
CUMA 
27 

EYLÜL 
19 4 o 

VATAK EV i 
C A ô A L O ô t.: U No. 32 

T E L E F O N : 24136 
TELGRAF: VATAN lst. 

BAŞMUllABBtlU 

AHMET EMİN YALMAN 

·ısım : • • • • • • • • • • • • • • • • 
Adl'eı: 

Bu kuponları saklayıp müubakanı 
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Türk - Rume;, Ticaret 
Mukavelesi imzalandı 

iki taraf heyet reisleri mukaveleyi imza ederlerken 

da Bir aydanberi evvela Ankara- heyeti, anlaşmanın esaslarını tes-

d \'Tc sonra lııtanbulda devam e- bit ettikten sonra parafe etmiıler 
Cn ·· k ld l " .,. 1 ur - Rumen ticaret muka- ve öğ e en sonra da metin erı 

zere Türk heyeti ile birlikte mü
zakere salonundan ayrılmışlardır. 
Saat dörtte kalkması mutad olan 
Beııarabya vapuru Rumen heye
tini aldıktan sonra beş buçukta 
hareket etmi~tir. Vapurun hare-

(De,amı: Sa. 4, SU. 4 te) 

l~ c!crj dün saat dörtte, Takas imzalamıılardır. imzayı müteakip 
h ırnıtcd Şirketinin aalonunda iki iki heyet arasında .samimi birkaç 
tıC}'Ö• reisi arasında İmzalanmış- llÖZ: teati edilmiş Ve heyet azalan 
~ ideden evvel Türk - Rumen Romanya vapuruna yetigmek Ü• 

~~================================================ 

Yeni Açılan 
Mühim Çığır 

\' 

:~~ defa olarak kendi ihtiyaç
""ll1lıtzdan doğmuf, kendimize 
~•us bir hareketi büyük öl
fde kurmuı ve yüriitmüt bu· 
...,llnuyoruz. Tabiati fethetmek 
~ere tam bir surette müceh
bet İnaanlardan senede üç bin 
kiıi Yelİfİyor. 

aıan: Ahmet Emin YALMAN 

~ nkara, 26 Eylul (Baımu-
ıı k barririmizden) - Bugiin 
""~ azımızın bildiğimiz bazı 
b~rnlcr vardır ki yeni ve mühim 
t ır çığır üzerinde ilk çalı,an va
hıın~a_şlar sıfatile adlarını yarın ,:P1rniz öğreneceğiz ve derin bir 
);

1 
Ygı Ve minnetle anacağız. Bun

llı~ll .. a.rasında ilk tedrisat umum 
Ilı duru İsmail Hakkı T onguncun, 
"'cU~tc)jf köy enstitülerini kuran 
~~dare edenlerin ve bu arada 
k ın ~oyııal, Süleyman Edip Bal-
ır, Ş . N · d·~ k el ınası, eJat ve ıger ar a-
il.~arının adları bulunacaktır. 

k u adları bugün anmakla aa
b;f lcrini ruhan rahatsız ettiğimi 
\iit~c.ı değilim. Çünkü !:.ütün ha
k d ıdealistler gi!;>i biitlin hı: ar
llıa aşlar adsız bir şekilde çalış· 
c a:r.ı . tercih ederler. fakat köy 
a~1:hilerinin faaliyeti hakkında 
ıu ~gırn yeni malumat beni coş
la r u, memleket için yeni ufuk
.... r açrnağa hizmet eden bu kıy
··•ctl· · k d 1 ınsanların şahııılarından bu 
ı a arcık olsun bahııetmekten 
11:cnc1· :r k 1rni alamndım. Bu bahse 
d~ 1nd11 daha esaslı bir surette 
h:tc::cğiın. Yalnız ş~tasını ~er
l ılave edeyim : Hızmctlerı ne 
• adar büyük olursa o bun, köy 
llSff'l b" k 1 ll eri hareketini yalnız ır-

1 aç ıahaa mal etmek hak,uzlık o
ur. y . h k . • ·ık k enı are etın manasını • 

Tokyoda 1 Japonya 
Amerikanın 

Müdahalesinden 
Endişe Ediliyor 

Japon Matbuatı 
Amerika.ya 

Meydan Ollayorlar 
Tokyo, 26 (A.A.) - B. B. C. 
j&pon hariciye nezaretinin aöz 

söylemeğe salahiyettar bir me
muru, Hindi - Çini meııelesind c 
Birleşik Amerikanın müdahale et
mek ihtimalleri olduğunu kabul 
etmittir. 

Nicbi Nichi Chimbun gazeteai, 
«Japonyanın cenuba doğru ge
nişlemesine mani olmak için Bir
leşik Amerika ile İngilterenin 
müştereken ikfJsad i bir tazyik> 
yapacaklarından bahsetmektedir. 

Dört Amerikan Deatroyeri 
$anıbayda 

Şanghay, 26 (A.A.) - Birle· 
§ik Amerikanın Asya filosundan 
dört destroyer Tııin_gtao'dan bu
gün Şanghaya gelmiılerdir. Zan
nedildiğine göre, bu gemiler bir
kaç giin Şanghayda kaldıktan son 
ra Manille' e gideceklerdir. 

(De,·amı: Sa. 4, ti. 5 te) 

Hindiciniyi iki 
' Koldan işgal 

Etmeğe Başladı 
İDglUz • lapon 

Oergıauıı Gittikçe 
Artıyor 

LallJ;SOn, (Hindiçınl) 26 (A.A.) -
Stt"fanl Ajansından: 

Japon kıtaatı, hiçbir hAdisc vukua 
gelmeden, Hanot'nin şimalı ~kisin

de kllin Langson'a girmişlerdir. 

Japon Batvekili İmparatorun 
Huzurunda 

Tokyo, 26 (A.A.) - D . N. B. Bu 
sabah İmparator tarafından kabul 
edilen Başvekil İmparatora, umumi 
devlet işleri hakkında izaha t vermiş
tir. 

Japon Kıtaatı Hayfong'a Çıktı 
Tokyo, 2ô (A.A..) - D. N. B. Ce-

ı 
nubl Çin - Ja-pon se!ert heyeti Şefı, 

Japon kıtalarmm Hayfong'a ihracı
nın bu sabah hadisesiz nihayete erdi
ği.nı bildirmektedir. 

Fransız - Japon Muhıuamatı 
Nihayet Buldu 

Singapur. 26 (A.A.) - B. B. C. 
Vifi'nin rıeşretml~ olduğu resmt bir 
tebliğe istinat eylediği. zaıınolunan 

(Dtwamı: ~. 4, ü. • te) 

Dil Bayramı 

Vekillerin 
Tetkik 

Seyahati 
Nafıa ve ahlllye 
e lllerlTrakyay 
Hareket Ettiler 
En:elki gün şehrimize gelen 

Nafıa Vııklli General Ali 1"uat 
CJebesoy dün sair.ah Trak.}ııya glt
ınlştlr. General Ali l•'uat hareke
tinden e' \'el kendislle göri.i!}CD 
bir muharrlrlmi7.e şu l:tJlhatı ver
ml~tır: 

«- Xafıa ,.e yol faaliyeti hak
kında tetkikinde tıulunnıak üze
re Trnk.}"8.}1l gidiyorum. ~yaha
tlmln ilk rnnhalcsl Pınnrhlsnrdır. 
Bir ge<'l' Mada knldıktaıı , -e tet
kiklerimi bitirdikten tıonra Kırk
lareline gideceğim. tJç gün lire
rek olan bu seyahatim sıraıımda 
yol inşaatını göı.den geçirecej;rfın. 
Dönü-,te de lstanhulda bazı tet
kiklerde buluna('.ağım.» 

DAHiLiYE VEKİLi 
Jı~n·eJkl gl.in şehrimize gelen 

Dahiliye Veklll FaJk öztrak, 
müntehiplerlle temas etmek nzc
re dün Tekirde.tına gltınt,ıır. 

J<'all< öztrak üç gün sonra btan
bula dönecektir. 

iNHiSARLAR VEKİLi 
Gümriık ,-e lnhl arlar \'cklll 

Raif Kal1klenl:t. dtin yanlıa.rınclu 

tüfün l~lcri müdürü olduğu ha.ide 
Kocaeıı, Bunıa 'e İzmir mınta-

1 kalarında bir tetkik 11eyalıatl yaıı
ınak üzere Ankaradan ayrılmış

lardır. 

\ J 

Da karda 
Harp 

Edilmedi 
General de Gaülle 
Fransız Kanı 

Dökmemek İçin 
Geri Çekildi 

Londra, 26 (A.A .) - B. B. C. Ge
neral de Gaulle ıle Fransız ve İngi
liz kuvveUeıinin Dakar mıntakasın
dan çekilmiş oldukları dlln akşam 

resmen tebliğ edilmıştir. 
Geri çekilme hareketi, General de 

lngiliz bombardıman tayyarelerinin, donanma ıle birlikte limanlara karşı yaptıkları 
cumda nlınmış bir resim 

T yyar 
Zay·a ı 

Almanlar Bi e Karşı 
Yedi Tayyare 
Kaybed'yorlar 

Londra Üzerine 
Pekaz Tayyare 

Geçebiliyor 
Berlin, 26 (A.A.) - B. B. C. 
Dünkü muharebelerde İngilte

re üzerinde 28 Alman tayyaresi 
imha edilmiştir. 

Alman ve İngiliz tayyare kay
bı 7 y e karşı 1 dir. Pılot zayiatı 
ise Almanların aleyhine olarak 
daha 

0

büy üktür. 
Dün Bristol" c kar ı yapılan hü

cum, Alınanlara 20 tayya reye 
mal olmuştur. 

Alman Bombalarının Yüzde 98 i 
Askeri Hedeflere Düımüyor 
Londrıı. 26 (A.A.) - Nev

york Herald Tribunc gazetesinin 
Nevyork muhabiri şunları yaz-
maktadır : · 

Londra üzerine d ü!;en A lman 
bombalarının yüzde 98 i sivil a
haliye taalluk eden mahafilin ü
zerine düşmektedir. 

Bu tarzı hareket halkı kaçma
ğa teşvik etmediği gibi büsbütün 
kızdırmaktadır. 

Burada bazı kimseler, Alman
lar kuvvetlerinin en büyük kııımı
nı Londraya karşı kullanmağa 
devam ettikçe, tayyare ve mü-

(Devaını: ı:-ıa. ,1, Mü. S te) 

Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
.MANŞ C:IWHE~tNDE: 26 gün

dliz Alman lıUcumları hakkında 

bir m alumat slınmamıştır. Her 
iki tarafın gece hlicuml.arının a
henginde ve hede( mıntakaların
da bir değl.şlkllk yoktur. 

Almanlnrm istila teşehbU ün
den tamamen ı.arfınaz.ar ettikle
rine hükmetmek zamanı henliz 
gclmeml!:tır. Herhangi bir tınıatı
zuhurunda kaçırmamak, tahrip 
pliıımın tatbikine de\am etmek 
\ 'e hem de İn~illz. kun·etıerinden 
\e bllhas a ha\a kuv,·etıerlndcn 

Mısıra .) ardım gönderilmem 1 1-

cln müttefiki ltal~aya blhlı ıta 
Jardım etmek ı;ihi ü~üzlü · ııır 
maksadın lnkip edileceği anlaşıl
maktad ır. 

AJ"RIKA CEPHE~İl"<DE: 25 
Ey tül abahı, :Sldi BAranlnln tn
glll~ iJonannıll6l tarafından bom
l>:ınhman edilmesi ha'-a kunet .. 
!erine yardım bakımından lııtlk

balde ele yapılırısa çok fa.)·dalı o
IBC&ktır. Münferit İngiliz. tayya
reı-lnln Kufra ''a.haııında dola.,a
rak bomba atmaııı burada ba:ıı 

haLırlıklar ezildiğine delAlet e
ıter. Mı,.ır harekAtının inkl~fln

da buradan bazı JKlrlUIÜtçü kuv
Yetler blrllldcrinln Nil garblndekl 
müdafaası t.ahlatlle zayıf kala
c·ak hazı 'abalara indirilmesi ve 
yahut Erltre'den Hartum'a kar
şı ~ apılıu:ak hıueki\ta Kufpdan 
kalılı rıtııcak tayyarelerle yardım 
edilmesi hatıra gelebilir. Bu o
nun<'u lhUmal Habeşi!\tandaki ben
:ıln ı;toklle alAkadardır. 

M AN Ş 
Etrafında 

İngiliz Akınlanyle 
60 Bin Alman 

Askeri Oldü 
Be rl in i n 

Bombardımanı Tam 
Beş Saat Sürdü 

Londra, 26 (A.A.) - Nev
york Herakl Tribune gazetesine 
bitaraf membadan gelen bir tel
graf, İngiliz hava kuvvetlerinin 
Manş denizindeki üslere yapmı§ 
oldukları akınların, Almanlara 
en güzide efradından 60 bin ki
~iye mal olmuş bulunduğunu bil
dirmektedir. AyQ._i tdgra(. lngil
tereye taarruz crl\rinin, Alman 
hava kuvvetlerinin, 18 7 tayyare 
düfijrülmek sure.tile uğrac:Hklan 
hezimet dolayı.ile, 1 6 e~ulde ip· 
tal edilmi bulunduğunu da ilave 
eylemektedir. 

Ncvyork, 26 (A.A.) - Rcu
ter: Trans radyo ajanııının Ber

(De,amı: a. 4, Sü. 2 ele) 

~ İtalyanın Suriye 
Hakkındaki 

Talepleri 

Gaulle'ün Fransızlar arasında kan ============== 

ttaıya ısomall11inde , .e Kenya
dakl ~·yare meydaıilinmm her 
iki taraftan mUtekabllen bomba· 
lanması, ltalya ha\·a kuvYetlerl
nln Hint denir.ine dökiilen Tana 
nehri \ad~hıdeld lnıı;lllz yer blr
llklerfoe bürum etmeleri lı ır 

harhinde hu cepheden sahllıte 

Mumbar..a limanına \ "C yahut da
hilde Nairabl'ye yaptlacak hare
katın ilk lıaurlıklan olarak dü
ı;:ünıilebtıtr. 

rraaıa, Taleplerin 
bir k11m1m reffettl 

dökUlmesıni istcmcdiğinı izhar eyle
mes i lizerine icra edilmiştir. 

Esa.ııen lngiliz kraliyet hükılmeti, 

Vlşi hükOmetinin emirlerine itaat et
meyi vazife telAkkl eden ı-~ransızlara 
karşı hiçbir zaman harp harekfıtın
da bulunmak niyeti beslememiştır. 

lnglliz deniz km·vetıerinin ateş aç
(Dtı\'antı: ısa. 4, :Sıl. ı de) 

Ciano Berline Gitti 
Roma, 26 (A.A.) - Ste!ani Ajan

sı bildiriyor: 
ltaıya Hariciye Nazırı Kont Cia

no kısa bir müddet için bu sabah 
Alrnanyaya hareket etmiştir. 

Başvekil, Moskova . 
ve Roma sefirlerimizi 

Kabul Etti 
Ankara, 26 (A.A . ) - Başvekil 

Dnlttor Re!lk Saydam bugtln Roma 
hllyUk clçımiz Hüseyin Ragıp Ba
yur ile Moskova bilytlk elçimiz Hay
dar Aktayı kabul ctml~tlr. 

Dakar fızerlndekl t*bbfü; ,im
dilik mü bet bir netice 'erme -
nılşttr. 

HARP 

Londra, 26 (A.A.) - lngi~ rad
yosuna göre İtalyanlar Suriye hllıls.
kmc1a Fransızlardan 13 isteltte bu
lunmutlardır. 

Bu lstekler c r:\filllda Umanlarla ha 
va nıf'ydanlltRlUJl kontroıu ve gemi
lerle tayyarelerin teslimi de 'lrardır. 

r'rıınaızların bu isteklerden bU· 
yU« bir kısmını reddettikleri ve d i
ğer ıstekler hakkında müzakereler 
cereyan ettiği bildirilmektedir. 

1 ll"Vrt}'an ve klasik terbiye usul
t' tı . 
b ~ın tarafdarlarına karşı derin 
Vr 1rnıınla koruyan eski Maarif 
takkili .. ~affet Ankandan baılıra
dilt- butun devlet erkanının, şım
cl'\ 1

• Maarif Vekilimizin, köy 

.AtatürkünKabrine ~o-da/i 
atıtıj} • b 1 d rrı b erı kanununu ka u e en 

alİ usların tatbikatta ateşli ide
\'c eri~. çalışan yüzlerce mualli~ 
b" ~ufettı.şin, enstitülerde yenı 
k~; a:vat için hazırlanan binlerce 
k?}' Yavrusunun bu işin muvaffa-
~Cti d . 1 . v .. d n c derece derece hısse erı 
.. r ır. 

ha?~ •~n~ evvel köy eğitmenleri 
}'a c ctı dıye küçük ölçüde başlı
tıc il, . 0 nra köy enstitüleri ııekli
trıa:ı.ren bu yeni cereyan, ~alnız 
a!J. kıfe, Yalnız köy davaeıl)a ta
lcku u olan bir iş değildir. Mem
~ih ette bagtan başa yeni yolda bir 
t ,nı:vete ve yeni bir gidi e ha-
Cıtct k 

d . no tası olabilecek kadar 
crın b· h M ır e emmiyeti vardır. 

at\ ernleketimiz ölüm tehlikesini 
Vu ~~tan ve yeni bir varlığa ka· 

§ lan sonra inki~afımıza en
(De•amı: &. 41 Su. 1 de) 

Çelenk Konuldu 
Ankara, :?6 (~.A.) - Sekl:ıin

<'I Dil Bayramı mUnMebetl)' le 
l\taarlf \"ekili ve Türk Dil Kuru. 
mu Ba!lkanı HMan Ali Yıiicel'ln 
b~kanl

0

ığı altında. T iirk Dil Ku. 
rumu Genel rnerkv: kurulu ü~e
lerl lln uzman, ltyar ,-e ~a1ııı11·ıla
rından kurulmu!f bir heyet, bugün 
!l&at 11 de Etnoğrafya mu:reıılne 
giderek Ebedi Şe-f AtatürkUn m u
\Bkkat kabri önü nde son!iUT. ' e d~
rin tiBY gıta rla eğllmlııler \ e mu
'l·akkat kabre T ürk Dil Kurumu 
adına hlr çelenk koymu~larclır. 

MILLl ŞEFE SAYGI 

Auktıra, 26 (A.A.) - Sekitin

d Dil Ba.)'ramı münasebeti) le 

Kurumun koruyucw.u Genel Bıı': 
kanı .ımm Şefimiz, Cümhurr.:ıı,ol· 

ınlı; İ8met İnönU'ye, Kurumun o 
n ursal baş.kanları olan Tiirk'J r 
Müylik Millet Met·llsl RelHİ~ • 
Ba,"eklle \ e Genelkurmay n.ı 
kanına, Kurum başkanı olan l\1. ı 

arif Vekiline, Cümlıurlyet Hal ı 

Partıııl Genel ı.ekreterine. Ttirl 
Dil Ku1'1munun karuluı;undanbc
ri başlanlıklarınds, Genel sekre
terllfinde ' e üyeliklerinde bulun
mut olan 7.atlere Kurum Genel 
Sekreterll jinden k utlama 'e &ay
gı tcı,.rafları çekllıııittir. 

cTUrk Dil Kurumu umumi kA
tiblnin nutku 4 üncU sayfamızda
dır.> 

Tol Kazaları 
Şehirde yol kazaları oluyor. 

Her yerde olur. Ya bir tramvay 

1 

bir otomobile çarpıyor, ya bir 
otomobil bir piya~~>:~ zede~liy.or. 

Bu kabil en kuçuk hadıse, 

1 
olduğu yerdeki tramvay seferle
rini tatile kifayet etmektedir. 
Kazanın vaziyetini mi, suçlunun 

hüviyetini mi tesbit babanesile sa 
atlerce şehrin nakil hayatı sekte
ye uğratılıyor. Belki bir boya çi
zintiai, belki bir baı yarığı yiizün
den yüzlerce yolcu ard arda di
zilmİ§ arabalarda bekliyorlar. Ki
mi vapura, kiınisi sabah jurnali
na, kimi randevusuna, kimi heki
me, kimi dişçiye, kimi mahkeme
ye yetişemiyor. Böyle şey olur 
mu~ 

Bu kazaların teııbitini, beş on 
dakika içine sıkıııtırmanın yolunu 
bulııalc. ·Amerika - Acele etmeyin, yafıu ! Nası l olsa gireceğim l 



1 Hopah· ehmet 
ralarmı 

Anlatıyor 
o 

Ekmek Fiyatlarına 
Zam Yapılıyor 

Yeni umumi 
Kütüphaneler 

Açılıyor 

oduri M 
Ekmek Pazartesiden Sonra 
11kuruş10 paraya satılacak 

Genel Direktör Gl. Cemil 
• 

Nihayet Sevinçle Karaya 
Ayak Bastık 

Onıversıtede Bir 
Beyet Bu l ıe 

Me gal 

Tan er Vaziyeti I zah Ediyor 

-14-
Tam on üç ünümüzü mavi 

1 

ardına aizım yırtılacak kadar es· 

Buğday fiyatlarının yijkıelme· 
ıi üzerine Toprak Ofisin piyasa· 
mu:a vermekte olduiu buğday· 
!arla diğer bütün ııatıılarda fiyat· 
lara yirmi para zam cdilmiıtir. 
Buğdayın fiyatlanmeaı üzerine un 
fiyatlarında da çuval başına 3S • 
50 kuruı araııında bir yükseliı ol· 
muıtur. Şehrimize ayrılan günlük 
buğdayın bundan sonra üç yüz 
tona indirilmesi, tüccar namına 
gelen malların piyasamızda kal· 
mıyarak civar merkczlC'l'e sevke· 
dilmeeine ve oralarda una tahvil 
edilmeııine sebep olmu§tur. Eııa· 
sen İstanbul değirmenleri tam 
randımanlı olarak 24 saatte an· 
cak 400 ton buğday öğüttüğüne 
göre fazla gelen ve satılan buğ
d11ylar ambarlarda duruyordu. 
Fiyatlara yirmi para zam edilme· 
si, bu buğdayların stoku d ha zi· 
yade artmadan ba,ka yerlere 
gönderilmeııini tacil etmiştir. 

fından 6,05, ııusam 22.S, keten
tohumu 22 kuruftan satıl{tıt~tır. 

İııtanbulun ihtiyacı için verilen 
buğday fiyatlannda böyle bir 
ylikselişin, un fiyatlarında oldu
ğu gibi, ekmek fiyatlannda da 
teııir yapmaııı tabiidir. Belediye, 
dün bu hususta icap eden tetkik
leri yapmıı. bu teııirin niabetini 
tie!'laplamıştır. Belediye daimi en· 
cümeni, iktısat müdürlüiünün bu 
tiuıusta ha%ırladığı raporu ve ek
meğe yapılma&1 istenile'n z:am 
miktarı hakkındaki teklifi bugün 
tetkik ve intaç edecektir. Buğda
ya zam yapılınca, bunun aynen 
ekmek narhına da intikal etmesi 
zaruri telakki eclilmektedir. Bu 
itibarla on kuruş on paradan sa· 
tılmakta olan ekmeklerin 1 1, 1 O 
paraya çıkarılmaıı muhtemeldir. 
Pazartesi sabahından itibaren bu 
fiyatla İıtanbulda ekmek tevz:ia· 
tı yapılrı-eağı anlatılmaktadır. 

Maarif Vekaleti İstanbul kü
tüphanelerini 11laha karar ver· 
mııtır. Bu kütüphanelerin Üni· 
versiteye baılanmasile işe baıla· 
nacak ve sonra da bütün kitap· 
)ar ilmi ve fenni bir ıekilde tat· 
nif edilecektir. Kütüphanelere 
kitap tanıyan kıymetli elemanlar 
getirilecektir. 

"Cezayı Hak Etm·şse Ebette 
Cezasını Çekecektir,, 

en.izi~ gök kubb~yi se~r~de ede n~yo~: ~.•kat, ya~r~n gözleri~e 
eçırdık, beı vakıtte hızı kurla- hır turlu uyku gırmıyordu. Çün· 
m yaradana secdeler ederek 1 kü. yurt hasreti yine teprenmi~ti 
tinnet ve §Ükran borçlarımızı Ö· içimde. Dönüftüre, dönüıtürc 
edik. On dördüncü günü sabahı köyümü, güzel stanbulu, e~i dos· 
fi. Artık ahiret kardefi olduğum tu dü ünüyor, hepsini ayrı ayn 
lacı Mehmedin yüzü daha ziy • hayalimden gcçiri1ordum. 
e gülüyor, o gün öğ~e vakti a.'?.a Garip neden güler kiL Fettan 
ıp.nığıqa kavu acagımızı muJ· talih o ,.ece bile hayal ve huzuru· 
elıyordu. . •w. ·mu bozdu. &aııma, çadırda bi· 
Hacı .Mc.hmed~n bu ~edıgı de zimlc birlikte geceliyen keçileri, 

ıktı. İkın~ı vaktınc d~gr~ u~uk· oğlakları musallat etti. Mübarek 
' koyu bır karaltı belırdı. Bıraz hayvanlar, o kadar adam içinde, 
onra,' ~u k~raltı . uz~n ve . eısmer neden bilmem bana sokuluyor
ır çızgı halıne gırdı ve nıhayet, )ardı. Yüzümü ve gözümü koklu
lhil göründü. • yor, uzun bıyık ve sakalımı ke-

1920 yılı mayısının yırmı u· miriyor dudakları ile yanakları
üncü günü akşamı sevinçle ka· mı ok~yorlardı, Adeta, beni 
aya ayak bastık, b~şta Hacı kendileri ile mc§gul etmcğe zor· 
tle~metle ben olmak uzerc .. Zen• luyorlardı. Biraz da onlarla hal· 
uk d~ bulunanlnr hep §ukran leıjp dertleşirken baş ucumdaki 
~cdcsıne .kapandık. ;Ak~am vak· erzak çuvallarının üzerinde, an· 
ı. <~erııfan:> k~bı!esın~ men· sızın bir çırpınma oldu. Merakla 
.:ıp goçebc hır a§ıretın hır kısmı baıımı kaldırdım. Koca bir ho· 
İyah, bir kısmı da bal rcngind.e rozla karıılaıtım. Hep bildiğimiz 
al çadırlı,. olduk~a .. kala~ahk hır curur ve azameti ile di§ilerine ba· 
~na~ yer~nd~ .buyuk bır çadıra karak birkaç defa kukkukladı, 
usafır edılmıştık. erile gerile feryadı kopardı. 

Bu çadır, tam ortasından ve . .. • • 
irek hizasından, kıldan örülmü§ Hacı Mebmechn MuJdelen 
ir kilim ile ikiye bölünmÜ§tÜ. Bi· Sabah olmuı, ıüneo doimu§, 

Dün tüccar namına gelen buğ· 
daylar sekiz kuruıa kadar eatıl
riııştır. Ofiııin buğdayları da yedi 
kuruıtan vcrilmiıtir. Dünkü satış
larda arpa, susam ve lı:etento· 
humlım üzerinde yijkeeliJ olmuı
tur. Arpalar müteahhitler tara· 

Belediyede: 

i tlml4k Edilen 
Yemi Blaalar im bulunduiumuz bölmenin bir çadır akıtamki hayatını yine bul

•anında erzak çuvalları yığılı du· m~tu. Sdfralar, ııohbetler yine 
uyor, diğer yanında da, yereyi· kurulmuş, kaldmlmıo: çadır aa
ıe kıldan örülmüş kilimler serili bipleri ?e itlerine dağılmııtı. Ahi· Kadıköyünde Altıyolaizı ile 
ıulunuyordu. Çadırın içinde, oğ- ret kardqim Hacı l\~chmetle ba§ iskele aruında bulunan keresteci. 
aklı keçiler geziniyor, erza1' çu· bap kalmı§t]k artık. iri eiyah göz· ler çarşııile Sürp Agop mezarlı
ıalların.ın Üzerlerinde de atra 11ra !erinin teeirli bakı~arı ile yüzü- iının ön tarafında bulunan Er
üncmİf tavuklar göze çarpıyor· mü oktadıktan eonra. ciddi bir meni cemaatine ait aaraj, gazino, 
lu eda ile: kiJjge ve aair binaların istimlakine 

' ÇadU' Seh'ıL!-:.. H•-ti' _ Mehm t d c1· S ait menafii umumiye kararı dün 
PUUn .._.. c . .. e ı... ana B 1 d ' bl'v d"l . . G 

Çadır sahibi, bizi güler bir bfrçok müjdelerim var. Anado· ekeKıy~yk .. t: ~gk~ ı ~ı§tir . . 1e· 
tilzle kartıladı. Hacı Mehmedi luda, Türkiye Büyük Millet Mec· re · a ı oyunke ı s·· erestecı er 
t kl d · ba d l' .- d "l · b' hük' • t k l ~ çar§ıaına, gere se urp Agop tuca a ı. göğıü üzerıne ıtır ı. ısı a ı e yenı ır ume uru • 1 w •• .. d k ' b' 1 
" k Jk ,_ k . muı HükQ t • • d M t f mezar ıgının onun e ı ın nrın 
ttana arıı i önce oiraz çe ıngon K . 1 p mel reısı Be L,,k'!a ata istimlakine ait bütün muameleler 
(avrandı. Fak;/at o esnada Hacı ema aşa o muş. u nu ume , t ·k l d'l .• 
•• h b k' ld v 't b ld k ' h- '-·"- t' v ı ma e ı mıştır. ne met, eni ım o ugumu nı an u a 1 U&ume ın yaptıgı E . . s·· A b 

1 1 k h d ı · h. b. · · d ı rmenı ccmaatı, urp go un 

Francalalık unların bir kıımı 
alellde ekmeklik unlardan teda· 
rik ediJdiğine göre buidaya ya· 
pılan zam franula fiyatlarına da 
tesir edecektir. Bunun niııbeti de 
ucak bugÜn teebit edilecektir. 

Müteferrik 

Pis Teaellelerde 
Satııaa Yoaurtıar 

Üniv~rııite Rektörü Cemil Bil· 
selin reiıılijinde yapılan bir top· 
lantıda birçok profesörler, mü· 
tehaıısıılar ve ıhariçten de kitap• 
tan anlar kimseler bulunmuılar 
ve kitapların tasnifi ve bir araya 
toplanması eııasları üzerinde gÖ· 
rüımü~lerd ir. 

Vekilet, lıtanbulda, bütün 
fenni ıeraiti haiz bir umumi kü
tüphane de yaptıracaktır. Mü· 
kcrrer nüshalar, Ankarada ve 
baıka tchirlerdeki kütüphanelere 
kaldınlacaktır. Aranılan evsafı 
haiz hafızı kütüplerc de dolgun 
;ıaarl r verilecektir. 

ld Tarihi t ezarı 
Tamir Edilecek 

Türklerin ata büyük ehemmi· 
yet ver<iiklerini ıöııtermek için 
hükümdarlardan biriıi ölen cins 
atına Karacaa~t mezarlıiında 
akı ıütunlu bir türbe yaptırmııtı. 
Türbenin porfir sütunları, ıü
tün baıhkları gibi kubbe tezyina
tı da çok kıymetlidir. Kubbe e· 
teklerine atın hatıraııını ihya için 
yonca resimleri yapılmııtı. Son 
zamanlarda bu kubbenin kurıun
ları düşmüt ve harap bir hale gel
miştir. 

f enerbahçe-Galatasaray muh. 
telitinin Mısır seyahatinden avde· 
tinde Galataııaraylı• Boduri Pire· 
de vapurdan çıkmı~ ve tekrar va· 
pura dönmemiııti. iki üç ay Yu· 
nan takım\arında oynadıktan 
sonra lstanbula gelen Galatasa· 
raylı Boduriye ceza verildiği hak· 
kında Yarı§ spor mecmuasında 
bir haber intişar etti. Bu haber 
derin akisler yaparak ııpor efkarı 
umumiyesindc haftanın baılıca 
mevzuu olmuş ve gazete ııütun· 
!arını iıgal eden münakagalara 
yol açmııtır. 

Hadiııcnin mahiyeti ıudur: Mı· 
sır seyahatinde kafile ba§kanı bu
lunan bölge direktörü Feridunun 
geçen hafta toplanan bölge heye· 
tine yaptığı teklif üzerine vaziyet 
tetkik edilmi§ ve heyetçe Bodu
rinin bu hareketine kartı ceza ve· 
rilmesi lüzumu neticesine varıl· 
mııı. ve müddet tayinine bölge· 
nin salahiyeti görülmemi§tir. Bu· 
nun üzerine vaziyeti Genel Direk. 
törlüğe yazmağa ve ceza müdde
ti tayin edilip, lıtanbula bildiri· 
!inceye kadar da Bodurinin rnü· 
sabakalara iştirakten men'ine ka· 
rar verilm~tir. Fakat vaktin geç 
olması dolayııile karar valiye 
imzalatılamadığından klübüne ve 
Boduriye tebliğ edilcmemiıı. Bo· 
duri de geçen haftaki müsabaka· 
ya i~tirak etmiştir. 

İstanbul bölgesi, karan, dün 
Galatasaray klübü ile Boduriye 
tebliğ etmi~tir. Bu itibarla Bodu
ri bu hafta ve gelecek haftalaı 
müııabakalardan mcnedileccktir. 

Galatasaray klübünün J3oduri 
hadisesi dolayııile Fenerbahçe 
maçını oynamıyaeaiı yolunda ba
zı rivayetler de çıktı. Tahkikat 
yaptık, Galatasaray idarecileri 
henüz böyle bir karar verilmedi· 
ğini, esasen idare heyetinin böy-

le bir kar~ra salahiyeti oJm~ 
iını, vaziyetin yarın yapıl• 
kongreye arzcdilcceğini, kongre
nin vereceği karara göre harek' 
edileceğini söylediler. • 

Bu arada bir sporcunun yap~ 
yanlıı bir hareketi cezasız bırak 
mayan tcıkiliıta hücum edeli' 
ler vardır. Bunun ne kadar ıJf 
gunsuz bir hareket olduğu mef 
dandadır. T e8kilat en ufak . ~ar; 
ketlcre kar§t, otorite ve d111P~ 
namına en ağır ~ezalan verirk 
böyle bir harekete giriıen b 
ııporcuya ceza verildi diye. ~
tunJar, dolusu yazı yazm k, ~ 
kin biT hareketi müdafaa detıl 
olur. 

Dün akıam ;eç vakit, Bede' 
T crbiyesi Genel Direktörü cenr 
ral Cemil Taneri Ankaradan ıt 
lefonla aradık. Bu hadise hakklll 
daki fikirlerini ııorduk. Bize a1' 
nen ıunları söyledi: 

<- Elimizdeki birçok if ler •: 
raıında Bodurinin oynaması "'. 
ya oynamaması, üzerinde dıJ~' 
lıı.cak kadar mühim bir m~e~ 
değildir. Boduri vapurdan çı. 
mı_ı. bir daha vapura dönıneı1lil 
Bunları götürüp getiren bir 1'# 
file ba§kanı vardı. Tahkikat Y~ 
mışlar ve bölge ceza tayini 
vaziyeti bize y.azdı. Ben de evr• 
kı -ayn~n iade ettim. Yeni cet; 
talimatnamesi 1 teırinievvcld~ 
itibaren mevkii tatbika girec:e \· 
tir. Bu hadise bundan evvel 0 

1 
duiu için bölgenin bir aya kad~ 
ceza vermeğe salahiyeti vard r 
Eğer bir aydan fa%1a ceu vt 
mek icap ediyor1& merkeze o ı:: 
man yazarlar. F ederuyon he>' . 
ti toplanarak i§i tetkik eder, ;t 
za8ım verir, ben de tasdik eu~ 
rim. Cezayı hak ~tmitee, dbet 
cezaııını çekecektir.:. :endi dilleri ile an atmı§ o aca • mua e e erın iÇ ınnı tanıma l· ı kd" . f k b 1 . w• d 

ı ki, adamcağız, bana da bir ğını ilan etmiş ve yabancı devlet- hta ırı ~ya~.ınl ; u b e.tıah en 
\emıehri aaygısı gösterdi. Kilim· \erle kendi baoına tcmaııa ıir· e;el ugun ~ i u le sa ~ın 
erin üzerine oturduk. Onlar, tatlı miı. · · .. • ydıktırıdmkasınka a§ a~I aca tır. a-

ı öy e i erestccı er çarşısının 
atlı görüşüyor, uzun süren bir Hacı Mehmedin verdiği bu da kıymeti takdir edilmiş ve bi-
\asretin acılarını gideriyorlardı . malumat, beni birden .,.,,ırttı. bl Y-:ır na ııahiplcrine te igat yapılmıı· 
Ben de, yabanctııı bulunduğum o Hemen sözünü keııerek sordum: 

Y oiurt mevsiminin &onu ol· 
mak münasebetile, _yofurt amil· 
leri, tenekelerin temizliğine dik· 
kat etmemektedirler. Gelen yo• 
iurtlar ekseriyetle patlı teneke· 
)erde bulunmalrtadır. Bir arka· 
datımız. geldiği yere iade edil
mek üzere, dün Yemiş iskelesin
den bir motöre yijkletilmekte o• 
lan bo§ yoğurt tenekelerinin bu
laşık ve pis olduğunu görmüş ve 
sahibinin nazarı dikkatini celbot• 

mek istemi,tir. Yoğurtçu da, yal· 
nız benimkiler değil, bütün yo
ğurtçuların tenekeleri bu halde
dir, cevabile motöre atlayıp git· 
miştir. 

Çürük Zeytin 
Satıe1ları Arttı 

Yine padi§ahlnrdan Üçüncü 
Osman da C'Sisliduru> ismindeki 
atını Üsküdarda İhııaniycde bir 
yere gömdürmüt ve mezar ta~ına 
da manzum bir kitabe kazdır
mıştır. Şimdi bu kitabe de okun· 
maz bir hale gelmi§ ve bir evin 
duvarına konmuştur. Hayvanları 
Koruma Cemiyeti ve alakadar 
müze idarcııi bu iki tarihi at abi
deııini muhafaza etmiye karar ver 
rniılcrdir. Yakında ikisi de tamir 
edilecektir. 

Galatasaray - Fener Bu 
Hafta Karşılaşıyorlar 

Hyann, ne de olsa, garipliğimi - Peki, fstanbuldaki padişah tır. 
,isscttircn bu bucağında derin ne hükumet ne olmu§).. Biiyükadada Tramvay 
ferin düşünüyCU', çektiğim haıı· - O cihetleri çok acı Mehmet, 
etlerin ıızılarını yüreğime sindi- Esefle söyliyeyim ki. padioah da, Yapılacak 

Cins Tavuk va Yumurta 
Yetiştiri1 iyor 

Geçen hafta baılıyan lig maç· 
larına bu hafta da F enerbahçe ve 
Şeref stadlarında devam edile
cektir. 

;yordum. hükumeti de işgalci devletlere 
Biraz ho§ beoten sonra, çay kul ve köle olmuş. 

oohbeti bqladı. Küçük tahta bir Dedi, benim Kapıdağında tu· 
epsi üzerinde yaldızlı bardaklar, tulduğum günden itibaren İstan· 
ıfak bir çaydanlık. Üzerleri re· bul v~ Anadoluda olup bitenleri 
ıimli çay ve şeker kutuları bulu· hikaye ettikten sonra : 
~an çay takımı ortaya getirildi. 

Büyükadanın imarı sırasında 
burada bir de tramvay İn§a edi· 
leccktir. Adadaki tramvaylar fe· 
niküler tarzında olacak, Nizamla 
Hri tos araııında iıliyecck ve ka· 
yıfla yukarıya çekilecektir. 

Akşamları Çiçekpazarı, Keten· 
ciler kapısı ve Tahmis sokağında 
yer tutan seyyar eıınaf arasında, 
köylü kıyafetli bazı kimıelerin, 
yuvarlak sepetler içinde çürük 
zeytin satmak suretile halkı iğfal 
etmekte oldukları görülnıcktcdir. 

1 
TA VİM 

1 

Vilayet ziraat müdürlüğünün 
dört, beş senedenberi İstanbul 
köylülerine dağıttıiı damızlık ta
vuk ve yumurtalardan çok iyi 
neticeler alınmıya başlanmııtır. 
Legorin gibi çok yumurtlayan 
cins tavuklar bilhaua Bakırköy 
köylerinde c;ok faydalı neticeler 
vermiştir. Köylerin yumurta ha· 
sılatı iki s~ncdenbcri fevkalade 
artmıştır. Hatta bu köylüler ye· 
tlştirdikleri 1 cins tavukları b ıka 
yerlere ~atmıya bile bal~amışlar· 
dır. 

F enerbahc;e stadında. senenin 
en mühim lllaçı olan iki ezeli ra· 
kip G. Saray • Fener karşılaıma· 
51 yapılacaktır. Sar~ lacivertlile· 
rin geçen hafta hem Ankarnda 
ve hem de lıtanbuldaki mağlü· 
biyctlcri, Galataıı!'lfayhların latan· 
bu\spora karşı elde ettikleri 9-0 
!ık farklı galibiyetten ııonra maç 
üzerindeki ümitlerini kuvvetlen• 
dirmiştir. Maamafih Galatasa· 
ray • F enerbahçe karıtılaşmal~rın• 
da evvelden yürütülen tahmınler 
çok defa abine teceHi ctm~tir. 
Bunun içindir ki bu maçlar uze· 
rinde tahmin yürütmek çok güç

tür. 

rrablusgarplıların boyalı çaylara - Bizim Şeyh Siinusi de ... di
,1an dü§künlüklerini o akşam ye ilave etti .. • Mustafa Kemal 
rördüm, öğrendim. Paşa ile birlik olmu§, şimdi An-

Çay sohbeti uzun sürdü. Ben karada bulunuyormuş. Bu haber, 

----o----
Almanyadan Bir Kısım 

Talebeler Geliyor 
kramları gerı· revirmck nezaket· buralarda pek büyük ııevinçlerle 

, k l H k h k Hükumet hesabına Almanya· 
ıizliaini daha ilk akumdan göze arşı anmış. er este yeni Ü u· 

"' ~ t k b'' ··k b' h bb t da taheildc bulunan talebeleri· 
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rağmen bir türlü kekremııiliği gi· uyanmış. Trabluşgarpta, yeni 
clerilcmiyen bu boyalı sudan, bir. Türk hükumetine el altından yar. 
biri üzerine tam dört bardak İç· dım için gizli bir cemiyet kur~l-

mizdcn bir kısmı viıki davet üze. 
rinc birkaç güne kadar İııtanbula 
geleceklerdir. Bu talebelerin tah· 
aillerine Amerikada devam et-

Eskişehir Çırak Mektebi 
Devlet Demiryolları İdaresi ta-

VAKİT \"ASATI EZA.Si 
Ctl'N'EŞ : 5.M 11.58 
öôLE : 12.15 5.05 

aıek mecburiyetinde kaldım. Bi· mut·· 
lKtND! : lt'i.26 11..21 

H M h l d h.b . - Gizli bir cemyict mi kurul. 
tim acı e met e ça ır sa 1 ı ) melcri hükumetçe tensip edilmi§· 
ve tevabii de büyük bir iıtiha ile muş ·· 

AKŞAM: 17.ri9 12.00 
YATSI : 19.~2 1,31 

rafından E.skiıehirdc açılan orta 
1 derecedeki çırak. mektebi ö~ü-

1 
müzdeki ay ic;;ınde derslerıne 
başlıyacaktır. 

F enerbahçeliler bu hafta ezeli 
rakipleri karşısına takımlarında 

dokuzar onar bardak boşalttılar, 
ou arada da, sözlerini anlamadı· 
~ım halde beni bile alakalnndıran 
atlı bir sohbet kaynattılar. 

Bol Salçalı Etin Sa§ında 
Artık, sıra yemeğe gelmigti. 

Bal rcngınde kıl örtüler yere se· 
rildi. Büyük bir tahta sini üzerin· 
de, yine tahtadan yapılmı§ kenar
lı bir tepsi içinde bir yanı hamur, 
dığer yanı da et parçaları dolu 
bq_I salçalı bir yemek getirildi. O 
güne kadar bilmcdığim bu yeme· 
ğı. yan gözle hareketlerini gözle· 
diğim Hacı Mehrnedi taklit ede· 
rek yemek suretilc kendimi mah· 
çup olmaktan kurtardım. Yemek
ten sonra, küçük ve yuvarlak tah· 
ta kavatalar içinde getirilen ekşi 
ayr21nları da afiyetle yuvarladık. 

Nih11yet, gittikçe hepimizi bas· 
tıra n uykuya dayanamadık. Er· 
-zak çuvalları önünde serilen yay· 
rı:ılar iizerinc uzandık. Çok yor· 
gundum, günlerdenbcri rahat bir 
uykudan mahrumdum. Birbiri 

l'tirki~e Hrui~ 
ABONE: Mn lı;ln 

SeT!elik HOO Kr. 2700 Kr. 
Utı a ylr:< 750 Kr. 1co Kr. I 
" .. &j :ık 400 Kı· . SO~Kı., 
3ır a.ylık 150 l{r. 
~-

(Devamı var) tir. 

Tatlımsı Bir Koku 
, ıısunuz. hfon burada iş gerüyorurn. Gönül ~lendir· 

mlyorum. Haydi, Misi Hlk ene 10rduğum suale cevap ve-

rlni7-
- Pek İl 1 hatırlamıyorum, fakat 7.annedlyorum ki, dün 

ıı.kşan1 snat yediye doğnı beraber<'e evden çıktılar. 

- O zamandan ıı<ınra Mfııter Valpa 'ı görmedlni:ı mi! 
Kadın hR),r der gibi başını &alladı. rou .. h&flye&J tarla 

ı rar etmedi. Açık pencereden b&IA caz.bandın seıı11 geliyor· 
du. E\an.., suallerine de\&nl ederek: 

- Banıı -'llı;ter \"aJp:ı&'ın ne işle meşgul oldupnu oyler 
nıiıtnlz '! 
Kadın içini ~kerek kır saı:lı batını aalll*dı: 
- Ne blleylm ben ... Bir işle m~gul d~UıJI «•lltıa. Co· 

,·ent Garden Mıkaklannda dolaiır, dururdu. Ara sını. da 

yııı.ı ynz.ardı. 

- Ya-. Demek Yll.Zl l~rch. 
- E,·et, kuğıt pa.rc;alarının üzerine bir ıteYler l·azardı. 

Dalma da kapısını kUltler, lı;erde Blnlrll ılnlrll dolıı,ırdı. 
- Dunden ba,ka bir '!'!~ ler tarketmMinlz mi? 
- Hayır. 

Sorgu bitmişti. Misi Hik yere bırakmış oldu~u kovayı 
alıl' oitadan zametll hlr tavırla. ı;ıkmıya ha1ırlanırk,.n ha· 
tırma bir şey gı•tmı, t"Jhl durdu ve: 

- Bir 'ie.r farkdmı,tım. ıtC'tl. Şimdi aklıma geldi. 
- . ·ecıır~ 

Kadın ~t.rafı koklar 1;ihl bir hareket yarh: 

- Bir Ş"Y dnymu;vor mıı~unu:ı ! 
Ev ns, Johıı'a hıtaıı t-derrk: 

- Si:ı bir şey du~·ı1yor mu~unuz '! 
J'ohn'un hurnıııııı bir koku gPllyortlu .. Bu COTent G:uden· 

dı, dola.,m13a lıa~leılığı gllnden~ri <lu.vdııfıı t:ıtJımı.ı bir 
Koı.u idi. 

İMSAK : 4.13 9.13 
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PORTAKAlL 
YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEV!REN 

Rezzan AE. YALMAN 

~--------------------j 13 -
- Bu mahalleye mahsu!ı bir koku \'ar. dc-ğll mi? Di~ e 

t'e\'&P Vf'rdi. 
Hizmetçi kadın hflli halayı kokJarrııya de\'8m eıllyordu: 
- Hakkınız va.r, biıtiin apartıman kokuyor. 
E\-ans slnJrlcwnlr:tı: 
- !'>e kokuyor :'\Öylesenize. .. 
- PortakaJ koku)·or. 
E\'anıı da, John dil hu sözün üzulııe llrperdller. l'lne işin 

ıcıne portakal kım,ıyordu. Polis hafiyesi h!'!yttanını gtrle
mlJ e cıılışarak: 

- Bundıt ,aşılacak blr şey yok, dedi. Mahalle portakal
m dukkAnı ile ılolu ... l>ört hir tnrllfta \"Br. 

- E'et an1nıa bu koku ılükl;(ıolar.tan gelmiyor. Odaya 
sinmiş hlr koku .. Çllnkiı :'ıll"-ler \"alpııs yfült'rre p<>rfakal 
hlrılen alırdı. Odasına ... andık sanclık portatııııl t.u.şırdı. 

- Hcp .. ını yf'r mi~ dl? 
- l 'ok canım ... Alır alır, sonra porhıkaJlar çilrürıJU. 

lf,.r KÜıı yığ111ln p<ırtııkal ıtiSkenlhn. Blltiln pnra"ını ımr

tf•i>alR \ r.riı•tll. , rııırıııl&ıı ılıt rlyarı nl•ııı gldPrıll. 

(ierPk polis lı:ı.flyC61 g4'rck"r. John hu portakal hikin f'· 

ııtne ı~k ~ru l:ırdı. !lir mUddet her hd!'i de ıliı~lm<'<'J<: 
ıh.lılılıır. -"'t;ılc pc~rcreden ~iındi <'Ubaııf.ır ,,_.,; •- .... h n• . 

,·etli ol~tra!c d-.ıyuloyordu: 

Euuıa pencereye ya.ki.aşarak söyleo<ll: 
- Alla.h kahretsin. Bu razbant ta ko.fa. şişirdi. 
Hizmetçi !.;adın kapıdan çıknu:ya bazırlanıl'ken Ultve 

etU: 
- Evet, pek dOi;'Ttl, kar,ıdaki barın caıı kafa. l}l,trlyor. 

Barın ı 1111 de (l\la\I PortGkal). Ha3tll Alllha ı~marladık. 
lki adam hluuetçi kadının .on ıözlerinl iştthaC'e birbir· 

terinin yüzünn baktılar. 
- şu ;\Us Helen dı- nerede olabilir? 
Bu 6C)zlerl ı;öylerkcn Evan'5 bir av köpeği ~bl odanın 

ha\"8 ını kokluyordu. Her tara.fa ıslnen portakal koku • 
John·u fwa halde sinirlendiriyordu. 

Helen'ln ııpıutımanı karanlıktı. Genç kız heniir; ısokak· 
tan dünmemı.,tı. 

- Şo 'lls Hclen'in nf'relerde ersf'rlllk ettiğini bUmeyl 
pek isterdim. 

- Ben de. .. 
John bu sözleri t<lvtemeıkle ~rnber Helen'in bu ikinci 

cinayete de şahit o~adığına içinden mı~moun olrnu~tıı. Fa.· 
kat ne zaman olsa pofü. tıafl3·et.inln isticvabından kurtuıa. 

mryooağıru blllyordu. 
John, Helen'Jo etra.fmda bir esrar olduğunu hissediyor· 

du. Öldürmen \'alpas ile ne dereceye kadar alikasr ol<lu· 
ğuna pek merak edlyor<lu. Bu esmrlı clnayctlerhı iç yuzu. 
nü öğrenmek, kör dütilmlerl çözınek en biıyük arzusu idi. 
Kızıl &açlı genç kııdma çok fazla ı.ıl6ka duyuyordu. Acaba 
ona Aşık mı olmuı,tu T Pek farkında değildi. Ynlnız bütün 
ıı,,ık olan erkekler gibi o da se,·dlği kadını hlmase etmek 
'e t"'Jılll<f'Jdcn korumak l&tlyordu. 

I..Akayrt görünınl;)·e eıtlıızan bir ta,".lrla Evans'a dedi ki: 
- ,\rtık bana lhtı,·a•·ınıl; yoktur, ·7.anııır.derim, Ra:r miı· 

fcttlş." Otclinıc dönebilir r.ılylm? 
F.•'l.ll:ıs h•ı ktMtar koiın1ıkla atJ:ıtila.oak adam d~j-UdJ. 

(Arkası ,·ar) 

tadilat yapa.rak çıkacaklar ve 11
' 

ıansı gelen Niyazi de takunda 1'1 
alacaktır. 

Fener stadırıda oynanacak fır 
ğcr maç Vefa - T opkapı mDÇ' ., 

sıı· Şeref stadında 9a Pera -
01

, 

leymaniyc, Beykoz • JstanbulııP el' 
B~iktaı • Kaeımpaşa kar§llo, 
caklardır. 

==============:=::::~ 

1 
U EYLtl'L 1940 

Sterlin 
Dolar 
İS\içre Frc. 
Drahmi 
Leva 
Peçe ta 
Pengö 
Ley 
Dınar 

Yen 
lsveç Kr. 

1 
Ka~ 
__/ 

5.2( 
180.25 
29.605 
o.9915 
1.6,V 

18,90 
2s.şs:ıS 
0 .635 
s .115 

aı.ıs'i5 
31.00l'i 

ES!!Al\I Ye !'ABVJ:ı.AT 

Et'ganl 19.fil 

Sn-as • Erzurum s 20.20 

Sıvea • Erzurum 6 20 . ..--
Ana.dolu Deıniryolu ı w. 2 to.15 

~ 

Pr gram 
7.30 Progr~. 7,35 Hafif ınU:!İ 

S Ajans haberleri, S.10 Ev kadı.ıı~ 
Yemek ıı.steııl, S,30 Hafif musild 
vamı lPl. ). ,

1 
12,30 Program, 12,35 .Müzik : ~ 

dml.&r küme heyeti, 12.50 AJıı.n5 1 
berleri. 13,20 Senfonik progronı (!'o; 

18 Program ve saat ayarı, ı.S·r
Müzik (Pl.), 18,30 Halk ha''lll'~ 
18,50 Müzik, 19,15 Muhtelif ~ı<ıl Jl' 
19.tfi AJans haberleri, 20 ı.ıunt~ 
şarkılar, 20,30 Konuşma, 20.~ f' ,J 

I neycti, 21,15 Konuşma (İktısst 6g.4' 
ı ti), 21,30 Radyo gazetesı, 21.4.5 I?•ı' 
yo salon orkestrası, 22,30 Ajıı.nd :,S, 
berleri, 22 45 Radyo salon orJ<ef!t! , 
pr. devamı , 23 l)a.ns müy.J~ tfl 
23,VJ h.Dpil;U11• 
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~~s~L 
Amerikayı 
İşkillendiren 

Hadiseler 
lfV1J ihvercilerin lnıiliz lmpa
" ratorluğuna kartı ıiyasi 
e atlceri cephelerde taarruza 

reçecekleri söylendiği bu ınra
trda, o taarruzlarla münuebe
k'lllan hadiseler Amerikayı it· 

1 endirmektedir. 
Harbin başındanberi tasarla· 

~tn bu taarruz: planının ıiyui 
1•rnında, mihvere ayak uydur· 
j•k menfaatleri ic;abından ohm 
•Ptnya ile Japonyaya hisseler 

11! 1rrnak için Roma görütmele
rınde kararlar verildiği anlaşılı..
~or. Uzak Şarkta ortada kalmış 
~anıız: miraslarından Hindiçi

nı · D nın, Japonlar~ ~ırakıl~ası, 
I ı'kar ın ıon vazıyetı Amenka· 
1 ~rı haklı bir rahatsızlık içine 
•o.:rnuıtur. 
l Dakar gibi bir üııün, Alman· 
11rın emrine ıirebileeek bir ida· 

rede kalmasını, Amerikalıların, 
em . d nıyetleri bakımından ne ka· 
dar tehlikeli gördükleri mal6m· 
dur'. lııailiz donanmaıının ora• 

'!<.• harekata nihayet vererek 
çeıı:ıJmeai, Amerikayı daha zi· 
\'~de ııkacak meaelelerden biri 
k•?llUftur. Nit~kim. Petain hü
h Urnetinin Alman emellerini ta• 

•kkuk ettirmek üzere eıki 
;.üttefikleri aleyhine dönliıü· 
dun Arnerikada aeabiyet uyan
b !rd~ğı dün gelen telsraflarda 
•11ldır1iliyor. Mihverciler, dolayı• 

11 e nıiltereye kartı tahrik et· 
~jk İltedikleri Japonlar ve bazı t' er yü~ünden Amerikayı İngi
-~. ınepfu.tlerinin mecburi bek· 
•:_a Vaziyetine getireceklerinin 
•ıoette farkındadırlar. Fakat. 
~h~rfka_nın kendi emniyetini 
it~ l~ede sörlip Akaayi Şarkta· 

1• haıımlarile lcapıtmasını eana 
~1nn.et bilirler. Ç~nkü k~ndi 
erdıne düıecek bır Amenka· 

nın İnıiltereye bugünkü gibi 
Yl 11rdırn edemiyeceiini heaaplar• 
ar. 

. Harbin ıimdiki ıeklincle hava 
hıl&Jıının oynıyacajı nihai rolü 
e~kea anlamıftır. Dünyanın en 

tnukernmel ta,yy1&1ele1ini İnıil· 
tereye yetiıtiren Amerikanın 
'•vkıyatına mani olmak için 
~ihvercikr ellerinden gelen her 
.. •dak&.rlığı yaparlar. Hele ilk a· 
tlZdaJci fedakarlık Fransız mi· 
tasından olursa •••• ,. 
b• Yalnız, nazariyede kolay gİ• 

1 gözüken bu pllnın tatbikat 
jhaıında akııyacak ve Japon
lrı da düıündüreeek bir tarafı 
"•rdır: 

Bu harpten epey zaman ev· 
\re), deniz mütehaHıılan, bir 
~l'l'lcrilcan • Japon ihtjltfının 
/rp ıahaaında verebileceii ne• 
lccleri uzun uzadıya münakata 
dhn~lerdi. Münakapnın ıonun· 
İ' ııter Amerika, iıter Je.ponya 

b •un, kendi ıularını terkedip 
••rnın ayaiırıa gittiği takdirde 
~uharebeyi kaybetmek vaziye• 
~ne düşeceğine k~rar verilmiıti. 

u .YÜz~enğir ki. İngiltere, Sin
t•pur gibi bir üHürıü Amerika· 
nın ?n!_nevt bekçiliğine emanet 
;derek oradaki filoıunu geçen
de ~kdenize aldı. Zira, bi\iyor
la u kı, Singapur üssünün Japon• 
•1rın eline geçmemeıi için Ame• 

n.:a her şeyi yapmaia hazırdır. 
Japonların hava kuvvetleri 

Çok Yüksek değildir. Bu eıaıla
r, 8Öre, Amerika ile Japonya b!'1

1
•nda bir ihtilaf baılaea da· 

1
• ngiltereye yapılan tayyare 

~vktyatını tamamile kestirecek 
ır ?11ahiyet alamaz. 

A. Belki o zaman Amerikalılar 
'ltıayi Şark hasımlarını tahrik 

~~ teıvik eden Almanyayı esas 
Ufrnan addedip onun itini bir 

•n evvel bitirmek üzere ngilte
~eye Yaptıktan yardımı daha 
l rttırırlar. Bu da nazariyede ko· 
t'Y gözüken mihverci planının 
ers ihtimallerinden biridir. == Ş.A. 

Mevıat 
l.t 8irkecide Bahçeli Lokanta ı;ahlbi 
k;~hUJn Ali Rıza Ardanın ölümUnUn 
~ ıncı gUnU mUnasebeUle EyUllUn 
ta net Cumartesi günü öğleden son· 
.._ Baa.t 14 de Topkapı Gazi Ahmetpa. 
Cakcarnıınde mevlQdu şeri! olrutula· 

1,~rr. Merhumu sevenlerle akraba
tntzı ın ve arzu eden din karde.,lerl-

n lefrifleri rica olunur. 

AtLESt 

• 
l•bere Dawet 

dtFatıh Askerlik Şubeslnd~n: Aşatı
bay~nır, rtlt.be ve isimleri ytzılı su
et- arın tezelden şubeye müracaat 
"1elerı. 

ot"i:':e.k. PlYade asteğmen Muatafa 
. &lk B~ınr. 

~~n~_hcsap memuru Mehmet of. 
-wtUddlls (12823) 

Barbaros Hayrettin ve Tertip Ettiğimiz .. flllrK 
• MeraklıMüsabaka lşküzarlık 

Preveze Muharebesı (1) · •• a~;m~a:.~h:~~·b:;;e~ .. - - Musa baka Şartlarını veri§lerimizde. tiryaki-.----

'~. Tekrar Yazıyoruz ~!ı:::~~:~~kbi~:ı:u
1

b::~tr;:: 
mesine, ihtilaflar doğmasına, 

i 
mahkemelere dü§iılmesine sebep 

/. BUtUn okuyuculanmız ve hele Bu yirmi iddiayı, şarUarı ve vere· olur. Bu tiryakilik ucuza karşı, 
mekteplilu i!:in meraklı ve istifadeli cetımiz mUkUaUan illn ettikten ucuz alış verişe karşı olan zaafı· 
bir müsabaka tertip tttık. Bunun ısonra birçok okuyucularımızdan mızdır. 
şartlarını da 24 eylfll tarihli gazete· mektuplar aldık . Bunlar, müsabaka· Değeri • muhakkak • on ku· 
mlzde llAn etmı,t.il<. mızın esuı olan iddiaların ~·eniden ruı olan bir şeyi sekiz kuru§a te· 
Müsabakamız, kimı doğru, kimı \ nqrinl ~temektedlrler. Bun!an tek· darik ettiğini tefahurla söyliycn 

yanlış olan yırml iddiadan doğru ve· rar yazarak okuyucuların da müsa· memuru, komisyonu, idareyi 
ya yanlış olanlanru teablt etmekten bakaya iştirak etmelerine imklın \"Cr· takdir ederiz. 
lb&rettı. 1 m~ oluyoruz. 

1 - Kıtın eo aoğuk ıunlerl l!ol'I• 

nenin en lmıa &"ilnlerine isabet 
eder. 

2 - Ayın etrafm<la bir halka 
peyda ohnasr yağmur ,-eya luu 

yafa<'alına al~mdtir. 

3 - Barometrenin ~ Uksf'k ol
ması, önümüu'll'J iyi hına bulun· 
dutııns deltılet eder. 

4 - Kar, donmuş yaii'nıurdıın 

başka bir °Şey değildir. 

BuıUıı 402 nci yıldönü münü tes'it ettiğimız meşhur P reveze deniz muharebesi 

6 - Alçak 'e çukur yerlerdcld 
bahçeler M>nh&har donuna, t('pe 
üzerindeki bahrelerden ziyade ma· 
ruzdur. 

6 - .\.çık pencereler yıldırım 

eezbeder. Preveze 
Cengi 

Ehli Salip donanması, 945 
( 1-i 38) ıeneıi cemuiyülullsı ip· 
tidHında Prevezeye iki üç mil 
meqfede yatıyor, azamet ve hey
betile sanki Türk kuvvetine karııı 
tehdit ve istihkar yağdırıyordu. 
Bu donanmanın kuyvetini anla
mak için ıu rakamlara bakmak 
klfidir: 

52 kadirga ile Andre Dorya, 
715 kadir&'& ile Venedlk amiral!, 
35 kadirga Ue Papa amirali, 
10 kadirga ile Sen Jan şövalyeleri, 
80 kalyon !le İspanya ve Portekiz, 
10 Vene(\ik kalyonu. 

Barbaros 
Hayrettin 

Türklerin en büyük deniz kah
ramanlarındandır. Eceovalı Ya· 
kup adlı bir sipahinin oğludur. 
Mi~illide doğmuştur. Asıl adı 
Hızırdır. Barbaroı llkabile meş· 
hur olması da, büyük kardeıi Ba· 
ha Oruç'un adile karııtınlmasın
dnn, yahut da sakalının kırmızı 
olmas.!.!_ldan ileri gelmiştir. 

Barbaros Hayrettin dört kar
deş idi: İlyas, İshak, Oruç ve Hı· 
zır. Gcnçliklerindenberi korsanlı. 

'1 - l:·aı.ın lnsan Mcaktan r.tya
de rütubetten rahahız olur. 

8 - K~ın nadtrcr. dnlu ~·ağar. 
9 - Arabi &l, b:ıf;lnrken. ~ nnl 

ay ) ·eni bir de\ reye girerken, ek
ıerl)·etle ha' alards değişiklik nlur 

10 - Şe.'-11 itibarile birbirinin 
tanıamlle ayni olan iki kar n .rre-

2i Eylru tarihli gazetemizden ltl· 
baren mU!!abaka kuponlan n~rlne 
b~ladık. Verilecek cevaplarla bcra· 
ber, bu kuponlardan on Mf tanesi· 
nin ko~llerek bize gönd•rUmeal şart· 

ğa hazırlanmışlardı. Bir ııün, Bir Derya oldu. On sene içinde Oı
Rodos şövalye gemisi tarafından manlı devletine deniz birinciliii· 
ansızın baskına uğradılar, İshak ni kazandırdı. Akdenizde birçok 
ile lsyas öldürüldü, Oruç esir yerler aldı. Yunan adalarının bir-

Tarih, Venediğin hu t O kal- ı Barbaros Hayreddin Paşa 1 düştü. Hızır kaçmıya muvaffak çoğunu, Kandiyeyi, Meıinayı ve 
yonunu göyle tasvir ediyor: Her . . oldu. İtalyanın birçok sahillerini vur• 

b ... k. b' vcutlu ve elli ba§adı. Donanma, ıntızam ve 1 Oruç· forsa olarak düııman oe. du. Venedik Cümhuriyetinin en 
ırı ı ışer ın me ı ·· • 1 p b w d k ' '" • kadırgaya karşı duracak metanet su~ at ~ reveze . ogazın an çı. - misinde kürek çekmiş, nihayet meşhur kaptanı olan Andre 

k tt ' d' 1\ tı. Sahılden altı mıl uzakta demır- karmıııtı T unusa gitti Orada Doryayı Preveze önünde yenerek 
ve uvve e ı ı. l' k 'b ld Y" · .. " · • ' 

B b k A d D ıyere terli atını a ı. uz yır· Beni Hafas hükümdarı tarafın· donanmasını batırdı . 
undan aş a. n re orya· ı · T '' k · · p b · - F · ld k 1 d · mı pare ur gemıaı, aşanın ır dan hürmetle karşılandı. Biraz Fransa Kralı Birinci ranınıva, 

nın rakıp o uiu a yon, 0 evır· i•aretile ba• taraflarındaki ürer d · H R · · d d . t de inıaatı bahriyenin bir cnümu• "' h' b '"d . d~. sonra da kar cşı ızır cıs, yan : Sultan Süleyman an yar ım ile· 
'b 'd' topa ep ır en ateş verıp U§• B b H tt• ld'ı · t• B b ro• Hayrettin do· nei nldire ve mehı esi> ı ı. .. . .. ''d" I Ali h! ar aros ayre ın oraya ~e . mış ı. ar a " • • 

d 1 1 
. d I man uzerınc yuru u er . .. « .. .a iki kardeş Cezairi İspanyolların nanmasile Nis' e gitti. Bu ıehrı 

Avrupa ev et erın en ge en Allah!..> naraları, top gurultüle- ll . d k t d ı o R · 
d 1 1 d 

e enn en ur ar ı ar rur eıı aldı. Şarlken'in donanmaeını pe· 
d 162 . c vuru unca ezaır u u• rişan ederek Fransız hükümdarı-kalyonlar a i !ve o unuraa o· ı rini bastırıyor, davullar cenk ha- 1s34 d 1 c· ... h .. k·"' 

nanmanjn mevcu u . parça vaaı vuruyor, koca Preveze lıma- meti kardeşi Hızır Reise kaldı. O nı kurtardı. Bu ~anlı Türk deniz-
kadirıa ve 140 kaly~n ıle 302 nı sahilleri sanki, bu tekbir sada· da Yavuz Sultan Selim zamanın- cifi 1546 da letanbulda vefat 
sahha!P sefinesine balığ oluy~r· ları, bu fedakarlık azimleri ö- da' Osmanlı İmparatorluğuna ver· etti. 
du. Nakliyeleri ve korsanları .. •le nünde titriyordu. Düşman, Türk- di, Hayrettin Paşa ünvanile Ce- ------
600 Ü buluyordu. ~albuki ~~rk )erin bu kadar kuvvetsizliklcrine 1 zayirde Osmanlı valisi olarak kal- (t) Bugün büyük Türk . denlulıl 
donanmasın.da k~ ~on Ykl:u. nazaran Üzerlerine hücum ede· , dı. Akdenizde, Avrupa donan· Barbaros Hayreddln'ln Preveı.e ı.a.ferl 
Hepsi kadırıa. fır ate, k adıta ceklerini hiç ümit etmemiş olduğu malarını yıldırdı. T unusu aldı. nln 40ı ncl ),ldöııttmünU te.it edece-
~ev' in~en 120 pare le ne en halde bu korkunç hücumu görün· Şartken ile muharebeler yaptı. tı:r.. Bu mttnasebetle Preveze denir; 
ıbarettı. . . .. ce kuvvei maneviyeleri kırıldı, Barbaros Hayrettin Paşa. Ka· mnhare*I Ue Barbarosun t.ercümel 

1 H · f alemı ıle Turk h K f s l halini okuyucularımıza vermeyl fay· ıte, mı ıyan .. .. r emen yelken açarak or u nuni Sultan ü eyman zamanın· 
il eminin kanlı imtihan gunu 

1
re .•

1
P cihetine ricat etti. * da lıtanbula çağırılarak Kaptanı dalı rördiik. 

çatmııtı. Ahval, lisani ha ı e ============~==~====~====================== 
Türkl,.!re g\ıya: 

cÇünkü bu meydana girdin 
ayağın merdane bul> 

Diyordu. Barharoa Hayrettin, 
bütün kaptanları, reisleri, meşhur J J J 
konanları çağırdı. Bir cenk mee• yazan : 'Al H R B EL L 

MDHRl'NöN OEVRIALEMö 
J 

liıi kurdu. Herkesin gözlerini ya• 

,artacak. yüreklerini çarptıracak. e·ır SelAmla Vapura Daldım sille ve oynaya din ve millet uğ 
runda can verdirecek söı:ler söy· 
ledi. Türkler bu yükıek mecliıte: dan büyUk Okyanua yoluyla dotru Güvertede evvelce kararl~tırdıtı· -M- t cÖlüm var, dönüm yoJtb diye şimale, yani tekrar memlekete ... O mız noktada durarak yolcuları e•· 
ateıli yüreklerle yemin ettiler. Meğer davulun eeai uzaktan ho.t re· zamana kadar topladığım para ile yle ceıenlerl ıseyrediyorum. ltt"' re-

Pa.ta. kadiri& direklerini a~ağı lirmif! İçlerine girince ve kendilerin· carebcan adalarından birine &idlp mlcl arkad8'Jm geldi: 
aldırdı ve her h•reket için kendi· den aradığım yUltSek his , .• karakte- bir müddet yerletmıye ve bir kitap - Sen hiç aldırma diyor. Tayfanın 
ıine bakılmasını: keyfe, hırn ri bulamayınca eski hayallerim sU- yazmıya nlyet.1m var. Herke8in bir arasına gır, çene çal. Ge.rsonlar \•e 
ıröre hareket olunmamaıını tek· kuta uğradı. EkseriyeUe isabetli hU· hevesi vardır, benimklısl de yaımak... makine dairesi işçileri sorarlarsa ege 
rar tekrar tenbih etti. kUmler veren bir arkad8'Jm bu ısı- Kafası kafama uyan bu samimt miclyim> dersin. Eter gemiciler so-

Korsanlara, asıl eafıharpten dı. : rada bana dedi ki: arkadaştan ayrıldığıma çok müte- rarlarsa cMaklne dalreııindenlm> 
pr1da bulunmaları ve iki donan· - Bu güzel sanat erbabı, mUnev- essir oldum. dersin. Amma kimsenin bir feY ısora
ma biroirine çattığı zaman, o za· verler zUmre&lnin belki zUppelığe en Erte.ai gUn. harektt günüydü. Bil- catı yok. Zaten kıya!etin de mükem· 
manın tabirile (böiürden), yani meyyalidir. Bunun sebebi yok değil. tun a)lba.plarla vedalaııtım. Seyahati- mel ... Hangi gemici görse teni maki· 
cenahlardan top ateıi açmalarını Bir kt-re eserleri satın alanlar, zen- min bedavacı '9kllne röre hiçbirinin ne daire1inden ııanrr. Diğerleri gönse 
emretti. ginlerdir. HükWl'let veya halk mlles· vapura beni uğUrlamıya gelmesi doğ· gemici der. Zaten makineciler ile a-

B
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1
• ı::eselerinin SAtın aldıkları eserler ru olmazdı? sırtrmda torbam, elim- ramızdalcl yeglne fark bi.ıim beyaz 

ızım onanma reveze ıma· ~ · . . k t ı ı k a ba•lı"'-dır 

d d D
.. k mahduttur. İlerlemek ıstıyen sanat- de çantam. ilZerimde ı, elbiseleri va- kaa e lm z. on arın ar " &• • 

nın a yatıyor u. uımanın ço • . s t ba k lb. lerin de hepi 

1 
.., k t' · ·· (.. klr için zeııgın. tUredıye yaranmak purun merdiv~ni batında bekliyen en n fln açı • e ıe · 

ugbunhu, . u)vvhe ını gore)~ . udmera lüzumu vardır. 1,te bu vaziyet seni memura bir selAm çakıp vapura da· misinki pbl ... 
Yi a rıye , arp mec ııın e: . h ,._ birk inki!!ara uğratan netlceyı doğurmuş- lryonım. Bu nöbetçinin vazifesi bileti Eğer yakalanırsam en.u. aç 

- Kl_arayabaawker vektop çılka- tur. yolcular ,.e tayf adıın mlda kimseyi 'gUndenberi tanıdı#Jm bu güler yüz. 
ralını. ıman ogazını apata ım, . et günilrnden bir ün içeri bırakmamaktır. Kıyafetime ve 1U ve zeki arkada•ın itten bile ol-
müdafaada kalalım 1.. ev!':ı"1;;,~=ubl Amerikaya gi:en, teklifııiz halime bakarak beni tayf& mlll!ı mümkün... Amma bana yar-

Dediler. Barbaroı, bu korkak- bir yilk gemiainde bir lı buldu. Ken- sanmıştı. Vapurda bana yardım et- drm ettiğini iııbat edebilmek pek ko
ça tedbiri şiddeti.~ reddetti. WFa- disini uğurlamıya gittim. Dört, beş meyi vAdeden Oç kişiden gemici ola· lay değil ... 
kat, gece yarısı duşmanın bogaz- bin tonluk kereste ~oldurulmuş eski m be.nl bekliyordu. Elimden torbam· lakeleden merdivenler çekiliyor. 
dan içeri girm~ğe ~a~ııtıi!nı ha· bir gemi ... Vapurun kıçında oturduk. la çantamı alıp dedi ki: Vapur nerede ise kalkacak. Bana bu 
her alınca sahı~e kafı mıktarda Artık bu son görüşmemizdi. Tom, -::..- Ben bunları bizim kamaraya kadar U~tuf gösteren gemici arkada
asker döktü. Bırkaç top .!erl~- ' kUçük bir Brezilya maymununu ba· koyarım. Sen üc;UncUnUn gllverteaine ~n ismi Hanri Şrnlt ••• Kendi!ine SO?'U· 

tirdi ve yaklaşanları dovmıye ! ,ınrn Ustüne oturtmuş: git, keyfine bak. Ben de •imdi gell- yorum: 
haıladı. Mücahit ıer.~azl (MMurat ' _ Bak diyordu. Ba~mda bit arı· yorum. 
Ağa), (Turgut), (Guze ce eh-

- ı,e ne zaman ~ltyorsun? 
- Bu ak,am saat sekizde. .. Daha 

rılne teısadllf edilmez. 
lJ - «Kırağı g('OOlerl yağarıı> 

demek doğru nıııdur? 
12 - Bazan ha"' o kadar f!O· 

ğuk f)lor ki, kar yağama-r. 
18 - ı·a:ıın ha\·anın kıştan c,ı

cak olmasına sebep yaz me\ si· 
mlnda arzın glineşe dııhs yakın 

olmıuııdır. 

14 - Gok gürUJtüsU bir fırtına 
hazım ı;ütlin ck~lnıeı1lne srb<'p o-

!ur. 
15 - Radyoda para7lt ~-aun 

bıı<ıka me\ Jnılerdrn fıızla olur. 
16 - AIAlml &emayı gC("e gör

mek mUmkündUr. 
1; - Gök g(lrUlttl~U tamamlle 

zararsızdır. 

18 - Saikalı bir fırtınada tek 
ba-;;ıııa <luran hlr ağıırın dibine il· 
tlca etmek tehlikelidir. 

19 - l ' fkun kızarması erte l 
&"tin .fırtına olıM:ağ'ına delAlct eder. 

20 - Fazla miktarda kırağı ha
,·anın ac;ık olneağmı gfüıterlr. 

ttr. 
Bir ayın hitamında, hem doğru ce

vapları izahatlı bir 11urette yuaca
ğız, hem de mUkt.rat kazananları i· 
lln edecettz. 

DOK ... f;ORUNUZ/J, <-.u. ~= 

Akıl Dişinin 

Marifetleri 
Akıt dişleri, alt n tlAt ~enede, 

en geride bulunan ,.e en son ı;ıkan 
dlflerdJr. Buıılara (yfrmf ya~ dlf
lerl) de diyorlar. İll!lllnlar, en ziya
de yirmi yatımla alallanmrya baş· 
Jarl&İ' da onun için mi!. IUmblllrf 

Fakat birçok ln-Maularm, ,1rmı
de dtıl11, kırk, ham elli ya,larma 
geldlkten sonra akıl di1jlerlnin çık· 
tığı cörlilüyor. Şu hale &'Ört! bun
ların o yaşa kadar akıllanmamıt 

olduldarmr mı dUfünmek llzım ge
lecek !' Oraaını da bilmem! Yalnıııı 
bu dlfler, insanın haklkaten aklı
rn haşma getitecek marifetler ya
pablllr. 

Her ~yden evvel alol dişleri, güç
lükle ı;ııkan ve çıkarken bir stlrii 
sıkıntılar yapan d~lerdlr. Bazısı 

çarpık çıkar. Bazısı çene kemltl· 
ntn boflukıJ içinde dik durat'afma 

yan yatar. Ch'arındaki dişleri taz.>ik 
altına alır. Etraftaki slniT kökleri
ni ııkıftmr. Akıl dtflerlnln ~tu. 

çıktıkt&n &onra çabuk çürümek ls
tldadmdadır. Bu ('liıilk, ya\'a! ya. 
va, ilerleyip bttyllctükçe içine dolan 
mikroplar da faaUyetlertnl arttı

nrlar. Gllnün birinde tldcletll bir 
atndır batlar. Akıl dlıJlnln ağnaı 
öteki dl9lerın aJrıaına hl~ boDze
mez. Çok IJlddetlldlr. Bu ağn ~ne 
kemlttnden b&fka yanafa, ıöze. 
buruna dofru da intişar eden mü
ziç, berbat bir ağrıdrr. Hele mik
roplar <'h'&rdakl dit etlerine hücum 
ederek orada bir de Ab&e yaparlar
• o zaman hastamn ,·ay haline. 

Derhal, çene, yanak ,.e boYUn 
IJlfmlye baflar. Bu ıırrada işin • en 
tenur ç.enenln kflltlenme-stdlr. öte
ki dit abselerfndP., çok defa, çe1H1 
kllltlenmeditf halde bunda (Trls· 
mil&) dedikleri (çene 11ılnşması) 
haıule pllr. Haata apını açamaz, 
suta alamaz. Apına zorlukla bir 
fokma atu bile rıfnlyemez. Muz· 
tarlp, ayka!Jaıı:, yorgun ve perlfan 
bir hale dÜ!ft'. Akıl dftlerl türlü 
ttlrltt acayip lf4!llrlDer &"&t:eren cUt
hır olduğu lçln onlara yapılaeü t.e
a&vl ve mücl&baleler de olchlkça zor 
luldadur. 

Alnı dltlerinJ biç Uunal ebnlye 
gelmez. Onlann ,·aztyf'tlerlnl her 
.zaman tetkik ettlrmell, daha çık
machlar&a kemlk içindeki ,.aziyet
lerinl Röııtıen'Je görmeli ve ufak 
Arna gös~rlrlerse derhal !§in baş· 
Ianrıcında çaresine bakılmalıdır. 
Orılann yapa<"ağı marifetlerin an
<'.ak bu suretle önüne geçmek 
mUmktlo olur. met) ve (Sadık Reis) gibi deniz yor. Aşçı Rio de Janeyro'dan geçer- Birkaç gün evvel vapurun her ta-

b 
w ken almış. Ne güzel hayvan, değil rafını karış kan' dola.ttrtrm için U-

fedaileri, hafif kalitaları ile ogaz. mi? çllncü mevkiin gUvertesinln nerede tıç saat var. Ben akıamlarr ve sabah· Dr. NURt ERGENE 

dan fırlayıp düımanı ~ldikleri _ Seyahatin ne kadar ııilrecek? olduğunu biliyorum. Heyecan içinde· ları sekizden on ikiye kadar çalıtı· ============== 
yere kadar kaçırdılar. - Dört aydan fazla .. önOmüzdeld yim. 

iki gün sonra, birkaç dü~man yaz gene burada olacağım. Yük va· Kendi kendime 111Syleniyorum: beyaz şapkalı şişman adamı? Ondan 

nm. Şu adamı görüyor musun, şu 

kadirgaaı boğaz ağzına geldi, top purlan. bilirsin, uğramadıkları 11· _ Bari yakalarJar ise vapur 9ısyle daima kaç ... Vulyetini anlarsa der· 
atmak ve meydan okumak istedi. man bırakmazlar. Panama ' kanalın· adam akıllı açıldJktan sonra yakJla· hal şiklyet eder. Tayfadan birçokları 
Barbaroı hareket emrini verdi. dan geçip cenubi Amerikanın şark 
Davullar, nekkareler vurulmıya, ı 

salar ki, kıyıdan telsizle bir polis mo· bll•eler bile bir Ş'"-Y demezler. Bak 

törUnU çağırıp beni teslim edemesin- işte kalkıyoruz. allı ve yetilli gaza bayrakları çö kıyıları boyunca gideceğiz. Buenos 
zülüp gelin ıibi dalgalanmıya Aires'den sonra Magellan boğazın- ler, (Devamı var) 

Mezarhk Parmaklıkları 
. Son günlerde, Karacaahmet 
mezarlığına dadanan bir hırsızın 
bazı aile kabirlerine ait demir 
parmaklıkları atırmakta olduiu 
anla§ılmışhr. Tahkikat yapılmak· 
tadır. 

Düşünmeyiz ki : on kuru~ e· 
den bir feyi sekiz kuru a veren, 
ya göz göre göre ziyan edecek
tir. yahut çalarak bizi ızrar ede 
cektir. 

Eğer bu alış veriş sürekli biı 
taahhüt olur da zamanla, pürüz 
çıkmadan sona ererse emin '>l· 
mft)ıyız ki : ya müteahhit biz far. 
kına varmadan hakkımızı yedi. 
yahut bile bile biz onun hakkı
nı yedik. 

Bunun ikisi de fenadır. Ucuz 
aldık, kar ediyoruz sandığımız 
halde aldanmı§ olmamız - hele 
cemiyet hesabına aldanmamız
zararlıdır. 

Kendi menfaatimizi oile bile 
c~hasın zararında aramamız is< 
ayni nisbette fena bir kar yolu· 
dur. 
~ğu taahhütlerde • hazine 

veya bağlı olduğumuz: müeue
ıe lehine - haddinden fazla fi
yat kırılmasına doğru sarfedi· 
len gayretler alıt verı§ı nor· 
mal şeklinden çıkardığı için ek
ıeri, müteahhidin ya izhan ac· 
zetmeai, yahut hileye sapmHı 
ıebeplerile davalar çıkmakta 
hem iı aürüncemeye düı~ekte, 
hem iki taraf zarar1 eylemekte· 
dir. 

Bunun ıebebi ıudur: 
Alı§ veriılerimizde inaanla

rın zarara c;alı§lllıyacağını. 
kayba ticaret etmiyec.eğini ve 
onlardan iyi bir randıman bek
liyorsak mutlaka makul bir ka
ra müsaade etmemiz lazım gele
ceğini gözönünde tutmamakta· 
yız. 

En büyük kaygumuz kiloda 
yirmi para daha, metre murab
baınQa bet kısruş daha kırdırmak 
tır. Çok defa bu tenzilatı elde 
ettiğimiz zaman, karıunızdaki
nin zarar edeceğini de bilir, 
hatta kendi kendimize: 

- Hayreti Nasıl başaracak 
'bilmemi Diye oüphemizi de iz· 
har ederiz. 

Rahat alış veriı etmek, kimse· 
yi ızrar etmemek, kimsenin bizi 
zarara sokma11na yol açmamak 
ve hele namına c;alııtığımız ha
zine, müeııecae veya huıuıi te
ıebbüıe bihakkin hizmet edip 
başına dert açmıyarak iyi bir it 
yapmak istiyorsak, alış verişleri
mizde, münakasa ve müzayede
lerimizde kal)ımız:dakinin ma· 
kul ve meıru bir kar temin et
meıine müsaade etmeli ve bu ka 
rı rekabet veya mümasil müla
hazalarla ihmal etmİ§ görünen· 
lerden daima iıgillenmeliyiz. 
Çünkü insanlar göz göre göre 
zararına çalıımazlar. 

BULMACA· 

8oldan Safa: l - Bir hayvan • U· 
tuklar 2 - Hepimizin babası - Ko
mersiyal 8 - Deli • Dinl@ru1le 4 -

Saha - İntizam 6 - Bir isim - Ken· 
dinden mllteharrik illet 8 - İ~ - An
kara Radyosunda kadın okuyucular· 
dan birisi 9 - KllçUk şehir - Çift doğ 
mu~ 10 - Bir hayvan - Kefiller -
11 - Bir namaz - lki genişlik yan
yana . 
Yukarıdan A~afıya: ı - Ağır sU

varf • Bağlama 2 - Bir isim • Ke
man yayı 3 - Bir tatlı • Ortaya çı
karılan I~ 4 - Yalvarma - Bir da
yak tarzı 5 - Kırmızı kömür - Ah· 
met Ve!ik P~anın eserlerinden biri 
~ - Zorlu • Bir kumaş 9 - Büyük 
bir Türk tuiml - Olduğu halde 10 -
'.Arız olan haller • Beyhude 11 -
cVız gelir> mAnasına mürekkep bir 
istifham • Namaza davet. 

lllddelamamlllğe Dawet 
tııtanbul MUddeJumumlllğlnden: 

:lstanbulda bulunan Bandırma es-
ki hukuk Mkuni Hamdi t.Jstunel'in 
acele memuriyetimize müracaatı. 



' 
Yeni Açılan 
Mühim Çığır 1 

(Başr birincide) 

gel olan eski şartların hepsini kö
künden temizlemek ihtiyacını 
duyduk. Bunların yerini derhal 
doldurmak lazımdı. Fakat kendi 
öz ihtiyaçlarımızı ve hayat şart
larımızı tetkik ederek icabını ori
ıinal bir şekilde yerine getirme· 
ğe ne hazırlığımız, ne de vaktimiz 
ırardı. Kendi vücudümüze göre 
:svap biçecek yerde ister istemez 
nazır esvap tedarik ettik. Ba~ka 
memleketlerin bir takım kanunla
rını, usullerini, müesseselerini, 
olduğu gibi .kendimize mal ettik 
ve ister istemez bunların kendile
rine mahsus olan bütün kusur ve 
noksanlarını da beraber aldık. 

Yeni köy hareketi, ilk defa o
larak sırf kendi ihtiyaçlarımız· 
dan doğan, büyüyen, ilerliyen 
bır gidiştir. Az zamanda verdiği 
neticeler üzerinde büyük bir 'ala· 
ka ile durmağa değer. 

Bugiine kadar adeta suni bir ser 
içinde yaşadık. Yeni hareketle 
tabiat alemine çıkıyoruz ve tabi
ati fethedebilecek dimağ ve kol· 
ları büyük ölçüde yeti§tiriyoruz. 

Hele son senenin tecrübesi, 
Türk köylü insanının, yenı ım· 
kanlara uymak ve bunlardan iı· 
tif ade etmek kabiliyeti hakkında 
zihinlerimizi iyice aydınlatacak 
bir imşek tesirini göstermekte
dir. Şehirdeki usullerle bir fikir 
veya sanat öğrenme bakımından 
iki senede elde edilemiyen neti· 
celeri, köy çocuğu yeni usullerle 
dört, beş ayda elde etmekle kal· 
mamış, bunları tatbik yoluna da 
büyük bir sevgi ve hazla atılmı~
tır. 

Tabiati fethetmek üzere yeni 
usulle;le techiz edilen köy mual· 
lim ve liderlerinden altı bini bü· 
gün köylere dağılmış bulunmak
tadır. I" köy enstitüsünün mev
cudu on bindir. Buralardan her 
sene 3000 insan yetigecektir. 

Enstitülerin idaresi devlet ıa· 
tın alma kanunlarının haricinde
dir. Serbeatc;e çalıtmağa meydan 
serbesttir. ~etice ne olmuftur hi· 
lir misiniz~ Enstitü binaları, dev
let binalarının umumi maliyetin· 
den yuzde elli noksanına ve on· 
!ardan defalarla kısa bir zaman 
ıc;inde vücude gelmiştir. Kalite 
bakımından da eski usullerle ya
pılan birçok binalardan iyidir, 
çünkü fenni malzeme §Brlnamele
rine harfiyyen riayet olunmu§tur. 

Kastamonu enstitüsil, kendi 
inşaatını yaparken bir mevsimde 
bir buçuk milyon tuğla yapmak 
suretile bütün muhit ic;in bir imar 
un ... uru hazırlıyabilmiıtir. Diier 
enstitülerin de buna benzer bü
} uk hizmetleri olmuııtur. 

Memleket için bu kadar mü
him olan bu "lescleyi bir makale
nin çerçevesine sığdırmak imka· 
nı yoktur. ilk fırsatta enstitüler· 
den bazılarını dolaşarak size ye· 
ni çığır hakkında tam yerinden, 
rtraflı malumat vermeğe çalışa
caiım. 

Ahmet Emin YALMAN 

Dakar'da 
Harp Edilmedi 

(B~I birincide) 
malanna sebep, evvel! hücuma ma
ruz kalmış bulunmalanndan ibaret
tir. 

Harekat esnasrnda lngillz gemile· 
r:lnln mürettebatı zayiata maruz kal· 
rnıştır. lkl Fransız denlultısı batı
rılmıştır. Bunlardan birisi kurtarıla· 
bılmiştir. İlk fırsatta bu mUrettebat 
Fransaya iade edilecektir. 

Vichy, 26 (A.A.) - Havas bildi· 
riyor: 

Dakar'da vukua gelen harekllt hak 
!tında Fransız makamlanna aşağı· 

daki malfimat gelmiştir: 
İki zırhlıdan, iki ağr knıvazördcn 

ve iki torpltodan mürekkep lngillz 
filosu, saat 8,80 da şehrin önüne gel
miştir. Rıchelieu zırhlısı ve sahil ba
taryaları, saat 9 da ateş açmışlardır. 

Saat 9,30 da İngıllz !ilosu çekil
mıştir. 

Viıi Hük\ımetinin Tarzı Hareketi 
Amerwolılan Kızdırdı 

Vaşington. 26 ( A.A.) - Fransız· 

!arın Cebelitarık'a hücumları ve de 
Gaulle'Un kuvveUerine karşı Dakar
da anudane mukavemetleri V1i4ing
tonun resmi mahafillnde hiddet tev
lit etmiş ve Fransız - Amerikan mü
nasebatındakl gerginliği arttırmıştır. 

HUkOmet crkAnından bazı zevat, es
ki müttefikine karşı mihver devlet
lerine faal bir yardımda bulunan Vi· 
chy hükümetlnin tarzı harej{etinl .yid 
d<'tlc tenkit etmişlerdir. 

Arazısi istila.ya uğramış bir mem· 
leket olmak itibarile Fransanın ma
ruz olduğu mUtıkillitı takdir etmek
le beraber resmi noktainazar, Petatn 
hUkQmetlnln Almanya ve İtalya ile 
teşrıkl mesai mevzuu bahsolduğu 

zam'1n pek bUyUk bir hüsnUniyet gös 
te"tllekte olduğu merkezindedir. 
Dakar'ın Almanya tarafından kon

trolU, burada Amerika aleyhine mü
tew .-clh bir tehdit mahiyetinde te-
1.A.kkı edllmektcdır. 

-.---------.-----------v ATAN -----------·--------------------27. 9 -940 

Bir imli Kılavuzu Türk-Rumen 

H 1 Ticareti 
azır anıyor keHnd•n evv.J R~':n":':~~•-1 

1'/ecmı· Dı.lmen 'ı·n Du··n isi B. H. Yordan, bir muharriri-
' ' mize beyanatta bulunarak demi~-

tir ki: 

S •• [ d • "' • N t k «- Bugiin imzaladığımız ye· oy e ıgı u u ni anlaşma son seneler zarfında 
iki dost memleket arctsında mer'i 

Hasan ~uvvet Şurubu 
Terkibinde: İYOD, TANEN ve OLİSEBO rosrAT vardır. 

Kansızlığa, Vereme istidadı Olanlara ve Sinir Hastal1klarına Karşı Kullamhr. 

. HASAN DEPOSU : Bahçekapı Beyoğluna 
Giden Tramvay Durağı Karşısında~--

Ankara, 26 (A.A.) - Seki-ı rindeki itirazlara cevaplar vere· olan anlaşmanın devamından 
zinci dil bayramı dolayısile bu- rek yeni yapılmakta olan canlı başka bir şey değildir. Muayyen 
gün Türk Dil Kurumu genci sek· cül sözlüğünü müjdelemiş, ve bir müddet için imzaladığımız bu TelefOD: 80547 -•••••••••••••il 
releri Burdur saylavı lbrahını cTürk dilcileri, Türk öğretmen- yeni anlaşma yine iki dost mem· ı şı• ŞLI• TERAKKi• LI• SEsı• ı 
Necmi Dilmen Ankara radyosun- !eri, Türk yazıcıları, dilimizin öz- leket araııında yeni ticari imkan- .... __ K_ı_z___ 1 B il B K 
da bir söylev vermiştir. !eşmesi ve konuşma dilile yazı di· 1 k 1 ... , 

lb N D 1 b daercınekt·iur.:vet enmesinc yardım C· ı • ., . .. - . OBT& • LISB. Yabaacı dWere b .... __ a ltbıa ... "'-. rahim cemi i men, u li arasındaki duvarların yıkılma· ., - lllA UllCID llUU-

söyleve ilk Türk dili kurultayının sı yolunda, her biri kendi alanın· Heyet reisi, Türk heyet reis ve Tedris nı terbl:Jeıslndelll dddlyet devlet imtıhanlan netıcelerlle ııablttlr. 
26 eylul 1932 de toplanışını tas- da çalışarak kuvvetlerini bir ara· azalarına teşekkürlerin( bildirmiş 1 - Talebe kaydı, her ctiD saat 9·18 e kadar BaU1 Blfat P ... konatında yo.pılrr. 
vir ile başlamış, kurultayın büyük ya getirirlerse dilimizin bu yol- ve memleketimizde gördüğü hüs· I 2 - Tedrisata ilk kısmmda 30t!;ylfilde orta ve Lisede 1 tıkteşrtnde başlıı.ııacaktır. 

hatırasına hürmeten bir dakika- kolay kcndinı· gösterecektir. Bu nu a u en ço . mute assıs u- 1 ,.. A T J L J 
kurucusu Ebedi Şef Atatürkün daki ilerlemesi pek çabuk ve pek ·· k b ld k ·· h · b 

1 
1 - Kayıt için veWerhı bluat mektebe ccimelcrl gerektir. 

lunduğunu beyan etmiştir. Aldı· • Nlfaııiafı - Rumeli ve Çm:ır Caddelerin"~ 
lık bir sükuttan sonra Samih Rı- yolda çalışırken her yenilik ilkin ğımız malumata göre yeni anlaş· Blçblr Yerde er.abesi Yokt"" • 

I atntzı.t 
fat, Dr . . Reşit Calip, Celal Sahir bir yadırgama uyandırabilir, alış- ., illi manın en esaslı kısmı pamuk mu· 
Erozan, lsmai] Müştak Mayakon, tığımızdan bir fedakarlık yapar- kabilinde petrol ve müştakkatı 0 • 

E.sat Sagay, Nuri Conkcr adlarını ken, bunun, yarın okuma yazma lan maddelerin Romanyadan it
da rahmetle anmıştır. Dil çalış- bilmez bir tek ferdi bile kalmı· hal edilmesi olacaktır. Bundan Tokyoda 
malarının durmak11zın ilerlediği- yacak olan Türk millet1 ve gele- baııka yapak, tiftik ve zeytinyağı 
ni izah eden Dilmen, bu çalışma· cek Türk nesilleri uğruna yapıl- mukabilinde de kereste ve sellü-
lar ve bunların verimleri üzerin- dığını düşünelim. O zaman bu fe. loz, kağıt gibi orman mahsulleri 

(BA!}I birlnC'ide) 

Japon Matbuatının Amerikaya 
•Hücumları de malumat vererek dilimizin dakarlıgw a seve seve can atarız> alınacaktır. Romany·aya bundan 

kolay okunup yazılmatıı yolunda demiştir. başka muhtelif hububat ve kuru 
illt büyük adımın 1928 deki yazı Genel sekreter, diller arasın· 

Tokyo, 26 {A.A.) - O. N. B. 
Yomiuri Şimbun gazetesi, di

yor ki: meyvalar, tuzlu balıklar ihraç e-
devrimile atılmış olduğunu söy- daki bağlılıkları bulmak yolun- dilcccktir. Anlatmanın metni bi-
lemiş, harflerimizin ekııikliği, im· daki derin bilim araşhrmalarının lahare alakadarlara bildirilecek Japonya ile Birleşik Amerika 

arasındaki münasebetlerin bu de· 
rece gerginlC§mesindcn bizzat 
Roosevelt mcsuldür. Japonyanın 
Birleşik Amerikaya hücum için 
en ufak bir niyeti olmamasına 
rağmen, Roosevelt, Amerika 
halkına Japonya aleyhtarı fikir
leri körüklemiştir. Eğer Japon si
yaseti Amerikanın emniyetini 
tehdit ederse, Amerika, askeri de 
dahil olmak üzere lüzumlu ted
birleri almakta haklı olabilir. Fa
kat Japon siyaseti, ancak, Asya· 
da sulbü tesis etmekte ve yeni 
bir nizam kurmayı istihdaf eyle
mektedir. 

lamızın kusurları, üzerine yazılan önemini ve gürlüg· ünü anlatarak .. tir. Türk heyeti reisi Servet Ber-
yazılardan bahsederek yazı ve Türk • Sümer dili birliği hakkın-

ı kinin bugün Ankaraya dönmesi 
imlamızın Türk kelime eri üze- da bir eser hazırlanmakta' ve A- muhtemeldir. 
rinde hiçbir ııüçlük göstermediği- kat ve Sümer dillerinin karşılaştı· 
ni, i§aretlcrlc anlatılan veya ııive· rılmaları bir endeksinin dilimize 
ye bırakılan noktaların hep ya- çevrilmekte olduğunu bildirdik
bancı dilden gelme sözler Ü;ı.erin· ten sonra Ahmet Cevat Emrenin 
de olduğunu anlatmış ve cyaban- Hint - Avrupa dillcrile türkçe ve 
cı sözlerin halın için yeni harfler Naim Olnatın türkçe ile Sami dil· 
veya işaretler almak gibi bir kül- leri üzerindeki çalışmalarını an
feti lüzumsuz, hatta dilin özleş· dıktan sonra cBu türlü bilim iıle· 
meıi bakımından zararlı gördük• rinin ne kadar uzun ve güç çalış-
demiıtir. malarla başarılacağını anlatmıya 

imli Kılavuzu hacet görmüyorum. Bunun için 
Yeni bir imliı. kıhıvuzu basılmak birdenbire ortaya konulmuş olan 

üzere olduğunu, Maarif Vekilliği teoriyi hazmedemiyenl«ri, hatta 
ve İstanbul Üniverıitcsi çalıtma- hayali bulanları mazur görmeli· 
larile ayrıca transkripsiyon işa· dir. Onlardan tek dileğimiz. söz 
retleri de hazırlandığını haber söylenmeden ve bütün deliller 
veren g_enel seltreter, dilimizdeki ortaya atılmadan hiikümlerini 
yabancı sözler ve yabancı kaide- vermemelerinden ibarettir> de· 
lcr bahsine geçerek, Arap ve Fars miştir. 
usullerile yapılan Tzafet ve sıfat Bundan sonra Dilmen, MilU Şefi· 
tcrkiplerile mürekkep sıfatların miz, Cilmhurreisimlz lsnıet İnönü -
Arap ve Fars söz türetme yolları· nün, kutsal başındaki bin bir devlet 
le yapılan ve yalnız 0 dillerden ve millet meşgalesi arasmda, Dil işi· 
gelen sözler için bir imtiyaz şek· ni ve dil kurumunu öksüz bırakma· 
linde dilimizin gramerine soku- dıtını, genPJ başkanlığını kabul ile 
lan kaidelerin artık ölmüş olduk· Kurumu ve Tilrk dllcillğınl taltif etti
larını, bu yoldaki sözlerden henüz ğinb söyllyc.rek sonsuz vo yüksek 
ya~ıyanların tek başına hirer kli- saygı ve şükran duygularını anlat
§e ıöı olarak alınması gerektiğini "!Tlı , kurumun onursal b ktı.nları o
anlatmı§, bu yabancı kaidelere lan B. M. Meclisi reisilc Başvekile ve 
yeniden dilde yer vermek iste- Genelkurmay Başkanına, Kurum Baş 
menin açık bir geri dönme olaca· kanı Maarif Vekiline, Türkiye Bilyilk 
ğını söylemiştir. Mıllet Mecllsile CU~hurlyet hUkOme-

Yabancı dillerden gelen sözler tine ve C. H. Partisine teşekkürler 
içinde halkın diline kadar girmiş etmiştir. 
olanları dilimizin kendi ses ve tÜ· İbrahim Necmi Dilmen söylevini 
retim kanunlarına göre benimse· şu .sözlerle bitirmiştir: 
mediği sözleri elden geldiği ka- <Bu kadar yUksek himayelerle 
dar çabuklukla yazı dilimizin dı- kuvvetlenen bir çalışmanın başarıl· 
tına çıkarmak borcuna iıaretle mamasına imkln yoktur. Onun ic;in. 
Türk Dil Kurumunun bu yoldaki hepinizin inanmanızı dilerim ki, Türk 
çalıımalarını dil anketi, tarama dili çalışmaları keslimiyecek, ölml
dergiıi. cep klavu.zu, terimler saf- yecek, daima artacak daima. geniş
halarında izah etmiş, bunlar üze- llyecek, daima ileri gıdecektir.> 

Manş Etrafında 
(Başı birindde) 

!in muhabiri, İngiliz hava kuvvet
lerinin pertcmbe gecesi harp baş· 
ladığındanberi Berlin üzerine ya· 
pılan hava hücumlarının en fazla 
sürenini yaptıklarını bildirmek· 
tedir. Alarm beıı saat devam et
mi,tir. 

32 Alman Tayyaresi DüF\ildü 

Londra, 26 (A.A.) - Hava 
Nezaretı teblii ediyor: 

Çargamba • Perşembe gecesi, 
birçok lngiliz bombardıman tay
yareleri, Berlinde, Kici' de ve 
meşgul arazideki istiliı. üslerinde 
askeri hedefleri bombardıman et
mitlerdir. 

Düşman tayyareleri, tecavüz· 
lerini tekrar etmiştir. İngiltere ve 
Galles' de birçok noktalara bom· 
balar atmışlardır. 

Londra mıntakasınm bazı nok
talarında yangınlar çıkmıııtır. Fa
kat itfaiye servitılerinin seri mü· 
dahalcsi sayesinde hasarat ehem· 
miyetsizdir. Birkaç yaralı ve ölü 
vardır. Fakat miktarları henüz 
malum değildir. 

lngilterenin cenubu ıarkisindc 
bir ıehre de bombalar dütmüş, 
haearat ve telefata sebebiyet ver
miştir. 

.Şimali garbide bazı şehirlerde 
birtakım yangınlar çıkmı§tır. Fa
kat derhal bastmlmııtır. 

Dünkü hava muharebesi esna
sında cem'an 32 düşman tayya· 
resinin düoürülmü§ olduğu tasrih 
edilmektedir. 

Kıbnsta Meçhul Tayyareler 

Vicosia, 26 (A.A.) - Reu· 
ter: Hüviyetleri tesbit cdilemiyen 
iki tayyare dün sabah Kıbrıs ada
sının Larnaka mıntakasında Vas
silicos mcvkiinin üzerinde beş da
ltika uçmuıslardır. Bomba atılma
dıiı gibi alet dahi teati edilmc
mittir. 

Tayyare 
Zayiatı 

(Başı blrlndde) 

himmatın imal edildikleri ma· 
hallere hücum etmekten geri ka
lacaklarını dü§iinmektedirler. 

Londranın Müdafaası 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nev
york Herald T ribunc gazetesinin 
hususi muhabiri, İngiltere üzerin· 
de evvelki günkü gündüz hücum· 
lan hakkında mütalaasını bildi
rirken diyor ki: 

Ya Alman gayretinin azaldığı 
veyahut payitahtı muhafaza eden 
lngiliz hava ve kara kuvvetleri· 
nin müessir surette fazlalaştığı 
sarih surette gözüküyor. Salı gü
nü, yanında 80 avcı bulunması· 
na rağmen, 1 7 bombardıman tay 
yaresinden mürekkep bir grup, 
lngiliz müdafaalarını geçmeğe 
muvaffak olamamı~tır. Hurican· 
lar ve Spitfirelcr, bu grupu boz• 
mu~lardır. 

Yarım Milyon Halk, Londradan 
Çıkanhyor mu? 

Berlin, 26 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 

Gazeteler, İngiltere hükume· 
tinin artık Alman tayyareleri ta· 
rafından Londranın bombardı· 
man edilmesine mimi olamıyaca
ğını anlamış olduğundan takri· 
ben yarım milyon kadın ve ço
cuğu tahliye etmeğe karar vermiı 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Maltaya Yapılan Hava Akını 

Malta, 26 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Maltaya düşman tarafından 
tevcih edilen bir hava hücumu es-

nasında bir düşman tayyaresi dü
şürülmüş, diğer ikisi hasara uğra
tılmıttır. 

Japonya 
(Ba~ı birln<'ide) 

bir ha~re göre, Hanoi'de Japon mU
fE.ttlşinin mümess1llerlle Hindlçini 
Fransız makamatı arasında. cereyan 
et·nekte olan müzakereler bir itllA.f
ilt ııeticelenerek Fransız • Japon hu
dudundaki muhasemat nihayet bul
Muştur. 

Çin Tedbirler Alıyor 
Tchoung I<ing 26 (A.A.) - Hindi

c;:iniden gelebilecek bir Japon taar
ı vzı.ına karşı muntazam kıtaata yar
dım etmek üzere Yuhna eyaletinde 
h·ılunan elı sılAh tutan kimseler as
kere alınmıştır. 

Çin kabinesinın dünkü toplantısın
d". harbiye ve hariciye nsı.zrrlan aıı

h•·rt ve ııiyıı.at vazıyet hakkında iza
hat vermi~lerdır. Şimalt Hindiçtni'yl 
~pal ettikleri takdirde Çıne giden 
Dirmanya yolunun Japonlar için kes
bedeceği ehemmiyet Choung Klng'i 
endişeye d!işUrnıektedir. 

Çinlilerin Japonlara Bir Hücumu 
T~ho mg Kin , 2 fA. A. Reu-

ter: Teeyyüt eden haberlere nazaran 
Hlndiçlnl'ye taarruz etmekte bulu· 
nan Japon kıt.astının gerilerine 
Kwangsi eyal,.tlnde Çınlll<'r bir hU
cumda bulunmuşlardır. Çin gazete
leri kıtaatın yalnız hududu müdafaa 
değil, Fransızlara yardım etmek U
zere bu hududu geçmelerini de tavsi
ye etmektedir. 

İngilteT"e - Japonya Cerıftıliği 
Tokyo, 26 (A.A.) - Stetani AJan-

sından: 

Japon gazeteleri, İngıliz memur
larının Slngapurdaki Japon konsül 
generalliği memurlarından birini tev
kif etmek vtı hattlı. konsoloehanede 
müsaderede bulunmak suretlle Japon 
yaya ka~ı yapmış oldukları haka
retin vehametini tebarüz ettirmek
te berdevamdırlar. 

Asahl gazetesi, Japonya'nın filf. 
yat vadısinde harekAtma devam et
mesi muktezi bulunduğunu Yazmak· 
tadır. 

Yomıuri gazetesi ile Miyato gaze
tesı, tngilterenin hattr hareketinin 
büyük Okyanust& vaziyeti vahimleş
tlrmekten başka bir netice vermiye
ceğ'lne işaret eylemektedirler. 

Hoşi Şimbun gazetesi ise di
yor ki: 

Lüzumu takdirinde, Japonya, 
Birleşik Amerikaya karşı taarru
zi vaziyet almakta tereddüt et
memelidir. 

Tehdit 
Tokyo, 26 (A.A.) - O. N. B. 
Miyaho ~imbun gazetesine gÖ· 

re, Birleşik Amerika hükumeti, 
kenditıini bütün dünyada polis va· 
zifesi görmiye mecbur hisı;et
mektcdir. 

Japon siyasi mahfillerinde, 
Hull'ün Hindiçini hakkındaki be.. 
yanatı, anlaşılmaz b~yanat diye 
tavsif edilmektedir. Japon kıta· 
\arı, Fransız Hindiçinisinc, imza- ı 
!anan anlaşma mucibince girmiş· 
!erdir. Japonyanın, Amerikanın 
muvafakatini almıya ihtiyacı yok
tur. Japonya hiçbir zaman Ame· 
rika kıtası meselelerine kanıma· 
mıştır ve BirleJik Amerika, İngil· 
tere, Kanada ve Avustralya ara· 
sında bir askeri muka,·elcname 
akdi takdirinde dahi Amerika, 
Uzak Şark meselelerine kanı· 
makla lüzumsuz yere sinirlenmek· 
tedir. 

Tokyo Nişi Nivi gazetesi diyor 
ki: 

Amerika Birleşik Devletleri, 
Japon siyasetine engel olmak için 
c;alıtırkcn, ·bunun doğurabileceği 
vahim neticeleri düıünmelidir. 

Uzak Şaridaki AmerikahJer 
V&§ington, 26 (A.A.) - A

merikan radyosunun bildirdiğine 
göre, Birleşik Amerika, tehlike 
takdirinde, Uzak Şarktan 1 1 bin 
Amerikan vatandaşının tahliye· 
sini organize etmeğe hazırlan· 
maktadır. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanıan 
)'fuhammen kıymeti 

LI. 

2000 

750 

}<;ski Kamerhatun yeni Çukur mahallesinin Kurum 
sokağında eski (25) mUkener yeni (<t8) sayılı kAgir 
hane. 
Be~ktaşta eski Şenlikdede yeni Vişnezade eski Ada 
yenl Armağan sokağında (6) sayılı ahşap tıq odalı 
hane. 

Yukarda yazılı gayrimenkullerin peşin para ile satılmak üzere on 
beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 28/9/940 cu
martesi günü saat (11} de yapılacağından isteklilerin Aka.rat ve Mah· 
lt)lat kalemine müracaatları. (8612). 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Yılhk İlk teminat 
kirası (1) enellk 

12,00 

120,00 

0,90 Kapalıçarşıda Yarım Taşhan Sok$nda. 1 No. ıu 
dükkan ( 1 ilA. 3 sene) 

9,00 Çarşıkapıda Yeniçeriler caddesinde 70 No. lu Sebil 
(1 sene müddetle) 

Yıllık kira muhammenlerl ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı 
gayri menkuller hizalarında göeterilen müddetler üzerinden kiraya ve
rllmek üzere ayrı &)Tı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri zabıt 
ve muamelAt mUdUrlUğU kaleminde görUlecektir. İhale 4/10;940 cuma 
gUnU saat 14 de dıdml encUmende yapılacaktır. Taliplerln ilk teminat 
makbuz veya mektuplarilc ihale günü muayyen saatte daimi encümen· 
tlc bulunmaları. (8873) 

Sahibi ve Neşrıyet MUdflrU: Ahmet. Emin YAL)IAN 
Basıldığı yer: VAT AN MATBAASI 

POKER 
Tra., Bıçaklan 

bulunur, marka.sına dikkat ed.lnU.. 

De su : Jak Dekalo ve Ştlr. 

· stanbal Talıtakale No. 51 

ES i FEYZiATi \ 

yatılı B o G A z i c i L i s E L E R i yatısız 
KIZ ve ERKEK' AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana - İlk - Orta - Lise 
Ka~tlar devam etmektedir. Derslere Teırinievvelin birind• 
haflanacaktır. Arnavutköy - Çifte saraylar Telefon: 36210 

--MEMUR ALINACAK~ 
Türkiye iş Bankası A. Şirketinden: 

ı - Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üzere mü· 
sa.baka ile 12 memur alınacaktır. MUsabaka imtihanları 7 B. TCFln 
1940 Pazartesi günü Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, 
Konya, Samııun ve Sıvruı'da yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için: 
A - La.aka! orta mektep mezunu olmak, 
B - On sekiz Y&9Jndan 8§$ ve otuz yaşından yukarı bulun· 

ma.mak, 
C - Aekerhğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamtf 

olanlar muvakkat memur olarak alınacaklardır.) 
3 - Yukarıda yazılı evsafı h8Jz olan taliplerden tahriri imtihan· 

da muvaffak olanlar tecrübe içın on beş gün maaşsız olarak çalıştln· 
lrrlar. Bu müddetin hitamında mesaıleri itibariyle de iyi not alanlar 
barem kanununda muayyen tahsisatla kadroya alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar araaında ecnebi lisanı bilenler tercih 
olunur. 

5 - lmtihan neticesinde Banka hizmetine alm:ı.cak 12 memur· 
dan başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre mües
sesede açılacak münhallere sıra ile almacaklardır. 

6 - Taliplerin en geç 5 B. Teşrin 1940 Cumartesi gUnUne kadar 
yukarıda yazılı fUbeJerimiz mUdUrlUklarine vesikaları ile birlikte 
müracaatta bulunmaları illin olunur. 

Depolarımızda Ber Kew'I 

Oyun Kağıtları 
Mevcuttur. 

TOPTAN ve PERAKENDE 
Satış Yapıhr. Fiyatlarımızda Hiçbir Fark Yoktur. 

UMUMİ SATIŞ YERi 
lstanbul Kızılay Han No. 20 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - 6 adet hurda otomobil ve karoseri ile 200 Kg. hurda akUm!Atör 
parçaları pazarlık ile satılacaktır. 

2 - Pazarlık 1/10/1940 salı günü, saat 11 de Metro hanının 5 inci 
katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 53, 25 liradır. 
4 - İsteklilerin parasız olarak verilmekte olan şartnamekıri leva· 

zımdan almaları ve kanuni vesikaum ve >; tcıniıultııı.n ~ ilA.n 
edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (9121} 


