 
rum, ıöyle bir silsile ku~yo~un; 
Riç'deki apartnnan... Gronel deki 

oda,.. Sanla Kruz batakhaneleri .. 
Daha aşağıda hiç bir şc)·, mezar
dan başka hiç bir §ey yok .. 

- Mahkumlar nerede? diye so· 
ruyorum. 

. - !e b~ında.lar.. diyor. Şimdi 
sıze gostenrim. 
Anlıyorum ki ben burada bir 

dünya cehennemindeyim.. Birinci 
kat~ ç~ıyoruz.. Burada gizli bir 
ncvı tunelin içinde bir muhafız 
mahkumlann çalışmala.rmı gözlil -
Y?r.· Ne müthiş mıı.nzara! Yedi yüz 
k~şı, sıcak, tuzlu, terden, yağdan 
P:' kokulardan ağırlaşmış bir hava 
ıçınde yedi YÜZ kişi ip örüyorlar 
~epet Y~pıyorlar. hasır §apkala; 
ımal ediyorlar. Eğer meseli 431 
76 ve 128 0 .. b" ' gun ıraz durmuşlar 
çalrşmanıışlarsa numaralan derbaİ 
~aydolunarak başgardiyana verili. 
lor. Cezalar ewelden tayin olun
muştur: Bir hafta kuru ekmekle 
su, te~errürü halinde sekiz gün ha: 
pi~, ~ger biraz kafa tutulursa yir
~1 gil.n mUddetıo 15 metre derin. 
lıktekı kara delik ... 

ıııı • • 

Hapisa.ne ınüdürü kendi pavyo
nunda bana kahve ikram ediyor, 
~:fı:t~ddan: m_~inden 1915 hare· 

. nn eki mühim icraatından hah 
sedıyor... Kenclis· . --•· t d' liyorum. ını n.:-.=A,e en m-

Hayatz on iki kil nı"k şark1dan mliteşek. 
dclele: enune1 bir şiirdir.. Müca-

. • kaçırmalar kaçırılmalar 
güzel hareketlerle ;Uslü ferdi mu: 
cadeleler başkaian 
lan fcdak' ft hesalıma yapL 

cı.rhklar, hatta kahraman
lıklar ... Fakat bUtU b 1 beni kadar n un ar o 
se baz alakadar ediyor Jti ... Ben· 

sa ahtanberi duda.klarmu ya.. 
kan 8Uali sorm ,_ . ti . 
"-'Ct hl a ... ıs yorum .. Niha· 
'" r fırsatı dUştu. 

(Devamı var) 

Eğer Bcrlin hükOmeti lspan. 
yanın yakında harbe gireceğine 
inanıyorsa aldanıyor. Burada 
hakim olan mütalea budur. Ve 
Bay Sunerin ziyareti sonunda 
Bcrlinde neşredilmiş olan. resmi 
tebliğ ile alakadar görünmekte • 
dir. 

Pek renksiz olan ibu tebliğ bir 
takım vakayiin zuhur etmekte 
olduğuna dair Berlinde dolaşan 
haberlerin csassızlığmı göster -
mektedir. 

Diğer taraftan ltalyan. Al 
ınan. Japon misakı, :tspanyada 
mihver devletlerinin tahmin 
etmiş oldukları coşkunluğu tcv 
lit etmemiştir. 

Habeşistanda 
İki kabile harbe 

ta tuşta 
Ağır zayiat verdiler 

Nairobi, 30 ?A.A.) - ~ki 
Kcnyada Rudolph gölü civarın
da ikamet etmekte olan muha
rip Turkanas kabilesi, !taıyan -
ların hizmetinde bulunan ve 
cenubi Habeşistan mmtakasın. 
da ikamet etmekte olan Merilles 
kabilesile harbe girişmiştir. 

Nairobide neşredilmiş olan 
bir tcıbliğ. Turkanas ka:bilesi 
Turk~m şimal mmtakasnı. 
dan arazilerine girmeğe teşeb. 
büs eden Merilles ka;bilesinin 
bir gurupwıa tesadüf etmiş, 
vukubulan müsademe neticesin. 
de her iki taraf da bazı zayiatn 
t~ğra.nuştır. 

Turkanas kabilesi eV\·elce 
Kenya - Habeşistan hududun
da. İngiliz kıtaatile birli~ 
keşif harekatına i§tirak etmış 
bulunuyordu. 
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Dairelerde "kahve ocakları,, 
nı kapatmah mıdır ? 

B ir muharrir arkada.5ımız, Resmi Daireicrce kaln·c, çay 
i~mek mcmnuiyctini ele alm1ş, hülttımetin bu hususta 

tekrar yaptığı bir jlıtara tam bir müessiriyet temini içiıı, daire. 
lerdcn ]{nhve Ocaklarının kaldırılmasını teklif ediyor. 

Bu bir fikirdir. Göı ..ıııüştc gayet müeı:!:ir olduğu hissini 
veren hir fil:ir! Öyle ya, Kahve Ocağını kaldmrsa:uz, memur 
kolayl;kla. kalwe it.,mck imkıinını bulamaz ve binamlleyh l:ahve 
içmez. Vazifesine bekar! 

Maksat vazifeye bakmak, balüırmaksa, bmm engel olabi. 
1ccek §eyler, bittabi yalnız kahve değildir. ı.rcmur, amiyane ta.. 

biri ile "Havyar kesmek,. iste. 
vince, türlü yollarını bulabilir. 
Yanında.kile çene ~alar. Fırs:ı.t 
bulup uyul:lar; hayalat.a dalar. 
İmkan nra:;tırıp dıı:-nrı çıkar, 
bir müddet gelmez. .A.rkasmdan 
resmi rapor getirebileceği ma. 
zcrct uydurur. İşlerini arkadaş. 
Janna yükler. Mcsfı.lih crbabm,ı 
bu suretle sıkı"'tırır. I•'arzr ma. 
lı:ıl olarak böyle memurlar bu.. 
lunduğunu farzedecck olsalt, 
kahve ocağını kapamak değil, 
bilakis açmn.k Iazımgclir, zira, 
kahve hi:; olma.".Sa biçareyi 
kendine getirir. 1.çcrsinde, ça.. 
lı~ heves aşılayan bir u. 
yanıklık hisseder diyeceğiz. 

Lakin ne o, ne de öteki.. Biz, 
Cumhuriyet memurunu öyle bir 
haslette tasavvur etmiyoruz. 
Vazife başında kahve içmesini 
de, bu sebeple yakıştıramayız. 
O halde, herhangi lbir uzak ih. 
timali önle."llek için, ynpılan ilı.. 
tara tatbik kn bili;.;ı:ti verebil. 
mck üzere, bu ka.Car "7.ecri,, bir 
teklif ileri sünneğc lUzurn var 
mı? Yani arlradaşmı.ızın dediği 
gibi, ''memura vazife ~mda 

Pamuk kırpıntısı 
ihracı yasak 

Pamul: kırpmtı.:ı ihracı yeni 
bir emre kn.dar Tica~t \'ekL 
leli tnrafınöan mencdilmi~tir. 

Adana ve lz:nirdc kırpıntı 
stokları olduğu bi'dirilmckte
dir. Vck::Ict bu hı;susta bazı 
tetkikler ynpacak ve bu mad. 
denin c!cğcrilc satılmasını te
min c<lecektir. 

---<>----
Tabancasını 
temizlerken 

Ifaragiimriikte. Kutucu soka.. 
ğmda oturan Hakkı ndınc'!a bir 
polis memuru, dföı. evinde taban 
casım temizlerken, knzara tetJ. 
ğe dokunmu§, çıkan kurşun ka 
!asına isabetle beynini parça. 
lamıf!tır. 

Hakkı hemen ölmüş. tahki. 
kata ba.şlanıırnk co~cdinin def. 
nine ruhsat vcrilmif;tir. 

kahve içmek menediliyor,, diye, nıanuıra ıslah dilnıcli. Ve bu 
resmt dairelerin bir kö.58Ciğine adamlar. daha medeni. sıhhi ve 
sığmmrş h:ıyatmı kazanan ibir 
vatanda.'iı, sebe'!Jlcnme imkanla.. 
rmd:ın mahrum etmek doğru 
mudur? 

Memur da. insandır, elbet 
kahve i1:ecektir. Vazife başında. 
olmaz.sa. paydos saat.inde, ye • 
mc.1\te:ı sonra, ~ taze elden oL 
sun olmasın - birkaç yudum 
"taze kahve., içmek ihtiyacmı 
duyabilir. Ve bunu ya.km bir o. 
caktan elverigli bir VMıtayl& 

gönül açar bir hey'etle yalnız 
paydos saatlerinde fanli:;etle. 
rine dc,·am edc':lilmelidirler. Dai 
relerde istihdam edilecek böyle 
"büfeci,, lerin ıslahı d:ı.lı::ı. ko. 
laydır. Aksi taktirde iR, civar. 
da dUkk~ı o!nn duha dt'rbeder 
kriıklr serboot esnafın eline ka. 
lır ve binnctice mnnzara daha 
çirkin olur 1.s.nnmdayız. 
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Tiyatro ve Sinemalar 

Şehir Tiyatrosu 
1/10/940 Sl'llı gUnU akş11.mı aa.at 

20.80 dil Tepcbıı.,,ında Pram kı.smtnda 
OTEl.LO 

Komedi kısmmda: 

YALI UŞ,\fi; -BEYOQLt• HALK SİNEMASI 
Burlln H de !ilm de\'Bm 

l - Kan karde:lcr: Lorel Hardı 
2 - GörUnmlyen dü~mıı"llar 
3 - Hudutta bir macera. 

Dahiliye Vekili bu 
akşan1 Ankaraya 

gidiyor 
Dahiliye \'ekili Jt'ailc Öztrak dün 

öğleden eunra belediyeye .ıelmif, , 
Tall L<lt.l.l kn-darla g6rU9aı~ 
Saat on altıya doğru Yekil Yali ile 
birlil:te elektrik i1Jleri umum mü. 
dürlük bbıasınn giderek orada tetr 
kikletde bulunmu§tur. Vekil bu ak· 
oam Anknraya dönecektir· 

temin edivermek elbette ki a. ~ m:J mı .. ·. · . • 
meli bir şeydir. Kılırı t.lr ordıı~e, Güt•U bir kalrye, Varlıfı bir tıu-lht bcdl·l olan kn.hraman 
Yalnız çunn. dikkat etmek li. 

zrmdır: Kahvecinin kıyafeti ve 
nakil tarzında deği§iklik! .. Ba. 
zr yerlerde sa.kah bir karış u. 
zamış ihmalci vatand~la.r, gö • 
giislcrinde kirli bir prosteli ve 
parmaklarının ucuna. taktığı 
üç telli, paslı bir terazi ke!esile 
Daire koridorlarında. üç 3.§ağı 
beş yukarı mekik dokurlar. Bu 

TÜRKÇE 

VATAN KURTARAN ARSLAN 
EROL FL YNN • OLlVtA DE HA VlLAND 

Bu Perşembe akşamı L a 1 e de 
, .... ' .... -·. /''.•'' ·' .... . . ' 

• ' ' .... " . .. : ,'i,.· ,. ·~ .• 

, Ya~n akşam Senenin ilk süper filmi 
Hatuumı ebecllyen wıataauyacafmıx bir eeer: 

CORINNE LUCHAIRE • JEAN P. AUMONT 
Melek 
Sinemasında 

ÖLÜNCEYE K A O AR Filmi 
NwnaraJı koltukLn btıgoUnden ftldınlablllr. Telefon: 40868 

disinc-,·erdiğı bir hasetten doğ
makt:ı idi O :\tarr'nin gtizelliğine 
cinsl hislerini tatmin edebilme. 
sine :\laksvcl Bruntonun ona ver. 
diği ze\'klere haset ediyordu. 

Çeviren: ~uat Deırvış ~J -
l~te Violet Burrage bütün bu 

sebeplerden dolayı Mory Lamor~ 
tu kıskanıyordu. 

Bundan dolayı da .. Evet, evet, 
nereye vardığımı biliyorum. Vio
let Burroge'in Mis Lamort'u it. 
ham altında bırakmak için yaptı~ 
tecrübenin onun Bruntonu öldür. 
mek için bir ~~~i. olduğunu ~ir.e 
nasıl isbat ettığını ızah ede~. 
Sabırsızlarunaymrz oraya gelıyo-

ruın.. ' k 
Violet'in Mis Lamort a arşı 

hissettiti kıskançlık bir m~tresin 
kendisinden daha mesut bır ra
kibeye karşı hissedeceği kıskanç. 
!ık değildi. Bunun temeli nereye 
varıyordu? Bunun cevabı ~ ola.. 
bitir: 

1 - Violet o gece mesai odasın
da bulunuyordu. Ve Maksvel 
Bnmton tarafından veyahut mu
hakkak onun nzasiylıe burada bir 
tarafa ~anmıştı. 

Faka~: 
2 - Vio!et tam m.an~siylc ho. 

~a g·ı:::: ycc::.1< bir kadındır Ye 

Mari Lamort'u beklediği bir gece.. 
de Maksvel Brunton'un onun bu 
odaya girmesine müsaade etmesi 
imkansızdır. 

Fakat: 
3 - Böyle bir hizmetçi ile, böy

l~ bir "efendinin" gecenin bu saa
tınde böyle ba5ba;a bulunu~.lan 
muhakkak cinsi bir sebepten ileri 
geldiği ihtimali o kadar kuvvetli. 
dir ki bu ihtim:ıl bir katiyet ol. 
m~ta1ı:-. 

O halde bundan şu netice çıkar: 
4 - Mademki Vio!et'in Maks.. 

vcl Bru!ltonun h~una gitmesine 
zerrece ımkan yoktu. O halde onu 
mesai owdasına sürükleyen cinsi 
zaaf doJrudan doğru:;a :Violetin 
kendisinde bulunmakta idi. 

Ye b.un~an d:ı şu n~ticeyi çıka
rabilldz kı: 

5 - Mary'nin Violet Burrage 
ilham ctf ği k1~k:.vıç'1k tatmin e. 
di!rmcn~:; btittın h:sı~rinin ken. 

Şimdi \"iolet Burroge'nin han
gi sebeplerden doları .. efendisini,, 
öldürdü~tilnti ara~tıra!ını. metodik 
ve muntazam olabilmek için evve. 
Ut işin "nasıl., mı tetkik edeceğiz, 
ondan sonra krnsik "ni"in" den 
bahsedeceğiz? "' 

Du işte taammüdün mevcut ol
madığı gün gibi aşikardır. (Hatt~ 
Maksvcl Bruntonun öiümüne ci
nayet ismi verilebilir mi? Bilmi
yorum!) Eğer bir defa mümkün o. 
luwı (ve bu mümkün olmıyacak .. 
trr. Siz zavallı polisler!. .. ) \'e siz 
Violct'i rnahkem~ karşısına çıka
rırsınız. Hüküm; "'beraat" o!acak
tır. Bundan da beterini söyliye. 
yim: "Karar ~öyle \'eri!ecektir, 
"istemeden ölüme sebep" ciddi bir 
surette kabul edemezsiniz ki Vio
Iet çirkinliğinde bir kızın beynine 
bir taş parçası indirirken. Maksvel 
sak:n sa!dn verinde otur un. 

Ef~:- krtiİ mct:-c i \er:? .::ıdcce 

Yazan : ıskender F. Sertelli 

birai da talih işi Güreş, 
derler. 

- Evet. Sen emin değil mi. 
sin? 

- Benim Hamdi heye itima· 
dım vardır. Madem ki o bu ~e
kildc bahr.e tutuştu. Ben de beıJ 
lirasm:ı. tutu'3urum. 

- Balrkcsirli Halil, bu güreş
te Yusufıı ycnerS<'. 1:-cn s:ınn. 
bc3 d~;{i!. on lira \'ereceğim. 

- Pekala. 
Ve hc>mr.:n ilim:~ etti: 
- Bir İn.<:an :-ıynı saatte 

_ demir olsa - iki kişiden far.la 
adam yenemez. 

:Macide güldti: 
- Ya.'li demek iF<tiyorsun ki, 

çekirğe bir 7.ıpla.r, iki zıplar, ü
çüncUde ele geçer. Yusufun da. 
üçüncii güreşte sırtı yere gele
cek samyorsun, öyle mi? 

- Şüphesiz ... 
- B•ı sırada süruıet <,:ocukla. 

rmdan birinin acı acı feryadı 

herkesi birdenbire şanırttı. 
Harem ağalan koşuştular: 
- Ne var? ... Ne oluyorsunuz 

çocukiar? ... 
Ort:ıda dol:ı .. nn siinctçibaşı 

derhal karyolanın yanına yak· 
laştı: 

Mf'rak C'tmt'.'yin, ağam! Bir 
şey yok .. Küçük beyin sargısı 
kaymış... Gilreş devam etsin. 
Telaşa meydan yok. 

Harem ağası. davetlilere, e
hemiyetli bir hadise olrr.adığmı 
söyledi. ,; 

GUreşçiler tutw::nuı:lardı. 
Çocuğun fcry::dı biraz daha 

devam etmiş olsaydı, Yu~3U!, az 
kaldı, boyunduruğa dü.şürdUğü 
Balıkesirliyi bırakacaktı. Maa
mafih, Bnlrkesirli kurnaz dav. 
ranmış ve bu heyccandtın istife.: 
de edeftk, bir iki dakika eonra, 
ba.şmr k~ptTTdığı boyunduruk
tan kurt'lrmıştı. 

Yusuf: 
- Güreş, biraz da talih işi 

derler .. Yalan değilmiş. 
Diye homurdanıyordu. Balr -

kesirli. gcrc::ek. Cafer Beyin mi. 
safiri Hamdi Beyin dediği gibi, 
bu beklenilrniycn tesadüften 
isl'ilade etmişti. 

Yeniden kapıştılar. Fa.kat, bı 
sefer Yusuf, Halilin bir dirsek 
çarpınasile bir hayli sersemle· 
miş olacak ki, mutat scsilc: 

Hoyyy ... 
Diye gükreyerek, Halilin be • 

linden sıkı bir çenber oyu.nile 
yakalamıştı. 

Seyirciler o kadar heyecana 
kapılmı§lar, o derece kendilerin 
den geçmiglerdi ki, Cafer Be

. yin bu sırada k()tkten bahçeye 
indiğinin blle farkına varama. 
mışlardı. 

Hamdi Beyin "bahse tutuş· 
:masr,, Cafer Beyi de harekete 
getinni§ti. Bahçedeki kiiçilk ha. 
vuzun kenar mermerleri üzeri· 
ne çıkan Cafer ve Hamdi Bey. 

- - 1 
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güzel bir kadın olsaydı bu belki 
mümkün o!ai)ilirdi.. .. 

Bir c:cyden şüphe t·tmiyen Brun
ton kac.ten indirilen bir darbe 
için iyi bir niş:?ngfıh olabilirdi. 

Bu \'aziyettc onu kadın etrafın
da dola~ırken bir ko!tuğa otunnu~ 
olarak görüyorum. Bu kadın taş 
alır ve o farkına va~mac.lan kafası. 
nm arkasına indırebilirdi: tabii 
ben Bruntonun sevgilisi olan bir 
kadından bahsediyorum. 

Bnınton iri ve güzel bir erkek. 
ti. Violet küçük, ka\'rulmuş bir 
mahlt1ktu. Onun gözünün önünde 
ta~ı alsa \e üstüne do~. 
ru ko~saydı Bı untoıı ıçin bu ta~ı 
onun elinden almak pek ko!ay o
lurdu. Bu ~iiphe götüremez ve 
şüphe götürmeyen bir başka §ey 
daha \'nr ki o da Violet odada bu
lunduğu müddetçe Bruntonun bir 
koltuğa rahatça oturup Violete ar. 
kasım ÇC\'İrmcmiştir. Onun hiç 
oturmatiı~ım mulıakkclc olarak 
kabul ediyorum. Bu adamın hay
retini dil.ününüz Lucas ... O yal
nız bir an evvel bu gülünç vaziyet. 
ten kurtulma"mı düşünmüştür. A· 
yakta durrn~, ve bu kıza delilik 
Yapmama~ını -.()~ f' ,. · 'ıh hid-

detli. l..:"dı yur.:. ;~~'.: ' ona 

Yalan değil~iş 
-20-

ler bu heyecanlı gUrcşi büyüli 
bir merak ve alaka ile takip e· 
diyorlıırd r. 

Bu sıra•la bir karyolada ya.. 
tan iki sliıınct çocuğunun, elle· 
rindeki ı~ediye!cri biribirinc u. 
zatarak bah~c tutu.c;luklarını 
kaydetmeden gc;miyeccğiz. Zi. 
ra, bu çocuklarm biri, eski bir 
pehlh·anm oğluyd". Ölchi de 
Mabcyn katip!erinden Nihat 
Beyin hemşirczade!!iydi. 

İki çocuk bir knryolada. yatr 
yordu. 

Pehlivan c;ocı.~11 fakirdi; fa. 
kat ya~ı on biri ge~miı:ti. GUret 
ten az çok an!ay&n bir çocuktu. 

öteki çocuk: 
- Bal!kesirli Halil galip ge· 

lece!c. 
Deyince, fakir çocufru. elin. 

deki oyunca!tları uzataraJc: 
- Yusuf kazanacak, dedi, e· 

ğcr Yusuf kazanmazsa. ben bun 
ları sana '·eririm. ' Kazanırsa, 
sen önündeki oyuncakları bana. 
verir misin? 

Nihat Beyin hemşirezadesi 
de on yaı;lnrında hırçın, inatçı 

bir çocuktu : 
- Vay, senin dediğin mi o. 

lacak? Benim dediğim olacak .. 
Razıyım. 

Demi~. çocuklArın hu bahsi· 
ne, yanıhaşmıJa duran aileleri 
de iştirak etmi§ti. 

Çocu!cların bahsi müşterek. 
Jeri, davetlileri galeyana getir· 
mişti. Seyircilerin bir kısmı: 

- Ha Yusuf .. göreyim seni! 
!Kendini göster! 

Diye .bağırışıyor. bir kısmı 
41& - Hami tanrmadığt halde; 

- F idan gibi boyun. arslan 
gibi pençelerin var. Sarıl şu 
aygrnn ensesine .. 

Diye söyleniyordu. 

tki başpchlivanr ardı sıra ye. 
nen Yusufa. cia.vetlllerden bur 
ları - haksız olarak - krmıa. 
ğa. ı:a.~!a:nıştı. Halbuki, birçok" 
lan: 

- l\foşallah... Allah nazar. 
dan sal:las:n. Birer birer dal· 
dan armut dUfürür gibi, hep. 
sini yere vurdu. 

Diyerek, Yusu!u alkışlıyor
du. 

Balıkezirli Halil. bir aralıli, 
Yu.sufu hByli hırpalamı§tr. 

Yusufun bncaklart yerde yüz 
üstü müthiş bir ç:apraza gelmiş.. 
ti. 

Acaba Yusuf bu vaziyete 
kuten mi girmiııti? 
Yo~sa bu, Halllin tesadüfler 

den i~tifade ettiği bir oyun 
mıydı? 

Cafer Bey hn.,'Uz b~mda ü. 
mit5iz görUnüyordu; yani Yu· 
aufun galip geleceğinden pelC 
emin değil gibivdi. 

bir an ene! uu odadan çıkmasını 
söylemiştir. Bu \'1tziyette onun 
Bruntonu öldürme ·i ancak ant ve 
gür bir hicklet:e ne }:aptığını bil. 
mez bir halde ta~ atma.siyle müm. 
kün olabilir. Vaka nasıl ge~miştir. 
Nasıl gc;me!\ine imkan vardır. Bu. 
nu size a.ağıda anlatacağım. 

işi ba~'.aııgıcır.<lan a!alım Maks
vel Brunton daha ilk ak~mdan 
Mary Lamortdan randevu aldrğt 
için on bire doğru a~ğıya iniyor 
ve gece geç vakte kadar mesat oda. 
sında çalışmaya mecbur olacağını 
ortadan ~ylüyor ki gece yazıhane
de geç vakte kadar ışık yanması 
ve kendisinin oda~ına dönmesi na.. 
zan dikkati celbetmesin ... Herkese 
bonsuvar diror, kendi odasına çe
kili}·or. 

Odada metresinin kendisine ilti. 
hak edeceği saati bekliyor. Birden 
heyecan ve sabırsızlıkla kapıya 
bakan gözlerine se,inç doluror. 

I'ap1 tokmağı oynamaktadır. 
Brunton artık çok genç bir erkek 
değildir. o. tecrübeli bir aşıktır. 
Sevgilisini karşılamak için kapıya 
doğru ko~muyor. Ve yüzüne sakin 
bir mana \·ermeye çabalıyarak ka... 
pıra bakmıyor bile.. Fakat kapı 
açılıo kaoanıror \'C kapı kapanır-

Hamdi Bey için için gülilyor~ 
fakat Cafer Beye neşesini belli 
etm.emeğe çalışıyordu. 

Yusuf bu vaziyette e~ycıe 
kaldı. 

Seyircilerden hiri da.ya.namıt. • 
dı: 

- Haniya. göster kendini 
bakalım, Halil ı>ehlivan! 

Diye seslendi. 
Halil hasmını gerçekten ez 

diğine inanır gibi bir tavırla: 
''Şimdi ~örürsün.üz.. acele et
meyin!,, demek istiyordu. . 

Talih hangi tarafa gülecek 
ti? 

Bunu hiç kimse kcstireaıl
yordu. 
· Hamdi Bey: . 

- Kim ne derse desin, 1'4 
suf a.da.rnnkıllı ezildi. Şimdi fJ&
redcysc sırtı yere gelecek. 

Diyordu. 
Cafer Bey, artık Sill3muııtu. 
Söz, çocuk:ırındı. 
Bahse tutuşan çocuklardall 

biri: 
- Koca aygırı yeniyorlar 

be! 
Diye gülüyOI'(1U. Bu sözü söf 

liyen çocuğun karyolası güref 
meydanına yakın o!duğu iç.iıl• 
Yusuf. bu sözleri duymuştu. 

Birdc:ıbire mevd:ından, ~ 
gürülttiııüne bcnzİyen mUtbift 
boğuk bir ses yiikEeldi: 

- Hoyyyyy bire ... 
Yusuf yeni hamleler yapa.~ 

ğı 1.amnn böyle garip ecslcr çı 
kararak bağırırdı. 

Yine o bağırıyordu. 
Fakat. niçin Ye ncdenı ba#ft• 

Clığını hiç kimse anlayamıyor 
du. 

MeY4anda birdenbire pehli• 
vanlar yerlerini dcği§tirdilet· 

Yusuf ruıi bir hareketle çapr&S 
da.n. kurtulmuş ve ayni vaziyet 
le hasmını altına. almıştı. 

Şimdi, seyircilerin çehreleriJı
de garip ve manalı tebessUnıl~ 
belirnılıti. Ayni heyecan, a.y!l1 

teli.ş devam ediyordu. Fakat 
herkes· ciğerlerini şigircrclc, b .. 
h hızlı solumağa başlamıştı. 

GUlmek sırası Cafer Be~ 
mi gelmişti? 

Hamdi Bey neden birdenblt' 
somurtmuştu? 

Maamafih şüpheli ve heye 
canlı dakikalar çok uzun ısüt· 
med.i. 

Yusuf un ikinci defa boğUl' 
seel duyuldu. Bu sefer H&lil f 
yice yere yatmıştı. NcredeY'° 
sırtı yere gelecekti. Fakat, t>eJ.. 
liydi ki, Yusuf oyun yapryordıl-· 
Hasmının sırtını çarçabuk ye· 
re getirmek istemiyor, çaprd' 
aldığı iki kolunu birden kilitl"" 
miş bir n:ılde, kah gevşetiyOI'• 
ki.h demir mengene gibi sı1'( 
yordu. Hatta, sıktığı zamaD 
Halilin iniltisi duyuluyordu. 

(Devamı <Vaı·) 

-, -
ken henüz i5itmi~ gibi ba,mı kal· 
dırarak bakıyor, tekrar bakıyor . 
gözlerini kapt}'or, tekrar açıyor· 
Fakat hayır, gözleri yamlmarn.'lk· 
tadır ... ~Iis Lamortun saatlerdetı
beri intizar ettiği güzel vücudWluıı 
yerine karşısında mutfakta çalı~ 
bulaşıkçı kızın tıkız, kavruk, çı,.. 
kin Ye pis hayali vardı ... Hiç ~tiP4 
hesiz ki bir an için biçare BfUll" 
ton rüya gördüğünü zannetmiştir• 
Eminim karşısında kimin bulltw 
Quiunu kavrayıncaya kadar JıCC ı 
halde dört beş kere dikkatle ona 
bakmı~tır. Ve sonra "Allah.. J.!• 
lah .. benden ne istiyorsunuz?" dı .. 

ye yava~ yava~ sormuştur. E,ct. 
yava, sesle sormu~tur. Ba~a
mt§tır. ihtiyatlı bulunmU§tur. f: .. 
vindeki töhretini bildiği için, b1l'" 
laşıkçı kızın bu harikulAde Jiy•• 
reti işitilirse evin içinde bıı1l11° 
hakkında }'apılacak dedikoduların 
mahiyetini bildiği için susınutt~r. 
Çünkü hç bir kimse bu ziyareun 
tam manasiyle sebepsiz old~1~ fnanımyacak... Ve herkes giZ 1' 
gizli gU!ere.k: "Aman Allahllll. Vı· 
oleti bile kandınnış ha!" di)"C· 
cekti. 

( /)(I' l I il ftrf') 
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ilk ve orta tedrisat 
kadrosunda tayinler 

Kahvelere g1den talebeler hakkında 
zabıtaca tedbirler alınacak 

İngilizlerin kullandık
ları veni çıizli silah 

r~•44 A.&..lı....&A- ıA"'.!_4~~;& 6Att.#AtA4&•••••e,•••+f' 

BEYKOZ KÖVlERi 1DE BiR 
. GEZiLTi~·ıN HiKAYESi ı l l\'ll:ı.ancı Muraü'.~~ ~ ed Mitııat•a 1 

'"' ~ .,. __ , . ) ... , .,.. verdı§ı kı ep ,.....,,_... ı 3 ~~ 
l' ı: O :\t C .T ı: Pl'SUL.\Sfö"I 1 lelmek uzun \'~ külfetli olacak· 

Şelıri:ı.ıi~ il~ ve ortp tedrisat mü J Kemal Besen Y~?ı'a r-ıterkez okır ,. .. :),u;ır.mı Lakin ne r:arc? Yağmur başln-
essesefR.mıın oğretmcn ı•c talebe lu başöğretmwlıgıne \'e maarif me ' 1 1 duz ovada:ı g-idi\'Or· Hedcf-i eı. B!z de fıkıbet o külfetleri ilıti-
dumnıu etrafında ı1ekautle temas murluğuna. Mesut Karaoıiu Ru· :ır.re!rntiL1iz p a ş a • M n. n d 1_ »ara mecbur olduk. Yağmur şid-
etmck üzere Ankaraya gideıı maa- melikava~r 41 inci okul ba~öğ· r n s ı <;l"tliğile B u z h a n e ka· dctli değildi· Bu ise, daha. ziyade 
ti/ nıüdiirü Tevfik Kııt evvelki rctmeniiğine, Hakkı Yılmaz l~o.c ı;ycsidlr. D uz haneye cuma camınızı sıktı; zira yaz yağmuru 
ıpn Ankaradan şehrimize gelmiş- yatağı 31 inci okui başöğretmenli· nıı.m::ı.zına yctismck mutasan·er gibi <;arçabuk geçmesine Umidimiz 
ıır. Bay Tevfik Kııt At:karadaki ğine, Zeki Borağan Şile rnerkE>z 1 iken, yollaruı ·f~nalrğmdan, mu. knlmadr· 
temasları ve şehrimi=in öğretmen inci okul başöğretmenliğine, Ye vnı:r_ak olamıyacağrmız tebeyyün tFŞAD.\N tnT1RAZ EDtLF.K 
okıd dummu etrafında kendisile maarif memurluğuna. Vahit Kuray cttı~ine teeıısur etlik· ntıı HİS 
förüşen bir mulıarririmize şunları kartal 3 3 üncü yatı okulu yar resimde 1.r.giliz!crin IIerkülün jmJaya gelmez olan ıt- Yağmura katlanarak yol:ı ~evam 
~öylemiştir: başöğretmenliğine, Kaplan \'ura! kullandıkları yeni ve gizli bir l tıralsızlıklarından sersem olmuıı eLmcye mecbur olduk· Dogrusu, 

''- lstanbulda bu yıl şimdiye Şile Teke köy yatı okulu haşöğm· silah görülmektedir. Bağdattan ka ay olan P r o tn c t e Irva. deresi· bunda da ayrıca lezzet bulduğumıı 
kadar resmi ilk.mekteplerin birinci rnenli'fine· Fctalıat Çatalvğlu İ getı"rı"lecek ne gel~ği.miz vakit,' ımsulo.sını sa- 1-.:etmed"mem ,· la.kin herkes bu fi-x ngiliz tayyarelerinin düşman d O • ,,, ... 
sınıflarına 13725, reo.mi ortamek· Şi!e Teke köy ratı okulu yarba5· ~ır r. ~·ıo cliz'i bir ı;~mli değil, kirde olmadığı için, denınumdaki-
teplerin birinci sınıflanna 8878, öğretmenliğine. şehirlerini bombalarken kullan.. Ba<Tdatta mi..him miktarda adeta f:}ım:ııın cenup, garbın dahi ni ifoa etmekten ihtiraz ettim; 
füelerin birinci smıfl:ırma 306 ! Bundan maada 2:>0 tane ilk ted dıkları bu siliı.h, ortalarında iş. ma.de~i eşya olduğu haber aitn· §ark oldugunu iddia ve ısrar eL batta emsali güç bulunur bir man
talebe yeniden kayıt ve kabul edil· risat muallimi şehir içinde bir rnek tial edici bir madde - ki bu ması üzerine der-hal teşebbüsle. nıck rndd~indc bir şaıiırrş... z:ırııyr irac eden Pa,."'il mandıra.cıı 
ıniş ve bu çocukların okullara ta· tepten diğerine nakledilmiştir. muhakkak fosfor esasına daya_ re girişen madeni eşyalar birli· Art.ık hızdeki, bilhassa Herkül- tepe!ıinde tevakkufla. etrafa. a.tf.i 
~mite yerle~tirilebilmeai için ye· Otnokullara yeniden nan bir maddedir - bulwıan ği bu malların ekserisinin ka. deki, alayı seyr etmeli! enzar-i hayret-il hasret etmek hu· 
nıden 9 ılkokul açilmr5 ve mevcut • d .1 .. .... 5x5 eb'admda, sefüloid plakla.. Jay olduğunu öğrem~ı.iş~ir. .. Ark&daşlardan Talısin, pusulası- susunda kimse refakat etmediği 
ortaokullara ~u';)elcr, Taksim erkek tayın e ı en ogretmenler rıdır. Bu iştial edici madde, hıı. Memleketimizde ıhtıyaç go - nı na.zar·ı intihabına koymuş iken, gibi hareketi.mi de hoş görmediler 
ortaoku:una lise sınıfları ilnve e· Çapa krz ortaoh'Ulu a,..ık ingiliz- tirt"l · Promete, birdenbire uyanamadı· zannederim· )' va. ile temastan sonr:ı. muayyen rükn bu maddenin ge ı me.sı 
dilmiştir. 1stanbulda yeniden orta· ce dersi öğretmenliğine ehliyetna- bır' hararetı' bulunca anı" olarak t 1 YOLLARL'W FENALIGI Yalnrz akil M e n t o r'un na. için. ticaret vekaleti vas.I .ası e y okul açılrn~tır. meli Adile Berkmen, Beykoz orta f d ollarm fenalr~dan balısedi- zar·i tahsisine nail oldum· 
~umkapı erkek ortaokulunun okulu açık tarih, coğrafya öğr"t· parla.maktadır. Bir tayyare bun 4000 İngiliz liralık akredıtı e yordum. Düz ovadan giden yolda Bu bana kfi.fi idi; fakat şu ilti-

bulunduğu Fransc mektebi binası m~nliğine Cniversite mezunu Sa· Jardan 25o bin ad~t taşır! Re· temin olunmuştur. ne fenalık olabiHr'? diyeceksiniz· fata nail olamıya.cağımr bilmiş ol· 
satın alınmış, Osküdarda Fr..;tık mime Koç. Usküdar 3 üncü ortao· simde pliı.krn her iki tarafr gö. Kalaylar bugünlerde Bağdat. Hakkınız var; lakbı dağ eteklerin. saydmı yine o temaşadan v:ızge. 
ağacında.. yeniden bir ortaokul in- kulu matematik öğretmenliğine rillüyor. tan yola. çıkarılacaktır. den ovaya doğru sular cereyan çecek değildim; arkadaşlamna. an· 
~a ettirilerek burada bir kız ortao Eşref Yazgan. Kadıköy 3 üncü ---- edcr<'k yolu katediyor. Yolu mu- lataınndığnn derdi kariler 1 ime an-

kul ~ube~i. Beyoğlu ortaokulunun ortaokula bağlı şube matematik ······················••11111 j hafa;;a etmek üzere, o suları taş !atmak ümidile bu kadar tafsilat 
fazla talebesi için de bu semtte bit öğretmenliğine lhsan Koza, Kadı d yahut tahta altnıa alacıık cshab·i veriyorum· O tarafa. seyahat l'<le-
bina kira anarak bir kız ortaokul köy 3 üncü ortaokula bağlı şube Mektep 1 er aç· ı I 1 hlınmet kUlliyyen mefkud olduğun- cek olanlara mezldlr tepecikte te. 
~ube,;i ac;ılmıtşır. ing»iizce dersi öğretmenliğ~ne e~ti· dan gelip g~~en hayvanlarm ayak· va.kkuf ile doyuncaya kadar etrafr 

Sarryerde yfül.yetçe istimlak edil yetnamcli Vedia Arnas .. ~"adıko~ !arı bata. bata, ezcümle Men torun seyir ve temaşa ·etmesini cidden 
111ekte oları bina iJe EdirnC>kapıda 2 inci ortr?okul açık tabııre dersı Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep merkebi için müruru 'mü§kill bir tavsiye ederim· 
kiralanan Rum. okulu bina<:ında öğretmenliğine üniversite mezunu kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko-ı bataklık haline girmiş bulunuyor. PAŞA lUANDIRASI TEPESİ 
Yeniden birer ortaokul ~ubesi açıl Halide Erk. Kadiköy ı inci ~:_tao· . Bu gibi arızalar bir ,iki değil- Bu Paşa mandırası tepesi olduk· 
rnası da kararla~tmlmrştır. b..-ul açık almanca yar~ımcı ogrct· laylıkla tedarik edebilirsiniz . dir; belki yüzU mütecavizdir. ça geniş olan In•a deresi ova~mm 

Maarif \ekilliği, İstanbul orta menliğine elıliyetnamelı Mahmut •••••111&••···-··········••i Bazı arızalarda J1ayYanl:ırdan sol cihetini kateden bir taknn 
okul tedrisat mektepleri kadroları Arif, Gazi 0~"11anpaşa ortaokulu iniyoruz: bazım da. dolaşıyoruz· dağlıktır· Dereye muvazi sllsilenin 
nr tetkik ederken boş muallımlik- açık tabiiye öğretmenliğ~ne Univer ne Celile Enis Oza, Pertevniyal li· menliğine S mabat Bcrkm~n. Ka- Yani vakit za)i edip yolumuzd~ biri gf.ıya hararetini teskin i~in 
lere. halen ikametgahlarına uzak site kimya mezunu Semıha Bartu, sesi coğrafya rardrmcı öğretmenli· srmpaşa 1 ir.ci o:-taokul açık İngiliz kalıyoruz; halbuki B uz h :ı n e· hortumunu suya doğru salıvermiş 
~enıtıe.-deki o~ullarc!a v:ızife gören Yenikapı ort.ıokul.u a~ık fr~nsızca ğine üni\'ersite r ..• zunlarından Sa ce dersi öğretmenliğine ehliyetna· ye bir dakika evvel varmamız baş- zannolunur. Her iki cihetine neza
ın~allimbi nakletmek suretile mu öğretmenliğine ehhyetn~n;elı Meh bahat Kuray, Kasrmpaşa. 2 inci or meli Şehbal Eldeniz. Kandilli kız ka. bir cihetle dahi rnültezemdir. :~ vasidir; çünkü ovaya lıfı.kim· 
allınılerin evlerine da'm v::ı.km yer met Gökbudak, ~ehremını ortaok!J taokul tarih, coğrafya açık öğret· lisesi kimya dersi öğretmenliğine HAVA BOZDU, YAG:UUR 
le.rdeki okullarda vazife görmelen ıu açık tarih. coğrafya ?~rsine Vıl menliğine ünh·ersite mezunların· ilnh·ersite mezunlarından Naime ·BAŞLADI! 
nı temin etmiştir. dan Bağcıorlu, ~h~~~ını ort~~~ku dan Fahrünnisa Aycan, Kasrmpa Nakay, Çamlıca kız lisesi Fizik Şimdiye kadar 1ıükilm süren 

" k 1 · .ı· 1 · ·t du "çıl· m"t"·natık ogretmenlıgıne şa 2 inci ortaokul tabih_-e dersi ög~ öl:'.rretmcnlig;in~ Sabiha Ta~ .. bJ~, Ge nı;t ınua lıır.ıık ere ünı\'ersı e ... ~ "' '"' . . ~ ~ sün.blili hava deği~mcye yüztuttu. 
r1c~~u veya orta tedrisat mual ~ive:sıte mezunu Tevf~k Bıl~.e_: retmen!iğine üniversite mezunu lenbcvi ortaokulu ingilizce yardım Bulutlar kalnıla.ştı. Yağmur asarı 
.m;~~ı ehli:r~tm~r.ı~:.ini haiz olan· Cıbalı ~!~ orta~kulu cografya oır Meliha Yakar, Kasımpa53 1 inci CI ö~retmenliğinc ehliyctnameli E· çoğaldı. Yağmur başlarsa gavail ve 
;~r ucretle ve yardımcı muallim retrnenlıgınc eskı mebuslardan ve ortaokul tarih, coğrafya dersine ü- nis Şenbay. Davutpaşa ortaokulu avanz daha çoğalmL<J olacaktır; 
unvnnile tayin olunmuşlardır. Is muallimlerdcn Süleyman Necati, niversite mezunlarından Habibe tarih, coğrafra dersi öğretmenliği· fazla olarak, sabahın haline al· 
t~~bul rnekteplerine maaşla yeni Cibali kıı ortaokulu tarih. yurtbil Akel. Ka!'tmpaşa l inci ortaokul ne üniversite mezunu Sühc\'l, Hey· danmış olduğumuz için, y:ı.ğmill"' 
nı en lıi bir muallim tayin olun gisi öğretmenliğine Beri'iıa Uçak tarih öğretmenli~ine üniversitt beliada ortaokulu açık türkçe ö~ luklarnnıı' yU.klerde bağlıdır. YUk-
ınaını.,tır. Arta!. Bakırköy 1 inci ortaokulu mezunu Srdrka. Kasımpaşa I inci refmen!i.~ine ehliyetnameli Cih:ıdi· ı · · eli k 

htanbul orta tcdıı·.,.,,l mekteple açı'.' miı""''ık v~, -d•mcı (··ı"rAtmen'ıı'7. 1• k · · .. an m rme 1 çözmek, leva.znnatı . ...... . , . .. "' " " ortao ·ul açrk tabiı,·e derı;ı öırret· ye Tümer. ' çıkarmak. tekrar bağlamak, yük· 
nnde ~lla~an~ri mu,a!fakiyeUe .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı:alışan yardım:! muallimler. vaz1 Ku·· çu·· k 1 ıe1erinde ipkJ edilın·:ııer \"e bun Hikaye · 
htrdan lıiı;birinin a~li mual!im k:ıd • 
ri~una a~mm:m imkanı bu:unma l•--mm ____________ ,_. 
mış \'e yeniden hiç:)ir lise mrzunu 
~ ardımcı muallim olarak t:ıyin o 
lunmanm.tır. 
Halen m~ktep:erde açrk muallim 

lık kalmamıştır. Herhangi bir cu 
rette açılacak muailimliklcrc d~r 
hal u•1iversite mezunu veya ehli 
~·etn;:ımeli namzetler tann oluna 
l'aktır. · 

Talchenin sa~ahlan okullara 
Vaktinde yeti~roclerini t('min için 
§~hır naklı\'e v3:;1ta.aı1 tarifelerin 
de icabeden seferler ilave edilmi~ 
tır. 

Tal ebe mürakabesi 
.Du yıl sinema. ka:n e. gazino \'e 

saıre gıbi ycrlete dcv::;m eden tale 
?er.in daimi müralmbe ve kontrolü 
!~ın etraflı tertibat alın.mı~ ,-e bu 

ı . 1 e okullar derecesin<le zahıtamn 
da alAkadar o:mao::ı kararla~tırıl 
tnı~tır. 

· tik tedrisat vaziyeti 
İlkokul ihtiyacını önleme?< üze· 

ı e ru'rnrda otuz okulun yenider 
il~tldığını s6ylemiştim. Bu okulla 
~Unlardır: Fatih Atp3.zarmda 67 
~c.i, Kartal Küçü!~ya ıda 3 ünci.ı 
. eyoğlu Bomontide 5.3 üncü Be 

~1ktaş ortaköyde 51 uncu. Büyük 
, dl!rede 55 inci. Bakırkovünôe 5 

• .._: l(:ınal Küçükya.ıda v üncü 
Yatı okulu Sitede Ken an::-aray köy 
<:ıkudu, Şiie~KaraipekE köy okulla 
lı<Ur. Ilkokullar bugünden (dün 
elen) itibaren derslere b:ı..5la1mş 
1ardır. 
Oğretmenlikten başöğ· 

retmenliğe tayin 
edilenler 

b Naci Gür Kasrrnpaşa 7 inci okul 

(Baş ta.rafı dünkü sayımızda) 

Bu şarkıları ara sıra. öıner de işitiyordu. Fa.kat bu sah.'\h ne 
!;arkılar, ne de ekmek kırıntrlan vardı. Onların yerine ım.yfiyenin 
yukarı r.ı.slıalleleleıinde başlryan bir fişek vızıltısı yapraklan de. 

lip geçiyor; sanki kanatları tüyden değil de,. tuhaf bir maden
den yapılınr~ bir arı ordusu gıbi biltün sayfıyeyi istila dmeı;e 

çn.lıştyordu· 

Ömer, kapıya doğru yürüdü· Oradaki duvar alçaktı· Dışarı
da nelfr geçliği görillebilceekU. Fakat biç bir şey gözilkmüyor
du· Yalnız ilerde, tcpekrden irı.miş bü:;ük bir kuş gibi Hintli 11.'

kcrlerin ~adırları vardı· Sonra birdenbire beş on askerin bir ko
\"aud:ın fırlar gibi ileriye a.Wdığma dikkat etti· Fakat aynı da· 
kika biri v:ırulup düştil· Çadırlar n.rasmdn yüksek bir boru sesi 
duyuldu· Güne§ i;,.;ce ylikselmi'Jti· Eir lnmıun knpıya ya1t10 

k:ıplan al:ırdan birini deldi. Ömer 3çeri kaçtı· 
Bülün bu dakikalarda Ömer teyzesini ha.tırlamanııştı· Belki 

ara sıra onun sesini duyuyordu: 
- Omrı !·· Ömer içeri gel! .. 

Omer, bu kehmeleri İ§tiyordu. Fakat tcrzesinin seslcr.n
dcn dıılı:ı ziyade onu merak ve tccesgüsil ellcrindcın ~·a.kale.mış. 

tr. Ni:elclm içeri girdiği zaman da bulunduğu yeri tayin edemi
ycc:ği :ıynı ~r.s yanına sokulmasını tavsiye ed:yordu. Ömer, et-

1 :ıfma haktı: s~sin bir kar!oyn atından gel liğini işit ti· Kadın 
kirli rama~ırlarm rnkulduğu yere doğru gir::..-Jşti· Eğer kurşun
lar kaplrunaları delecek olursa .(\lialım orn.cln. kendilerini koru. 

yacağmı söylüyordu· 
Omcr, dıı~·ımnı sordu: - Çok erken gitm.iş olacak! dedi. 
Kur~unhır dış'.lrıd:ı. aynı vmltıyla devam ediyordu· T~yıcsi 

kıırrolanın :ıltına bir kt>stebek gibi kıvrılmıştı. Ne başr \'e ne 

kcllıırı gözükmüyordu· 
F ıkat bütün bu uzuv yığını arasmda Ömer başparnıağmm 

duclaklorma doğru gittiğini gördü; dayı.ı;?nı bir daha ~ormadı· 
Ömer, ne düşünüyordu? 921 yılıj dı. Yedi yaşında idi· Harp 

bitnıcınisti· Bir g..;ce CYVCl kapnım drsrndıı i~itliği kelimeleri 
tekrnr yan yuna gctinnek istedi; ve bunu ilk silah scslerile göz
lerini açlığı dakika ma\i ha.danalı bir dunır tizerinde seneler
denbl'ri gliımeğe alıştığı bir mavzerin yokluğuna bağladı: Harp! 
Ömer teyze!'ine bir dnhıı sokuldu. Yukarı m:ıhnllelerde ku!1lun 

vızıltr'nrı ltrrılan c~unlarm seslerine karışıyordu. Bu ara<la baş
ka bir sC's i.ştildl ml ': J{rıdrn karyolanm altında Jıaıa iki kattı· 
Ömer i:;ltir gibi olduyordu· Yahut bird<"nbire !~itti. Teyze ,.c 
ürtıer, lldsi de elelc knpTya. doğru yürildüler. Ifopt, sanki bir 
siH'lhlR \'uruıu,·ordn. Ömer mandala doğru <'llcrini uzattı; ve 1JL 
raz ferahlar g.ibi old:.ı· Da~'lsrnI görmel: için Çiftliğe gittiği daki

kalar yolun:ı. c .. kn.nlar<lan biriydi bu! Hindli bir askerdi!·· 
ümer hafif güldü· Demtk ki, yalnız olduklannı bilerek kendi· 

MAVZER 
KENAN HULOSI 

henliz yay1lrnayıı vıı.kit-kalmadan sort bir kanat gibi orada bir
denbire gerildi··· Karşısındaki gülmüyordu. Halbuki tavuk hır
sızlığından döndüğü sıralar eğer Ömcre rastgelirse onu sevmek 
IÇ;in arkasından koşardı··· 

Ömer, kendi kcndlnc: 
- Belki de benzettim! dedi· Çünkli çiftliğe giderken önü. 

ne çıkan bütün Hiiıtll askerler biribirinc benzerdi. Ve blitUn 
bunları:n geçtiği bir ilti saniye sonunda b!ll'klcrinden yakalan
dlğmı duydu. Kurtulup kaçmak istedJ ... Belki de dayısını ya:r
dın:a çağıracaktı. Fakat teyzesinin dud..-ıklarma giden başpar
ınagıny hatrrlııdt· Sustu. 

Ömer kendi evleriyle yabancı çadJrları arasmda bu sefer 
dayısnıı değil teyzesini dü~ünüyordu. Kadın yalnız knlmıştr. 
Kurşun sesleri birer iJtjı:er ha.ta devam ediyordu. ômeri bir ça· 
dıra soktular. Hintli asker omuzlarından bir erzak yükünü bıra
kır gibi onu yere attı. 

Bura•n bir ev içi gibiydi· Küçük ve tahta bir masa bir kö
şeye <;ekilmişti. Arkasında zayıf bir adam otunıyor, yanında vo 
ayakta esmer yüzlü, siyah bryıklı başka birisi duruyordu. Ömer 
7~'lj"lf adamı tanımadı· Fakat ayakta duranı hatrrlıyordu. Çift· 

llğ~ giderken önUne çrkan Hintli askerlerden biri. Ömer ba.5ka 
bir tanıdığa rast:;rclmi6 gibi tekrar gilleel'kti. GU!mcdi. Yüzü· 
nü astı. 

Çadırda ÖmC'rc bir çok şey sordular. Mesela nerede otur
duğunu! 

Halbuki oturduğu yeri biliyorlardı. Bir katlı tavanı ve ya
n çinko, yarı krrılmm kiremitlerile şu küçUk kulübe ... Ömer rz· 
tırapla bunları söyledi. Sonra teyzesini sordular. Ne iş yaptığını 
ümcr dud:lk büktü. Teyzesini de görüyorlardı. Her ıriin evdey
dl Karşıki çeşmeden su taşıyoF; tavukları içeri ah; dışarı ~r
karıyor; ara sıra ela kabak kalyesi yap~·ordu. 

_ Eh. Ömer dodiler .. Ya daym ! .. DUn gece "'"d . k ı .. . _ .. .. . '" c ) o muı:ı ... 
ümer başına bır tugla duşmu~ gıbi birdcııbire srrsC'mlcdi· 

Zayıf adam iskemlesinde oturuyordu. Hintli askerin rrözleri Ö· 
ıncre bakıyordtt· Ömer dnyısmt düşUndü: " 

Kapı arka'imdnki iki adamla mavi badanalı d .. . uvar uzerın-

deki mavzer! Silah sesleri; ve teyzesinin dudaklarına gidım 
ba~parmağı! 

Ömer: 
__ Bilmiyorum, dedi· 

Ayakta duran asker Ömere doğru Yürüdü; elinde bir kam 
c,:r vardı· Silah ıP'>lcri ç~dırm içine kadar grliyor: Ömer, yine-• 

<la~ ısmr dlieiiniiyc:ırdu: 

,a§Ögretmenliğine, Hasene İlgaz 
htfü 51 ınci okul başoğrctmenliğ· 
11e, Hikmot Aktıirk E) üp Hami 57 
1nti okul ba~öğretmenli~ine, Mus· 
t fa Hona Eminöniı 66 ıncı oku. 
b:ışor.retmenli~ine. Nezihe Tulga 
l.} l.İp Rami 35 inci okul başöğret 
111enliğine IMat Onııün Beşiktaş 
~! <ineli ~kul ba~Jğretmenliğ!?e 
''İhat E:-gü!cr B:::-yoğlu 33 üncu o 
k~ı b:ı~ğretmen!iğine. Haif SoY' 
~~Fatih 2'.? inci okul baS{>~ctmen· 
'.'ıne. Abdu'kadir Erdinç Bah-ır 

toy 5 ınci okul başöğ"retmenliğine • ... ıe•t•ir•ıl•b~l~r~c~iı~·~~ü~n;cn .... v~a~rd•r•· •F•a.k-a•t•te•ibes ... su ... m .. li•d•u•d•a•!~.ıa.1.'Itl•ı•n .. et•r•a•fı•n•a .......... - .... • ............... ,.. .......... <~D~c~'~·a~n;~t~6;.:ıı:n;~;ıı;la~);.. .. ,.. 

GERİ KALANLABDAN 
ESER YOK! 

Yağmur devam ediyor· Biz de 
yolumuza devamda kusur otmivo. 
ruz; 11i.kin süratimiz bir değildir· 
H e r k ü l'ün atı kuvvew. Be· 
nimki de geri kalmıyor. Arkadaş
lardan biri dahi bize iltihnk etti. 

Biz Buzhane önüne geldiğbni?. 

vakit geri kalanlardan meydanda 
eser yoktu. 

POT' A lUtJRACAAT L..ı\.ZDI t 
Dere derincedir· Köprtl de ~·ok. 

tur. Şimdiye ka.dar yapılmarr...ı~ .. 
Belki hatıra bile getirilmemiştir; 
halbuki pek 18.zımdır. 

Geçitte su, hayva.nm ka.rnmı is
tila ediyor. Haydi bir ka.ç kişlın1z 
geçelim; 13.k:ln merkebler, yUk 
beygirleri ne olacak? Yükleri ıs
latmadan geçirmek ka.bU olamaz. 

Bu halde, indirmek ve Pot'a mü· 
racaat etmek lilzımd.ır· 

Bu pot altı düz büyücek b~ ka. 
ytlttan başka. bir cıey değildlr-

Blz çolttanberl arkadakileri 
bekliyoruz. Arkadaşça harekette 
kusur ettiğimizi vicdanrmız ihtar 
ettiği için mahcubiyetimiz berke· 
maldir; hatta, yetiştikleri vakit, 
af ve merhametlerine ilticaen m· 
tiğfar ediyoruz; yn.Iıı.ız He r k U 1 
vazifesiz olup, çoktan.beri, nehrin 
fillllr tarafına geçmiş, kaybolm.u~ 
tu. 

SIRSIKLAM OLMUŞTUMl 
Ben de hayvan üzerinde dereyi 

ge<ıtiın· Hayvanda. yatmak hu}ıınu 
mukaddema müşa.hede etmiştim. 
Va.kit.siz banyo hoşuma gitmiye
cckti; bunun için bütün zilın.im.i 
hayvanın hareketine vererek "c 
elimdeki değneği i§!leterek dereye 
girdim· 
Fik~in bir tarafa inhisarı beni 

başka. hır gaileye düşürdü: 
Ayaklarımı unutmuştum! 
Hemen dizlerime kadar çıkıp 

çoraplarrn içindelı:l ayağıma ken
disini hissettiren soğuk su, aklımı 
başıma. getirdl ! Ayaltla.rnnı ü1.en· 
giden kurtarrp kaldırdnn; meğer 
iş i~ten geçmia, olacak olmuştu: 
pantolon, don, çorap potin··· sır. 
sıklam olmuııtu. 

(Arkası ,·ıır) 

1 Bu kelime Murad Beyin bunu 
bastırmak maksadiyle yazdıltJDa de_ 
ldlet edebilir. 

Pencereden düşüp öldü 
Aksaray civarmda oturan 

Arif adında birisinin 7 yaşm. 
daki oğlu Sa;bahattin dün evin 
peoceresinden sokağa dUşmUş. 
muhtelif yerlerinden ağır sırret 
te yaralanmıştır. 

Sabahattin derhal kaldmldr. 
ğı Cerr::ı..hpaşa hastanesinde bi. 
raz sonra ölmüş, tahkikat.a 
başlanarak cesedin gi.iıniilmcsı. 
ne izin verilmiştir. 
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1 
direktörü general Cemil Taner, İstanbul ,·afüi Lutfı Km!. r ,e mf'rkt:z 
ıstişarc heyeti azasından Biirhan Felekten mürekkep bir ~:el komıte 
si kurulmuştur. Oyunlan Ba5vekıl namına Cemil Taner a\ac:ıkt ır. 
Programı aşağıya dercediyonız: 
3 r.lntNCIEŞRIN l'ERŞE:.mE 
Sast 
8 KaCilelerın Sirkeci tatasyonunda 

lııtJkball ve Suadlyeyc nakil 
l5 Maraton parkurunun tctldkl 
4 BIRINOlTEŞRtN cmL.\ 

Saat: 
:S Fenerb:ıb~e stadıtıda Dr 'kn~ 

oyunlanom açılışı \"C blrtccl 
gUcU. 

6 BIRIXCt'fEŞUL' P.\Z.AH 
Saat: 
14 Balkan oyunlnrmm Zlnc! \"e son 

Bas -- , u,ş, Nez.e, GriD, Romat~zmr • 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı 

derhal he:ıer 
kı:ıbında gUnde J kaşe alınabilir. 

f.\fU.ITLEnt~·nES S.\KISI. ·:z. ıa-; H Yl~RDE l'Ul..LU ın:-rn .. \m 

ISl:.\.Ht...\ ISTE"\1NIZ. 

{ 

1 
POKER T:-~ Bıçc.kla: 

Dünyan:n en iyi tra! 
bıçak/arıdır 

lO Bölge binıı.mıda 12 inci Bal· 
kıın kongrcıiııln açtl~ı. 

11,80 Dclcgelem suadiyeye hare· 
keU. 

ı;tınll. 1 17,30 Oyunların kapanı~ töreol. 
20.30 Suadlye gazinosunda Fede 

·, 

U Suadlyede Oflclellere ağte ye 
mcğl. 

15 AtleUcrfn :tlıtanbula geçt§f. 
18 Gntatasaray llııe~ b3hçesinde 

tçtlma.. 
16,30 Çelenk USrenl. 

17 Bölge merke%1.nde \"8.Jlnln ka· 
bul resmi. 

17,30 Takılın gazinosunda ~lge 
nln çayı. 

19,80 Vapurla Suadlyeye avdet. 
::0,30 Otelde akpm yemeği. 
:; etıttxctTEşRlN c. ERTEst 
10 Blllge b!nasmd& kongrenin de· 

'Mlmr. 

mayonun akşam yeml'ğl \'1: 

mUkA!at tevzii. 

1 ntRtxcırnşntN rA7.AJ:u~.sı 
Saat: 
13 Kır yeıncğl. 

20,30 Valiııln :rarkot~lde ak§am ye· 
meğt. 

8 BtRt1"CtTT.ŞRlN Sı\LJ 

ıı Suadlyeden \'&purla hareket,, 
13 Novotnldo ~ğ!e yerneğl. Öğle· 

den ııonra serbest (§ehlr ve mO 
zelertn gczdlrflmest). 

20 Novotnide akşam yemeği. 
22 Ecnebi kafilelerinin Slrkect is· 

tasyonucda t~ytl. 

MAVZER 
:..... &, tararı 5 incide -

tlci akşa.mdanbcri yoktu o· Son def& konuştuğu zaman ke· 
sik kesik konuşmuştu. Geceleri uyumuyordu. Bir dut ağacmm 
altında. sözleri yan kapalı fakat daima uyanıktı. Çiftliğe Ömer
le berebar gitmezdi· Gilndtizlcri evde olursa siUıbmı temizliyor; 

ak.§am geç va.kitler bir kısrakla. dönüyordu· 

Ömer dalın uzun dilşUncmedi; yine bileklerinden yakala.. 
~lardr. Başka bir çadıra götUrüyorlardJ. 

Alc§aına kadar ömere hep dayısmı sordular. Gözlerinin 
önUn<le iki sllih bilediler. Kulaklarmm ctra!'mda bir kamçı ~
ladr. Fakat hep Ömerin gözleri 5nüne teyzesinin dudaklarına 
giden başparmağı geldi, Ömer hep sustu. 

.tkindiye doğru Ömcri bıraktıkları ınman sililı sesleri kc· 
sllmişt.i. Bir asker yol göstermek için önUnden yUrliyordu. Çün
kü çnclrrla çok sık ve etraf ı;-idip gelenlerle doluydu. Yerde 
aedyeler gözü.kilyorda. Üzerlerinde ba., yahut ayakları beyaz 
sargılarla. ibağlr, gözleri kapalt insanlar yatıyordu· Ömer içP.r. 
ltırindcn bıwlarmr yine tanır gibi oldu: Çiftliğe giderken ken
di.sine yolda bcp gülenler ..• Sonra birdenbire b:ışkn bır çadırın 
önUndo durdular. Yerde tuhaf bir yığm vardı. l }stU bir kaput· 
l::ı. 6rtU1U bir yığın·- Omeri getiren asker eğildi; kaputuıı bir 

t.-ırafmı kaldırdı· Ömer baktr mz? BelldM, Yerde, yığının hemen 
başucunda. mavi badanalt du\-a.rdaki mavzer duruyordu! 

ömer keneli kendine: 
r - Dayım, dedi·-

4 

• ı 
" Daytm!-· .. • r 

Eve gelinceye ka.dar yolda liaşka bir h!disc olmadı. Knpı
da tey%esi bekliyordu. ömeri kucakladı, ve öptü. 

Fakat Ömer dayIBmdan, Jna\-Zerden ve yerde gördiiğü yt
ğmdtın tcgzesine bahsetmedi· 

losMAN .. l!i BAN·K~Ası 
ı t • ----~TORK ANONiM ŞIRıcET1( : ... _.., 
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' · 'l 11'1 6119JJ t.ın'hJı 2435 Nutn.11.ıb RrıaıJ Ô•tt'f• J "'" 
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, ... •1taıes.1:"" f0.000.000 tnsıtta Utası 
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f • 
Tilrltiyenin "a$hca -$ehirteriıs4e• 
~ :;, 
'PARIS. MARSILVA w NIS'de 

- -;-~ LONORA ve- MANÇESTER"de \ .. 
,.ıtS.!_R..KIBRıs. VU:'fANISTAN. IRAN. IRAK. flttSTlN 

\ft MAVERAVJ fROON"de, 

-~~ - · ...,. • Merlcp ve Ş.beferl 
VUOOSLAWA. RUMANVA. VUNANISTAN. SURfVE. t00NAN 

·ı . - ~ -
~.!'. Fityaner• ee trilHln i>Dnvada Accmta ve Muhabirleri oardar 'I -· -~ •HeT ne.vi Ban~ Muameleleri 93p::t ' ~ • 

Hesabi car. ve r:ıevc'uat lıt$ap'l.1n lcü~adı 

" 
. , 

T ıcarl krediler ve vesaı lı krcdıll'f lıü$-1dı 

Turınv- we Ecnt'ln n:c:mlekctı~ 6zcnne ke$idc scncdat ıskoıııosıa. 
Borsa emırln"L .,. 
Esham ve rahv\l.11, ainn '-c l'l:lla3 ilzcnnc w.ı~ 
Senedaı Wısi!.ilı C\! saire. 

En ylilı5ck rırlni\'el 'arllannı h.ıiz kiralıft ', 
Hdsal.ır Servısi vardır. 

Y.vasamn en müsait şartlarife ( kumbarah vev• · 
lcumbarasız ) taSıilrruf he~~lar, açılır. 

- -------------~·-~w::::r!l ...................... m:ıe ..... !D ........................ 8' 

Üsküdar ikinci Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
010/lSS 

UııkUdarda eski Yenlmahıılle rnı Pazarb:ı,:ı malla.llcııloln c:;kl Fıçıcı 
yen) Kümbet aokıığlndıı cııkl 60 ve yeni 62 : 61 ve No: tııj :?6 : 28 kııpı sayılı 
ikJ evin J/4 hisse sahibi iken mıü:adı.lcma vefat ellen Fcro.ugUI luzı Arusya_ 
km alacak ve borçlnrmı.n bi r ay veraset iddiasında bulımaol:ınn da Uç ay 
içinde vesaik ve senedatJ kıınunlyekrlylo birlikle UslcUdnr ikinci sulh hu. 
kuk Mklmllğtne mUracııat cylcmclcıi, \' o? ak~i · tııkdlrdc kanunu nıeuenlnln 
:53' Uncu mıtddeııı muclbloce tercker in ait olduğtJ mal>amıı tcqllm edUeceği 
ııa.n olunur. ı 9325) 

ıstanbul Beled ıvesı 
ııanıarı 

Mahallem Sokağı Kapı No. Haczedilen ~srknl!l No. Kıymeti 

E~)·aıım ne\i Ura 
Hobyar ~ltetendl ' Keıımo bıçağı Karı Krans 

Han 5 Lapzlğl GG818 1050 
11 

Eminönü Belediye Tahııil Şubcelnce verı;i borcundan dolayı b:ıc:ı:edilen 

yukarda ev.satı yazılı kesme bıçağı ' _ 10 _ 940 tarihinde bilmUzaycde ma. 
hallinde sattla.cağmdan talip olanların mezkU.r tarihte mahalllndo bulunacak 
idare heyetlne mUracaaUan ıı.a.n olunur. (ll3H) 

Üsküdar ikinci Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
940/lOO 

Kuzguncukta lcadiyc caddeslnde eski 117, 119, 121, yeni 103 lcnpı sayılı 
' kArglr evln :5/20 hissesine mutaııarrı! iken l32t f'Jbatmda ,·e!at eden El. 

martf zevcesi Şertfe Haslbe'nln alacak ve borçlannm bir ay ve veraset ld. 
dlasmda bulunnnlarrn da Uç ay içinde \'C-'alk ve senedatı kanunlyeleıiyle bir • 
hkte üaktldar ikinci ııulh hukuk htldmlltıne mUracaat eylemeleri ve aksi 
halde kanunu medeninin ~' Uncu maddesi mucibince terekenin alt olduğu 
makama teslim edileceği ll!n olunur. (0326) 

r-vAKır 
lo~ledt c;ık&ll l)lltltil y.<1.1 .. 
rutınıertrı tJUkuku matıruzaur 

'fl(t!ll"E l'ARIYEK'I 

• Memleket Memleket 
itinde dıpda 

\ 
KA YIP!_.".H 

Hayriye llsutnden " _ tO • 039 ta. 
rlh ve ı~oo No. tn.sdiknamcmı zayi 
ettl.in, Ycnlstıil alncaltımdan csk!siilln 
htlkmU l',Oktur. - 613 ıuu tara • 

(3Z;;Oi) 

Trn, bıç:ıklnn geldi· Her yr.rılc 
bulunur, markasma dikkat rdlnh:· 

Deposu: Jn1ı Dckalo \'O ŞUr· tstn:ıbul Tahfakale No· 51 

'JlftWASA HSFM an 
Kibrit ve Çakmak ınhisarından : 

1 Birindteşrin 940 Snlı sabahından itibaren 

Kibrit Fiyatı Kutu Başına 

10 PARA 
zammedildiği sayın 'halka ilan olunur. 

/(ibrit ve Çakmak inhisarı 
......... ..,. ...... ••••••mım•ıc:::~, w1111ı~a~,CR!i:lıl!i=-::D'i•=:::sa!ll[;S~fWllER~,11:1111D .. aM1111E1 .. FJii 

İstanbul Defterdarlığından: 

2:!!)j s:ıyılı ka:ı::ınç lrnnunurıun S Uncll maddesiyle, :rnşlarr tUbnrtylc ver. 
giden lsliana edilenlerin sadece seyy-ır o!nrnk iş yapanlar olduğu ve işgal 
ettikleri dUkkdn ve ttc:ırcthnne glbl ınshallcrin Iradı üzerinden vergiye t!bl 
olan mukellc.flcr nezdinde iş gören mUstahdcmlerln bu muatlyettcn lsttr(ac 
cdcrnlyeccklert M aliye Veklı.letl yük ek ınakammın l~/7/040 tnrlhll ve 
:::2ıot _ 980/ 17630 sayılı ynzıslylc bilcllrllm~Ur. 

I3'J sebeple ırn-nı <'ttil\lcrl mnhallcr.ın iradı üzerinden vergi vrren mu_ 
ltcllcflcr y:ınında mUstahdcm nu:lycllnde bulunan ıs ya .. ınd:ın kllı;Ulc veya 
60 )'ıl.Otndnn bUytl'k otnn hizmet crbat•ının hu illnm neşrini rnUteakıp 15 s-Un 
içinde karne almaları ve vcı-g!lerinl yalırmalıırı, aksi takdirde bu rnU.lah

demlerl tstlhdam edenler namına 3840 sayılı lmnunun IR 1ncl mnddrslnin 
l fıkr:uıı hUJ:mUnc böre 3 misil ccr.nlr ' 'ergi tnrhrdıleceği tebliğ olunur. (02!!2) 

Ayl~ u:. 16., g., 
1 aylıll Z60 t.%5 • • Q* LC ......................... .. 

lran konsolosluğundan alt1ı~m pa· j ' 
eaportumu Z&)-1 ettim. Yen1slnl ı;:ıkar. 
dığtmdan eskisinin bUkmU yoktur. -
JIU9eylıı Kull Ceaur. (33:;D9) 

1 aJlık 170 ll!O • 
ı flllık 100 uıoo • 
l'arUeden Balkan Blrllği ıı;:tn •J. 

da otus kuruş dUştııur. Potta blrll 
ğln• ııtrmJven yerlere ayda yet.mı, 
bqt!r kuru' u.mmedlllr. 

Aooııe kayd.m. blldlttn mektup 
•• telgraf Ocrettnı abone paraamm 
poeta veya banka Ue yollama ı.o
rettnı idare kendi l\zerlnı alır. 
J'Urklyenln her poeta mcrıu.~lnd• 

V AKfl"a abn'1e yaı:ıhr. 
&.drea degtşUrme ncreu 2~ Krf. 

iLAN VCKETLERl 
Ticaret UA.nlarnım eanUm • ~ 

tın 10nda::ı lUbareı:ı Ul.D Ayfala 
rmda to. ı~ sayfalarda 60 kuru1. 
dördllnctı aaytada ı; lk\ncl ve O· 

1 

çtınctıde 2; blrtnc:lde '; baflıll yanı 
keıımece ., llradlr. 

BUytık; cok devamlı. kllşell . 
renkli na..ı •erenlere ayn ayn in. 
dirmeler yapılır. Resmi llAnlamı 
ıanUm aatırr M kuru~tur. 

J lra"'I &lehl)'t!tt~ c .lrı:ıtJU 
KOç11k tılolar 

Bir defa SO: tkl defası ~. Oç de 
tuı 63, dart defası 715 •e on defası 

1~0 kuru:tur, 

leoRsAI 
- Ankara 30·9·940 -
--ÇEKLER i 

:;.2-t 1 I Sk'rlln 
IOtl Dolar 
100 l' ro. 
ı oo Liret 
ıoo r .... 11.-n P"M 
10(1 Flortn 

m.:o 1 

ı OU ltııylşm:ı rl- . 
roo ~ıı:;a 

ıoo ıtrahml 

1110 l..ava 

ıoo (,.'t•k Kro:a 

ıuu 

ıor 

IOO 
100 

l't·~ı>ta 

'lot1 
ı•enga 

Ley 

ıoo uın:u 

:m.GS75 

o.ıın;; 

l .6225 
13.1>0 

:?6.532:5 
0.623 
3.li5 

ı oo \ 'eo :a.1:ı1s 

100 lıweç Krnno 31.005 

1 

ıoo ltublt! ( 

«'** 
96/258M numaralr yol \'&rıtkıuılyle 

gelen (301) No. barnnmeyo dahil 
eııyaya alt olup T. C. Devlet Demir 
Yolları 9 uncu işletme tıcarl eşya an. 
bar mUdUrlllğUndcn aldrğım 26 clll 
661/68 varak numaralı 2S _ 9 • 940 
tarihli namıma muharrer (8) adet or. 
dinoyu zayi ettlm. Ycnllcrtnı çıkara. 
cağımdan hUkmU olmadığını 114n 
ederim. - Hans Yaıtcr Fcust<-1 

(S360i) 

fııtanbul ~inci ı~ l\Jeruurlu. 
ğundan: 

Mahcuz olup satıtrnasm:ı karar ... o. 
rilcn muhtelit ev eşyası 2 • 10 • 940 

ça~roba gUnU saat ı:; • 16 da ne. 
yoğlu Tclgrat ııokak 16 No. lu han~. 
nln birinci katta catılncakt.ır. 

lst~klilerln gUn ve saatinde ma.'lnL 
!inde hnzır bulunacalt memunı nıu. 

racaAllan il!n olunur. (33602) 

1 
Osmanlı Bankasından: 

%.;> Eylül 910 tartblndo keşldo edilen 
"AİL1' SANDIGr,. plyang~ınun ne. 
tıı.~ld: 

ı ndet T.L. 1000 lık lknımlyo lzmir 
şubemiz mUştcrilerinden birine. • il. 

det T.L. 250 lik ikramiye Gıı.lata mer. 
kt'zlyle Beyo~lu, Ankara ve Bursa ftl. 
belerimlz mllşterllcrlne. G adet T.L. 
ıoo IOit ikramiye l3taııbul , .e TUrkl. 
yerleki diğer §ubelerimL:ı: mUştcrtlerL 
ne. :;:~ adet T.I ... 50 ilk ikramiye la 
ta:ıbııl vo TUrklyejeJd diğer ~ubc!Prl. 
ml:ı: mUşterllertne. l>O adet T.I,, 2::1 lik 
lkt'nmiye İstanbul ve Tllrklyt'dekl dL 
ğer §Ubelerimlz mUştcrllcrlne isnbct 
t~mlştlr. 

t:::::=::::::::::::mft::::::::::-.:::::J1: 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

8ermoves;: loo."'"O.ono Türk T...irası 
Sube ve A i;ınr. ~..tedi ~ 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktıranlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

,.-: 
l.lraıil Bankıısmaa kum"·tnılı ıre ihbarsız tasarruı tıcsaplnrında eo a.ı 

CiO ıırası bulunanlara senede • defq ~ekilecek kur'll Ue 9.§ağıdakJ 
plA.na &öre tkrnı:x:ıty• dağıtııacaktJr. 

• Aıtet ı.ooo IJnılık t .ooo Ura 
4 • 600 • Z.000 • 
4 • 2SO • J .000 • 

co • 100 • t.000 • 
ıoo • ı>O • 1>.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
lfiO • %0 • 8.~00 • 

Kiralık depolar 
Ankara caddesinde Orhanbey Han zemin katında ve makine 

yerleri istiyenlerin Vakıt Matbaası lda:-e memurlutruna müracaat 
etmeleri. 

.. #-ll!ll .. !ll ...... ~s11111 .. ı:mıı .. 1111111maıı:a .. m:ı~·2ı:m1111111!mıı .... m=1ıl!.!3S a - - . - mc>~ 

- Esham ve T nhv11fıt -

1 
E~~:'- Erznurum t5 

1~ı 
Merkez Bank:ısı peşin 108.-

1 Göz Hekimi ~ 
!t Dr. Murat R. Aydın si 
~!Beyoğlu Parmakknpı, imam H 
f!sokak No: 2. Tel: 41553 !: 
::Muayene •e her türlü gö1 1 .. . 1 
=:amel:yah hknra •çın pnr111111 :ı 
il H 
ıı:-~;:::::;::::.:.::.:mm 

DlKKA 1': Res:ıplanndakJ paralar bir ııc:no içinde 5'1 llmdan .,ng-ı 
dll~mlyenlere ikramiye çıktı~ takdirde % 20 tazlnalylo vcrtıccektır 
Kur'alar senede 4 de!n: ı EylOJ, ı Blrlnclkıtnun. ı Unrt •e ı Haziran 
tart:ııerınde c;ektıecektlr 

+Ait fi+k '**Fa W@Ffr 

:iahıbı ASIM u~ 

Umum neşriyatı idare eden: 

IM11C"WW##W1 NQZllSZW}+:411'.l&! 

Ba.,ıırt•Aı \rr VA/(11 Mcıthurısı 

Refik Al:met Srı·rn~il 


