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Reisicunıhurunıuz 
Dün Sovyetlerln yeni 
sefirini kabul buyurdu 

Hava Kurumu teşkilatı idare 
heyetleri d~n bir toplantı yaptılar 

Fas üzerinde 
çarpışan 

menfaatler 
Yazan : ASIM US 

Şehir Tiyatro-
1111da OJello 

temsili 
Arkadapmız Fikret 
Adilin tenkidi busiin 
'-tinci aayfamızda 

Hariciye Vekilimiz de kabul 
merasiminde hazır bulundu 

Aokan, 1 (A·A·) - SovyeUer Birliği tarafmdan Ankara bUyUk 
elçiliğine tayin edilmif olan ebelll)8 Vinogradof buıtın aaat 16 da 
mahaüs meraaimle Çankaya köş1'ilnf1 giderek Reisicumhur lamet İnö· 
nü tarafmdan kabul buyurulmuı ve itJmat mektubunu takdim etmif 
tir. Hariciye Vekili ŞUkrU Sara~ ojlu kabulde huır bulunnıuttur. • 

Ekaellna Vinogradof Çankaya •öttllndo, ıelirken ve giderken 
aakeıi bir müfreze tarafmdan sellınlllJlDUltTr· ' 

Başvekil Hatayda. tet-
kiklerine deva~ ediyor fo~a~d~a~~~~~~~a~~~~~~~ı=~=E~,~~=~~M~e=~=~~s=~=~~~~~=i=~='=~;•=i=m=~~~~;·;~~, 

Antakya. 3 ( \ .. \.) - Baş\'e~il Kırıkhan \'9 .Reybaniyeye hareket p o L o N y ADA Çe m be, l agn lnglliz 
tayyareleri 

Berlinle birlikte 
20 Alman şeh· 
rini bombaladı 

Doktor Refik Faydam. bu sabah etmiflerdlr· Şehrin bUtnn cacldele-
9 da, refakatlerinde Ticaret Veki- rfude toplanan halk, l&Y1ll miu- A lman - Sovyet B kal t L d 
U, vali, kumandan, parU müfett.ifl ffrlerimlzi COfkwı tezabGrlerle ıe. h UdUdUnda aşve e or • 
ve Hatay mebusları olduğu halde, M.mJ•m• ve alkıflamlflır· 

Nevyork Taycıiae eöre 

Akdeniz 
Bu kış muharebe 
sahnesı olacak 

AIMltlr~ 

Cumhurreisr 
·namzedi 

Vilki di or ki: 
ailihlanınut aleyhine 

dahi olaa 

ingiltareye derhal 
yardım edilmelidır 

( Y a.ıı11 ı ncıde) 

Amnikada Rıisicumlıur namzedi Vilki kındi namına 
l'f'OflOtando yapıyor 

~ .................................. 1----~ 
Ref~k Ahmet Sevengilin 
yanı romanı : 

PER·DENiN 
ARKASI 

Roman ve bildyelerinde İçtimai mevıulan 
meraklı vakalar ve dzib bir iishlbla tahlil ede~ 
Açlık ve Çıplaklar müellifinin en yeni eseri 

• lllllepta ............ .. 

Sovyet kıtaları luğundan istifa etti 
tahşit ediliyor yerine dahili emniyet 

Karpatlaraltı 
Rötenyaaında tahıidat 

batladı 
Lo11dra, 3 ( A.A.) - Londrada 

Polonya jstihbarat ajanqnın al· 
dıiı haberlere g&e, Bükfell aetea 
muhacirler. Po!on)·ada Alman· 
Sovyet hududunu tqkil eden Buğ 
ve San mnaklan boyunca Sovyet 
kıtalannın ~iitle halinde tahşit e
dilmiş olduğunu teyit etmektedir 
ler. 

nazın Endereon sepi 

Polonya ajanmım verdiği habe· 
re göre, bu muhacirler, Karpatlar 
altı Rütenyası hududu boyunca 
da, şimdi buna müşabih bir asker 
tahşidatı ba§}amış olduğunu ilAve 
etmektedirler. Burada, kuvvetli 
makineli cüzütamlar, onnanlaıda 
dzlendirilmiş bulunmaktadır. Kar 
patlarda bir Polonya su şehri olan 
Vorochta, tarı1darla ve motörHl kr 
taiarla doludur. Muhacirlerin aynı Çemberlayn'in yerine Başveklld 
ca teyit ettiğine göre, bir ~k Sav- Lord11 olan Anderson 

Alman tanareleri de 
dün Londraya homba 

attılar 

Nnyor~,. 3 <+t·l - lnıüiı 
tayyaıelerinın Berlin 'Ve etiler yir· 
mi §ehir üzerine yaptıklan va 
taamızlarma dair ıden raporlar 
bu sabahki Nevyork gazetelerinde 
büyük baaJıklarla intipr etmiftir, 
Bütün gazeteler lngiliz ~va kuv. 
vet1eriniıı Almanya içinde uzaklara 
nüfuı ederek 'petrol tesisatım ve 
fahrikalan bombaıdJmaıt ettikJc. 
rini bilhassa kaydeyltlnektedirler. • 

Londra, 3 ( A.A.) - Hava ne. 
zaretinden bugün ölleden sonra 
teblil edilmiştir: 

Kesif bulutlar ve fena rüyet 
§Utları lngiliz hava kuvvetlerinin 

'.(Dnnu Z irtddl) 
Yet ~törlü kıtalan, Kovno ve Vol <Y -. 
hynıa)'-a gönderilmekte ve burada· ====az=•=• ;• ;;

0
c;I ~-~yf~acta;;> = ========== 

~ ~~~t~1!:~~udu boyun· • • Günlerin P.,;nıleı;a: 

~~~u:!;.,,b!:: uf ammıza dair Harkası·n h•Lkı var 
~~aki propagandanın Sovyetler ill\ 
Ul~ginde fazlalaşmış bulunduiunU rauı Allaet 
teyıt eylemektedir. Söylendifine a , 1. 
ıö~. Sovyetıer birlifinin A1nW1· nJa&Çlll JIDll 
yaya gönderdfij eşya miktan azal· y 
ımştır. armki sayımızda 

• eeM Uaeleıhı bltbme imtl
lumlanaclu. alman mllftfWaJet 
Mlicell Jizcle an De Jlrml aram· 
c1lldır. a. m"nıebetle meialekette 
ldlltlr f..u,etlerlnla veda Dbe. 
tl mll•üa.., menaa oh17or- Son 

n nci Balkan oyunıanna yarm [~-=::: ~ S 
Kadıköy stadmda başlamyor ~·* 

Yunan kafilesi dün g ld" y 11•M11tnnüca1so1ar-1•-e 1 ugos- 711', olatu- Ba tarzda ....,..... 

1 1 d b •• b ' IQbhelelclnMMılfVelıflelwlÖ7 
av ar a ugun ekleniyor =...~-=.ı;-:...~t~ 

Wtıe- Tale.... ~ WJq 
rok mahrf ••11eMM ftldır. De· 
meli: Ol"70J' Jd lteı' kes UJdıdırf
Ba shlerl olnlllüfu tlODr& Nu
l'flCldla ~ lılr bn·koea dava.. 
amda verdi.il Hlanl hatir)uu. 
mü mlmHa olm117or. Malüm 18t 
hocıa efendi Jı:oeumdan tikf.Jet e
cfoa lılr bdmı dlalem .. Ona lıl9k 
• NIDll- Sara koeası gebnlf- s-. 
t1lnl mldalaa efmlt. Ona ela -..ıs· 
imi ftl'!' 'demlt- Meler N ....... 
i1tocıuua kamı davuma ooıe;-· 
dikkatle takip edlJ'orm• _. 
~rlne bocaya: ''A)'ol. .- .-1 
hitdmDk edlronaa!' a. lıanJa. 
~ do koeama ...... • ftr-
cllaf" cllJe ......... ......... 
Becıa bil defa .ı. -- ... ere• ve 1ıhu da ....,., "Kancıimı 
..a. • ...._ wrr' tlJe ee\ap 
••ı• ~BVXCAYI 
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'? - VAXJT 4 BlRt:XCITEŞR~ rnıo 

1 Hadiseler arasında 1 ı 2:.~ı~.4:rl~.~~ 1 Jaooa:ava ı 
Y b ·d I · ı na;,·ekaıet tarafından bu ~abah Amerıka• a ancı 1 60 OJI er neş:edilen bir tebliğ. c;örçil .kabi· 

ne.:;ınde bazı makamlarda bır de· a m h taç 
Umumi harpten sonra A\-rupa- ğ!~ik~ığ!n yapılmı-;o oldu~unu bil· Y U 

\"I saran buhranlar arasında bir dırmı~tır. 
;deoloji mUcadelesi başladı. Bol~- Değişiklikler, şu !;urctle hülas.1 
vizm hariç olarak bu ideolojiler olunabilir: 

Amerikanın ambargosu 
arttıkça 

ıngiltere ıle tıcaret 
genışh yecek 

ıptida her memleket için dahili bi: Sabık ba}\"e!dl Ne\ il Çember 
mesele idi. Her memleketin idaresı !ayn, b, cki'.let lortluğımdan isti 
başında olanlar kendi rejimlerini fa etmiş ·e ye:'İlle, şimdiye kadar 
J.{Uya ilmi usuller ile izah etmek ve dahili emnivet nazırı bulunan Siı 
kendi efkarı umumiyelerine hu John Andcrson tayin olunmu5tur. 
usullerin doğruluğunu gö. tennek İa~e nazın Hcrbc~t ~Iorri~n. da 
için bir ideo!oji yarattılar: ltalya.. hili emniyet nazırlığına gcti:'ilmif, • I.nııclıa .. 1 ( .tl.A.) - üç ta_ 
da faşızm, Almanyada nasyonal tir. raflı paklın nazizme kar~ı mü· 
sosyalizm bu suretle çıktı. Tediyat kontrolorü \'ikont Cran eadclcsinde Amerikanın Jngilte. 

t.k borne, Vikqpt. Caldccoto'ııun ye reye .vardımını za,•ıflalaca:hna 
Fakat aradan zaman geç 1 ·çc. rine dominvonl::r nazırı olmuştur · J ~ 

bu ideolojiler kendi hudu~ları İç<'. Vikont Caİd<.>eotc ı"c, jc;tifa etmı; bilakis artması günden gilru.! 
risinde taraftarlarını çogalttıkça olan Lord He\ artın Jıakimler heye tebarilz etmekte ''c Utah ayan 
bu defa mevkilerini kuvvetlendir. ti şefi Jortluğuna getirilmiştir. . azası B. mngin Amerikanın 
mek için hariçte muvaffakiyet ça- Yeni iase nazırı ~imdiye kadar İngiltereye doğrudan dosnıya 
releri aramağa başladılar. Bundan ticaret naiırı olan .\~1drc\' Duncar. mali yardımda bulunmnsr hnk· 
dolayı da ipti?~larmda her mem. dır. Omm yerine ticaret nazırlığm::ı kındaki teklifı Amerika efkarı 
!eket için dnhıh mesele olan ya. da yüzl>aşı Oli,•er Lytte!ton tayir umumiyesindc görülen terakki. 
bancı ideolojiler beynelmilel birer olu"'ffiU!Stur. · b' · .. 1 1 ı • kk' · · Jd ı '"' . nın ır ıı;:ıre.ı o ara< te.a ı e· 
mesele şcklını a ı. spanya dahili N.,kıı·~·e nazın Sir John Reı"th. 

d b .... J dilmekledir. 
harbi esnasın a unun en bariz nafia \'e inc:aat nazırlığına getiirl · ı· · Ö"du"k v Jan_ on~·nnm iktısadi vaziyette 
mısa ını g • · mi tir. Bu yeni nazırın \'azifeleri. " 
Şimdi A\Tupanın harp sahnele- ile;dc nc5redilecek bir deklarasyon yapılacak bir tetkik iki esaslı 

rinde karadan, denizden, ha\'adan la tesbit olunacaktır. Sir Joh:ı noktayı meydana koymaktadır. 
harp hareketleri de\'am ederken · Reithden açıl3n nakliye nazırlığına Bunlardan bh incisi harbe de· 
bir taraftan da ideoloji mücadele. ise. yarbay ~loare Brabazen tayin vam için !izim olan maddelerin 
!eri oluyor. İstilacı devletler göz edilmiştir. tedariki için Japonynnın ne de· 
koydukları memleketler üzerine Başvekil Çörçil. maliye naz1:1 r eceye kadar Amerikaya tiı.bi 
h3rekete ge~ezden evvel kendi Sir Kingsle~· Vud ile mesai nazrrı oldugu. ikincisi de Amerika 
ideolojilerini yaymağa çalışıyorlar. Emet Bevini, harp kabinesine gir kaynaklarının bir kısmını Pasi. 
Bundan dolayı Hitlerizm rejiminin meğe davet etmiştir. Bu suretle fik müdnfnasrna t.a.hsis etmek 
istinad ettiği iktısadi otarşi siste. harp kabinc5i azalarının adedi, al· mecburiyetinde. kalırsa bu hal 
mi, Avrupa Monrocsi prensibi, ırk tıdan yediye çıkmı~tır. Harp kab: 1ngiltereye yapmakta olduğu ih 
\C hayat sahası nazariyeleri ile nesinin diğer azaları , Çörçil. lord 
ltalyan faşizminin genç millet ve Halifaks. Greenvud, Atli ve lort racntı unltmayacağıdır. 
hayat sahası, ırk nazariyeleri, Bca\'erbrook'dır. Çi.!nl:ü evvelce Japonyaya gön 
otarşi sistemi propaganda faaliyet- Ç..embcrlaynlıı Çörı;lle mc~ttubn derilmt'si mukarrer '1ftlunan 
!erine kermi ,·ermiş bulunuyorlar. Londra, 3 OLA.) - Ç.cmber- malların hepsi lngiltcreye sev-

layn başvekile gönderdiği aşağıda. · 
Bütün bu ideolojilerden maksat ki mektupla istifa kararında oldu. kedilccektir. Japon tıcarctine 

totaliter devletlerin istila emelle- ğunu bildirmiştir: Amerikanın \'aziyet edeceği am 
rindeki mMdi menfaat gayesini Aziz Vintson'um. bargo arttıkça İngiltere ile ya. 
örtmektir. GQva Alman ve İtalyan Ameliyattan aitı hafta sonra pılacak ticaretin har.mi de o nis· 
askerlerine sadece bir rejim men. Londraya döııdüğuın znman, ça- bette artacaktır. 
faati için değil de insanlıi:,rxn yük.. h~a kabiliyetimi bana yapabile. Financial Nevin Japonya ik· 
selmesini istihdaf eden fikirler için ceg;·ınız· her mu"racaate ce,·ap \'ere.. --.1.w · ·kl · ı t" · .:ı. tısodi vcziycti hr.kkında ycu.wgı 
ölüme gıtti · erı mnaa mı vennt:A- cek ''azi,·cte gelince\.'e kadar tcdri-
. B ·· ı · k nd'l · "rn l J bir tetkik makalesinde Amc· tır. u rc11m erı ·c ı enne 0 e c cen artırabilmcği ümid ediyordum. 

yapan memleketlerin de Al~~n ve Maalesef, bu ümidim tahakh-uk et. rilrnnm Japonyaya yaptığı ilı. 
Italyan zaferlerinden gfıya ıstıfade mcıniş ve her ameliyattan sonra racatın ehemmiyeti ve Japon · 
edeceklerini göstemıektir. ekseriya rnkubulan tali derecede yanın ne dereceye kadar Ame -

Fakat Almanya ve ltalya milli zorluklarla bir harp zamanının a. rikaya tabi bulunduğu tebariiz 
.;yasetlerini her vakit ideolojileri. normal gerginliği kendisini zaruri ettirilmektedir. 
nin gösterdiği istikamette yürüte. olarak hissettirmi~tir .. Döndüvkgüm- Mesela, Japonyanın ihtiyacı 
mı·~·orlar·, harpte kendilerine '-'ar- denbcri. sıhhi vazıyctımde ço • sa. . . .,,,_.:ı 

J J ı;..1 -·'· b ı d b' l olan harp malzemcsının y\UoUc 
dlm temin etmek idıı sağa veya c.ul 'unu u muşsa a, ır ıarp 

)' k b" · ~- · · ı ı 70 i son senelerde Amerikadan ola inhiraflar yapıyorlar. Hatta a ıncsı cuası ıçın esas ı o an va. 
bazan ideolojilerinin tamtersi olan zifeleri daha uzun müddet geçme- ithal edilmiştir. 1939 senesine 
yollara bile gidiyorlar. Mesela t. den hakkile ifa edebileceğimi um. ait rakamlar şunlnrdır: 
talya Habeşistan harbini açarken muyorum. Japonyanın yaptığı ithalatın 
ırk nazariyesine istinad etmişti; Bu şartlar içinde sizden milletin 
bu defa Japonya ile akdettiği itti. menfaati namına bagünkü mesuli. 100 de 30 undan faz.lası Amc -
fak ile bu nazariyenin aksine gitti. yetlerimden affedilmekliğimi ve is- rikadan yüzde 12 si de Kan.ada 
Almanyada Hitlcr iş başına geçti- tifamm kabul buyurulmak üzere ve 1ngiltcrcdendir. 
~i gündenberi mütemadiyen oolşe. Krala tevdi edilme ini ricaya mec. 193S de Japonyanm ithal et. 
vizm düşmanı göründügü halde har buriyet his.c:ediyorum. tiği hurda demirlerin yüzde 80 
bin bac:ında Sovyetlerden yardım HükO.metinizin teşekkülünden. ila flO nı Amerikndan getirtil -
gorebilmek için Moskov~ JıükQ. beri hakkımda gösterdiğiniz hara. miştir. Şimdi ise Amerika hur. 
met'. ı"le anlasmak mechuri .... etinde retli muamele ve llıtufkfırhğı tak-

- J • v 'd · da demire ambargo koymu~tur. 
ka~dı. Yine Bitler Yahudi düş. dır etmekte o!dugumu \'e ı arenız 
mantığını ırk nazatiyesine istinad altında bu memleketin müttefikle. Bir memleketin hurda demir 
ettirmiş iken bu defa o da sarı ır. ri ile birlikte, Avrupanın biiyük stokları tnbii olarak o memıe • 
kın mümessili olan Japonya ile bir kısmını esaretten her halde ketin sanayi kudreline tabidir. 
ittifak akdetti. farksız bir hale sokan \•ah~et km·- S:ı.nayiciHg~i "-'eni olan Ja1>0nya 

vetlerini mağlup etmeğc mU\·affak J 

Tarihin mi allerine göre dünya
yı aldatacak insanlar zaman za. 
man çıkmıstır; fakat bütün dün. 
yayı uzun ~aman aldatabilen kim
se göriılmemi~tir. Hakikatler bir 
zaman gizli kalsa bile nihayet 
meydana çıkar. 
Yabancı ideo1ojilerin artık bu 

defa bütün çıplaklığı ile küçük 
milletleri silahsız esir edebilmek 
gayesine matuf olan foyaları mey. 
dana çıkmıştır. · A. 

Vilki diyor ki : 
Flcı cla11d, 3 ( A.A.) - Cumhu. 

rint partisinin reisicumhur nam
zedi Vılki, Kleveland'da söylediği 
bir seçim nutkunda. ''Amerikayı 
ulh ıçinde muhafaza etmek., az. 

mini tekrarlamı~tır. 

olacağına sarsılmaz itimadım bu. da hurda demir stoku azdır. 
lundu&runu bildirmek isterim. Bu da Amerikanın vazettiği 

Ç b ı . . · ambargonun ne derece Japon 
em er ayn . partısının harp imnlfıtma halt'! getirdiğini 
reisliğinden çekildi gösterir. 

Londra, 3 (A·A·) - Çcmberlay~ Demir \'C çelikten mamul bir 
nin muhafaznkfır parti.si reisliğin· çok maliar da Amcrikadan Ja. 
den istifa cUlği ho.ber vl'rilmekte· ponyaya gönderilmekte idi. B u 
d.ir. B. Çcmborlaynin bu kararını · t d 
bildiren mektup yakm<la içtlmaa tıcare e ambargoya tiLbi olur 
davet <'dilecek olan muhafazak!r sa bu cins mallar da İngiltere· 
partiye mensup pnrlmô.ento azala - ye se,·kedileook ve daha ucuza 
rmrn, parti refoliğine namzet gös. mal edileceklerdir. 
terllenlcrin, ve ııartinin milli te· 
şekkUl krn komitesi azalnrmtn hu
susi toplantısında okunacaktır- Top 
lantıdıı mUte:ıkiben reis intihap e
dilecektir· 

Prcss Aınıocition'a nnzıırnn, S. 
Çörçilin intihabr muhakkaktır. 
İstifa Almanları aliikadar etmiyor 

Uerlln, 3 CA·A·) - D.N.B. bildi. 
ıiyor: 

Alman siyasi mııhfillcrinde Jngi· 
liz knbinesjnde yapılan değişiklllc· 
ler l:irns"~i hayrete dilıı~h'memiş
Ur. 

Japoııyanın petrol vaziyeti de 
müsait değildir. Japo:1ynnın is. 
tihlfı.k <'ttiği benzinin beşte dör 
dil ithal eidlmekte ve bu mik • 
tarın üçte ikisi Amcrikadıın ge. 
tirtilmekte idi. 
Şimdiye kadar ambargo yal· 

nız tayyare benzinine aitti. Fa. 
kat Amerika bütiin petrol mfür 
takatının ihracatını kısa bir 
ihbara tabi olarak kesebilir. 

italya 
Harbe girdigindenberı 

214 tayyare · 
l<aybetti 

İngiliz tayyareleri 
Eylillde 32 Ita lyan 

üssünü ~iddetle 
bomhaladı 

Londret, S ( A.ıL) - Deyli 
Telgraf gazetesinin Ifahire mu. 
habiri yazıyor: 

hlusoliııinin do,ğu Afrikodakı 
ana üslerinin mi.istemir bir su· 
rette yıpranması eylül ayı zar. 
fmda. pek ziyade t'ht'mmiyet bul 
muştur. Bugün umumi karar· 
gah:n büyiik haritasını tetkik 
ettim. Haritanııı iiz.crinc çakıl • 
mış oian kırmızı başlıklı ~~2 çi· 
vi, J ngiliz tayyarelerin in şiddet 
le dövdüğü ~2 askeri üsle hava 
üssünü ı;östcrmcktedir. 

Filolarımız. savısız keşif u.. 
çuşları haricinde· büyük mikyas 
ta 66 baskın yapmıştır. ltalya· 
nın Şap denizinde başlıca lima. 
nı olan Assab üzerine on akın 
yapılmış ve limanı mermi yağ· 
munına tutan bu akınlar esna.. 
smd1 gemiler batırılmt§. tayya· 
reler yak1lmı~. kışlalar tahrip 

<"dilmis. benzin depolarına ateş 
verilmiş VL' haıı.garlnr. hasara 
uğratılmıştır. 

Bundan sonra yedi akına uğ~ 
rayan ve hayati ehemmiyeti 
haiz Gura haYa meydanı ve dör 
der baskına maruz kal:ın Kas· 
sala ve Asmara gelir. 

Afrika heyeti umumiycsi iti. 
barile alınınca. l\1usolini eylül 
ayı zarfında muhakkak olarak 
57 ve muhtPrnel olarak da 44 
tayyare kaybetmiştir. Bu ra· 
kamlar lt.alyanın har~ girdiği 
gün.denberi kaybettiği muhak . 
k[t1{ zayiatı 214 e ve muhtemel 
zayiatı da 121 e iblağ etmekte -
dir. 

HabC!1istanın her tar:ı.fnida 
tüten yangın dumanları ve alt. 
nan hava fotoğrafl arı lta lyan -

. ı~~ı~ y!-:rin~~ k.,,onm~~ıxi~kan~ız 
malzeme ve yedek parça zayıa. 
tını göstermektedir. 

Zira harbin bidayetindenbe -
rl İtalyan doğu Afrikasma bir 

·tek obüs \'e bir tek benzin va. 
r ili girmemiştir. Ve İngiliz do· 
nanması denizlere hakim olduk. 
ça d a girmiyccektir. 

Fas üzerinde çar
pışan menfaatler 

(Baş tarafı 1 incide) 
~imdiki lı altlc hpanyan ın lngil· 

te re ale'\ hine harbe mi\dah.alc cde
cci;inc dair bir emare görUnmU· 
yor· Bunun it in gerek Bc rlln<lo ,.c 
ger ek Rcmad a İspanya hakkmda'ld 
neşril'at çok lhti~·atlı bir tanda ya. 
prhyor. Almanynnm İspanya t op
ralı.Jarından ordularını geçirerek 
Cehcliittarıktan A frilm~·a a~nuı.sı 
mrslı-sinc ı;clin r<', l\fıırcşal Fnuı· 
ko bunu da kolay kolay hoş 11;<>rc· 
mcz. Zira bu 5ekildc Fasa ~irecek 
olan ,\ lmıı n onlu!!u nun Jılr ıl nha. o. 
mdaıı c:ıkma.o;ına lhtiıııal ,·erilemez· 

Almanya cncke Jıay:ıt sahası o· 
larak A' rupnyı kf'ndlnc n~·m~·or, 
Afrika,· ı d:ı bir Akdeniz de\ lrtl o· 
lan Hnİyn~·n hımlu~·orclu, ş!mıli i o 
A ,·rupa glhi \lHlrııh:lr bcrı.b~r Af· 
riknnın ela niifıız mmtnl<olarma 
t:ık6i.mi fikri ortayıı ı:ıtmıı<ı: gcirU. 
nü~·or· 

Alııt:ıın a hrniiz f nı:ilf<'re:\'i mnğ
Ji'ıp C'fmerlrıı ial('plc>rl ile t~rı:ınya 
~ihi cJo.,tJ:ınnı \'c it.alnı ~bl mlit· 
tcfiJ.:k~rini !.ılmıa~a h:ışlar~41 ıııu• 

:ı:afftr o:ılıığn f:ıt.ılirdc ne olacağı 
tahmin ohmalıilir. 

\·ı.ki, icabedcn mudafaa ledbir
Jerının aJınma'mu talep etmiş ve 
Am,.1 ika Bırlc-;ik Devlet~erinin si. 
la'1lanma,1 aleyhine dah~ ol a ln
g•ltercye yardımı gar~ntı .eylemiş_ 
tir. \'ilki. Amerika Bırleş1k De,·
ktlc.rı ile Kanadanın rnüdafaa:::ı1:1ın 
koordıııa ,vonu , e Latin Amerıka 
ılc cl,onom k i~bir.iğı lehinde oldu. 
··unu soylemı ,tir. 

. İngiliz hilkümctinin bilhassa drş 
sıyn~ctinde hiç bir dcği§ikllk bek. 

Bu suretle de tasfiyelıane!er 
w Mu.,solini'nin hu ,·;11i.~·ctt 

meselesi doJar. Genişletilmesi . 

.' ~.:-i. ahl.,rın müdafaa hazır
lı\ a .. mda \f'" c,,ıkm·~ olduJhımı 

,, , ven Yıl!,ı, Amerik:ılılann, 
" azİrla· ı • .:ı a kad:ır y .... ııi enter. 
r ı.yo.uıl h:ı1ı ,elcr ı temcciik'erini, 
·;,,e ctm';llr. 

----o~-

Tarror ağır hasta 
l\a/kü/a, 3 ( A./t.ı - Bobrel,le. 

rı~d"n mu tarip o an I iind şairi 
"ir Habı:ıdrar nth Ta"O"c ~n de
rt>ee zafiyet ıçindedır. 

lenmt'mcktedır. 
Berlln mahfilleri lngiliz lmbinc· 

sind<.>ki tebeddUllcrin hiç bir su· 
:et:' Alman~ ayı nliı.kadar clmedi
gını beyun t'tmckte>dirler. 

Dikili ve Bergamada 
zelz-.Ie ol -:lu 

fw.ir, 3 fA.A.J - Eweiki gece 
c:a:ıt 20.3~ da Dıkilidc 4 c:aııiye 
c;üren h:f f 'e l 1 anı Ye süren c;id 

! ..... -elı•1" ı · ' · d .. t 1 ı."ı ~ ....... o. mu.tu . ecrga. 
mada da bı'. dak•ka 'C mütea!\i. 
be1 dört c;."'111,·e c:u"cn orta ~idc!ette 
iki, Foçnda ela ş•malclen c"nııha 
doğru 5 ~aniye ~uren şiddctlı ı.~r 
zelzele olm~~tur. 

ı;;imdiılrn ıliit-üıınw!ıi t.ıbiiılir· Yine 
ne teşebbüs edilen tasfiye sa· bu nf.i~·rt dlkl,atc nlınırsn l ta l.ra
nayii Japonynda çok inkişaf et. nm ~im:ıl lıııılı ı flımnd:ı ~·nptığı talı. 
miş de~.Jldir. Fakat Amerika., ldmnlın mımnsr nnlası!rr. 
mai:cinelerin ihrneını meneder - Jlıı mlina!'it'heflc su no"1ııyT da 
se tn~fiye sannyiinin terakki kayıleılrlim: .'\frikaıla' i Fran rı 
ve ıslahını tahakkuk cttirn1ek müstrmlel\l'IC'rintlr ı\lın:myn, y:ı
son derece miişkül olacaktır. lmt lt'llyn:n., i~maı m:ı u~rnnınk 

Pamuk ve fosfatın için de. l;orl.uo;u;ı. in Grr."'r:ıl flii c:oı tarafı· 
Japonya Amcrik1ya tfıbid=r. ııa 1•11 ''\'f'Hi f<'ma~ lillt-r h:ısl:tmıo;;

tır; hillın<;s:ı hıı tcm:n ıil Fr:ııısu 

Birkaç senedir Çine kıırı-ı l':Nnıl:ı ı.:ii:r. <':lrjım"l.t:ıclıı·. E~cr 
va•,tı•;ı mulınrebcdt' imtihnıı c;f'n<'r:ıl ılii Gol t:ırnrtnrl:ırı ;ı.·nt;m 
gc~ir:n Japonvn C'r!liıı.ı:t·on ne·. :ıi r :rıım~nı1:ı \:ı1ivrtc> ı iıl:im olur. 

t
. 1 .. hi t~ 1 t \'C k' w t l.ı~.,a mı!t\ "I' ılf'\'ll'tl"ılnln c ... :ır· 
ıce erını Prc> mi' t e · ıgı . • • . . • liıflf!rıl;!:ın .\frllmva ı.';\'~mı•l< ıılıını· 

para c::ı.kara~ak ~ıalı \"~7.!yetının l ıuıı J·ıı wı' , .. ,ı:I'~ ı •li lıil ' :ı1:ı ıı;:;rn
ıktısadı ''aı.ıyetınclen ıyı c,lma · 111a<11 l!ı:i ııa!i , .ırılır· 
dığtnı gös•rrmckt,.di r. A$1M l'S 

- ----- -
- -

İngi liz ~!!!~ı~~!"~~!; j 
dün geceki harekatına halel ,·er
miştir. Bunun!a beraber filolar AI 
manyada \'C Almanyanm işgali al. 
tındaki araııde kfün askeri hedef. 
lere taarruzlarına c1c,·am ctmiıler. 
dir. Taarruza uğrayan hedefler a
aEmda Stettin. Haml>urg \'!? Bott 
rop'da petrol tesisatile, Essen'de
ki Krupp fabrikası, Kolonyada 
man~andız gan, Hamm Cİ\'annra 
bir demirYolu birle,mc noktası ve 
bazı <lü~İnan ha,:a meydanları 
vardır. 

Hamburg ve Vilhclmsha\'cn rıh. 
tımlarıle Am terdam Rotterdam 
Anvers, Fkssıngue, Osteııde. Ca 
lais. Cherb•ourg ve Guessant li. 
manlan ve bu limanlarda bulunan 
gemiler de bombardıman edilmiş· 
tir. 

Dün sahil km~•etlcrine mensup 
bir Bleııheim tayyaremiz, ka!ilele. 
r imizden biri üzerine muvaffaki
yetsiz hücumda bulunan bir dü~ 
man tayyare:ıini tahrip eylemişti~. 

l ki tayyaremiı tislerine dönme. 
miştir. 

Londrrı, 3 ( A.A.J - Salıyı çar
şambaya bağlı~-an gece zarfında 
Berlin i.ızerıııc yapılmıs olan akın. 
!ara iştirak eden bır lngiliı pilotu, 
şehrin şimali garbisinde bulunan 
bir elektrik fabrikası üzerine ya- ı 
pılan hücumları şöyle anlatmakta. 
dır: 
Bombardımana so:ı derece mü· 

sait bir gece idi. Fakat. belki de 
avcılarla iş birliği yapmakta olan 
mühim projektör grupları mevcut 1 
bulunmakta idı. Bir noktada 15 
kadar projektör bizi durdurdu. 

!\ laamarih a,·cı'a:-a te~aduf et. , 
meksizin projektiirlerin hüzmele
rinden kurtulma~a muvaffak ol. 
duk ,.e bombalarımızı attık. Arka 
top.;umuz dört şıddetli infilak 
saymıştır. ı' 

Sterkrade tabrikası üzerine yap. 
mış olduğu hüclınlU anlatan diğeı 1 
bir pilot ~unları söylemektedir: 
Yangın bombalarımızı attığı. 

mıı zaman yangın esasen bütün 
~iddeti.e hı.iklim sürmekte idi. Uç 
dört da~dka sonra ~iiksek infilak1

1 

bombalarımızı attığımız zaman in
filaklar hmule gelmiştir. Avdet et. 
mek üzere bulunurken di~cr bir 
tayyare hamulcsini attı. Topçu
muz bunların palladıklarım mü. 
şahede etmiştir. Yangınların ~id
dcti arttı ve biz yüz kilometre ka. 
dar uzaklastığımıı: zaman alevler 
~iddet!e yükselmekte ve in{il~ar 
da devam eylemekte idi. 

Londra, 3 ( A.A.) - Hava w 
emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Dün ak52111 erken, düşm:ın tay
yareleri, Susex kontluğu sahilinde 
bir şehir üzerine bombalar atınır 
!ardır. Bazı evler ,·e dükkanlar ha· 
sara uğramı5tır.Bikaç ölü ve yaah 
vardır. 

Dün, ceman 10 düşman tan-are· 
si dü~ürülmüştiir. Bunlardan bir 
tanesi hava dafi bataryaları, 9 ta 
nesi de avcılar tarafından düşürül· 
mtiştür. 

E\'\'elki gün, ı;ece yarısından 
evvel, ha,·a dafi b:ıtarynları W.ra 
fından bir düşman bombardıman 
tayyare inin düşiirülmüş bulun· 
duğu \'e pazartesi günü öğledeı. 
ronra hava dafi bataryaları tarafın 
dan Suc;sex üzerinde iki dü~marı 
tayyaresi tahrip edildiği 11abit ol· 
muştur. 

Londra, 3 (A·A·) - İngiliz hL 
\ 'a. ve dahili em.niyet nezaretleri 
tebliği: 

Bugün dü§man münferit tayya
relerle muhtelif hlicumlar yapmış· 
tır. Saat t 7 ye kadar gelen rapor
lar Londrıının bazı mahallelerine 
gelişi gUzel bombalar atıldığım vo 
muhtelif evlerin yıkıldığını göster. 
mektedlr· Zarnnn aığr olm:ıdığı 
tahmin edilmektedir. 

Tavmis vadisinde Essen Kent ve 
Conı;uailles'de muhtC'lif ~okt.alar
da bombalar düşmüşse de ciddi 
hiç bir hasnr olmamL5!Jr. Bu mm
taka.ların hiç birinde ölü yoktur. 

~li:ilands'da bir şehre ve yine 
aynı mmtakada diğer kliçUk bir 
şehirde bir kaçı öHim derecesinde 
olan muhtelif yaralılar vardır. Bu 
şehirlerde P.\·lor ~·ıkılmıştır. Baş
kaca hasnr azdır. Bir trene mitraL 
yözle hticıım crlilmi~ \'C bir kaç ki· 
şi yaralanmıştır. 

.:\Iilnfcrit ııç:m bir diiııman tay • 
yarcsi, o!Aldra civnrındnki kontluk 
l:ırdnn birinde bulunan bir şehre 
bomba ve mitralyözlcıle hücum 
edeı-ek bir kı:ç klı:ıinin ölmesine bir 
kaç ~inin de ağır ynraln.nmasma 
sebep olmnşsa d:ı bu dii3man tay
yaresi dü~üriHmüştür· 

T a l'ihçi Emin Ali hir 
kaza geçirdi 

1916 nıımnrah taksi otomobili 
}.nkara c:ıddcsindcn gl'çc>rkcn eski 
tnrlh ho.:-alarından I<:nıin J\ayc 
~arpmış ,.e yr.re ~·u\•nrlnmıştır 

Bay Emlıı .\ li haygın bir halele 
hastane~ e kald:nlmıştır. \'Ucudun. 
da ya:a yoktur· 

iktisat Vekili 
Trabzonda 

IUze, 8 (A·A·) - tkt.mat Vekili 
Hüsnü Çakır dün akşain Hopadan 
vapurla şehrimize gelmiş vallm!s 
ve mebuslarunız başta olduğu hal
de hüktimet erkanı parti ve bele
diye reisi ve azaları tarafmdan va
purda istikbal edil.ıblştir. 

1khsat Vekili belediyede kendini 
zlynret eden bir çok Rizeliler ve 
memurlarla memleket iştcrl hak.. 
kında görilşmilş ve vaktin geç ol
masına rağmc~ şehrin muhtelif 
yerlerini geıdlkten sonra. belediye 
tarafından "Şereflerine verilen zi • 
yafettc bulunmuştur. 

lktıs:ı.t vekilimiz Ege \'8.purilo 
sabahleyin saat 7 de Trabzona git• 
m!şUr. 

ispanya harbe 
gırmıyor 

ispanya dahiliye nazırı 
bugün Romadan 

ayrılacak 

Roma, S ( A.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

İspanya dahiliye nazırı B. 
Serrano Suner, cumartesi günil 
Romadan ayrı!acaktır. Nazırın 
resmi ziyareti dün nihayet bul· 
muştur. 

Roma, 3 (A.A.) - D. K B.: 
İspanya dahiliye nazırı B. 

Serr ano Swıerin hareketinin te . 
bir edildiği lıa~r alınmıştır. 

Nazırın cuma günü hareket 
ctmeei muhtemeldir. 

İtalyan salahiyettar ma.lıafi· 
linin bildirdiğine göre. tarihi 
kati surette tesbit edilmemiş o. 
lan B. Suuerin hareketi :siya!i 
sebeplerden dolnyı tehir edil" 
mcmiştir. 

Mrıdrit, S ( A .• -1.) - Ispanyol 
kaynaklarından Berline çekilen 
telgraflar, İspanyanın harbe iş. 
tir ak etmiyeceği hakkındaki nok 
tai nazarı kaydetmeye devam 
ediyorlar. 

Costaricı. gibi bazt n1erkezi 
Amerika mcmleketleriniıl Ruz· 
velttcn general Franko nezdln • 
de ! spanyanm harbe girmeme • 
si i~in müdahale etmesi talebi. 
nin, general Frankonun kendi 
isteğilc harbin dışmda bulun • 
ması sebebile iki fikrin mü,·azi 
bulunduğuna işaret edilnıe!tlP 
dir. 

Amiral Musilier' ın 
hitabesı 

Londra, 3 ( A.A.) - Iliir Frnn· 
sa donanması kumandanı amiral 
Muselier, radyo ile b(ıtün düm·ay3 
hitaben söylemiş olduğu ~özl~rck, 
eski !imiri olan amiral Darlanı 
''Donanmasını Fransamn te,Jimını 
imza etmiş olanların emrınc \'er 
miş oldUb'U için en muazzam lll.ı:~ 
yı i~lemiş o'an bir fımir olnı:ıkl. 
itham etmektedir. Amiral Mu~fr 
er sözlerine şöyle de,·am ctmi~tir. 

Tarihte daima \'erdün kahra· 
maru olarak kalacağını zannrt:i 
ğim mareşal Petcn hükumetinin 
harekatı haJ<lrmda 'ildıre k"=.Jı 
en kati bir ketumiyeti ınuh<ıf;lz,ı 
ettim. Fakat Da!.-arda huı F:aı .. a 
donanmasının \'L' m~rc~a: Fuşur, 
torunu iizeriııe ateş açmak em ını 
verdiğinden \'C birçok ,·atanp ·rver 
lci gayrimeşru bir surdtc muha 
keme a'tına aldırd:ğınd3nbm. 
kendimi söz söylemeğe m:;cbur •o 
rürorum. Neler \"C)a c:ubayl:mmı,ı 
bir cçncbi de\ lele satılmı~ o!dvı!ır 
nu \'cya mc:nleketlerıne karcı ha 
reket etmekte olduklarını diın) a 
da kim~e i:,bat edemez. lJa!,a·a 
gönderilmiş olan gemilerle mlt~Pt 
tebatına Fransızlara karşr :-te~ 
açmamak için emir veri?mi;;.li. 1'a 
t il olmaktan ise zulüm a:tında <>ıil 
meği tercih ederiz. 

Nevyork T aymise 
göre 
(Baş tarafı ı incide) 

kudretinden fazla bir §~ye rn. 
zum olduğunu göstermekted~r. 
Hava kudreti, lngiltcre şöyle 
dursun, Maltayı dahi felce u~ 
ratamadı. 

Gazete, şunları ila,·c ediyor: 
Akdenizde muharebe, t'ğer 

başlarsa, Hitlerin İngilterc.vi 
mağlup ctmcl< için :rarılıma ih. 
tiyacı olduğunu gcslcr"n bir ı 
tirnf olac;ıktır. 

r 



işaretler: ---

Velilerin inkılapçı 
mektepteki rolü 

Mektepler yeni clcrs yılma. lıa.,. 
Ja.ı~cn Ma.nrif Ycklll lfasan Ali 1.'ü.· 
r.el arkadaşnnız Aıık:ırn rodyosu.n· 
da gerçel.iu dcğr.rli, sosyal, poli .. 
tık, \e pedagojik bir takım dava.. 
lan te§lih e<leJl bir hitabede bulun· 
do. Mekfoplcrin dC'nm ba;,Jıulığı ilk 
~ünün böyle bir hitabe ilo b3'1a· 
masnu C\'\"Cla mcmnunI~·ctlo kar .. 
ttladığmuzı so;r!cmck Jiizımdır· 
H&tti ba.nn. kalır t\ her "<:'ne mek· 
teplcrin n~ıldığı ilk ı;iin mektep 
'e maarif ba~Tnmr, <'ehıılcfo kar;,ı 
açılım büyük miıe:ıdclcnln mnkıı.d
des gilnU ol:ı.rak 1.-ııtlulnnmnlıdır· 

Bunun ... ın cins fa) daJ:ın \'ar. 
dır· mr ılcf:ı bu:;iin m:ı:ı.rlr elanı.· 

1, <'ehaletlr. mücadelenin mctodlıı· 
n, prenFOfplcrl biitlln ne lr 'a.sıta
lan ile tchr:ı.rl:ınır· Cund:ın sonra 
me'kteplerdc yeni ~"len, ;rnnl cc. 
hıılctle milc:ııleh_·~·r. ntıln.n ;:cnç 
snıplnn bitibirlt'rino tnl\dim olu· 
nur· nu mn.arlf \"e mektep hayra· 
mm da ç-ocu'• 'elli "ri ılc mckt ep
lcrde ~·apılıın mcrn"imıle h:ızır bu. 
hınur· ~ö.., lcn<'n r;ij1Jcrl dinler, hn· 
lıisa 'atPndnc:l:ırl:ı mcı.trp nrasın· 
dııki irtib t, ~ nni rn:ınrif da\'D ın
cla de\ let, l:oc:ı, ı:ocuk, '<'li hir sn.f. 
ta olclnı:;nnu dıı1ı:ı tıtıurlu bir şc· 
kilıtc- idrak cdrr· 

:Haı.nn Ali 1 llrelin hu ene pek 
;:ilzcl i?:!lh cttPi tarr.dn meseleler 
konuşulur· Unhn dof;ru unu sör. 
l .. mck Ulmt gelirse lıizdo mcl<tep
l<'rlıı r.c;ılclıKı giln t ltili lıitirm:~ ol. 
m:ınrn '«ır"di~I bir lil;iintu ile bnşl:ı.· 
;r:ı.n lıir ~iirıdUr· Ru 111 hc~·reanln, 
fiklrl . bllhn!'l<::t :ıln ~i ile silip sti· 
pilrmC'1c nıil"::tclf'IC' a ı:anı. hlr sene 

' -~or lm:ı.ilan yapı'!'r.n.l, ce!ınlct mu-
c:ıclclct.lnln ~nurunu bugüıı ıı.~ı1a • 
m:ıl• mUml iincmr. 

Nr .c, mUo;t.('r<'lt Jıcyttnn in n· 
nm canını t:kmad:ın, yorgunluk 
hl'lsetr.le len bol bol c:alısm:ı.sına 
flebcıl olur- Dunun iı;:::-ı m"'ltteplc· 
rln açılı~ ~iln\lniln mcmlr'rnt mlk· 
.~mdıı. h('Y<'<'r.n , eren bir ~ün oL 
nuı.smı hıtl;·ornm· Jlnttiı bizde bu
ııun tnrlhe ~nlolmuş ömelderl k('ncli 
rnlkrac;mıla, M5) etenin hUYiyctlno 
gi:ırc te<;eltltlil ctmi'f ckillerl Yar· 
t!ır: Eski r.:ımand·ı mcldche ha~la· 
rna. mcrnslml ~lbl·· Ml' tkb~ ha.sla. 
rna:ım os)·al fonl\-;lyonuİm ylne o· 
ııun lcnpl:ırm:ı göre t.olı:ı.kkuk et· 
tlrmek lizm•l'l ır. 

Hafltut Ali l Ucclln hltabetılnln 
hatırlattıfı bu nokta: ı ı-:arcttcn 
onrnn Jıltnbe muhtm ivntınm 'le. 

l!eri tir.erimle duracak değilim· 
Çünkü hu d('{;Crlcr hepimiı to:m· 
tından bilinir, f:ı.knt bir tiirlii tat· 
hllt imkanını bu'cmn ız· l\Jıı.kynve. 
Jln m"shur ~1-ilu burada bu JınWkıı· 
ti fajth için ütlcnmi ~ibiüir-

Mııln'M el c er lil: "- :mı.razlar 
\'&rdır ·ki te hlsi 1,olnydır· Fa'imt 
de\·ııst J:i,içair· l\J:ıroz!nr '::mlır, de· 
'ası J.ıobydır· Fnlmt k~hi i güı;. 
ıtür·,, 

Bir. tc~hlc;I lwl:-. :lıiHllsclcr karşı· 
fimda·m:· Fn.lcr.t 1cıln' iı11i o nisbctte 
~li4'-·· · 'Bunn. r.nc:ıl hiil ilk encr.ii, 
Mlr,ili Mr telkin, 'c 1 ayıı.fı tnnzlm 
ile mulm' cmrt <'<lcblllrz· nunlann 
bir kı~mını d('vlet. or~nnhırmm him
rn Unden bcklc~·oblllrlz· Fnknt mü.. 
Mm b!r J,ı mm; rlı:ı. ~~?ıs:ın kendi· 
mizr'JC'n bcJ;k~·rccL-iı.· 

~ımdi) <" l\ııcl:ı.r ııcd('n b-'.dcye• 
mtdll .. Kcc'lrn lhmnl!cr nılmn. gel· 
dl! :Bunu hlr ıı:ı.t·rl:ı lr. lı ölmek, 
:t"ahct hlr clrfıı d:ı. lı:llO etmek 
mllmkUn dr~lcfü· 

i\lcınlrkrttc p;o yal m:ıhiyetfo 
fö )(' mc-ı;"'Jrlf!r , nrdır ki hi ~ franla· 
T~ fü:rrlnc mır ı•rojcJ,tör:inü ı;r' lr 
mdl'<tC' 'lşlC'rl lt&I,tt'n h:ı11ctmcı1ilt. 
!:P. ff.l"rl' lt!lltt.111' tıınılm nıllmklin 
otıunıır.. nır.~<'ın tı u ço,.uk ,. lilc
:rln!n u hatalıırmı gö~c't mUm· 
klin6ür: 

1 - \ ı>lllt'r çocul farının çahuk 
~hlLd hıaMo nlnıt\lıınnı emel o· 
fünnıl lcrlllr· 
il - \'t'ilcr mt'11<1-<-hln '" hocıı· 

nnı mımf"'İ otorltr ini kn~l'ltlCn· 
dlmıcl<tC' lhmn.I r.ı "trmılşl!'rılir· 

111 - ('octıkl r{nı Jıu ııtıt bir 
rflmtle •eunl ltr \C on' n cchıı· 

1 b ) .. llllıHı mik'.U1t'IC'<1<' birer kah
ramot'l olm ı.tnn ıı.lnlıo) muşlar, 
t mb(lllil'1<'rlnl bcıılC'ml-,IC'r, naı.lıı• 
rınl\ rok <'hemmh rt 'l"nnlşlcrclir· 

imdi m"sc!rl"'rı &ırnsilc nılita· 
lc:ı. cdrlim: 

Çocukların t lı• nıa nımlım:ınlıı
rmr ı ü~lircn ""~plerclPn lıirl mu. 
Jıakl ıık Jd \'~Jllrrln ı,;oruk1arınm 
~ .. rbal ne kllctn olurs~ olsun bir 
aha.clNn:ımo almnsmı ~a3 c cclln· 

ml& olınjllarıc1ır· lmlihırn mr\ simi 
ı;eldll'l 1.amnn iıtimJı if n lıocnl&· 
r ı:cltn mcı.tupl:ınn mll<tan, lıae· 
mi hu ~hncl tnonıC'~'c lınnır;mn. aş .. 
l:mrn d~rcte lnl gostl'rmcı;e kifl· 
dlr. 

Rarem hakımmdıın :Utıı.detnıı.rne 
bir lkt.ı,.;ıı(]l kıymet Jı:ı.lini nlmıc;;tır. 
ntraı gülünç olnuıStla beraber o 
lıfr nM ı Milı<;:ıl , nsıtnsı tcl!\kkl 
rı!uıınuıl,tndır· 

( Dcı•amı 4 ii.11ciidc), 
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Şehir Haberleri 
Eski ve yeni ramazanlar 

Hava Kurumu teşkilatı idare 
heyetleri dün bir toplantı ·yaptılar 

"Ramazan,. !arın c,ki..,ini arayanlar, o günlere mah"u" birta. 
kım göreneklerden ZC\k alanlar çoktur. Fakat ben. bu gcçmış h::ı~ 
retinı, bütlin oteki mazi ha rctlerinden başka turlü anlamı)orum. 
Çtinku -mana bakımından bugünku Hamaıanı, geçmi~in Ra. 
mazanlarma i.ht tutturacak birçok 8ebep.er Yardır. 

E"ldden Ramazan, butün ıncmlckctin tfıbi tutulduğu bir oruç 
ayı idi. Halife!,i, ı:;e,·hülblamı ile Osmanlı saltanatı bu ic:i dini bır 
hararetle benim ·~işti. Allahla kulun ara ına gir{yor. tamamiyle 
nıanevl olan bir his hadisesini, "'bir hükOmet , azife:.ı halıne 
koyuyordu. Kurumun varidatını arttırmak çarelerini 

tesbit için 24 kişilik bir encümen seçildi İ\1ektepler de Ramazana tfıbidi. Sınıflar oğleden sonra açılır, 
talebe sopa ile namaza gondenlirdi. Sokaklarda bir suni yalancı 
zahid, elde tc bih, dudaklarda dua kıpırdamalariyle dolaşır durur. 
du. Ç.Oğu oruç uz, belki de namaza ~ade bir küçük abdestle duramı
yacak halde idiler . 

Tlırk ha\'a kurumu lstanbul 'i. 
layeti tec:ki'.at1 idare heyetleri dlin 
Parti merkezinde büyük bir top. 

.Jantı yapınıc;Jardir. Bu toplantıd3 
Yali ve Beledire Reisi L\ıtfi Kır
dar, kaymakamlar da bulunmuş. 
tur. • • 

Celseyi Parti ba~lrn:ıı Rc~at 
l\1ın1aroğlu açmıcı, sözü Erzurum 
mebusu ,.c ger.el merkeı b:ıfkam 
~ükrü Ko;ağa \'trnıi~tir. 

~ükıii Koçak kUr .. üye çıktıktan 
sonra içtimaa gelenlere te~ekkür 
etmiş. bııgünkii harpte görüldü~ü 
veçhıle muzafferi) etin hava kuv. 
vctleri çok olan tarafa tevccciıh e
deceğini, Turk Ha,·a kurumunun 
on vcdi scnedenberi binlerce tay. 
yarcci yetic~tirdığ.ini. birç?k .n:o: 
dern te,isler 'iıcuda gctırdığını 
söylemic:. bütün bu m:ı rafları 
karşılamak içın kurumun ancak 

fitre. zckfıt. kurban deri i ve ~za 
kaydı gibi dört varidat menbaı ol· 
duğunu söyliyerek demi~tir ki: 

- lstanbulda geçen ~ene kur. 
ban deri-i varidatı 10 bin lira,·ı 
geçmedi~i halde Kcmalpac:a kaza· 
sında kurban deri i \'aridatı 20 bin 
li~~yı bul~u~tu.r. ~edi yüz bin 
nuıuslu hır ı:ehırde ıse daha fazla 
varidat temini icabe<ler. 

Şükrü Koçak Kurum varidatı
nın çoğaltılma!"ı sebeplerini tetkik 
etmek üzere bir encümen te$kilini 
teklir ctmi~, 24 ki~ilik bir·en;ümcn 
~eçilmistir. 

Seçimden sonra yarın tekrar u. 
mumi surette toplanılmak üzere 
içtımaa nihayet verilmiştir. 

Umumi toplantıdan sonra encü. 
men I lava kurumu merkezinde iç
tima ederek gece geç vakte kadar 
çah}m15tir. 

~----~----~------~------~---

Dün cezalandın lan: Dört f.~r~a Zong~ldak-

1 

tan Somıkok getırmek 

esnaflar istiyor 

Emniyet altıncı §ubc m~mur· 
}arı <liin de belediye nizamları. 
na muhalif harekette bulunan 
S §oför ile far.la yolcu alan do· 
.kuz otobUs sahibi ve numaraaız 
kasket giyen bir otobüs bilet. 
~isi hakkında ceza zaptı kes· 
mi§lcrdir. 

Ayrıca, Kocamustafapaşada 
Mehmcdin fırmmda 5~1. SnmaL 
yada Hüseyinin fırınında da 70 
kilo eksik tnrtılı ekme.k bulun· 
mue , G dükkancı da pislik ve 
saire suçlarından muhteliC ce. 
za.lara çarpılmıstır. 

B ir limon muhtekirine 
c eza verileli 

Beyoğlundn. manavlık yapan 
Nesim adında bir l\Iuscvi, dün 
sekizinci nsliyc ceza mahkeme. 
sinde, limon üzerinde ihtikar yap 
ınak suçundan muhakeme olun· 
muş ve 25 lira nğır para ce1.a. 
sına mahkum edilmietir. 

Bükreş elçimiz gitti 
Bükreş clı;imiz Hamdullah Sup· 

hi Tannö\'Cr dlin l!oınanyaya giL 

Eti Ba.ıık mUdUr muavini ve 
Zonguldak kömür ~!etmeleri ınü· 
dilril ile belediye iklıMt mUdUrU 
Eti Bank J.stanbul merkezinde bir 
içtima yaparak kok kömürü mtse. 
le.sini tetkik cbniller, neticede 
Zonguldaktan ~ömikok gellnne mü
saadesi isteyen dört vnpur 1!rması· 
na bu mUsaadeyl verml~lcrdb Fir· 
malar 300 kuruş nakliye masrafı 
iatemi~lerdfr· 

Eti Bankfla 210 kuru5 takdir e. 
dll~tfr. Flrmalıı.rm bu iıteği ~öz· 
den gtçr ilccektir, mllıb(?t veya 
menl1 cevap veril~cektlr· 

_.__...._o 

Akıarayda bir park 
yapılıyor 

Belediye reis muıwinl r..ntrt Ak· 
soy dün sabah Aksanya gitmı~. 
pol!S karakolu karş11mdakl altı dö· 
nUmiUk bostanın park haline getl. 
rilmesf hakkında tetkiklerde bu • 
lunmu!ilUr· 'fetk.ik notlceııl valiye 
bildirilmiş, Lutrı kırdar bııı uının 
h!men tanzimine baolanmıuını ten· 
ı:ıip edere~ emir v~rnıletır. 

Bıındırn b1111ka Beyıuıt civarınıfa 
oturan halkın o flomttııı do çocuk 
bahçesi yApılmn_,ı hakkındaki mü. 
racaatlannı nazarı dikkate alan va· 
lf bu meselenin de tetkikini Lütfi 

....... ·--····-·························· .. ··ı 
jMeseıeıe.!..: I 
!Geniı çöp meselesi! 
1 Şi~li tarafında çöpçlilerin 1 

1 
bazı evlerden ~öpleri almadan 
gittiklerini, çöpleri bo~alttık· 
tan ~nra kapları öteye beriye 

1

1 fırlattıklarını bir okuyucumu. 
zun mektubuna istinaden yaz· 
mıştık. 

Haber aldığnnıza göre, bun. 
dan evvel ev sahipleri tarafın 
dan sokak kapısına çı!rnrıl· : 
makta olan çöp tenekeleri, i 

1 bundan sonra çıkar.ılmıyacak, ! 
bu vazifeyi çöpçiller her apar j 
tıman dairesini ayrı ayn do. i 
Jaşmak suretile yapacaklar· 1: 
dır. 

Yalnız Şişli civarındaki çöp ı· 
ler, bir tek araba ile ve iki aa. 
at 1..arfında toplanma:k me<:· 
buriyetindc olduğu için birçok 
kapıcılar çöp vermek üzere ! 

! uzun müddet beklemek rnec _ f 
1 buriyetinde .kalırormuş. Doğ· ~ 
: ru ise beledıyenın birkaç ara. : 
; ba daha alarak bu işi bir an i l evvel halledeceğine §UJ>he yok· ~ 
: tur! ! 

. Ogünlerdc oruçluluk, sanki büyük bir meziyetmiş gibi, sahi. 
bıne gurur hatta teca\'tlz haklan , erırdi. Durup dururken aza çoğa 
k!~an celftllr Hamazan tiyakileri, ortalıb'l kasup ka\ururlardı. Hem 
hucuma uğrar, hem de başkalarının sitemini çekmeğe mahkQm 
olurdunuz. 

b 
- Görmüyor musun yüzü limon gibi sarannış. Onun dediğine 

akılı\ mı? ~ 'e ayıp! ~e ayıp! 
Dıyenlerle başınız derde girerdi. 

. Bence Ramazan. asıl bugün hakiki manasını bulmuştur. Hiç 
bır tazyik, hiç bir riya, kimseyi oruçlu bulundurmağa zorlamıyor. 
Tutan, sırf kendi vicdanının emri, ruhunun hazzı, imanının sel:t. 
meti için tutuyor. Camie giden de öyle. 

. A_rtık oruz ve namaz, cemiyet içinde bir imtiyaz \'esilesi değil. 
dır. Dm, riyakarlardan kurtulmuştur. Herkesi Allahla ba~başa bı. 
rakan doğru bir jraset, bu riyakarlığın kökünü kazıdı. 

Bugün eski Hamazanlarm özlenecek bir tek §CYleri vardır sa. 
rıroru?:: lft?r!an, iftar hazırlıkları ... Galiba artık o eski usta aşçı. 
~r. ~e\k sahıbı, sanatkar sofracılar da kalmadr. Yeni sen·ct telru-. 
kılen rofraya otomobilden sonra, radyodan, döşemeden. şoforden 
~nra yer verebiliyor. Eski duygulu damaklar nasır bağladı. Zey. 
tınle. h~'?·ar, lahana ile istakoz arasında fark görmiyen ağızlara 
ze~ınlığın vereceği hiç bir §ey kalmadı. Eskiden aranacak tek ~Y 
de 1~te mahrum oldul:-rumuz bu ince tat duygusudur. .. 

HAKKI SVHA GEZGiN 

istanbulun Kurtuluş Bayramı 

Pazar günü büyük 
= ........ -· __ ı merasimle kutlanacak 
Beyoğlu müddeiumumi- , 1~tanbulun kurtuluş bayramı 1 rak edecek askeri krtal 'b" 

1 . ... . l "... d·ıd· h ar gı 1 
ıgı a gve ı ı 

1 

programı azırlanmış, aliikadar okulların birliklerin vesair te 
. • lara tebliğ edilmiştir. şekküllerİn emri kumandası d; 

Adlıye \•ekaleti Beyoğlu müd Kurtuluş yıldönlimü pazar merasim komutanına ·w 
deiumumiliğini lağvetmiş, Bey·\ günü büyük merasimle kutla· Madde: 5 - Mcra.s~me \,u· 
oğlu mUddciumum1 muavini Zi. nacaktlY". rak edecek krtalar, okullar, bir. 
ya Yaıgıı.m birinr.i Rsliye ceza ı Programı aynen neşrcdiyo. liklerin sırası ~ardır: 
m;ıhkemeeine t.nyin etmiştir. ru7. - A) Motosikletli polis mUfre· 

Bundan f!onra BcyoğlundA · Madde: l - lstanbul kurtu· re.si (kıtalardan 100 metre ile_ 
cürmil meşhut sorgusu için !bir luşunun )'lldönümünc rastlayan ridc gidecek ve yol açacaktır.) 
memur bulunacak, diğer ieler Birinciteşrinin 6 ıncı günü ıne. B) Ask .. b d 
mcrkc1.c<! görülecektir. rasimle kutlanacaktır. Merasim C) Ycdeekrı anb 

0
• 

komutanı lstnnbul Merkez ko • su ~y okulu. 

bir ka til ve ka rdeti 
tevkif edildi 

mutan muavinidir • D) Askeri tıbbıye okulu. 
Madde: 2 _ o· gün bütün E). Deniz harp okulu ve lise· 

resmi ve hususi binalar, ticaret si. 
haneler, vapurlar, tramvaylar F) !Kuleli askeri lisesi. 

Geç:l'nlerdc Fatihte bir bahçe gündüz bayraklarla donatılacak G) Taşkı~Iadaki piyade tabu. 
içinde i. !enen cinayet hftdlfıesi ve gece fenerlerle aydınlntıla.. ru. 
dün adliyeye intikal etmiş, ka· caktır. H) Harp akademisi slivari 
til Ekrem ile kendisine yardrm. :!\!adde: 3 _ Törene askeri gurubundan bir süvari bölüğü. 
da bulunan kardeşi l\lehmet, kıtalar, okullar, cemiyetler ve !) Davutpaşa topçu alayın· 
dördüncü eorgu ll!kimliğince halk iştirak edecektir. dan ibir sahra ibatarynsı. 
tevkif edilmi~tir. Madde: 4 _ Mera.sime işti. J) Polis müfrezesi. 

-----------------------------:__--------~ L) :itfaiye müfrezesi (müzi. 
~~~---- '- -~ ~~----

ıniştir· Aksoya hnvalc l!tmiştır. 

~~V'· " ' ...--~- _.,,...-~co:ı< ' VW•....,•ıwr~1h-Y----..........,._ kasile) . --- -- -- --__:~~ _ 22 - k"k :M) Şehir bandosu. 
1 • edebilirsiniz .. Ancak t1abahlc - N) Üniversite ve yüksek okul 

Evet eksclane, bu adt1nın Kaza· 
novası yani 702 numaralı mlhküm 
her nkşam tahtadan bir metre11le 
yatmaktndır· FBkat mesele bu ka. 
darl::ı kalsa yine- iyi .. l\l\zanova bu 
tahta metresini "Gonc~" isimli sev. 
glJiEıi ile de nldııtmaktadır. ''GoncP." 
eski pa<;avraiardnn dikilmlş vo içi 
otle. doldurulmuş büyük bir bebek· 
ilr· Bu iki nıımarıılı YAiancı sevgi· 
Ji gUn(IUzlcrl hendeklt'!r jı;lnc, çnlt. 
!ar :ıra.sına ~:ıldnnm:ıktadır. 

Görüyorsunuz ~·!\, Ka7.ano,·a 
~crscdcıRi, Gonce ile aldntmakta· 

dır· 
Arkadaşlnrından biri bir ı:;ün 

Goncc\'i çalmn~A teşebbUs Mmişti. 
Bu br.bck Ö) le bir kıı.vgayıı sebe • 
biyct yerdi ki her ikisi de altı haf. 
tn. mtiddetlc drliğn girdiler. 

Ea~gar<liranın bu söz!crini ?ü · 
yük bir alaka ne dlnlcnuıı ,.c ~ılre· 
mL')lim .. Bnron, HorUıık ve ı~aza. 
novn !·· Bunll\r btı, knybolmu~ in -
sanlr.r adasının üç dehşet t1ıllh • 
gl:srU idiler·· "' .. 

Artık tnınıt.nHm boşalmış. ol~n 
kantinden çıkıyoruz·· Bir dUdilk 
mahkCımlar-ı yt\takhartt'!lt-rlne gl:sn· 
d~rnH'~O kfLII r;cldl·· Basgardiyan 
beni h~nl:ı:ıM müc!UrUnUn pav)"O -
nuna götUrdU: 

- Ekso!lıns, bu ak:;anı nıahk~.m 
larımızdnn büyük bir kısmını g?r· 
dünfü:.. Dııha sonra bunların içın· 
don o.lak~ vt'ricl olanlarmı bulur· 
sanız bana Jıabcr verirsiniz .. Ara
larında yakında scrb~t bırakıla -
caklar varsa. bunların iyi yola git· 
meler! için tcııcbbUsatta bulunabl -
lir!!lnfz. 

- Muhakkak Mfüıyl:S Ah·nrez .. 

Aşk ve macera romanı 
Yazan: 

Moriı dö Kobra 
Rundsn dahi\ aonra ba.hştdtriı·· 
KAdrtıların Juımını ne zamıın gör ... 
ceğim?· 

- Yarm ekıolln&·· Yarın saat 
onda .. 

Odama gldlyonın'l·· Odam pavy<">
nun ıol köeeeinde.. Haplun• mil· 
dUrh·cıtıiğt ıu AAğ t&rAfUl·· Pcrtce. 
remden körfezi, dcnltl mehtap nl· 
tmda ıeıldnyan ıuları görUyorum·· 
HapiMneye büyUk bir eükOt hl· 
kim .. Eğer sahildeki kayahklara 
çarpan dalgacıklartn köpUk çtrpm~ 
tıları da olmn.ııa J<cndiml hayattan 
uzak kaybolmuş' bir l!emde zanne. 
deeeğim. 

Bu akşam ~örmU~ olduklartm 
:muhayyilemin taSRvvur etmiş ol • 
duklarmr çok geçiyordu .. Yüz ka· 
til etrafımda kAğıt oynuyor ve H· 

kin"ne konuşu)r·orlardı· Bunlar yüz 
canavar mıydı? Hayır hatalarınm 
eczasını çeken yüz insan·· Fakat 
h8.lft. görmemi~ olduklartım benim 
sabırsızlığımı fevkalide tahrik edi. 
yordu .. Kadınlar neredeydi? :\c ya· 
pıyorlar, ne i~le uğraşıyorlardı? 
Etrafı tıu ile çevrilmiş olan bu 
dUnya cehenneminde J'&.11yan Ma· 
da:m Kabl'(lr& gibi bir kadının ruhi 
vaziyet ine olabilirdi? 

Birdenbire, dışarıda koridorda. 
ı!ıUrUkltnen zincirli bir llyafm Sl!lli· 
ni duydum .. Bize yeme.kte hlzrnet 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
etmi3 obn mahkfımun llfır !\yak 
..~!!!erini tııntmı§trm· AJ: sonra bir 
yumruk kapmıa vurdu, açtım .. E. 
vet 131 idi· Bana selam verdikten 
11onra elinde tuttuğu bir zıırfı u· 
zattı: 

Bu adada poatanc de mi vardı? 
Fakat derhal m klubun pulsuz ve 
zarfın yeni yaı.ılmıı olClu •unu gör· 
dllm .. Açtım ve okudum: 

Muhterem Mösyö Patcr&0n, 
Yapmakta oldu~um vazifenin ba

na medeniyet ııarllarnu unuttur _ 
muıs olduğunu zannetmeyin .. Mc • 
dent Alemden Uzllklafmıı iımn ele 
modem duygularımı kaybetmi§ do· 
ğillm·· Anannler mucibince bir mi
safirin en iyi yemeği yemesi, en 
iyi )'t-rde yatmll8r ve diğer hua118_ 

Jarm da en mUkemmel bir ,tkilde 
tatmini liı1.ımdıt'· Ben da bu usulü 
yerine gctlrmek iııtodim. Fakat ne 
yazık ki bu adadaki jmkdnlıı.nnnz 
dar, hem de revknlide dardır, bili
yorsunuz elimde 11ad7ce dl:sı·t kişi 
var·· Sizin adamızda hır kaç znman 
için pek yalnız kalacağınızı düşü
nerek, bu dört taneS.lnden birini 
evvelce gilzelliğindcın baheettiğl~ 
102 numaralı mahki'ımu size gön~ 
dermeğe karar verdim· 

Kendisi bu goee saat 10 da hu. 
susf müsaad~ ile odAnııa 11elccek • 
tir· Vu.iyotini istediğiniz gibi tel· 

Yin mahkümlar uyanmadan C\'Vel Jnr (alfabe srrnsile). 
~ine onu höcresinc g<5ndcrmenW O 
1 ica edeceğim .. Bu işin mesuliyctini ) Okulların izcileri (alfabe 
ben Uzerime alıvorum·· HUrmellc. sırasile). 
rirnin kabulUnU ~icn ederlin Mösyö P) Liseler (alfabe sırnsile). 
l)aterson.. R) Esnaf cemiyetleri (alfabe 

G~ncnı.I ı~raıı lsko Ji'iaro sırasile). 
Mektup parmaklnrnnı yakıyor.. Madde 6 - Merasime gire· 

Hayretim o kadar bUyUk ki bir ce· cek kıtalarr ve askeri mektep. 
vap bile veremiyorum· Mahkum leri lstanbul merkez kumandan 
soruyor: 

- Bir cevabınız vnr mı Sen· lığı, polis miifrczclerinl Polis 
yor? mUdilriyeti, üniversiteyi rektör 

- Evet .. 102 numaralı mnhkiun lilk, sivil mektepleri, :M.a.arlf 
nerede? mUdürlüğü, ocmiyetleri, esnaf 

- Al$ağıda Scnyor .. Bir gardiya- cemiyetleri murakabe lbilrosu ve 
nrn muhafazası altmdn .. Emirleri.. diğer birlikleri bağlı olduklan 
nizi bekliyor.. makamlar hazırlayacaklardır. 

- l02 numaralı mahk\ımu bu.. Gerek Sultanahmet meydanın 
~·.~ çıknrmasrnı gnrdiynnn sö) le· da ve gerekse Tnksim mcyda· 

- Emredcrsin!r. Sımyor.. nında birlik, okul ve kurumla.. 
7.inclrll nya.klnnn kUçUk adımları ra. tahsis edilecek yerleri daha 

koridorda uzaklaştı nu mUthlş m:ı- önceden öğrenmek için 4 teşri· 
ecra ben! n!U!st ediyor .. Yoksn tc- nicvvcl 1940 gl.inU sant 10 da 
sadUf. iki nydanbcr-1 öğrenmt>k ar· birer miimessil merkez komu. 
:u~uyla yandığım bUtUn hiidiselcri tan muavinliğine giderek eJa· 
onüme dökml'k euretile benimle cakları yerleri krokilerde gö. 
"ğleniyor mu? 5imdi gavcme cris· rUp öğreneceklerdir. 
tiı;ım bir sırada k('ndi kendimden 
korkacak mıvım? Kadının nklısC'li- :!\la.elde 7 - Merasime işti" 
rni harap cttİğini ö~renmlştim .. Ala. rak cdee<!k kıtant askeri ve ıi. 
dam Kabrernnm birdenbire ortaya vil okullar diğer tcşekkilllcr o 
çıkmıısı beni kedere <'ndişPye mi giin saat 9,30 da Sultanahmet 
boğP.cak? Ben n<' k~dcıi, ne endi· meydanında toplanmış buluna • 
e<')"i isth'orum.. Her znmankln· caklardır. 
dt'n üstü~ bir nklısclim ile hnrcket Sultanahmet meydanında top 
etmem kendimi yenmem lazım. 
:Neyi ycnm('k lazım. ki. Endişe c- lamıcak olan bu birli~l~rin ı;e. 
den kalbim mi? Hıı.yır. Olsa bile çcn seneler oldu~'ll gıbı mera· 
?en Pnıisli dostumun tavsiyeleri sim kornutnnı ta.rnfından yerle .. 
ılc kalbimi susturabilirim·· Kalp rini almalarl intizam Ye fnzl· 
mi? derdi .. O muhakemenin jigo· htları tertiplenecek ve temin 
loeı.ındnn b~kn bir f:l<'Y <lrt1ildfr olunncnktır. 

(Devamı var) (Devamı G ıncıda), 
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Meşhur bir ilim adamımızın 
faydah bir tavsiyesi 

V lLA YETE bir isimiz dü~müştü. J..;imiz uzatıldığı iç'İn değil, 
daha müstacel olanlara sıra yermek zaruretiyle bırkaç defa 

gidıp geldim. Bu sırada bir karım old1;1 . .Vilayete, Belediye ,.e sair 
Resmi Dairelere girip çıkan bir ~zetecının kan. - kala ik manasile
bazı muamele teferruatından özüne çarpan noktaları aklınca tenkid 
etmektir. 

Benimki öyle değil. Ben Vilfiyetin fazıl ~lektupçusu Bay Oı:Jnan 
Ergin ile tanı~tım. B. o~man grgin, ilmi ne~riyatiy\e birçok Türk 
münevverlerinin kütüphanelerini 
bıhakkm sü lemiş ve gazet~~iz<le 
muteaddit defalar kendısınden 
takdirle bahsolunmuş bir ~ah iyet. 
tir. Bu bakımdan okuyucularımı. 
zın da iyiden iyiye tanıdığına ve 

f:IJll·l 
SC\'diğir:c eminim. 7.30: Prog-ram \'e memleket saat 

Muhterem Mektupçuyu ziyaret.. ayan, i.35: MUzik: Hafif program 
Jerimden birinde, meslektaşım (Pl.) S.OO: Ajans hnbcrlerl, ~.JO: Ev 
Yekta Ragıbr, kendisinden "e~r.. kadım - Yemek listesi, ~.20/S.30: 
isterken gördüm. '.\1lizik: H fi! programın devamı (Pi.) 

4.10.940 Cuma 

-- Ustad; diyordu. Son eserleri- 12,30: Program ve memleket saat a· 
nizden bir tane lfitfctseniz de, isti. yan, 12.33 : Mllzlk: Kadınlar klime 
iade eylesek. heyeti, 12 50: Ajans haberleri, 13.05: 

Osman Ergin, zarif bir hazır ce. Müzik: Halk havaları, 13.20/14.00: 
\"aplıkla : MUzlk: l{arı§ık pro~ram <fi.> ıs.oo: 

- Yagmw a vok, dooi. Bir "eser,, " Program ve memleket saat ayan, 
getirir, onun yerine diğer bir 18.03: MUzik: Radyo "Sving.. kuar· 
"eser., istersin, bak, Hakkı Tank tetl, 1s.ao: MUzık: 19.30: Memleket 
l. , son defa "l\1.eclis'i l\1eb'u. saat ayarı ve Ajans haberlrrf, 19.45: 
san,, isimli bir eser tedvin etti. O. MUzlk: Fasıl heyeti, 20.15: Radyo 
nu bana verdi. Ben de ona "~laa. gazetesi, 20.45: Tem~il, 21.30: Konuş. 
rif tarihi,, mdcn bir nüsha ''erdim. mıı. (lktısat saaU), 21.4:>: Müzik: 
Gerçi fiyatları leMül etmiyor; ~ Radyo salon orkestrwn, 22.30: :Mem· 
nunki benimkinden pahalı. Fakat leket sant ayarı, Ajans haberlerl, 
eser, eserdir. 22.•U~: MUzlk, Radyo salon orke.strn· 

Bay Osman Erginin bu tavsiye. sının devamı, 23.00: MUzlk: oanıı 
jnde, yaratıcı müelliflerimiz için kt 

d 
mUzlği (Pl.) 23.~5/23.30: Yarın 

büyük .bir ders var ır. l !atta, ara. program ,.e kapanış. 
lannda anane ittihaz etmeleri la· 
zımgelen faydalı bir yan~ u sulü ... 
Bir bac;ka miielliften bedava bir 
eser temini için, kendisinin de il. 
mi, fenni veya edebi, herhangi sa. 
hada gayret s.1rfederek yeni bir 
eser vücuda getirmesini şiar edin
mek tavsiye olunuyor ... Bu tavsi. 
) e, bütün tatbikatiyle gerçekleşti. 
ği zaman Milli Kütüphanemiz 
kimbilir ne kadar zenginleşecektir! 

Ve o zaman, yaratıcı bir müe!
lifin diğer bir yaratıcı müellife ait 
c~rleri para ile almak yolunu tut. 
ması, sadece tenbelliğe işaret ola. 
caktır ki, kudret ve imkan erbabı 
için cidden utandıncı bir şeydir. 

JJ/[(MET l'IIONIR 

Vagondan cigara çalan 
biri yakalandı 

Mulıarrem ve Ali adında. iki 
arkadaş, dün Sirkecide, inhisar· 
lara ait sigara yüklü !bir vago. 
nun jçinden !birkaç paket siga· 
ra çalmışlar, yakalanarak adli. 
yeye verilmişlerdir. 

Bir sandal battı 
Mehmet oğlu Mustafa. kapta· 

nın idaresindeki bir motör dün 
köprü altından geçerken, Alinin 
jdaresindeki 35y7 numaralı Var 
kaya çarparak !batırmıştır. 

Sandalcı Ali motördekiler ta. 
rafından kurtarılmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

Nişan 
Bursa muhabirimiz ve muharrir 

2rkaqaşlanmızdan Esad Alkanm 
Doktor Bay Şakir toronu Bayan 
Müveddet'le Esad Ali mm Besik. 
tac:.taki evinde aile dostları hı.i°zu
ru~da nişanla~~ .~erasimi yapıl. 
rnıc:.tır. Muhabınmızı ve nisanlısmı 

~ . ~ 

tebrik ederız. 

:e Cuma Cumarte . 

4 l.Teş. 5 l.Teş. 

2 Ramazan 3 Ramazan 

hız.ıı lii 2 hıııt ırı3 

\.'akitler Vıuau 1!:7.anı Va"'"" 1:7.anı 
G11neşl.n 

7 00 12 11 7 Ol 12 IS 
dntuşu 

Öğle 1 OS 6 Hl 1 112 6 16 
ikindi 16 19 9 ~l 16 1i 9 81 

Akli&Dı 18 47 1~ 00 18 46 12 00 
lc•at~ı 

imsak 
20 19 1 80 20 17 1 80 

6 !I 10 SS 6 %8 10 ~6 

Sinema ve tiyatrolar 
Bu Ak§am 

• aaat 20.30 da Tepcba;,mda 
Dram kısmında: 

OTI~Ll..O 

Iiomedl kısmmda: 

Bu akşam sant 20.80 da 
YALI Ti~AG: 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
4 Blrlnclteşrin Cuma gtınU akşamı 

ü:ıkUdar, Hale Sinemasında 
''TOli.\., 

Komedi •{<f) perde. (1) tablo 
Yaznn: F11•rct Adil 

Beyoğlu H alh Sineması 
BurUn Mat ı ı te: ı - Çölde blr 

TUrk genci, TUrkçe ııöztn, 2 - Mek· 
sika GUIU, 3 - Mlkl. 

Tashih ilanı 
3.10.940 tarlhll gazetemlzdı:ı çıkan 

Merkez Bank vaziyetinin Altllt kıs· 
mmda altına tahvili kabil serbest dö· 
vizler kar§tlığı otan" 38.876,63 yerine 
yanlışlıkla 38.S7i,63 çıkmı§tır. Tas
hih ederiz. 

Çeviren: S uat Derviş - 42 -

Bır fikri sabit hepimizi ci.~nete 
sevkedebilir. Violet Bumıgc 1 çıl. 
dırlan şey hu sabit fikri idi: B:ı 
fikn sabit onu bu münasebctsız zı
yareti yapmaya sevketti. ~'e yine 
hakikat halde bu fikri sabıt o taşı 
kar)Isındaki adamın h.1~ına attı. 

Artık ila\'e ooecek bir sözüm 
yok. Başlangıçta da söylediğim gi. 
bi .bu ) azdığım şeylerin Violet 
Burrage'i bir l ngiliz muhakemesi 
karş1:,ına götürmc~ınc imkan yok
tur. Ben biliyorum. Benim gibi 
5imdi siz de bıliyor unuz kı l\lax. 
\el~ Brunton'u o öldiırmüştı.ir. Fa
kat Britanra kanunlan onun ne_ 
\inden canilerle meşgul olmazlar. 
p ... ikolojık vakalar onu alakadar 
etmez. 

Yalnız bir bakımdan Violefin 
mahkum cclilmıyeceğine yanıyo
rum. Acaba onun bozulmuş biaçre 
ba~ını kurtarmağa. onu tedavi et. 
mcge imkan \ar mıdır ... Daha son-

ra pek geç kalııunış o!'3caktır. 
Bu kız asılamaz. Ona hapis k.'.l. 

rarı da \'erilemez. Ancak o tedavi 
aı.tı.n~ alınabilir ,.e hu da belki ken 
dı~ını azıtmış bir cinnetten kurta
rır. ~amımiyetle ellerinizden sıka. 
rım. 

A. 1<. GETIIRl • .\' 
'\ 

EK 
Birinci KtS11n 

Sir E_ırbirt Lueas'dan kavma
kam Antkbory Ruthven Getryn'e 
20 A~u-,to:. 193.. tarihinde ,·azıl 
mış ~ektup. · · 

CcaJ/and Yard 20 Ağustos: 193 .. 

Azizim Gethryn, 
Evvela 6 Ağu -tos tarihli mektu

bunuzdaki o çok giızcl ctüd içın 
bÜ)'Ük şefimizin teı;ekkurlerini. tak 
dırlerini ve hayranlık hislerini ~i. 
ze bildirmeğc reı;mcn memur edıl-

işaretler: 

Velilerin inkılapçı 
mektepteki rolü 

(flaş tarafı .'l iinciiılc) 
j.,{jfısnl 'a.sıtaMnın mukaddes 

taMlff ~·oldur· l'a kal hil~i, kiilt iir 
-.c, İ.' esini ~iilisC'ltınek da\"'nsımla 
ii.,tiin iıı.,nni 'c milli l<ıyınetlı'r 
mP.w'uttur· Şah:ııh•tname "ahihi ol· 
ınıık ~aye oldukça in<;anın mani'\ i 
kıymeti (kült lir 'c fikir J.'lymcti) 
so.luk lıir mahiyet alı~·or· 

Jlalhtf.ti c-.;J<i SOS\'C'te<lc hoca. , .c 
mcktrıı bir kiiltiirli'n, muan·rn bir 
insanilk knmetinin mi.imc ... sili idi· 
Bunun için. hasbi bir ~urctte ilim 
nwnıkı w~lilerdeu !,'Oculdara. doğTll 
akanlı· Mektep c;osyeteııin dı-::ıncla 
hir SC'Y dc~ildir· Onu ailf', sehir, 
ıııc>mlekct, 'atan hıınamlnr· 

:'ılcktc•pler yrnl ~o.,~·cfrnin yeni 
kı~ metlerini istilaya çnlı~ıyor· ra· 
kat hıı inkılaıı~r hın ııyıı n~lil<'riıı 
de intibak ı•tmi~ olına-;ı grrcktir· 

)l<'kl<'p da\ :ı-;ınıla. 'eli nasıl iıı. 
kılı'ipçı olııhillr? Birinci sart, :.-eni 
ha~·atrıı yani bugün 1'.urnlmakta. o· 
lan '.fürk sosvcksinin J,iillür ,·e fi
kir Sl'\ in•.,in°i mııhafa.l'.ıtyıı. ~ayret 
etmC'kle: Çocuğum derhal hir ~a
haıletnamc ahın diye ılii'iün\ildüt:_ 
Ç<' hu yıızif<' ihmal ctlilmis olur· 

nn lııtlin neticesidir ki hoca, 'il 

mektrp ha:n aile muhitlrrinclc diin· 
kli ~o .. yete içindeki nwl<t.rı> 'ı• ho
ca kadnr otorite snhibi ılrğilclir· 

neıı.ı hunılıı. mektcıı mil<.• -.;e-.elc· 
rinin pek ~oğalmt°:' olmasının bu a_ 
nıda bazı kültür lu~ metlerinde en· 
flitsyon lm-.ulc gelmesinin tr.siri ol
mu tur· 

Fak:ı.t bu 1•afi sclw.p cle~ildir. A· 
sıl selıcıı c;;ki mektcı• teHilddsindc 
''Hocanın 'urcluj:.'ll yerde gül hi. 
ter,, söziinüıı lfatlt• ettiği ii'IHin 
mümessillik mc .. elc-;idir· füiliiiriin 
maddi kıymetlerden tio;Hin hir 
\'arlık old~ğunu kabul ctliucetlir ki 
bu otorite ~·erini Jıulmıı~ olur· Ilu· 
nun için mektebin 'c ho<'ıuım ver· 
diği l<ülfüre inanmak, nı oıııı. hlir· 
m.-t hissi duyınıık Jüzrmdır· Bıı 
hümıct hissini ku,·vetlrndinneğc·, 
~.uunı bu nhaya. tck~tre mecbu_ 
ruz. Bu da. yrnl mektebi kannyan 
nlller han.,mın inkılitpçı \'azife· 
Jerinden biridir· Ancak yeni mek· 
trı> bu hava i(,'inılc sosyetenin 
tam nıattasile bir make,j bir nii · 
muııf'Si olabilir· 

l\ladcm ki kliltiirün li tiin bir c1<'. 
R(.'rl yoktııT· IUadt•m kl gny~ bir 
sahadetnıı.mo "l<ıtllı-.;al" etmektir· 
O halde ciğeı:pareleri rahat:.ız ct
meğc, onları şcfkattnn llUlhrum <•1-
mcğe ne lüzum ,·ardır· Bir kısım 
YClil<'rin kafa.<ıında ya5ıy:ın hakikat 
budur· 

Yeli olmak c;anııh r,o<•uğunıı ye· 
ti . linne,, c;a.natl(lır. nu bakımdan 
'elllerin hi<ı<ıİ hayatları ile fikri 
'e \'azifcd hayatlarını biribirindcn 
a~ ırınaları l:"tl.ımdır· Şiiplıcsiı bun_ 
lar ofacaldır· Şüııhesh: bunlarda 
mıffaffak olacağız. 

l\laclern ki kendi dertlerimiz ii· 
:1C'rinde konu;,ıı,yonı.r. ve madem ki 
•'otokritik" ~·apıyoruz. Iliitiin bu 
tezatların mcnsei t>Udur: 

::\lektcp denen müc""e-:c ı•saS('n 
yan lı;timai ınahliıkları daha C\'· 

'.-iki ir,timni ne<ılllcrc henzetıne~e 
hizmet <'der· Halhuld lnkılaıı de
Yirlerinıle mekfrbin va:ı:irr.si tanı 
nk,,lne olu~·or· Bir sosyetC'yi in~ 
,·aıifesini iistüno a.lı) or· ~lekte.ıı 
bizde )'Cııi "0 yct<'yi in~ıı. için faal_ 
di r . .Hasan Ali Yii"elin lıitabesi hu 
insa raallyctiııo nıcldehi ~anın a· 
ilenin ıle i'!'tirnkiııl istiyor. Gay<'t 
ba'lilıdır· nu da\'ada nıı .k.adttr r,:ı.
buk mm·affnk olursak yeni sosyc· 
i<'rııi:.r. o kadar sağlam tcıncllcrn 
daynnacRkhr· 

SADRİ ER'I'EM 

miş olduğumu :;iiylemeklc mektıı. 
buma ba~hyorum. Bundan sonra 
da kendi namıma sizi tebrik ede
rim. 

Bundan sonra bu kadar h·i bir 
şey daha yapamıyacaksınız. · Bu
mın sebebi de ek!1ıcli aşacak hiç. 
bir şeyın mevcut olmay15ıdır. 

Yolladığınız etüdü üç defa ayrı. 
ayn okudum. Sonra onu Char_ 
ters'e gôtürdüm. Onun hakkında 
bütün gün münaka,a ettı. Benden 
ayrılırken Charte:s s\zin muhake
menizin çok subtıl olduğu için 
sağlam olmadığı kanaatinde idi. 
1:.rte i gün onu tamamiyle değiş.. 
mic:. olarak buldum. Sonra daha 
faz'.a mülahaza etmişti ve artık o 
da bizim gibi Brunton'un \'iolet 
Hurragc tarafından öldürülmüş 
olduğunu sörlüyordu. 
\'dkayı ikimiz birlikte adli ta

kibat direktörüne götürdük. Onu 
orada bmıktık. Ve hepsi hu .... 

!"\ lorshall harekete gcçmeğc razı 
olmadı. O da sizin haklı olduğu
nuza kanidir. Fakat o da sizin gi. 
bi yapacak bir ~y olmadığım gö. 
rüyor. Bir muhakeme böyle de
liller \'C argumentlcr üzerine kuru. 
lamaz demektedir. 

Hepimiz çok müteecssiriz .. Bu tc_ 
es ürümüz Violet Burragc'nın ce. 

'• 

Yazan: ıskender F. Sertelli 
·~· 

Bayındırlı sadece kuvvetine 
güveniyordu 

Cafer Bey, Hamdi Beyin tu· 
tuştuğu bütün bahisleri kaybet. - 23 -
Uği için asabi ve heyecanlr ol· 
duğunu hatta biraz da. hiddeL Diyenlerin sayısı o kadar çok 
lendiğini seziyordu. Onun bu ttı, Ymmfu teşci edenler o de. 
sözlerine cevap vcrmcğe lüzum rece heyecanlıydı ki.. Bunlar; 
görmiiyordu. dan birkaçı Bay}ndırlı Mehmet 

Zaten fazla konuşmağa dn pehlivana alenen diş gıcırdata. 
meydan kalmamıştr. Bahc:cdc • rak: • 
bir çatının de\Tilişinc benzi yen - Sen onu ycncme?.Sin ! 
müthiş bir sarsıntı oldu. Diye ba.ğrnnaktan kendileri· 

Pehlivanların ikisi birden ni alamamışlardı. 
yere düşmüştü. Bayındırlı mağrurdu .. Yusu. 

Herkesin ve bilhassa ha~mı. fa el atrşlarmda onu istihfaf 
nın istediği neydi? Bunu Yu· eden bir mana vardı. 
suf sezmişti. Hasılı Bayındırlı sadece km ... 

Seyircilerden bir kısmı Yu _ vetinc wvenivordu. 
sufu Bayındıdınm altına düş· Bayı~dırlı ~iddcn çok kuvvet 
müş görmek ~stiyordu. li bir adamdı. Ye bir seyircinin 

Bayındırlı dn bunu bcklemi. ona Yerdiği (su aygırı) adın:ı 
yor muydu? la vık olan kuv,·eti göl'ltcrm~k -

tşte, Yusuf her i:"i tarafın tc~ geri durmuyordu. 
istediğini de yapmış, kendini, Onun kuv,·ctini Yusuf da tes 
kurt ağzını atılan bir kuzu gi. lim etmişti. 
bi Bayındırlının altına atıver· Fakat. herşey kuvvetle yU· 
mişti. rür mii ya? Bu işte biraz da 

BayındırlI Mehmet şimdi. tecrübeye, oyuna, bilgiye kıy. 
on beş d:.ı.ki:rndanberi !">eklediği met vermek icap etmez miy· 
fırsatı ele geçirdiginden mem • di? 
mm görüntiyor ve bıyık altın· Bayındırlx bunlnra hiç de 
dan: ".Nihayet hasmımı altıma kıymet vermiyor, hasmını he. 
aldım!,, diye gülümsüyordu. men yere vurup sırıtmı kolay· 

Bu aralık Cafer Beyin yeğen ca yere getirmek istiyordu. Ve 
Jerinden Zeynep Hanım da se. bıınu çarçabuk yapabileceğin. 
ltMl.ığa geçerek: den de emin görünüyordu. 

- Yusuf yenilecek mi aea. • Bayındırlı l\1ehmet bir ara· 
ba? Pek merak ediyorum.. lık hasmının bnşmr yere sürte. 

Diye söylenmeğe başlamJitı. rck omuzlarına, bir filin ceyHi: 

C f nA na alxı.mşı gibi abanmış ve Yu. a er .ıx,y: 
- Acele etme yavrum, dedi. surun ensesini kanatmıştı. 

gürc.-şi sükunetle seyredelim. Yusufun fena halde canı yan· 
BC'nim fikrime kalırsa, Yusuf dığı, inleyişinden ve ter dökii. 
bu yiikün de altından kolaycw şlint!cn ntılttşıhyorclu. l•"'nkat, 
SI)Trhp kalkmasını bilir. Fakat • Yusuf, bu vaziyete kendi iste· 
o, seyircilere bu kuvvetli su ay_ ğiyle düşmüş değil miydi? 
gırınııı ne kadar acemi bir peJı· Cafer Bey bu oyunu seyre. 
livan olduğunu göstermek istL • derken: 
yor sanırım. - Külbaninin şikayete hiç 

Hamdi Bey, müstehzi bir ta· de hakkı yok, diyordu. O kendi 
vırla güldü: arzusilc yere yattı. Hasmına 

- Belli.. belli.. Yusuf, bir çalım yapıyor. 

silindir altında ezilen paçavra. Ve gülerek ilave etti: 
ya döndü. Bayındırlının demir - Onun en büyük kusuru, 
bilekleri ve gövdesi altında o· güreşte böyle çalımlardan hoş -
mm nasıl inlediğini gö'\-üyoruz. la.nmasıdır. 

Zeynep çok heyecanlıydı: Ba.ymdırlınm bir kelimesi 
- Siz kimin yenileceğini tah güreşinin seyrini birdenbire de-

min ediyorsunuz, Bey amca? ğiştiriverdi. 
- Va.ilahi ben fikrimi önce Bayındırlı bir iki dakika. son 

de söyledim. Bugün Yusuf ye. ra herşey bitecek ve hasmının 
nilecektir. sırtını yere getirecek sanıyor -

Balıkesirli Hnlili yenen Yu· du. Bu umgu ile mağrurdu .. lh. 
suf gibi oyuncu ve ku\'\'etli bir tiyar hakeme: 
pehlivanın mağllıp olmasını hiç - Ezeyim mi.. Sırtını yere 
kimse istemiyor, herkes onun getirip bırakayım mı? 
üstiin gelmesini, veya hiç ol· Diye söylenmişti. 
fuazsa berabere kalmasını bek. Hakem cevap vermiyordu. 
liyordu. Bayındırlının bu sözünü sc· 

- Ha gi>rcyim seni, Yusuf yircilerdcn ön safta bulunanlar 
pehlivan! da duymuştu. 

- Ha arslanım .. göster ken· Yusufun kulağında. bomlıa 
dini! gibi korkunç akisler yapan bu 

zasız kalmasından cloğmam::ıkta
dır. Fakat uzun müddet Havah 
Gardens yilJfıc:ı sakinler inin şüphe 
altında kalma~ına acıyoruz. En a. 
Ş<tğı daha on sene birçok kim.;e 
onlara fena gözle bakacaktır. l 5te 
hayat böyledir!.. Ve biz de buna 
karşı hiç bir şey· yapacak vaziyet. 
te değiliz. Yoksa hakikatin meyda. 
na ç;kma'iı için her ı:;ey harCkete 
geçerdi. • 

a~ğr bir yukarı dola~~aktadır. 
Kendisi teselli kabul etmıyor. 

I !\iNCi K!Slı\! 

Sir E~bert Luc:ıs'dan Kayma
kam Anthony Rulh,·cn Gethryn'e 
21 llkk5mın ~93 ... tarihli mek
tuptur. 

Scol/and Yard 21 llkk<imm 193 ... 

söı:Jcr, oyunda. da. hayatta oldu. 
ğu ~ibi mert.liği şiar edinen 
Yusufu bir anda cilcden çıkar 
mağa kafi gelmişti. 

Artık, bu acemi kargaya had. 
dini bildirmek sırası gelmiş gö· 
riinüyordu. 

Birdenbire. :f ırmcınm altını 
iistüne getirdiği peynirli pide 
gibi, sanki gör.o görünmeyen 
bir el onları bir anda altlist et. 
mişti. 

Yusuf bir anda silkindi., Has 
nıının altından kurtuldu. Ve 
derhal bacaklarının arasından 
bir yılan gföi sı~Tilıp Ustünc 
çıktı. 

Fakat, bu üste .çıkış, ne ya· 
man bir çıkıştı .. Ne görülme. 
nıiş bir oyundu. 

Yusuf, hasmının altından sıy 
n1ırken, Bayındırlı kendini top 
layamadığr için, sol bacağının 
burkulduğunu bile ruıcak biraz 
sonra hissetti. 

Seyirciler o anda bir boğaz. 
dan nefes alıyormuş gibi, o gü· 
ne kadar görülmemiş bir sessiz 
Jik içir..de, bu heyccanlr güreşi 
bUyii k bir alaka ve merakla scy 
rediyorlardı. 

Yusufun Uste çıkmasile, has. 
mınm sırtını yere getirmesi bir 
olmuştu. • 

Birdenbire seyirciler, dakika· 
la.re.lan beri devam eden bu ma. 
na.ıı sükutu: 

- Yaşa Yusuf.. 
- Yaşa koca nrslan .. 
Sadalariyl! ihlal cdiyorıln. ' 
Gürültüler, baa~ışmalar art· 

mt!itI. 
İhtiyar hakem: 
- Yusuf pehlivan galiptir .. 
Diye söylenirken, onun bu 

sözünü işiten bile yoktu. Belki 
daha birşeyler de söyledi, söy. 
lcmeğc çalıştı. Fakat, Bayın· 
dırlının ycniliı:Ji bütün davetli • 
)eri o derece hayrete düşünnüş
ti.i ki.. hiç kimse, artık, bir di. 
ğ·erinin sözünü dinJiyecek, du· 
yacak halde değildi. Dakikalar. 
danberi gerilen sinirler, birden 
bo~anan kanun kirişi gibi çar 
çabuk gevşeyivermişti. 

Caf~r Bey sadece arkadaşmm 
yüzüne bakarak gülümsedi: 

Ye !>igar:ısınt yakarak pcncc. 
renin önünden çekildi. 

Hamdi Bey: 
- Olur r~zalet değil, aiye 

söyleniyordu, koskoca gövdcsilo 
bu kalp herif hitlii. yerde yatı· 
yor. 

Zeynep Hanım gözlerini aç.. 
mış, pancurun ara.smdan bah.· 
çcye bakıyordu. 

- Amca .. dev adam hallı. 
yerden kalkmadı. Neden n.ca.. 
ba ?. 

(Dc1Ja1?1ı var) . • ' 
ğu ıçın g('len kadını tanımamış. 
Esasen kadın da ondan i~mini sak. 
lamış. Yalnız elinde bir zarf 
varmış. Bu zarf çok kalınmış 
\e zarfın üstünde "Polis müdüri. 
yeti,, ibareleri yazılı imiş. Bu ka
dın tabit \'iolct.l3urrage idi... Mer 
kez memuru "Polis müdüriyetine., 
hitaben yazılan bu zarfın içinde 
ne oldutruna dair kadından izahat 
alamamış. Kadmın da hüviyetini 

Size tebriklerimi tekrarlarım. 
Ve en samimi te<;ekkürlcrimi vol
larım. l şinize az~mi hörmet Cde
rim. Samimiyetle ellerinizi sıkanm 
dostum. 

LUCAS 

Azizim Gcthryn: öğrenememiş. Raporunda bu kadı
Brunton vakac;ınr hatırlıyor mu. nın bir zaafr dimağiye müptela ol. 

sumıı? O nihay~t neticesine eriş. duğuııu zannetmiş bulunduğunu 
ti... o,·ıe bir nctıceye erişti ki bu- zikretmektedir. "~1eselenin sonu 
nun sfzin pe!< zir~~ıe ho~unuza gi- bu tahminin ne kadar doğru oldu. 
dece~indcn Emınım. Bu mesele ğunu göstermistir.,. ,.. - . 

II<işiyc: 
Pike size arzr hürmet eder. (ok 

keyifsiz hir halde. l\lektubumızu 
okudukian sonra size karsı olan 
hürmeti pek çok daha artmıştır. 
(Böyle bir şeyin mümkün olabile. 
ccğini zannctmezdim. Çünkü onun 
--ize karşı olan hürmetini en ~on 
merkezde zannetlerdim.) Fakat o 
en avni mesainizin kimse tarafın_ 
dan İ>ilinnıi:receğiııi \'e meçhul ka
lacağını düşündükçe iimit.:iz' bir 
hale gelmektedir. Ona pek muhte
mel olarak bu şeyin sizi tamamiy. 
le lakayt hıraktığını SÖ)ledim. Fa. 
kat o asık bir çehre ile odada bir 

hakkındaki ynptıgınrz tetkike hay. l\lerkez memuru hasta olduğu-
ran olmakla beraber çıkardığınız nu zannettiği kadını müsamaha ile 
neticenin yiizde yüz hakikate uv. dinlemiş ve zarfı mihaniki bir su
gun oldutruna bir türlü tam bir rette kadının elinden almıştır. 
katiyetle inanmış değildik. ' Fakat bir kenara koyduğu zarfı 

Dün akşamki ''Giabc., gazete- hemen mü<lüriyete göndermeği u. 
sinden kc-sip size yolladığım yazı nutmuş .. Yirmi dört saat zarf bir 
sizin tahmininizin isabetini parlak kenarda kalmış.... Ehemmiyetsiz 
bir şekilde i.;bat etmektedir. kağıtlarla dolu olduğunu zannetti. 

Bl:ıckfriods Hood merkez memu- ği bu zarfı yirmi dört saat sonra 
runa dün sabah bir kadın gelmis. görüp de açtığı zaman sizi temin 
Bu kadın nöbetçi memura ne i te_ ederim ki lfıkaydisi büyük bir me
diğini söylememiş ve merkez me_ rak ''C heyecana münkalip olmuş. 
mıırumı ~örmek için J!':rar etmiş. Ve bir yıldınm ~ibi müdliriyetc 
Bu adam Brunton ,·akasiylc hiç a- gelerek beni buldu. 
Jakadar olmıyan bir memur oldu- · "Devamı ı.•ar) 



5iga,tc'o. : 

Sehir Tiyatrosunda 
Otel/o temsili 

11ıuvaf fak oldu mu? 
Yazan: Fikret Adli 

~bir Tiyatrosu dram ve k_o. f Daha. ilk. ~bloda, aktörlerin 
ttıedı kısnnlan, m utad oldugu rahatsız; edıcı oyunlarını gör. 
'teçhile, 1 teşrini.evvel sair gü· <lük. Sahneye tamamen yaban 
tı.ii saat 8.30 da. yeni mevsime cı, oraya niçin itildiklerini bil· 
açıldı. Havanın yaz denilecek miyen bir halleri vardı. Sanki 
kadar ~ıcal~ ve ogün bilha~sa birisinden korkuyorlardı. Acaba 
aırr olmasına rağmen her iki Şckspirden mi? Yoksa. bu hal, 
tıyatronun tamamen dolu olu. uzun zamandır halk ile rabıta~ 
"U, memlekette yeni bir ''Ti· Jarrnr kaybet tiklerinden mi? He· 
htroperveran., smıfmın doğ • yecanlan iğreti, m ükilemcleri 
Illu~ bultı.ndtı~'llna işarettir. De· tutuk. ezberci idiler. Sesleri 
11ıek artık, rağbetsizlikten şi . duyulmuyor. mırıldanıyorlar . 
kayet etmt'ğe hak.kımız yok! dr. N~den? Bu aralık, gözlerim, 
~Ütün mesele, bu rağbete bir tiyatroda bir locada oturan ak. 
Ce1tap verebilmekte, feyircikr.in tör Burhanettine ilişti. Ne te. 
t iyatro kültürünü yükseltmcğe, zat! Ondan, <;ok bağırıyor diye 
Ze\·kJerini iyi bir Yadiyc sev- şikayet edC'rdik. Şimdi de çok 
ketrnektedir. susuyorlar. 
Şehir Tiyatrosu, bu hususta \'o.kıa, salınedt', seyırcının 

elinden geleni yapmağa çalışı . dikkatini teksif için bir yavaş 
Yor. Bilht ... sa, bugün burada konu~ma melt:teti ,-ardır. Lakin 
l\levzuubahscdeceğim dram kıs· bu usulü tatbik için kuvvetli 
?nında, düuyamn en tanınmış bir hitabet sahibi olmak gerek· 
\·o klasik eserlerini temsil edi~ tir. Halbu ki. p(!k lüzumlu bir 
Yor. Bu cereyanı alkışlamamak inkılap sarsınıtısı ile dağılmış, 
Ve hü~:ıüni\·eti ta!H1ir etmemek zayalJı lisanımızın henüz gra. 
haks1z1ık olur. meri bile tesbit edilmış değil· 

Şeb;r Tiyatrosu dram kısmı, dir , ve, 5ehir Tiyatrosunun da 
bu loş rncv:;im ·ne, kendine çiz· bir füıanı yoktur. 
~ı~i ı~-';ul p~·ograrr:a uyarak İkinci Ye üc:üncü tablolar ay. 
Şekspirin "Otell~,, su He başla. ni hareketsizlik Ye durgunlukla 
dı. Eu cidden oa~arıh:ıası mü.ş· geçiyor. Dördüncü sahnede bi· 
kti.t temsilde ~uvaffak oldu rnz hareket başhyor. Beşind. 
11;t.ı? Heyeti umumiyesi ile men~ d en itibarC'n nisbcten düzeliyor 
fı bir t'C\·ap vermek ıztırarm· \'e rejisörün ziya teı1.ibatı ile 
cla::ız. Lakin bu muvaffakıyet. \1aziyeti kurtarmağa çalışınaıa· 
81?Hk Şehir Tiyatrosu için hiç rı içinde. piyes, ınalfun mez
de te('~!'lüf edilecek bir hadise baha sahnesi ile bi tiy or. 
<l~ğıldir. Çün'!;:.ii "Otello.. , bu· Burada koslümlerin fevkala · 
g-tın, muazzam bir tiyatro ma. deliğine tekrar avdet ederek 
zısi \'e kllltiirii olan en fleri bunu bir ''mükemmeliyet. , ola · 
nıetnleke:t!erde da.hi muvaffakı· rak tavsif edecf'ğim. Cidden 
Ycll.e temsil edilebilen bir eser mükemmel. Bilhassa De.zdcmo· 
dcğıldir diyebiliri?.. Ben. şah. na'nm Eınilia ile oıan krsa tab. 

' s~n: ~izde böyle bir tccr~bcye losunda. 
l~~rı~ılnı~~ ~~nıasma taraflarım. Aktlirler içinde en az fena 
.. ır iŞ muşkuldür diye bıralnlma o lant C ah ide idi. Cahide Dezde· 

lU.:;\ıdır. Ona ba!';lanmalıdır ve mona·nın meziyetlerinden yal. 
l"ıllı.şküllerin yenilmesine çalışıl . m z güzelliğine s:ıl1 ipti. Bu az 
.tı1alıdır. Bu bakrmdan. Şehir mr diyeceksiniz. Haklısınız. Bu 
'riyatros'.l için "madem ki .zor· k:ıdarı kafidir. Dczdemonada. 
du, !"..a diye oynattı?.. diyemi. Cahide, Otellonun kıskançlığı· 
Yoeeğiın. zordu, oynamağa baş· na hak verdirecek bir manzara 
lrı.drlar. gittikçe daha gü7..el 0 y. arzediyorJu. Bilhassa sesinin 

Çinlilerle Japonlar 
arasuıda 

Muharebeler yeniden 
şiddetlendi 

Çungkin:g, 3 ( t1.A.) - Kiangc;u 
ve Auhvey eyaletleri arasındakı 
hududun ~imal kısmında Çin Ye 
Japon k1t~ları aramıda ~itldetl: 
muharebeler olmu~tur. 

Çin kıtalarr. Hungtsch gölünüı: 
cenub sahiline bir hücum yapmış. 
lardır. Muharelx>, bilhassa, Ticn
çang'm şimalinde şiddetli surett('. 
de\·am etmektedir. 

Çinliler. Japonlara karşı, !\an... 
kin.in cenubu ş.1rkisinde de hücu
ma geçtiklcrihi bildirmektedirler. 

5000 İtalyan pilotu 
Almanyaya gitti 

Londra, 3 ( A.A.J - British 
Unitro Pre~s Ajan$ına Röre 5000 
l tnlyan pilotu ,.e diğer İtalyan ha
\•a mürettebatı Almanların ui!ra. 
drklan pilot zayiatım telafi içi11 
Almaayaya gitmiştir. 

Ayni ajansa göre. Caproni'ler
d en müte~ckkil bir çok küçük filo. 
ların Almanya istikametinde uçtu
tru görülmü5tür. 

ve şarkısmm duyulmaması, işi. 

tilnıemesi ne gariptir ki lehine 
idi. 

O telloya gelince, kalıp, kıya· 
feti yerinde olınasIM rağmen, 
intiharmı kıska.nçlığmdan değil, 
aczinden zannettirecek· kadar 
zavallı idi. Bir gemi arslanı. 
Silik bir Kromo. :Maaınafih 
De.zdcmoııa'yı boğarken, kol. 
tuklarda, arka tarafta oturan 
b ir· hadıru korkuta'bildi. Hoş, 
öyle zannediyorum ki, bu kadın 
ondan ziv:ıde. belki' de işlediği 
bir kabahati hatırlayarak ayni 
şekilde ölürüm diye korkmuş· 

t ur. 
Yago. rolünü kendine az gö . 

r üp, silik kalmak endişesile 
s ahneyi kendin~ tahsis eden bir 
Talat tarafıOOan temsil edili· 
yordu. Silik kalmak endişesi 
kendinden emin olmayanlara 
mahsustur. Halbuki Yago ken. 
dinden emindir, zekasını, pazıla· 
rmdan daha kuvvetli görerek 
meydanı başkalarına bırakır Ye 
orada dolaşan kuklaları oyna . 
tır. 

T alat. müs takbel t emsilkrde, 
Yagonun bir aktörden .ziyade 
b ir rejisör olduğunu d~ünerek 
oynarsa muvaffak olacaktır 
zannediyorum. 

Suavi, hftlB. Ronıeo'luktan 

Japon ordusu genelkur· 
may başkanı çekildi 
Tokyo, 3 ( A.A.) - Ordu genrl 

kurmay reisi P:-ens Kanin istifa 
etmi!:;tir. Yerine $abık harbiye na. 
zm ve şimall Çin'dcki Japon or
du'an başkuma:ıdanı g:?nc:-al Lu
giya~a tayin edilmi~tir. Yeni ge
nelkurmay rcbi GO yaşındadır. ls. 
tih de;ı Pren-; Kanin 76 ya~ında 
b~1lunma1~t::ı idi. He$ınen bildiri!-. 
di~ine göre. Pren:;in istifasma &-. 

beb olan hadiseler. Çin muha~cma
tmın son saih•\,ına girmi~ olnlfl~ı. 
Japonyada yeni bir milli bünyenin 
lc~kili ve üç taraflı paktın imza e. 
dılnıi~ olmasıdır. 

----o---
S ima vda evleri 

yananlara Kızılayın 
yardımı 

Aııkara• J ( ,.ı.A.J - 30 E~·!tıl 
gece~i Simavda vukubulan harıkte 
evlC'ri yanan rurddıısla_rm en ~aru
ri ihtiyaçianna ı:.arfedıl~ek uzere 
Kızrlav merkezi umunll''l _tara~~n. 
dan teİgraf haYale~i 1.500 !ıra gon
deri miştir. 

itizar 
Bcykot. J{örlerinde bi r gc:inti 

hildi~·esi raıılo.nnıızm ~ok~ugun
dnn gircnıeruişiir Özür dilcn z· 

kurtulamıyor. Küçilk bir fera· 
g atle Kasyo olabilecek ve şüp. 
hesiz o zaman, Otelloda en iyi 
oynayan aktör kendisi olaca.ık· 
tır. 

Nevin Emiliada daha. çaça. 
ron olmaltydr. Hadiselere seyir
ci vaziyetinde kalıyor. !ştirak 

etmiyor. ,, kt" lük' ,, 
Diğer eşhas da a or 

yapıyorlar. piyesin ruhunu ta . 
şıyamıyorlar. l\fahmut da, Rod· 
r igoyu bir maskara 11aline 
s okmakta tereddüt bile etmi. 
yor. 

. ... * 
Şehir Tiyatrosu, maddi mal· 

.ıeme olarak eline verilen im. 
kfuılardan azami istifade temin 
eden bir müessesedir. Yakmda 
b ir de tiyatro binası olacak. 
O zaman, bu maddi malzeme· 
den daha çok istifade edilecek. 
Bu hususta rejisör Ertuğrul 

Muhsin cidden muvaffak olu. 
yor \'C olacaktır. Fakat sanat· 
kar yaratmak. tekevvün halin .. 
d e bir lisandan hitabet kaide· 
leri çıkarabilmek, ve nföayet 
r uh nefhedebilmek bir insanın 

elinde olamıyan şeylerdir. Kül • 
t ür lazımdır. B unu da temelleri 
atılmır.ı olan tiyatro mektebin· 
den bekliyoruz. 

Fi KRET ADIL 
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Zam gör9n öğretmen
lerin ikinci listesi 

İlk .. okul öğretmenlerinden 
zam gorenlerin isimlerinin ilk 
listesini dün n~.şretmistik. Bu. 
giin de ikinci ve son Üsteyi ne"· 
ı·t.divoruz ~ 
S~IYER KAZASINDA.ı'l TER 

FI EDE~ ÖGRET::-.1E'\LER 
Sarıyer on dördüncü okuldan: 

Seniha, Hikınet, 27 den: CenL 
ye, Safiye, 28 den: ).fükrame. 
Melahat, 30 dan: Mesut, Emi · 
ne, 33 ten: Şahinde Hayriye ..,,. d • ' 
•>~ .an: Hayriye, Mürüvvet, 
Fıkrıye, Melek, 40 dan: Nazmi 
ye, 11 den: ~ezihe, Gümüşdere 
den: Nuri, Kumköyünden: Su· 
a~.' Halide, Naciye, Uı?kumrukö. 
yunden: Suat, Rumeli fenerin· 
den: A. Saip, Emine, Mediha. 

KADIKÖY KAZASL.,DAN 
TERFt EDENLER 

1 inci okuldan: Yaşar, Hik . 
met; Saadet, Bedriye· :\eriman 
2 den: l\füzeyyen, i-reİek. Nimet: 
3 ten: Saime, Fatma, Melahat 
Hürmüz, Meliha: 4 ten: Maz~ 
lum, Nadire. 5 ten: Yegane. :Ni. 
met; B~rika, Adalet Semil1a 
Nahide, ' ' 

6 dan: Zeynep, Fatma, Acar 
k~n, Naime. 8 den: Bahriye, 
Zuleyha, Rasime. Sevim, M.em . 
nune, Meliha, 9 dan: ~ezihe 
Semiha, Azize, 10 dan: Zekiye ;, 
Vecihe, Ril<~han, Halide, 11 den: 
Muammer; Nusret, Azize, Fer _ 
daııe. 11 den: Muazzez, Fcnuh. 
Huriye; Süleyman, 12 den: Be· 
ihiye; Mohpare, Hayriye; I<ad. 
rj, Mersiye, 1G dan: H. Remzi 
T oprak, Mahir, 18 den: Fahri· 
ye, Firdevs, Hadiye, Neriman, 
Muammer; 31 den: Fatma; 35 
den: Fuat, Besamet, Ahter· Kad 
riye, $üklıfe, 1\Iihriban; 1-fuaz _ 
~z, 38 den: Zahide, Havva, Mil 
lıye: Nermin, Sabiha, Saadet, 
Müzeyyen; 49 dan: Zişan; lf· 
f et; Küçükbakkaldan: Mahirde. 
de oğlu 

USKÜDAR KAZASINDAN 
TERFl EDE~LER 

Usküdar 13 ten: l1fade, 14 
ten: Namiye, Şükrüye, Süeda, 
15 ten : Mihriye, Halit, İbrahim, 
Sami, ::\fethiye; 17 den: Refet, 
Avni, Ferit, Nimet, 19 dan: Os. 
man, Şerefnur, F. Şadiye, Hür· 
riyet, !fakat, Saime, 20 den: 
Sedat, Süreyya, 21 den: Münev 
ver, Nedim, Seniye, Yusuf, 22 

den: Nigar, Süreyya, 23 ten: 
~lahmut, Bedriye, 1Iez.iyct, Ce. 
mile, Nedime, 2-1 ten: Gülsüm, 
Behire, Atiye, 25 ten; Behiye, 
Melahat, 27 den: Sıtkı. ::\ezihe, 
Nezahat. Faika; Melahat; 28 
den : l\:aci. Mecdi, Hatice; Me· 
lahat; R. Adviye, Güldane; Hu 
lüsi. 

29 dan: Recep, Behiç, !l.Iusta. 
fa, 30 dan: Fevkiye, Etem, Ab 
dullah; Zehra, 32 den: Şehri • 
ban; Berriyet. Şatlmıan, 44 ten: 
İffet, •15 ten: Mesrure; Cemal; 
F. Sıdıka; 48 den: Talat, Niya· 
zi; Şehriban: Hatice, Taciser, 
Nimet: Cazibe, Çekmece köyün 
den: Vesile: Dudullu Nebihe, 
l'mraniye Şerife: Alemdağr Ze. 
ki; Haydar, Salıihattin; Vasfi· 
ye. 
BEYKOZ KAZASI?\DAN TER

Ift EDENLER 
Beykoz 34 ten: Visale. ŞUlc 

rüye, J\Ieliha; Kıymet; 36 dan: 
İhsan, Gülisar,' Vasfi: Talat, 
37 den: Kazını; Müzeyyen: Hu. 
JUsi; Hacer; 39 dan: Ahmet, 
Hayrunnisa; 40 dan: Mükerrem. 
Sırrı: Cemal: Emine; Yıldız; 
42 den: Hamdi; l'\Iuammer; Nu· 
riye; Mustafa, Seher. 50 den: 
Hakkı, Münevycr; Seher, Ead. 
riye; Akbabadan: Azmi, Ana· 
dolufeneri Seher, Dereeski Fe . 
rit; Polonez Remzi; Mahmut· 
Şevketpaşa Kemal; Buzhane ya 
tıdan: Nebil: Handa~1; Sürelı. 

han, Yektaııe, Kemal, Cumhuri· 
yetten: Hakkı; Kılıçlıdan: Nu. 
ri. 

ADAL.AR KAZASINDA~ 
TERF[ EDE~Lb~R 

Büyükadadan: Süleyman. Ha· 
diye; Vicdan, Bc-hice; Heybeli. 
den: Fahriye; Hamdiye; Mü· 
nevvl'r; Nezahat; Burgazdan: 
l\Iediha: Kandilliden: Saadet. 

'.KARTAL KAZASL'\TDAN 
TEP.Fi EDENI..ER 

1 i.ı:ei okuldan: Tahsin; Hak. 
kr. Melek; Besime, Saime; Fc\' 
ziye: Fatma ; Sermandıra: Sata 
hattin; I\Ialtepeden : Ayşı, Şa . 
diye: 2 den: Giizide; Fazıla: 
Samime; Pendik 1 den: Saliı.hat· 

tin; Rıfkıye; Şehime; YayHi.lar: 
Nurhan; İhsan; Demirli: Ali; 
Kurna; Cevdet; Kurtdoğınuş: 

na.ma.lıdırla r diyeceğim. "Otel • piiiiii-;;iiiiiiilij;iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiii7i•iiiiiiii•-;;;;;;;;;;;iiiiii;;0 ;;;;;;;;;;Miii;;;;;;;;m;•;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiii;;;;;;--;;;;;;;;;-
lo.. ayarında eserlerin bizde 1 

Hi~met; Sarıgazi Kadriye: Bal. 
lıca: Recep; Bolayoba: Bedia. 
BAKffiKÖY KAZASI:--;DAN 

TERFl EDE1\'LER 
teınsm lazımdır Ye Sehir Ti. Küçük Hikaye : 
htrosu, memleketle tek resmi 

~ard ım gören müessese oldu· l·----------------
gUnda.n, bu işi üzerine almak 
l'n~buriyelindedir. 

. " Oteli o" nun tercümesi fena 
ltli. 1fütercim $chir Tiyatrosu. 
tıı.:n nıe<'muasr~da bir "özürna· 
~~·· ile tercümenin müşküllü. 
gı.ınden bahsediyor. Özürü ka· 
buı ediyorum. Yalnız bütün 
'l'lıescıe tercüme telakkisine bağ. 
lı<Iır. 
b' Te.rciimC', bence. bir metni 
ır lisanda tamamilc anladık· 

tan. sonra. baş.ka bir lisana 
11~kletmektir. "Otcllo" müter. 
cınıi a· k' 1 -. • znnne ıyorum -ı mese e 
)ı höyl<! almıyor. O. metni ay. 
~en__ nakletmek taraftarıdır. 
. ogru değildir. Bugünkü hata· 
~a dUşUiür. Hem şunu da ilave 
(!{ie~iın ki, Şckspir her ~eyden 
ev\·eı ınetin değildir. Ulemşümul 
01<1ıığuna <"Öre evvela muhteva.. 
tlır. l\fovcu

0

diyeti dahi müna.kaşa 
~di!en Şekspire a tf ecllkn eser· 
_t'tın "O;;,, muhtelif aktörlerin 
ıı· .. "'~' 
~\·elerile tamn.rulaıımış olan 

P1Yeslerdir Bu metnin, sıhhat e . . • 
... ~~t§.esile sehkasızhğa kadar 
h~dılmosine 1UzUJı1 olmadığına. 

1
,11" delildir sruuyorum. Nerede 
ı'aldı ki Şckspirin birçok e~r. 
"ti \'e "Otello" par.domima oıa· 
tak oynana.biliyor. Demek, ha . 
tiıse, her şeyden evvel bir lisan 
llleseıesi değil, bir haleli ruhiye 
lahtılidir. 

l'eınsil, sırasile kostüm, sah· 
ııeye konucı YC dekor ba.kımm_ 
rl:ı11 güzeldi. Ovnams cihetinden 
fena. Bu haliyle "Otello" yu 
~~fis bir şekilde ka),nalc kağıt 
1h:erine ,.e çok güzel resimlerle 
hu.ıltımJ, l l kin içinde kötü 
tnaıızumeler buluıran bir mec· 
llttıai iş'ara ~nı;etebiliriz. 

Flııoderdeki harbi konuşuyorduk. lç:mizden biri e!ki sil5.Iı 

arkadaşlarımızı övdü· Bir diğeri dört senelik büyük bir harp· 

te bizi tanımadıklannı söyledi. BUtün mesele teknik vo insan 
kudretinde toplanıyordu· Bu kudreti daha vuzuhla ifadeye kal

kan biri de oldu· Bizim mücadelcn:ı.i.zi ••ruhtan yapılmı§ bir mcm. 
leke tin mücadelesi!" diye tasvir etti. Ben de şu hikayeyi an

lattım : 

Geliboluda İngiliz ve Yeni Zeland kuvYetlerine karşı dö

vüstüğümtiz günlerdi· Bir defa ceplıanesizdik; \'O, ikj üç tepe. 
de bir iki ağır top yerleri değ:ştirilcrek, bir ağaç altı yahut bir 
su menzilinden a ra sıra yalancı bir ateşe geçiyordu· Sonra, bü· 

tün bir glin. harp mmtakala.rından ha'!b hiç bir tarafta tesa
dlif edilmiyen ve 1culaklanmıznı e.lışık olduğu ~itme lıasse.sın

dan dab~ fazla içimizdeki ses alma uzuvlarını sağn- eden müthiş 
bir sükut ı ... Adeta tabyalar dil§müş ve bütün topraklar iskat 
edilmiş gibi ne tek bir müfreze i ne tek bir asker! 

Hıidisc bu s!ralal'da oldu. Alman crkanıh::.rbiye şefi Von 
Ep'i:ı Türk istihkamlaımda limitsiz ''O bitkin dolaştığı dakika

lardı· Çimenlil;.tcki ağır toplardan birinin 1ntepeye ıı:ıl:li 
i::ap ettı. thraç kuV\'etlcrine karşı tepenin gizli bir tarafmdan 
açı!acak ateş baı ajlarmın nskeı·i bir sürpriz olacağr clilşüııiilü-

yordu· 

914 le Almanl:ı.ra hakikaten güveniyorduk- Bu yüzdrn ola. 

cak ki Gazzcden itibaren Ol'dunun teknisy~nleri Almanlardı· Os· 
manh İmparatorluğu bu tekni~yenlcrin elinde yeni keşfedilen 
-biı· robot gibi hareket ediyordu. Düğme onlaT'daydı ~ 

H,ubin !Ik yoklama hareketlerine i~lirak edenler c:iıııı>nlik· 
ten 1ntepe:ye naklediic<:ek ağrr topun k<'şfi ic;in \·on Ep'in yolla. 
dığı dürt mUlıendi~ten binbaşı Şnaydeı i pek fılii t:ımyacaklnı dır· 
Daha ilk gündcnberi hiç bir teknik harriat yoktu ki binha,Jının11 

kontrol ve ıtirazmdaıı geçmiş olmasın! Tek bir monokli alh nrla 
bu keskin camı yerleştirdiği sağ gözii, ikinci ,.e daha kH·k'n bir 

cam gibi; fakat bir nokta ve y~il bir nokta gibi gözüg-ür; mil· 

heııdis Şnayuerin lıütün itiraılarmı bu ycışil noktnnrn idare et

ti~i görUlUrdil· Bir kelime He mühendis !Snayder imparator luk 
ordusuna verilmiş muti bir zabit değil; h('ııüz bilmed:ğimiz b r 
makine fennini tem~il eden bir adanı; kendi tabirince müteheJL 

sı~ bir tekn!~\·endi. 
Binbaı::ı. ~imenlikten tnt.epeye götürülecr•k nanılı~ r kııo::ı bir 

mııayerıcdPn ~cınra ''inç ''O bocurgat istedi· 

Burmalı apolet 
l{Uçük bir zabit: 
- Maaiesef! diye konuştu; vinç bulamayız binbaı;ı? 
Şnauder: ,, ' \ 

- Nasıl? diye bir ad.mı attı; ve, tek gözlüğünü ilk defa 
indirerek başparmağtnm kalın mafsal kemiklerine bir iki dC'fa 

\'Urdu: _ Şu halde, bir vincin yardımı olmadan kaldırmak is· 
lcdiğiniz anlaşılrlor? dedi· 

Rlindeki sert camı, bo~almış bir deri çnrçeve hissini veren 
sağ gözlindcki garip uyuğn doğru götürdü: • 

- I\atiyeıı; diye konuştu, imkansız! .. 
Not defterini çıkardı: 
- Berline yazmak icap ediyor; dr-di; ümit ~deı iın ki bu 

ağır namlıyı kaldıracak makineler on güne kadar yola çıkmış 
olur. . 

Halbuki erkanıharbiyenin en çoğu 48 saat vakti vardı; ve 
İnlepeden açılacak vakitsiz bir ate~ baraJ'rndan b k ·ı · a~ a, ı lraç 
kuvvetlerine karşı hiç bir başka ate~ daha fazla nı" · 1 ~ uessır o ;ımı· 
yacaktı. 

Türk subaylarının bu müşkül dakikalarında müstahkem 
mr\'ki kumandam Cc\'at Pal'aya bir is:rn verdiler: 

- Bir defa da kolağası Ramazan ağa, a rnı··1 t t . 
J racaa e ı:;cnız 

pa~a.m; dedil,,,r: ihtiyar kolağası belki bir <;aresin' b 1 b'l' 1 . ı u a ı ır. 
Müstahkem mevki kumandam her çarc\'c b•" 

. · .... 5 \·urm:.:ı.k f!!C. 
raklısıydı· Onun ıçin olacak ki Von Ep'le mühc d" N • 

~ n ıs ~na\'urrın 
itirazlarına ragmcn kendisine tavsi\'e olunan 1 1 . · 

· lcr rnn~ı hirini 
dinleme1<te hiç bir mahzur görmemişti. · 

namazan at;a seksenlik bir ihtivardı. Gö'5'.s" k . 
• • r "' une ·adar mc:ı 

heyaz ı::akalı ve uzun boyu ıle Nızamrccdit ordu . 
. . . _ . sunun son zabıt-

krin<len bırıyclı- Daha .dogrusu l'skı topcuıarı - mız arasında ka· 
macılar diye bir ziinıre vardı ki bunlar topları t . ·. 

•. . n :ınurı \'C ta b· 
yıısı ile nH?şgul olurlarriı. Nıtekı.m piyade alavların .. 

if . .. .. d T" f . dfl. ela tufck. 
riler a ,·nr vaz cyı goruyor n. ı• eklerin ta .. 
,.. · . . mırı \'C balycmez-
l"rin ta~ınm:ısmdan ılC'rı gnlen bu sınıflar ordu .. . • ~ nun en guvendı-
"i adamlardı· Bilhassa kamacılar, bir krılime .1 ,., . k' t k . . ı e, Osmanlı or· 
duı:ıunuıı birer i~tıh am C' nı<ıyrnı idiler. Ramaz <T b lk' d 

~ w. ·a· b' an a .. a e ı e 
Or. larrn son bir orne>gı ı ı: ve, ır harnam b" -. k d . . occgı a ar garıp 
.·· .. ""'r. tel tC'l taraıımı~ sakalı bir nebatat k 11 . )uru.'" • . o <•ksıvonunda 

rac;tgdinen miisteh~ı:ıc bır nebat trsirlni brrakı~·ordu. İ(olağ:ıı:r 
<':ı sankı '\'arım asır ev\·eı k ·t . · 

n~mazan :lo ' . • • • w. - ' u:-; u bır tc•pedc bulun_ 
dukt:ın ~oıır3 bcy:ır. ıkı .kag:t yapragı arasnuı. bırakılmış ve yal
nız rh-afı muhafaza cdıı('n ınce \'C kuru bir ncb tt . a ı. 

( D r.\ am e di.\ or) 

1 inciden: Şükfıfe ; :Muazzez: 
Mediha; 2 den: Kadr~e; Meli· 
ha, Süheyla; Hayriye; Mediha; 
3 ten: F. Semiha; Faize; 4 ten: 
Şükrii; Kemal; Neriman; Şadi. 
ye; Belkis, Mustafa. Yeşilköy · 
den: Kamile; Finızdan: Müşer. 

ref; Şenlikten: Ziyaettiıı; Jrn· 
çükçekmeceden: Abdülgani, Me 
diha; Safradan: Ce,·det: Şeref, 
Hakkı; Yağcılar: Hatice Hüsc. 
yin ; Yenibosııa: H. Tahsin: 
Kayabaşıdnıı: Saadettin. 

SlLlVRl KAZASINDAN 
TERFlEDENLER 

Merkez 1 den: Zaime; Yusuf, 
l\' adi de: 2 den: Bahtiyar; Akvi 
ran: Yusuf Ziya; Nazire, Celii: 
Iiyeden: Kurettin: Feteden: M. 
Emin, Emine; Kadıköyden: Ay. 
şe: Ortaköyden: Y eganc; Selim 
pa~adan: Eşref, Sa it, Sıdıka; 

Beyceler: Sabahat, Büyükkılıç· 
lı: Sabiha; Cüce Seyman<lan: 
Fahri; Büyükça vuşlar: • Şükrü. 
ye; Çayırdereden: Adil, Hasan: 
Turhallı: J\Iehmettin, :Mustafa. 
Haraççrdan: Sezai, Çeltikten: 
Semiha. 

ŞlLE KAZAS1NDAN 
TERFİ EDENLER 

l\Ierkez 1 den: Faik, Bur~aıı. 
Mahizer: merkez 2 den : Hfü•e · 
yin: Lamia. AkçakC:seden: :Nu • 
rive. Hı cizden: Sami, Kömür· 
lü

0

kten: Nazrni; Ulupclitten: 
Cevdet, Satm. zhdan: Şefik. Ağ 
vadan: Vahit, Azize, Se\'enli<len: 
Saffet; Güçeden: Yakup, Güt. 
maslıdan: Süreyya; lsadan: 
!smet, Korhallıdan: Haydar; 
Sokulludan: H.det, Teke yatı o· 
kulundan: ?\ihat, Sami; Zühtü; 
Zakire; Değirmen çayırından : 
Ali, 

YALOVA KAZASINDAN 
TERFI EDENLER 

Merkezden: Tevfik; Nazın;:• 
Nlh:ıl, Nuriye; Akköyde~: :\ı · 

( Lfı t frn .. aJ 1m ı ~·eH ıııı h.) 
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Müdürü - Esld şı,u Tt'r:ı.kkl l>irekwrll M. Ali Hıı,met Kırea 

11 ncı ~alkan oyu .arına arm merasimle kutlanacak ~:.:::~:~ ... !A::;:~~~.~~ •. ~~:~~~~i~~=~~~ 
Kadıkoy s adında başlanıyor 
Yarın ve öbürgün Kadıköy 

stadında yapılacak on birinci 
Balkan oyunlarına iştirak ede . 
cek olan ekiplerden Yunan at· 
Jet kafilesi dünkü konvansiyo. 
nelle §Chrimize gelmiştir. 

Kafile istasyonda. federasyon 
erkinı, büyük bir sporcu ve •• 
halk kalabalığı tarafından lıara 
rclle karşılanmıştır. 

Kafile reisi J{ostantinos Be· 
his kendisile görüşen bir mu. 
harririmizc demiştir ki: 
"- XI unıcu Balkan oyun· 

lanna. iştirak etmek üzere şeh. 
rinize gelmiş bulunuyoruz. Dtin 
yanm bu karışık giinlerinde, 
en snkin bir f')şesi olan Türki· 
yeye kırk Jki saatlik ibir tren 
yolculuğundan sonra geldik. lç. 
lcrinden bir çoğu beynelmilel ~tQıl ... 
olmuş 34 kişilik bir atlet kafi· Balkan 11 O 11•r/rc manialı ko§ıı 
lesi ne müsabakalara gireceğiz;. T('kortnmi Mandil:as 
Atletlerimiz formdadırlar. Çar_ 
lHFacağımız rakiplerimiz kuvvet j 
lidir. Biz de elimi7.d.cn geldiği 
kadar iyi neticeler almağa gay· 
ret edeceğiz. Gönill isterdi iti bu 
mUsabakalara biltiln Balkanlı 
atletler de iştirak etsin. Atlet. 
lcrimi?.den I. Rogoios, II. Ro· 
gnzos, Lekaçacı, l\1andikas, Sil. 
las ,.e Kiryakidisin birer birin· 
cilik almaları ihtimali kuvvet • 
lidir. Bilhassa Maraton müsa· 
lb:ıkasınm birinci ve ikincisinin 
takımımız elemanlarından olma 
sr kuvvetle muhtemeldir. 

Gördüğümüz hüsnü kabul 
bizleri çok mUt.E:ha...cısis elti. 
Türk sporcularına ve hall\ma 
teşekkür ederiz.,, 
Yun:mlı sporcular şunlardır: 
Koşucular: 
!\cranzis, Yakovidis. Bisbas, 

l\ aragoorgos, Stratokos, Raga. 
zos, Manopostolos, Vilkopou· 
los, Mantikas. Ifoussidis, Kyria 
kidis. Filippidls, Dnıpanakis. 

YugoslaYyall atletlcrocn mil. 
rckkep kafile de bugün şehri · 
mize gelecektir. 

12 inci Balkan 
kongresinin açılışı 

Buzün sa.at 10 da bölge mer. 
kezinde Xll inci Balkan kon· 
gresi açılacak \·e celse 11,35 e 
kadar de,·am edecektir. 

Atletler abideye çelenk 
koyacaklar 

XI inci Balkan oyunlarına 
i§tirak edecek ekipler bugün 
saat 16,15 te Galatasaray lise. 
si bahçesinde toplanacaklardır. 
Bu toplantıdan sonra kafileler 
Taksim cumhuriyet abidesine 
giderek merasimle ~elenk koya· 

. caklardır. 

Valinin kabul resmi 
Busün saat 13 de misafir at. 

leUer bölge merkezinde vali 
Lütfi Kırdar tarafından kabul 
edileceklerdir. Kabul merasimin 
elen sonra lstar:ıbul bölgesi ta· 
1'tl.fmdan Balkan oyunlarmı:ı. iş • 
tirak edecek ekiplere 'I:aksim 
gazinosunda bir çay ver1lecck· 
tir. 

11 nci Balk.an oyunları 
müsabaka programı 

ntnt.N'ct GC!'.-U. • rnoGHAl\U 
ti Te,rfnlevvcl Cuın:ırtnf>I 

AÇJUIA TROm~t 
A tlr.tl*'rln gcı;it r~sıni· 
R.'llknn mn~ı· 

100 r.ıctrc: 
S:ıııt 1:5,30 
Sırıklıı ııtlam~: 

Suat: 15,30 

Gü.llo ııtmn: 

• f/Joş tarafı 3 ıin<"ilıleJ 1 
l\fa.dde 8 - Saat 10 da me. 

ra.sim komutanlığının cnrri ter· 
tibi •veçhile Davutpaşa topçu 
alaymdnn bulundurulacak a}'TI 

bir batarya tarafından 21 pare 
top atıl~ktzr. Bunu müteakip 
tstanbulu kurtuluşa. kavuştu. 
ran şehit kahramanlar için bir 
dakika ihtiram vaziyetinde du· 
rulacaktır. 

~fadde 9 - Bundan sonra 
merasim komutaumın emrine 
göre saat 10 da 5 inci madde. 
deki sıraya göre tramvay yolu 
Ye Galata köprüsü takip edil· 
mek suretile Taksim meydanı • 
na hareket edilecektir. 

.Madde 10 - Taksim meydıı: 
nındaki tribünün icap eden ha. 
zırhkln.rı Beyoğlu kaymakamı 

tarafından yaptınlacaktır. 

Madde 11 - Tribünde başta 
vali ve belediye reisi olmak ü· 
zere Cumhuriyet Halk Partisi 
reisi \'C 1stanbulda bulunan me. 
buslar, şehir meclisi azaları. 

generaller ve üst subaylar. ad· 
liyc \'C mülkiye rüesası, bele.di. 
ye erkanı, üniversite ve maarif 
erkanı, matbuat mümessilleri, 
Cumhuriyet Halk Partisi kaza 
ve halkcvi reisleri, hayır ve 
meslek cemiyetleri başkanları. 
bankalar direktörleri ve imti' 
yazlı §irkctkr, Ticaret Odası 
heyetleri \•e Esnaf C.emiyctleri 
reisleri bulunacaklardır. 

~fadde 12 - Taksim meyda. 
nmdaki merasim: 

Sultanahmet meydanından ge 
len kıtalar ve birliklerin ata· 
caklart yerler merasim komu • 
tanltğı tarafından irae ve tayin 
olunacaktır. l\ılcydanda tertip 
alındıktan sonra aşağıdaki sıra 

.ile merasime ba~lanacaktır: 
A ) Bayrak çekme merasimi. 
Bu merasime merasim komu· 

tanmm işe.rcti üzerine askeri 
ba'ndonun ça.laca.f:rı istiklll mar. 
şr ile başlanacaktır. Okullar 
marşa iştirak edeceklerdir. Ye 
yine merasim komutanının em· 
ri işareti ile direğe Türk bay . 

. rağr çekilecektir. (Merasim ye· 
rir.de bayrak direğinin konma. 
sı Beyoğlu kaymakamı . ile te· 
mas edilerek Deniz kumandan . 
lığınca tem in edilecektir.) 

B) Bayrak çekme törenini 
müteakip lstanbul belediycs.i ta: 
rafından Cumhuriyet abidesine 
bir çelenk konacak, ve bundan 
sonra gençlik namına yüksek 

okul talebesinden ve belediye 
11amına .Şehir Meclisi azasından 
bir zat tarafından nutuklar söy. 
leneccktir. (Nutuklar için icap 
eden kürsU ve hoparlör Bcyoğ· 
lu kaymakamı tarafından temin 
edilecektir.) 

Madde 13 - Nutuklar bittik 
ten sonra merasim • komutanı. 
nın vereceği emir üzerine geçit 
resmine başlanacaktır. Geçit 
resmine başlanırken askeri ban· 
do tribünün karşısında merasim 
komutanlığınca tayin olunııcak 
mahalde yer alacak \'e geçiş 
yürüyüş kolunda yapılacaktır. 

Madde 14 - Geçiş sırnsı 5 
inci maddede olduğu gibidir. 
Geçiş yapan kıtalar kristal ga • 
zinosu köşesinden Şehit Muhtar 
caddesine sapacaklardır. Bura· 
dan itibaren garnizon vaziyet -
!erine göre kıtalar ya talimha 
ne arka caddelerinden Harbiye 
Şişli caddesine çıkacaklar, ya . 
hut İstanbul tarafına. geçmek 
için Tarlabaşı caddesini takip 
edeceklerdir. Yürüyü.;Un tanzi · 
mi için mühim çatal noktalarda 
;merkez .komutanlrğmca tertibat 
alınacaktır. 

Madde 15 - öğleden sonra 
saat 16 da Belediye reisi, Cum.. 
huriyet Halk Pa r tisi reisi ve 
Şehir Mccli~i azalarından ve 
Cumhuriyet Halk Partisi kaza. 
reisler i ve ~miyetler mUmes· 
sillerinden seçilecek birer heyet 
İstanbul komutanlığı merkezine 
giderek halkın ordumuza olan 
§Ükranmı arı.edeceklerdir. 

Madde 16 - Merasime davet 
Ii olanlar için kıyafet ceket a. 
tay ve silindir şapkadır. · Pro· 
gramın ilanı davetiye makamın 
dadtr. 

Madde 17 - Saat ayarı Kn. 
raköydeki umumi saatU.n yapr 
Jacaktır. Bu saatin işlememesi 
halinde E minönündeki saat mu. 
t eberdir. ' 

GECE PROGRAMI 
Madde 18 - Gece Taksim 

meydanında Şehir bandosu ta • 
raf mdan milli parçalar çalma. 
caktır. 

Madde 19 - Saat 20,30 da 
vali \'C belediye reisi tarafın· 
dan kahraman ordumuz §Crefi • 
ne Taksim Belediye gazinıosun · 
da bir ziyafet verileeektir. 

Madde 20 - Bütün İstanbul 
halkevlcrinde bu gUnü yad ve 
tes'it eden müsamereler ve tem. 
sillcr verilecektir. 

na.ikan lıA~T:l.ğınm !;CkiJnı I· 
Aı;;ılış nutku· 

Saat lM5 ..... ~ > j 1' . • • • ... ~. . • • • . ı · . ,l 

giır, Almalrktan: İhsan; l\adt· 
köyden: İbrahim, Kirazlıdan: 
Cemil. Safradan: Necip; Saa. 
det: Soğucalctan: Rüştü, Aşağı I 
ağaçhdan: Naci, Ort.nburun: 
Haydar. 

Çukurköyden: Cemal, Fikri· 
ye: Dcrcköyden: Nijat, Lalede. 
reden~ Nuri, Ta.sköprüden: Sey 
fcttin. 

ÇATALCA KAZASINDAJ.'{ 
TERF! I~DENLER 

Merkez okutuı:dnn: Rıza, Hay 
riye; Zehra; Saıme, 2 den: Re. 
fika: Muzs.ffcr, 3 ten: Zeki; 
l\1ustıı!a, Sabite: Belgrattan: 
Mete; Çakıllıdan: Tahir, Çift· 
Jıktcn: Hüsnii: Elbcsandan: Hak 
kı; 1hsnniycden: Ayşe, luettin 
den: Memnune. Nazime, Kayak 
çadan: TC\iik. Kest.anelikten: 
Kazım; Oı·a Yeniceden: Arif, 
Fatma, Süruriye BUyUkçckme. 
ceden: N'aci, Emine, Hayrünni· 
sn, Huriser, Anöşadan: Fahri, 
Bujdardan: Süheyl, Çöpfücedcn: 
Selim. 

I\i miloyadan: Hilmi, Mimar 
Sinanda11: Fatma, Hfu;niyc, Tc. 
peciktcn: Behiç. Tilrkob:ıdan: 
Süha, Arnavutköyünden: Bay· 
ram, Yalaynnburundnn: Kemal, 
Boğazköydcn: Lütfi, Haraççı. 
dan: 1\lc~!-ture, Hndımköyden: 
Hayri. Vedide, Niciiır, Yayveren 
den: Clker: Yeniköydcn: Pahir. 
Ayazmadan: Şakir; Taraç:tköy· 
den: İhsan, Osman; lstranca. 
dan: Sadrk; Zehra; Rıza, Podi· 
mad=ın. Pertev, Yaz1 ıktan : Rem 
zı, Akal:ınJan : P..ccıop. 

ı ıo metre: manialı koeu: 
Saat: 16 

400 metre: V AKIT matbaası 
Sa.at: 16.:0 
Uzun atJc.ma 
Saat 16.Zo 

Çekiç atma: 
S:ıat 16,30 : 

Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

ısoo metre: Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizei isleri alır. 

..................... lllllli 
Saat: 16,3~ 
4liXl00 &yrBk yan,ı: 
Saat: 17,2~ 

1KtNCl Gü.N'"C?\' PROGRAMI 

G re.,rınıe,"·eı pauır: 

lUarat-On koşw;u: 
Saat: 14.00 
Ytfü ek ntJ;ımıı: 
Saat: 15:: 
200 metre: 
Saat: 15.10 
800 metre: 
Saat: lS.30 
Dlık atm:ı: 

Saat: 15.30 

400 nıetrc m:ınlolı ko5u: 
Snat: 1600 
S adnn ntlnma 
Saat: 16.00 
Cirit ııtmn: 
Saat: 16.30 
ôOOO metre: 
Saat: 15.f;> 

Balkan b3y:r:ık yıın~ı 
Saat: 17.2G 

ZAYi 

.,,,,. .. . ..... ,.., 

,.- -..., 
~au1..~ ~~u.~ ., , 

reslmlertn hukuku mahfuzdur • 
~>!'\E J"AIUJ"1':!"J 

Memtekel Uemleke1 
içinde dışmda 

Aylık Vl l M Ilı. 
s aylıJı ır.o • 2& • 
R nylık C7S M20 • 
l pl!ık 1100 1 flOO ,. 
rarUoden Balkan Birliği ıc:ln ay. 

da otuz kuruş dUşUJUr. P.oata blrll 
~ı.ne gtrmtven yerlere ayda yetmte 
beşer kunış &ammedutr. 

A tone kaydın. tııldlren mektuı. 
ve telgraf llcreUııJ abone parasının 
posta veya tıaoka ile yollama LO
reUnl idare' kendi nzertııe alır. 
l'ılrk lyl'nln twr P<>"ta uwrkPıJndt 

VAKIT'o ob0t1e yıu.ı\,ır. 
A.drea de~ştlrmOJ ı•rrett 2~ Krı 

il.AN Uc•ıu~'IU~KI 
ncaret lltlnlar:nın suouw • 11a. 

tm so:ıda:ı ltıbare;ı l!An ııaytaı" 
nnda 40, tc: s::ıvfaıardA MI kuru~ 
dördUncll sayfadıı ı; lklnd ve u. 
ç1lncUde 2; htnnclde •: M::lılı yanı 
kt'sm• l!C ., liradır. 

Bıl~Olc: cok dt'v&mh. ıtll,l"ll 
tzn1ır a11kcrllk §Ubeal.ndcn almış reokll ıın.ı verf'nlere a\·n ııyn in. 

olduğ\lm 929 tarihli ıuıkert terhis ve· dlrmeler VllJ.ıtlıı Krsml Ullnlann 
saııUm satın 50 kuruştur. 

slkamı zııyl ettim. Yenıstnı çıkoraca· 1 , .1 :llııtıhı•n .. 1 lml\ıırı 

1 

tımdan eskisinin hnkmll kalmadığı. 1 "tıcUk 11.'lnlor 
Jstnnbul Emniyet ltllı:nl•çıhk bll. rlır defa 30, lkJ dC"lnııı l'iO, Ilı; Ot. 
rosu polis memıırlnrtndnn 181 ı "lll'I fll'ı. r!/\rt ı1P•.cıı 1~ vt nn 11"rnRı ı 
num::ralı Kcmııl .\tan Cü:lG:5S) lSO kuru~tur. 

.__,,,,.,...~llr!Sll----ııımıı------

!:~r~t~4~1 
--ÇE KLER--ıı 

l ..:ıerıtn 

100 Do1aı 
100 F ra. 
100 Uret ~ . 
ı 00 bv1çrc Fra. 
lCO Flortn 

100 llaytımark 
100 Belga 
100 Orahnıl 

100 Luıt 

100 Çek Krouu 
IOO Peçeta 
LO(I 1.lott 
~o Ptngö 
100 Ley 
ıiıo lllnar 
ıoo 1'en 
100 bvPç Krono 

G.U 
132.20 

e9.687S 

o.o~m 

l.6Z2.l 

13.00 

~6.CS!S 

0.62.'> 
3.1'7i> 

aı.1s;5 

31.00:1 100 ı:uble 

- Esham 
E rgani 

ve Tahvilat - , 
19.:;3 

.Sahıbı. ASIM US 
ffac;ıJc1ı!!ı \'<'r: l'AK/7 Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Altmet Scvcngil 

Mektepler açıldı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı "VAKiT,, kütüphanesinden ko· 
laylıkla tedarik edebilirsiniz. 

-~~~~~ 

Devlet Demiryolfarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedel! 60.000 Ura olan 15000 adet buraj, 10000 adet toprak 
kazması 15/ ll/ 1940 Cuma gUnll ııaat 15,30 da kapalı zar! usulU ile Anka· 
rada İdare blnımnüa salın alınacaktır. 

Bu işe girmek lııUyenlerln (4250) llralık IDU\'akkat tcmlnat ile kanu. 
aun tayin ettiği \'eslknlorı ve tc'kltflcrlnl aynı S'ÜI1 saat 14,30 ıı. kadar ko
misyon re!sliğinc \••rmelert lizımdır. 

Şartnameler (300) kuruşa Ankara \'O Haydnrp~a \'ezneJcı·lnde satıl· 

maktadır. (0245} 

• • • 
Muhammen bedeli (:!200) lira olan 4000 kilo Transform:ıUlr yağı 

( 11/ l O/ 19·10) Cuma ı;UnU saat ( l'0,45) onu kırk beşte Haydarpa:7ada Gar 
blnal!t dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usullle ı;atın alınacaktır 

Bu işe girmek ıstıyenlerin (165) liralık muvakkat teminatı vo kanunun 
tayin ettiği veııa!klo blrllktc eksiltme gUnll &aatlne kadar komlııyona mu· 
racııa tla n ıa.zınıdır. 

Bu işe ait rnrtnameler komisyondan parasız olarak daa-ttılmaktıı.drr. 
(0057) . . .. 

!Iubammcn bcdell l::95 lira olan 7'00 Kg. KU!çe Allmlnyum H/10/ 940 
Paznrtt'ııf gUnU saat (10,4:>) on kırk beşte Hııydnrpaşnda Car binası dahi· 
llndckl komisyon tarafından paznrlıkla satın alınacaktır, 

Bu işe glrmclt lstlyenl<'rin 194 llra 25 kuru§luk kaU teminat ve knn•J· 
nun ta)in ettiği vcııniklc birlikte pa:r..arlılt gUnU saatine kad:ır komisyona 
mUnıcaatıan IAztmdır. 

nu işe ait §art.nameler komisyondan pıırnsız olarak d&ğltılronktadır. 
(0434) 

Ankara Dil ve Tarih· Coğrafya Fakültesine 
talebe kayıt şartları : 

Ankara Dil "e Tarih · Coğrafya takUltesinc talebe k'ls.ydmn. EylQJUn 
25 inci gUnU b3§lnnacak \"e bfrinclt~rin sonunda 11Uı:ıııet \'tırUccektlr. 

FakUitede tedrla olunan zümreler ı:unlardır : 

'l;ilrk Dil \'e Edeblyatı Felsefe 
Fransız DU ve Edebiyatı Arkeoloji 
! ngillz: Dil ve ıı::dcblyatı SUmerolojl 
Alman Dil \'e F.deblyatı RlnoloJI 
Arap .D1J ,.o Edebi ya t.ı Hindoloji 

Fımı Pil ,.e Edebiyat? Hungarolojl 
nus Dl! \•c Edeblyatı Antropoloji TC Et.nnlojl 
masfü Filoloji Coğrıı.tya. 

Tarih Hititoloji 

Talip olanlar bır isUdaya lise ve olg11nluk dlplomalanru, R§l ıııhhat rn. 
porlarmı bağlayarak Salı ve Cuma günleri aao.t 9.30 dan 17 ye kadar fakUite 
dJrektörlUğllne mllracaat etmeleri lttzımdır. (59iS) (9033) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - Şartname ve nUmunesl muclblnco 10.000 metre yeşn, J0.000 metre 
beyaz yağlı kanaviçe kapalı zarf usulile eksutmeyo konmuştur. 

n - Muhammen bedeli 62.500 l lra, muvakkat teminatı 4657.~ liradır. 
III - Ekııntmo ll/X/940 Cuma gU.OU saat 10 te !ı:t:anbulda Kabatll§ta 

Levazmı ve MUbayaat oubcsindckı alım komlayouunda yapılacaktır. 
IV - Şartname levazım §Ubesl veznesinden ve t~r ve Ankara B~

müdUrlUklerinden (31Z> kuruş.ı. almablllr. 
v - Mllnakasaya girecekler mUhUrlU teklif mcktuplannı kanunl veııa· 

ilde <;Q 7,5 ctıvenme parruıı makbuzu veya. b3.nka teminat mektubunu ibtlva 
edecek kapalı zartıarmı ihale günU eksiltme sanUnden bir saat CV\'tıllno ka· 
dar me:z:kO.r komJsyon ba~kanhğma makbuz mukabilinde vermeler! IAzrmdrr 

<6950) 

Fethiye Malmüdürlüğünden: 
lhaleslnln açık arttırma Uc 30/9/040 Pazartesi günU yapılacağı Ulus 

\"e Vakit gazetelerinin 14, 17, 20, 23 Eyl{l) 040 tarihli nllshalormda ilin olu· 
nan hazineye aid Domuz alanı mevkilnde 36, 46 dereceli 2300 ton krom cev· 
herine tallp zuhur etmedlğinden ihalesi 10/10/940 Per§embo sUnUno 
bırakılmıştır. 

Muhammen bedeli beher tonu 250 ltW'U§ hesablle 5750 lira''() mU\'llkkat 
Lt'minat 430 lira. 25 kUru§lur. Tallplerlıı muvakk~t teminat makbuzu veya. 
saJr vesaiki ile lhale gUoU olan 10/10/940 Pel'§cmbc gllnU aut H do Fetb1ye 
hUkO.met konağında mUte§ekkU komisyonda hazır bulunmaları. Ve p.rtna. 
meyi gönnek IBUycnlcrfn Fethiye MalmUdUrlllğUne mllrncaaUan Din olunur. 

o(9852) 

ıstanbul aeıed iyesi 
ııanıarı 

Ramazan mllruısct>ctUc Ekst.ra. unlardan yapılacak pideler yuvarlak 'c 
uzun ~cl<ilde bU)1lkleri {j()(), kUçUklerl 250 gram ağırlığında olacaktır. 

Buna muhalif hareket cdeolor cezalandınıııcaktır. Alt\kndarlarm maııı. 
mu olmak Uzere 114.n olunur. •(9451) 

• •• 
Dainlt EııcUnıcnln 1/10/940 tarih ve 8618 aayllı lto.rarilc bir ton kol 

k5mUrU nakliye ücrcU Ye,."1Iköye 450 kuru,, Adalara da. 250 kuruo olaralt 
tesblt edlldlğ'lndcn Yeşilk6ydc btr ton k6mUrUn alıcmm vnmtuma teslim 
2550 \'O Adalarda 2350 kuru~ olarak ıııatııa.cağı ll!n olunur. (9ıHO) 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
SUieyman oğlu Mehmet CelAletUııln hazineye olan borcunun temtnı tııb· 

ııili lçln sablbl bulundu~ eııl<I Ycnlcaml, yenl Arap camii mahallesi KOrkr,u 
kapı sokak sat;ı 9 NoJı Rukiye mağ&uı.sl, solu l5 NoJı depo, arkuı kulelıc· 
mJn, linU tarik, i No.lı bir bap dUkkdnm tam3mı tabaill Em\·aı kanunu bll
kUmlerlne göre satılacaktır. 

Tallpn olanlarm 23/10/940 tarihine rıısUayan Çarvamba sttnU eaat H 
dm sonra Beyoğlu kaymalı:.amlığlnda mUteııckktı idare heyeUno mUracıı.at· 
Iıın ilan olunur. (0408), 


