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~ 

lngiltere Sefiri lzmire Gidiyor 
Ankara, 8 (A.A.) - Haber aldığımıza göre, İngiltere 

BUyUk Elçisi ve refikası, refakatlerinde sefaret tlcnrct 
ataşesi olduğu halde lzrnir Enternasyonnl Fuarını ziya
ret etmek Uzere yarın sabah husus1 bir tayyare llc ız

mlre gideceklerdir. 

_Fiyatı: 5 Kuruş SiYASi SABAB GAZETESİ Yıl: 1-Sayı: 22 

Reisicümhur Hariciye 
Vekilini Kabul Ettiler 

LONDRAYA 
Evvelki Gece 

En büyük hava 
Akını Yapıldı 

Başvekil Re/ ik Saydam 
Dün Ankaraga Vardı 

.. Evvelki gün lzmiti fUeflendiren Reisi· 
cÜlnhıg ismet İnönü'nü hamil olan· Savarona 
Yata dün Florya açıJclannda ciemirlemiftir. 

Vekili Fethi Okyar, dün aktamki ek~prese bağ. 
lanan huauai bir ve.sonla Ankaraya citmiflerdir. 

400 611, 1400 
Alır 'Yaralı Var 

99 Alman 
Taggaresi 
Düşürüldü 

Milli $ef, dün yatta iltinbat etmiflerdir. 
Hariciye Vekili Şükrü Saraeojlu, dün öi· 

leden soıva Floryaya citmİf ve Savarona J•bn· 
da Reiaicümh\B' tarafından kabul edilmİflİr. 

Vekiller Dönüyorlar 
Münakalit Vekili Ali Çetinlm1a ile Adliye 

Şehrimizde bÜlunan diğer Vekillerin de iki 
sün içinde Ankaraya dönecekleri bildirilmek
tedir. 

ea,vekil Ank~rad~ 
Bqvekil Doktor Refik Saydam, dün sa· 

hah Anbraya YUtl olmut ve brfalaımuttır. 

Almanlar Milyonlarca 
Kilo Bomba Attılar 

Hariçteki 
Türklük Ekmek Meselesi 

Evvelki gÜn öğleden sonra ve 
evvelki gece Almanlar lngiltere 
ve Londra üzerine harbin en u
zun süren hava akınını yapını§· 
!ardır. Mare"al Göringin Fransa 
§İmalinde bizzat idare ettiği bu 
akınlarda Almanlar bütün tay
yare tiplerini kullanmıılardır. 

H~riçte yaşıyan bizim cinsi· 
~ı~den insanlar veya. bizim 
dılınıh:i konuşan ve bize 
bağltlık duyan insanlar, her 
tarafa salınmış kol ve budak
larınıızdır • . Bu kuvveti koru
nı~~ ve inki,af ettinnek işi 
nııtıı bir dava halini ahnalı
dır. 

Lüzumsuz Yere Bi:r Buhran 

İhdasına Sebep Olanlar 

Şiddetle Aranıyor 

Yaıan: Ahmet Emin YALMAN 

t h~0rnanyanın son geçirdiği cer• 
ta 

1
1 •rneliyelere Osmanlı lmpara-

110r uğu uzun müddet maruz kaldı 
l e talcırn takım toprak anayurt
~~ uzak düıtü. Bunlarla beraber 
d 1 Yonlarca Türk hudutlarımız· 

an hariç kalmııtır. Sonra harici 
~uhaceret meselesi var. Bu yol· 

il rnuhaceret bizde geç baıla· 
rnııtır, sahası da pek geniı sayıl
~ll.2. Bununla beraber seneler· 
h:n_b~ri muhaceret yolile yu~t 

rıcıne gidenler de epeyce bır 
>'ek· Un tutuyor. 

1 .. Menıleketimizde bütün bu 
d urlderin akıbeti ile siyasi bakım· 
b~n IllC§gul olmak ve üstü kapalı 
• 1.r Türk emperyalizmi yaratmak 
:çı,? hiç bir arzu yoktur. Tut-
ugurnuz yol Türkleri anayurda 

Ça'" t 

hcgır.~a~tan ibarettir. Burada 
: Psı ıçın yer, hepsi için yapacak 
1 Vardır. 
b fakat Yunanistan la olan mü· 
d;dcle ve Romanya"dan tertip e· 
~.en muhaceret hareketi, bize 
t~ıtcrdi ki muhaceret masraflı, 
~~ Ve ağır bir iştir. Bu hususta 
c k'a kapılmak ve birdenbire 
~e çok muhacir çağırmaja kal· 
/lrnak, iyi yerine, fena ve acı ne· 
ıc~er verebilir. Muhacir çağır· 

tna
1
. tan maksat, onların anayurda 

ic ıp b d ••1 1 • d Y'ld" 

Hükumetin almış olduğu kati 
tedbirlerden sonra ıehrimizdeki 
ekmek buhranı önlenmiftir. Dün 
haUc fırınlarda ekmek bulabilmiş, 
hiçbir fırının önünde biriken ol
mamııtır. 

Ofis, her gün İstanbul piyaea
aına '400 ton buiday çıkarmakla 
beraber tüccarların latanbul"a 
buğday sevkiyatında uğradıkları 
müşkülat alakadarları yine dü
şündürmektedir. Piyasa, daimi 
bir kontrol altında bulunduru· 
lacak, dört yüz ton da kifayd et· 
mediği takdirde ofise yeniden 
buğday verdirilecektir. 

Fırsatçılar Aramyor 
Halkın fırınlardan ekmek te

da~ik edemeyişi, bzı fırsatçıların 
istifadeye kalkışmalarından ileri 
gelmektedir. Hükumet. lüzumsuz 
yere bir buhran ihdasına sebep 
olanları ıiddetle aramaktadır. Bu 
gibiler, tesbit edilecek ve ıiddet· 
le cezalandırılacaktır. 

KırmaCI Fırmcılar 
Bu ilşeri yakından bilen bir o

kuyucuI!luZ, bugünkü ekmek ı§İn · 

General 
Cenazesi 

de fırıncıları tamamen kabahatli 
görmektedir. Bu zata göre: 

cFırıncıların bazıları ayni za
manda kırmacıdır. Bu gibiler o· 
fisten kırmacı sıfatile ve piyasa· 
dan aldıkları buğdaylardan yap
tıkları unu fınncıların kurdukları 
cemiyete aal&r. Cemiyet ele bun· 
lan fırınlara tevzi eder. Bu su· 
retle her bir muamelede zincirle
me bir kazanç yolu temın edil
mektedir. İıti~ asıl ıayanı dikkat 
tarafı, bu gibi kırmacıların ayni 
zamanda fırınlardaki ekmek sa
tışı karından istifade ettirilmcle
ridir.> 

Bir Tahkikat 
Ekseriyetle noksan ve bozuk 

ekmek çıkarmak ııuretile halkı 
mutazarrır ve sıhhatlerini ihlal 
ettiği anlaşılan Üsküdar fırıncılar 
ıirketinin dağıtılması ve şimdiye 
kadar bililtizam kapalı bulundu
rulmakta ol~n fırınların açtırılıp 
çalı,tırılması hakkında halk tara· 
fından yapılan müracaatlar üze
rin~ alakadar makamların faali· 
yete geçtiği haber alınmıştır. 

Zeki'nin 
Kaldırıldı 

y ura a o me en egı ır. 

~lamaları ve yurdu yqatmala
rı ır. Bunun için muhacir mikta· 
rını iınk· ·· hd" k b" t ana gore ta ıt etme , ır 
haraftan da daha geniı imkanlar 
ll.2~rlamaia çalıımak bir zaru· 

rcttır. 

Cenaze İçin Büyük Bir Asl<:eri 
Merasim Tertip Edildi 

Sonra bu Türklerin hepsinin 
~utlaka memlekete geleceklerini 

e b hesaba katamayız. Birçokla
rı . tlundukları yerlerde yerle§· 
hı~ erdir. kök tutmuşlardır.Hayat 
b~ ları temin edilmiıse, büyük 
k ırl kısmının bulundukları yerde 

a rnası da beklenebilir. 

yakın veya uzak bir atide 
rernlekete gelecek veya doğduk
barı Y:rde ya.pyıp gidecek olan 
g~.1 urklerle hariçte icap ettiği 
Ve ık~e.~gul oluyor muyuz~ Dil 
b k ~ltur alakalarının devamına 

c çı olabiliyor muyuz~ · 
~u suale evet demek imkanı 

;o tur. halyanların, Yunanlıla- . , 
1~· Almanların ve diğer birçok General Zekı Erokay ın 

nulletleri k d" . l . d laralt han. en ı çıns erın en o· Ölümünü teessürle haber ver-
tneıgul rlıdçtekl yaşıyanla~lba. nasıl diğimiz ordumuzun kıymetli er-

0 u arını ne gı ı kuv- • G l z k" E k 'Vetli te kil. .. d, . d. . kanından enera e ı ro ayın 
. b 1 at vucu e getır ıkl~rı- . d"' b .... k skeri mera 

'ldı itiyoruz. Bizde ıu veya bu c~nal zesı,ıd unl uyu a • 
evlet daire · .1 d"" t""k sım e kal ırı mıştır. 

b 
sı, vesı e ug u çe C · · d erhu 

ariçteki Tü ki I I I • enaze merasımın e, m • 
Yor. Fakat d~y ;r e.

11 
~eş~u h 0 .u- mun ailesı ile birinci ordu müfet

te devam ıgtt~ d~ıkıl e. erıtn k~lr;ç- tişi Orgeneral Fahrettin Altay, 
b 

e ır ı erı eş ı ata O ~ . k H 
enzer teıki!• t d rgeneral Salıh Omurla , arp 

d b a ımız ne var ır, ne Ak d .. k K J 
e öyle bir teşkilat kurmak iht~- a emısı omutanı orgenera 

Yacı henüz d l b") . t" Fuat Erdem, lstanbul Komutanı 
n uyu a ı mış ır. T·· 1 1 h · d"y yok şükü k" l · . . umgenera s ak Avnı, ıger 

dir. Hariçte~· T~~tememız ı~ı- birçok Generaller ve merhumun 
alü.larını k~layurk elr ankayubr t~ 1 silah arkadaşları, lstanbul Vali 

0 ay ay e ve B l d" R · · D k L •• c· (De~: Sa. 4 Sü 2 de) e e ıye eı.eı o tor uua 
• Kırdar. Emnivet Müdiirü Muzaf. 

dünkü cenaze merasimi 

fer Akalın, yüksek rütbeli subay
lar ve bir askeri kıta hazır bulun· 
muııtur. 

Cenaze alayı saat 12 de Gül
hane hastanesinden hareketle 
tramvay yolunu takiben Beyazıda 
gitmiş ve namazı Beyazıt camiin
de kılınmıştır. Cenaze genç zabit
lerimizin omuzları üzerinde uzun 
müddet taşındıktan sonra top a
rabası ile Edirnekapı şehitliğine 
nakledilmiı ve burada gömül
müştür. 

Merhumun ailcaine ve silah 
arka<lqlanna "bir kere daha tazi
vf"tlenmm ımnanz. 

Akınlar on saatten fazla sür
mÜ§ ve Almanların bildirdikleri
ne göre Londra da dahil olduğu 
halde İngilterenin Liverpool, 
Manchester, Birmingham, Car
diff, Bristol, Southampton, Ports
mouth, Portland gibi mühim mer. 
kezleri_ne birkaç milyon kilo de
mir yağdırılmış; buralarda rıh
tım, ticaret gemileri, doklar, han· 
garlar, tersaneler, atölyeler, de
miryol tesisatı ve bazı fabrikalar
da hasar yapılmıştır. Bununla be· 
raber Almanlar cLondra etrafın
daki müdafaa çemberini yarma· 
nın güç olduğunu; lngilizlerin hü· 
kumet merkezlerini anudane mü· 
dafaa ettiklerini> kabul etmekte
dirler. 

Muharebele.r.d.e İngilizlere ~öre 
99 Alman, 22 lngiliz: Almanlara 
göre de 94 İngiliz, 26 Alman tay
yaresi düımüıtür. Hücum edenle
rin müdafaa edenlerden fazla 
zayiat vermesi alda yakın olaca· 
ğıı.:ı.a göre bu hususta İngilizlerin 
verdiği rakamların daha doKru 
olması varittir. 

Esasen İngilizler tcJefat ve ha· 
aar hakkında doğru söyler görün
mektedirler. Filhakika bu hava 
akınları İngilizlere 400 ölüye, 
1400 ağır yaralıya mal olmuştur. 
İngilizler hasarın ağır olduğunu 
kabul etmekte, fakat muharebe-

(De\·amı: Sa. 4 Sü. 4 te) 

İngilizlerih 
Şiddetli 

Mukabelesi 
lngilizler Büyük Bir 

Hücum IY aptılar 
Londra. 8 (A.A.) - İngiliz Hava 

Nezareti tebllti: 
Bombardıman tayyarelerimiz, fena 

rüyet şeraitine ve şiddetli mUdafaaya 
rağmen işgal altında bulunan Manş 
limanlarındaki seyrUsetere karşı mu
ayyen hücumlar yapmışlardır. ca
lais'de, bombalar, ha~a llman met 
hali arasında patlamf4lardır. &u
logne'da yangınlar çıkarılmış ve 
Loubet havuzunda tam isabet 01 _ 

muştur. Ostende limanında mavna
lara da isabet vlki olmuştur. Dun
kerque"de toplu halde bulunan mav
nalara da hUcum edilmiştir. 

Sahili qan diğer bombardıman 
fllolarnnız Essen"de Krupp fabrika
larına, Emden'de Zveirucken"de harp 
levazımı fabrikalarına \"e Gelsenkir· 
chen petrol tesisatına hUcum etmiş· 
lerdir. Mannheim, Ehrang ve Hamm
da demiryolu depolanna atılan bom
balan fnfillkler ve yangınlar takip 
etmiştir. Foret Noire'da b 1 u unan 
harp levazımı depolarına yeniden 
hücum edilerek yrngınlar çıkanlmqı
tır. 

Calais civarında topçu ve projek
tör mevzileri bombardıman edilmiş, 
ve Colmar. tayyare meydanına karfı 
yapılan hücum esnasında ı:>ombalar 

hangarlara isabet ederek yanmakta 
olan hangar kapılanndan çıkan a
levler dışarda bulunan tayyarelere 
ateş vermiştir. Almanyada Gilzerijen 
Vesel ve Crefeld, Bruxelles, Fransa
da Guerqueville, Holanda'da Soesler
burg ve Eindhoven tayyare meydan
lan da aynca bombardıman edil· 
mişlerdir. Bu gen!ş harekllta iştirak 
eden tayyarelerimizin 1\P-psi Oelerfne 
d6nm u.ıerdir. 

Bu resim havadan bombaların nasıl yağdığını, şehirlerin nasıl tutuştuğunu gösteriyor 

Askeri 
Vaziyet 
Dünkü hulisamızda buyük e

hemmiyetine bllbassa itaret et· 
tlğlmlz Londra ,.e civarında. glln· 
dUr. yaııılan (de,·amlı ağır hö
cumlar) ın mudp olduğu maddi 
hasar 'o ln anca z.ayla.t bugünkli 
ajans haberlerinde okunacaktır. 
l.ondra nı hllh~a sanayi mın· 
taka.,ının dUn ukfadığı ağır dar
be beklenmlyen bir hfldl11e de

k\1dl. Hltıer (T~ t~ ü11tilnde bı
rakmıya..ağız) demlı:tl. ( hur
chlll de ılaha şiddetli hUcunılar 

beklendiğini, bu.ırlanan lôO bin 
~-ataklı hastanelerin henl\z boş 
bulunduğunu söylemişti. Pllha· 
kik• hD<"oml•na •lddett beöih 
!IOn haddine ~ıkmış değlldlr. 

Mnddi Hl mine~i tetılr yapmak 
maksadllo fllUhtellf irtifalardan 
\"e l11tlkametlerden gayri mun· 
tu.arn faı;ılıtlarla tatbik edilen 
bu (de\amlı ağır hikıımlar) ar
kaıu kesilmflden \e ftlddetlnl ıt1t· 

tikçe arttırarak temadi edf'tMI 

\ e ( kiitlo hü('umları) ı:ekllne de 
intikal ederse Almanların lııtlll'i 

plfrnlarının dddlyetı ve ~·akııılığı 
hakkında tılr fikir H'rt'<'cktlr. 

Almanlar Royal Air Force'un 
941 de kendilerine adetçe tefe\·· 
\'Uk etmelerine fırsat bırakma· 

mak ve harbi çabuk bitirmek za. 
ruretl ka.rş111U1dadular. Amerl
kaya sipariş edilen tayyareler 
hava yoluyla uçarak lnglltereye 
gelmlye bu,lanuşlardır blle. •• Son 
Londra hücumu bir hakikati fil· 
len tahakkUk ettirmiştir ki, o da 
hücumlar (')!\nasında , .e akabinde 
puJl korunmanın g&tertteği 

· muvaffakıyetin esas muvaffakı
yet üzerine olan tesiridir. 
Londranın uğradığı darbe ln

gillz bava mlldafaaınnın zayına
dığına da delalet edem~ Çünkti 
hltblr \"akit ha,·a müdafaaaına 

katlyetle itimat edilemez ve bu 
sebeple ha\"& bombardnnanJarıoa 
karşı kati emniyet temini kabil 
olamaz. 

J,ondra. en iyi bir surette Ber
llnden mUdafaa edilebilir. YanJ, 
mukabele bllınlsll korkusu her 
iki tarafı h&\'& muharebelerlnln 
pek vahşiyane bir şiddet alma
ma8ına ,.e sivil halin lmkAn dere
<·mlnde korumıya icbar edebilir. 
J<'akat bu l{lbl insani dUşün<·eJerln 
me\"lılml geçmiş gibidir. Bunlar 
ı,lmdlllk yalnız propagandaya 
yaramaktadır. 

E;mekli Albay 
Mecit SAKMAR 

I~ 
HASTALAR ve 

HASTANELER 

Şehrin nüfusuna nisbetle 
hastanelerimiz pek azl 

Bu yüzden birçok fakir has• 
talara memleketin şefkat .ku· 
cağını açamıyoruz. 

Gönül istiyor ki hiç olmazsa 
hastanelere alabildiklerimizi 
tam, tedavi edelim. Yer açıl· 
sın diye yarım yamalak bir ti· 
mardan sonra ctaburcu» etmİ· 
ydiml 

Tedavisi bittrıeden taburcu 
edilmif böyle bazı hastalara te
sadüf ediliyor. 

Şüphesi~ y:..nlıtlık olmuı o• , ... ~ 

İtalyanlar Suriyeyi 
işgal Edeceklermiş 
Suriyeye Bir 

Alman Delege 
Gönderiliyor 
Kahire, 8 (A.A.) - Rcuterin 

.Kahirede 5alahiyettar mahfiller· 
den öğrendiğine göre, Fransada-

ı ki Alman mütareke komisyonu· 
I nun bir delegesi, 28 Ağustostan- [>t 

beri azası Beyrutta bulunan ltal- Antonesku 
yan mütareke: komisyonunun ta· 
leplerini takviye için, pek yakın
da Suriyeye sönderiJecektir. Ko
miayonun açık hedefi, harp mal
zemesini tesbit etmek ve enterne 
edilmİ§ olan ftalyanların halen 
serbest bırakılmış olup olmadık· 
larını anlamaktır. Fakat, bazı tay
yarelerin Suriyeden kaldırılmak
ta olduğu hakkındaki haberlere 
bakılırsa, komisyonun hakiki 
hedefi, tayyareden başlıyarak 
tanklara ve toplara kadar bütün 
harp malzemesinin tedricen tah
ribi ve kaldırılmasıdır. 

Salahiyettar mahfillerde bildi
rildiğine göre, Suriyedeki kuv
vetlerin bu sistematik zayıflatıl· 
masının nihai hedefi açıktır. Su
riye uzun müddet mukavemet e· 
demiyecek bir hale gelince, İtal
yanlar memleketi İşgale teşebbüs 
edebileceklerdir. Ejer bu teşeb· 
büs muvaffak olursa, Fransa ile 
Suriyede halen mevcut hürriyet 
hulyası arasındaki bütün münase
bet ortadan kalkacaktır. 

Dohrucanın 

Teslimi 
Dobruca meselesi hakkın

daki Bulgar - Rumen anlaş
masının metni dördüncü say
famızdaki son haberler sütu
numuzdadır. 

Barol'fln Trenine 
Tecnlz Edildi 

T amşıvarda Bir 
Çarpışma Oldu 
Bükrcş, 8 (A.A.- - D. N. B. 
Tameşvar"dan haber verildiği

ne göre, birkaç yüz lejyoner, aa· 
bık Kral Carol'ü hududa götür
mekte olan hususi trene taarruz 
teşebbüsünde bulunmuşlardır. Sa
at 1 7 ye doğru tren gara girer· 
ken hattın iki tarafında yer alan 
lejyonerler tüfek ve revorverler· 
le trene ateş açmışlardır. Derhal 
süratini arttıran trende bulunan 
muhafızlar silith ve mitralyöz a· 
teşile mukabele etmişlerdir. Va· 
gonların birçok camları kırılmış" 
tır. Trende yaralı olup olmadığı 
henüz bflinmemektedir. Tren 
kaçtıktan sonra lejyonerlerden 
bir kısmı münferit bir lokomotife 
binerek hususi trenin peşinden 
gitmişler. bir kısmı da otomobil 
kiralıxarak treni hudut istasyonu 
olan Hatzfeld' e kadar kovala
mışlardır. Lejyonerler buraya 
geldikleri zaman tren Rumen hu· 
dut istasyonunda durmıyarak Yu 
goslav hudut garına varmış bulu
nuyordu. 

Roma, 8 (A.A.) - Sabık 
Kral Carol. bugün saat 16.35 de 
Milanoya muvasalat etmiştir. Az. 
zaman sonra Chiasso tarikile ls
vjçreye hareket ctmiıtir. 

Güçbela ele geçirdim. Herkesin gözü 
üstünde kaldı ... 
Bu zamanda elinde ekme~i olanlara hep 
öyle IMt'uJOrlar. 
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Niçin Müslüman Oldum? Şehir Haberleri VAZİYETİ PiYASA 
• 
ihracatı Bu Kuş Yemi 

''Bence Müslümanlık, Bir Ruhun Maarifin 
İyi Kararı 

Yıldızdaki 

Acem Kasrı 
Sene Y apılamıgor 

• 
Yaratıcı Kudretle Olan l zdivacıdır,, Bu ıeneki kunremi rekoltesi zeytin: Macaristana: Barsak. kit· 

ancak on bin çuval kadardır. Bu re, fındık, yaprak tütün, deri. 
miktar gef;en seneki rekoltenin kuşyemi, pamuk; Yunanistana: 
18 de birıair. Geçen senelerde Kendir yağı, kitre, halı: lsviçre· 
160 - 200 bin çuval mahsul alı- ye: Barsak, iç fındık; Yugosla''" 
nırken, bu sene yağmur ve rüz- yaya: Hnlı; Mısıra: Muhtelif fın· 
garların tcsirile mahsul yeti;ıeme-

1 
dık; Irak"a: Tütün; Finlanda.>a: 

nıiştir. Geçen seneden piyasada Deri; Bulgaristana: Zeytin; Çck
kalmııı stok miktarı da 60 bin çu- yaya: Deri; Almanyaya: Yaprak 
valdır. I Ier çuval 1 00 - 1 1 O kilo-1 tütün; ltalyaya: Tiftik gönderil· 
dur. Akdeniz yolunun ihrdcata mi;ıtir. Deniz yollarının kapalı ol· 
kapalı olması satışları tamamile ı ınasından dolayı kara yolları ile 
durdurmuştur. Yeni anlaşmaya )•apılan bu ihracat, geçen hafta· 
göre Almanya 25 bin çuval kuı-ı lara nazaran en fazla bir miktar 
yemi alacaktır. Bugün piyasa telakki edilmektedir. 

"Asıl Dinsizler, ls14miyeti Dar Bir Çerçeve içine 
Sokarak Şartlara Uymasma Mani Olanlardır,, 

.ı 'lazaa: KILL& BUB 1 

.unnm gltUkçe dlnıılzllğe ve mad
dillt• dolrU yol alıyor. Bugün için
de y&f&dıfım memleket, yanı Türki
ye, din taaııaubuna ve dar din telll<
kllerine ka.rp bOytlk bir mUcadele 
geçlrmtf bir muhittir. Bundan evvel 
(VA.TAN) .Utunlarmd& yazdığım 

bir yuı serisinde &nlattığım gibi, ben 
kendim de tik1r bUITiyetinln qkını 

ne41lllerce aon hadde bulundurm~ bir 
aUenln çocuftıYUm. 

Böyle bir aileden doğan genç bir 
Amerikalı kadının bu maddt aam:la 
Ml1alUman olması. hiç ftlphem yok ki 
bır çok Türk muhitlerinde hayretle 
klU"tllanacaktir. :Bir çokları: 

- B1r nevi Amerikan garabet me
rala- Diye dOştıncceklerdir •. 

7Urti;fede dtn denince, her terak
ki ......._, her yenlltğt kUfUr sayan 
mutaaMrp n caihil hocalar akla ge
Ur. Semra saltanatın, onun etrafında 
toplanan riyakar blr aınıfm gidişi de 
gö:wı7ıntlnde canlanır. Öyle bir sınıf ki, 
dıni afyon diye kllllanmf$ar, halkı 
bu sayede uyuşturmuşlar ve l>'!ndi 
menfaat ve Urtlrularınm kölesi ha
linde bulundunnak lsteml~lerdir. 

'1'Urkl)t:dıe din ııer devlf.t i9lne ka
rl:fDUŞbr- Din taassubunun mukave
meti joznnden en lUzumlu nılabat 

ncs:ınerce :ppıJam9!DUl1 veya yarım 
Ka]n:~. )ı[emlekelin geri kalma
sında 'fe felll:~ ~m<'.ıı!ııdf. din 
tra.srubunun elbette n bi\ytlk meııu-
ıı~·et. hissesi -..ardır- • 

SEVGİ VARIJGJMIZIN EN 
BOYOK KAYNAGIDIR 

Y<"nl dllnyanm ger.iş va hUr muhl
~nde doğm~ bir genç Amerlkalı na
s.il cnır da böyle bir gerilik A.mUl ile, 
lstibdadln ve cehaletin beyle bir yol
daşı ne alll<ı1 peyda ul~Nllr.? 

Benim cevabun ~dul': 
Sevgi. varlığımızın en bUyUk kay

nağıdır. Bu sayede yalnız inııan ne:ıll 
baka bulmakla kalmam~ bir çok a
sll ve ince duygula.rmuz bu kaynak
tan doğm~tur. Halbuki bakanın to
humu diye vtıcudumuzda yaşıyan 

sevgi ihtiyacı. bir çok bayağı ruhlu
lar, bir çok menfaat dllşkUnU sefil
ler tarafından en kirli bir ticaret me
taı haline indlrilmlftir. Böyle adam
lar araya k~p sevgiyi kirletti di
ye sevgi dllnya yUzUndcn kalksın mı 
diyeceğiz? Meşru izdivacı bu yüz
den yıkmıya. ailenin cemiyet içindeki 
rolUnU slbniye mi çalışacağız'! 

Dinin hali de tıpkı bunun gibidir. 
Btr takım fena ve kirli adamlar, sev
giyi fuhu' haline indirdi diye nasıl 
sevgiyi kirlenmiş addetmiyorsak, 
menfaat ve nUfuz dQ9künU bir takım 
rlyaklrlarm, blr takım mutaassıp

ların ve cahillerin dini kendi emel ve 
ihtirılslarma Alet diye kullanmaları 

ve asıl rolUnO unutturmaları da bize 
dinin fena bir teY olduğu fikrini ver
memelidir. 

diğer dinlere tm:ih ettiniz? Namaz 
ve oruç vakitleri hakkındaki sıkı ka
yıtlarına bakılırsa lslAmJyct yalnız 
UstUva hattı Uzerinde yqıyan in
sanlara alt bir dindir. Mesela. Kutup 
havallııindc yqıyan ve altı aylık gün 
ve ıece geçiren bir MüslUman naıııl 

~ vakit namaz kılar, nasıl oruç tu
tar? DUnyayı genlf bir gözle gören 
bir yirminci aııır Amerikalısı, böyle 
mevzil bir mahiyeti olan bir dini na
sıl benlmsiyeb!Jir '! 

Sualinize föyle cevap vereceğim: 
- Bir dinin asıl makSada. uyan 

ruJtu ile zamanla ve muhitle değişen 
tatbikatı blribirinden t&mamile ayrı 
~ylerdir. İsl!m!yetın bir gerilik A.
mill haline lndlrilmcslnln hikmeti, 
bu iklıı!nin blribirine kar~tınımaııın
dan ve bu yüzden dinin zamana ve 
muhite uyınak lmk!nmdan mahrum 
edilmesinden ibarettir. 
Peygamberin zamanında nakil vaııı

ta.tıı tayyare değildi, deve idi. Eğer 
tayyare olsaydı dinin amele ait ta
ra.llarını dUşUnmek ve nıunaz ve o
ruç vaktine, Kutup havallslnde yaşı
yan bir Mtl!ılllmanıı tatbik edilebile
cek şekilde düzen vermek mümkUn 
olablllrdl. Bunun yapılmamış olmru;ı 
fU manaya gelir ki, dinin amel kıs
mını zamanların ve meka.nların de
ğişen ihtiyaç ve ~Uanna uydurmak 
f~. sırf gelecek nesillerin aklına ve 
tzanına tcrkcdllmlş bir şeydir. Ku
randa fU prensip lfode bulm~lur: 
cKanunlar her devirde o devrin şart
larına uyacak şekilde dc~lşlr.> Çöl 
hayatmm muayyen bir dc\•lrdeki ha
yatın& alt olan blt: tııkun kaideleri, 
bUtUn dünya için ebedi şekılde ko
nulmuş kaideler diye karşılamak !A
zım geleceğine dair Kuranda hiçbir 
kayıt yoktur. 

Çöldeki Arap atına veya devesine 
binip seyahate çıktığı . zaman hUkO
met ve kanun onunla beraber seya
hate çıkardı. Fakat bugUnkU cemi
yete alt muğlflk devlet mekanizma
sını deve sırtına yUklemlye irnkAn 
yoktur. Dinin ruhunu anlamıyan yal
nız Wızlara bakan lefatr meraklıla

rına kalsa eski Arabistanın muayyen 
bir devirdeki çöl hayatına alt bir ta
kım kaideleri yirminci asrın mugırın 
hayatına tatbike kalkı~aktan hiç 
çekinmezler. Eğer peygamber bugün 
bunların karşısın!'- çıksa mutlaka şu 
lisanı kullanır: 

- Siz dilnya emellerine o kadar 
kapıldınız ki, hiç rarklnda olmadan 
dini kendi nlifuz ve tahakkilm lşti

hanızın bir A.letl haline indiriyorsu
nuz ve zamana ve meldi.na uyına.cıı 

lt\zım gelen asıl ruhunu boğuyorsu
nuz. 

MUslUmanlı$'J mahdut bir zaman 
ve mekAnm şartları içine hapıscderek 
ve orada laıJ kestirerek ruııl gayesi 
olan ruht hakikatleri karanlıkta bı
rakmanın meırullyetf, ruhu IıUza fe
da eden dar görUşm taassup erba
bına aittir. MUslUmanlık llemlnin 
en dinsiz adamları onlardır. 

Hakfkt dinle taassup aramıdakl 

fark, meşru izdivaç lle tuhu' arasın
daki farka benzetileblllr. Din, ru
hun meıµu lzd!vacıdır. Yaratıcı kuv
vetle bir birleşme ve kaynaşmadır. NiÇiN MÜSLÜMAN OLMIY A 

Bu meşru ruhi izdivaç ortadan ÇALIŞIYORUM? 
kaldırılacak olursa dllnya ruh bakı- Ben Amerlkada doğmu9, serbest 
mından akamet haline dU.,er, tıpkı görU91U bir insanım. El'll<I Arablsta
vücut izdivacı ortadan kalkınca in- nm muayyen bir devirdeki dUşUnce 
san neslinin akamete uğraması 
Ulkenmesi gibi ... 

ve ve Adetleri beni hiç al!kadar etmez. 

DİN IHTIY ACI 
Şu noktayı gözönUndc tutmak lA

zımdır ki, din ihtiyacı inııan ruhunun 
en asil ihtiyaçlarından doğmuştur. 

Cemiyet halinde yaşayış, ferdi arzu 
ve lşt.ahlardan bir takım fedakArlık
lara JUzum gösterir. Her fedakArlık 
bir insan için ağır bir yilktUr. Dinin 
rom, fedakA.rlığı hazlı ve taUı bir ha
le koyınaktır. Tıpkı nesll Y•Uftir
mekteki ağır yükleri &evgf sebebin
den bir zevk diye karşıladığımız ve 
her zahmeti tatlı tatb göze aldığı
mız gibi .•• 

Dini sırf böyle bir mAnada kabul 
edecek olursak blzl karşılıyan mese
le çok basitleşir: Din adı altında ya
pılan ve asıl d!nln ruhuna taban 
tabana aykm olan fenalıkları ayık
lamak, din denOen aaıl lçtlmat Amili, 
kara kuvvetin, cehaletin elinden kur
tarmak ve almak- Tllrkiye bu işi 

çok e.uslı bir surette başarm14tır. 

Dllne ait yaralar iyice d~lml\j; ta
assubun bUtlln fenalıkları ortaya ko
nulmuştur. Din! taa.ssubu tahrik et
mek, TUrk ,ana ya8allına göre yur
dun V1'rlığına bir suikast diye telll<
ki edllınektedir. 

M0SI.;0MANLIK NASIL 
BENlMSENEBILIR? 

Bana diyeceksiniz ki: 
- Peki, haydi kabul edelim ki, din 

muumdur. Kendi ruhuna aykırı o
larak yapılan fenalıklardan ve riya
kA.rlıklardan dolayı din mesul tutu
lamaz. Fakat böyle bir iddia her din 
hakkında doğru olabilir. Ruhun ya
ratıcı kuvvette meşru izdivacı diye 
bir ihUyaç duyunca neden taJAmiyeti 

Çocukluğumda dnr kafalı bir ·hoca 
karşıma çıkıp bana dini kendi an
ladığı yanlıf tekilde telkin etmemiş
tir. cBuna böyle inanmazsan ktı.fir 

olursun, cehennem azabına la.yık o
lurı5un.> diye aklımı uyuşturmıya, 

ruhumu ezınıye kalkışmamıŞt.ır. 
Ben kendi lhtlyanmla Kuranın 

ingllJzce tercümesini okudum. Mev
zii hayata, usullere ve kaidelere alt 
kısımlarla hiç meşgul olmak isteme
dim. Asıl gaye olan ruht hakikatle
rin Uzerlnde durdum. 

Gtlneşin, yıldrzlann gtlzclllğlne na
sıl kendi gözllmle bakıyorsam Ku
randaki güzellikleri de kendim için, 
kendi gözlerimle keşfettim. Başka 

kimsenin rehberliğine ihtiyaç duyma
dım. Borç, talAk vesaire hakkında 

Kuranda ifade bulan kaideler. Ku
reyş kabilesinin ve muasırlarının o 
zamanki hayatını son derecede yilk
seJtecek faydalı htlktlmlcrdl. Fakat 
ldJnatın ebedi hayatı için bunları bir 
ölçU diye kabul etmek, ltı!Amiyetln 

ruhunu anlamamak demektir. 
Ben MUslUman oldum. ÇllnkU 1s-

1Amlyette kllnatın ebedt kanununu 
gördllm. Öyle bir kanun ki, harici 
ve maddi hayatla hiç meşgul olmaz, 
yalnız ruhu bir saha tanır, ruhu gU
zeUe9tırmeği, aslllcştlrmeği gaye bi
lir. tsl!mlyet C Sulh hali) ma.nasına 

gelir, ruhun sulhU ... Bu sulhten mak
sat uykuya benzlycn bir uyuşukluk 
ve hareketsizlik değildir. Şevk ve 
vecd uyandıran, nıhu nura boğan, 

b&fkalarına ve cemiyete kttrŞI iyi 
ve fcdakAr olmağı, sevgi duymağı 

en ,>1lkısek bir haz derecesine çıkaran 
bir sulh duygusudur. lfte hakiki 

(Denmı Sa. I; SU. 7) 

Şellll'U Glzlrl• 

Tarihi Beyazıt 
Sitesinin Hali 

Beyazıt sitesi Türk mlmarl 
tarihlnln huaml bir yeridir. 

lstanbul Abideleri 
için Birer Sicil 

fv1eydana Getirilecek 
Maarif Vekaleti, İstanbuldaki 

abidelerin birer ıicilini yapmıya 
karar vermi~tir. Bütün abidelerin 
fotografları çektirilecek ve ayrı
ca mütehaasıslara planları ve i
cap edenlerin relöveleri yaptırı
lacaktır. Mimari ve tarihi ktıme
ti yüksek olan abidclerimizin ir
tifaları, iıgal ettikleri sahaların 
miktarları da teıbit edilecektir. 
Minarelerin ve kulelerin irtifala
rı gibi, camilerin ıahaları ve kub
be .kuturları da ıimdiye .kadar 
tesbit edilmemi~tir. Bir mimarın 
Edirnedeki Sultan Selim camii
nin minarelerinin irtifaını ve kub
be kuturlarını urgan sarkıtmak 
suretle gayri fenni bir tekilde tes
bit etmesi nazarı dikkati celbet
miştir. Bunlar mütehassıslara il
mi bir şekilde tesbit ettirilecektir. 
Abidelerin muhafazaları bakı
mından çok lüzumlu olan bu ig, 
yapılmadığı için bazı müteahhit
lerin minare boylarını çaldıkları 

iddia edilmektedir. 

Belediye ile Emlak 
idaresi Arasında 
Çıkan ihtilaf 

Yıldızdaki Acem kasrının va
ziyetini yazmııtık. Maliye Veka
leti neşriyatımızı derhal nuarı 
itibara almıg ve bu tarihi kasrın 
kurtarılması ve bu hale getirenle
rin tesbit edilmesi için alakadar
lara emirler vermiş, tahkikata 
ba;ılanmıştır. 

Dört katlı muaı;zam ve muh
te§em Acem kasrının birçok kıy
metli parçaları yağma edilmiıtir. 

Şimdi kasır yer yer çökmiye 
başlamıtşır. Belediye burasını Öu 
halile milli emlak idareaine iade 
etmek istemiştir. Emlak idaresi 
ise kasrı eski haline getirmedikçe 
almamakta ısrar ediyor. İşte bu 
ihtilaf devam ederken Maliye 
Vekaleti i,;ıe el koymuştur. 

Bu,rada harap olan yalnız A
cem kasrı değildir. Malta kasrı
nın ortaııında bulunan Yunus 
balıkları ile kuğu l\eyeklleri ve 
methalin sağ ve solundaki kıy
metli mermer heykeller de hoy
ratça kırılmıştır. Bu ı kasrın da 
derhal kurtarılması lazımdır. 

7: ı o kuruştur. 1~raca.t birliği bin Çı'vı"ler Saklanıyor. 
kıloııuna 120 Turk lıraaı kıymet ı 
koymuttur. Bu kıymette kilo ~~- Bir müddet evvel İtalyadarı 
şına 3 kuruş Fon hesabına geçırı- getirtilen ve mlirakabe komiııyo· 
leceğine göre Fob ihracat fiyatı nunca 46 kuruş azami fiyat tak· 
.~ 2 ~uru.şa çıkıyor. Fakat buı~~n 1 dir edilen çivilerin piyasada k~l· 
uı:erıne ıhracat masrafları da ıla- madığı ve pek yakında şehrimıı
ve edilirse fiyatın 1 3, 5 kuruştan 1 de yine bir çivi buhranı zuhur e
aşaih olmaması icap etmektedir. deceği anlaşılmaktadır Yapı i~· 
Bu fiyata nazaran ihracatın başla. Jeri ile meşgul olanla/dan birisi. 
ması mümkün görülmemektedir. büyük stoklar teşkil eden bu ç.i-

lng İl İZ Liraları j vilerin az .~~r.za.?1and~ bitmesin.ı: 
hayret ettıgını aoylemış ve bu çı-

T eda vülde.n kaldınlacağı ge· vile.rin ihtikar kasdı ile bazı top· 
çenlerde ildn ve halk taıafından tancılarla perakendeciler ara51n· 
da Merkez Bankasına teslim edi- da müvazaalı satışlar yapılarak 
len İngiliz banknotları tadat ve pi)'·asadan yok edildiğinden şüp· 
miktarı tesbit edilerek sandıklara he etmekte o1duğunu da ilave 
yerleştirilmi' ve mühürlenmiştir. eylemiştir. 

Tela Fiyatı 

Son saltanat yıllarmda müt.e
,·ellllerln ıııllAtimall De hmusl 
ellere geçen Beyazıt hamamı 

TUrklerln Orta A8yadan &'ettr
dlklcrl tarza tamamen uygun
dur. Beyazıt, bu hamamı tarihi 
bir Bizans binasının yerine yap
tlrmılJ \'e eııkf binanın kabartma 
heykellerini 4le kırdırıp attınna
mıştır. Bizans heykclclllk sana
tıııa pul birer örnek olan bu 
kabartmalar timdi hamamm blr 
lı:ö~tp.de görünmektedir. Bura
da kargılan BI~ a.ııkerlerl 

temsil etmiştir. Kadınlar ve er
kekler için ayrı ayn yapılan bu 
bamamm bugilııkll durumu yü

rekler acmıdır. Kubbelerinin kur
şwılan tamamen çalınmıttır. 

Bamamm kubbelerinde ve u.
çaklannd& boylan 7 - 8 metreyi 
&f&D elyandoz ve akuya a~Ja. 
n yetfşmlttlr. Hamamın UstU 
bir orman halini almı1Jtır. Her 
Kiln yeril ve ecnebi meraklılar 

bu hamamı seyretmek için Koa
ka raddesini dolduruyorlar. Ala
kadarların nazarı dikkatini ccl
bederb:. 

Kurşun Mühürsüz Teneke ve 

Bu paraların balii olduğu miktar 
hakkında alakadarlar pek kelum 
davranmakta ise de, Borsa işleri 
ile meşgul olanlar arasında Mer
kez Bankasına makbuz mukabili 
para tevdi edenlerin üç bin kişi
den ve teslim edilen para yeku
nunun da altı yüz yetmiş küsur 
bin lngiliz lirasından ibaret bu

Düğme, tela, astar vesaire gibi 
terzilik levazımatının da yava~ 
yava§ ortıı.dan kaldırılarak fiyat· 
IMının arttırıldığını ve bilhassa ıı· 
lclade t~laların son günlerde yüı 
altmış kuru§a çıkarıldığını görerı 
istanbul terzilerinin cemiyetlerine 
müracaatla şikayette ve bu hu· 
susta tedbir alınması talebinde 
bulundukları öğrenilmiştir. 

1 

Damacana· ile Su Satışı Çoğaldı 

Seyahat Uc re ti lunduğu söylenmektedir. 

Haftamn ihracatı 
Son haf tanın ihracatı dün ak

§ama kadar 1 1 34 ton miktarında Kösele ithali Devlet Demiryolları 
Muallim Tenzifatını 

Kaldırmış 
<Devlet Demiryolları ıimdiye 

kadar muallim ve talebeler için 
tenzilatlı bilet verirdi. Son gün
lerde muallimlerin bu fırsattan is

tifade etmelerini her nedense çok 
görüp lağvetmi~lerdir. Şu halde 
kırk sekiz lira •maa, alan on se
nelik bir muallim, ailesini iÖr
mek üzere seyahat yapmaktan 
mahrum edilmiıtir. Halbuki bu 
tenz.ilat yalnız tatile mahsus ol
duğu halde muallimlerin İstifa

Bazı ıucuların, Büyük ve Kü
çük Çamlıca ile Tomruk memba
larından gayri y~rlerden tedarik 
ettikleri suları kurıun mühürsüz 
teneke ve damacanalarla sat
makta ve halkı aldatmakta ol
duklarını haber alan Üıküd,u 
kaymakamlığı, su arabalarının 
poliı nokta ve devriye memurla
rı tarafından, raatgelindiği yer
lerde muayeneti ile kurtun mü
hürsüz su taııyanların cezalandı
rılması lüzumunu emniyet amir
liğine bildirmiıtir. 

dai ıeklile devam ettiği müddet
çe, hileli ısu içmekten kurtulama
yız. Belediyenin su memurlarına 
su mühürleri kırkar para muka
bilinde satılmaktadır. Su me
murlarından sucular tarafından 
alınan mühürler, istenildiği da
macanaya yapı~tırılmaktadır. 

Çırçır, Hünkar ve bu sular 

kadar iyi cinsteki suların mühür
leri pekala terkos suyu dolu bir 
damacayana yapıştırılabilir. Be

lediye, su sahiplerini, bu mühür

lerden ba~ka kendileri tarafından 
hazırlanmı,, ikinci bir mühür 
kullanmağa mecbur tutarsa hileli 
su satışı önlenebilir.) 

ve 642, 3 7 2 lira kıymetindedir. Mısıra sipariş edılen ağır deri
İhracat yapılan memleketlerin I !erle köselelerin bir kısmı gelmiş 
başında Romanya ve Macaristan 1 ve gümrükten çıkarılmı~tır. Di· 
gelmektedir. Romanyaya: Zey- ı ğer kısmın bu hafta içinde gelme· 
tınyağı, pamuk, yapak, tiftik. , ai beklenmektedir. 

Hileli su eatııı hakkında Sucu
lar Cemiyeti reisi ayukat izzet, 
ıunlan söylemektedir: 

c- Ko~troller bugünkü ipti-

Kumaş Fiyatları 
desi pek çok oluyordu. On liraya Son hafta içinde Anadoludan 
azimet avdet bilet alırken timdi gelen taleplerin artması üzerine 
yirmi liraya almak lazım geliyor. elbiselik kumaşların fiyatı artmıt
Yalnız muallimlerin tenzilat fır- tır. Toptan satışlarda bir hafta 
satlarından istifadesi acaba neden evvelkine nazaran yüzde on fiyat 
çok görülmüg? Muallimlerin ne yükscligi olmu17tur. Manifatura 
miktar maat aldıkları malumdur. için tesbit edilmekte olan azami 
Üç senede maaıına üç lira zam- kar niıbetleri henüz kararlııttırıl 
medılen muallimler de tenzilat- mamıt olduğu için yükscliı kartı· 
tan iıtifade etmelidir.> • unda hiçbir 17ey yapılamamakta-

Dumlupınar Vapurunda 
Kaza 

Dumlupınar vapurundan arpa yük· 
!emekte olan Deniz Kaptan isminde
ki motörUn tayfası Ziya bacatmı ha
lata kaptmnıf ve dizkapatı kırıl

dığından baygın bir halde has
taneye kaldırılmıftır. 

Kaçak Eşya 
Taşkasapta oturan Mehmet, Klmll 

ve Halll isminde Uç karde' Kapalı
çar9ıda dol141ırken şUphe Uzerine ya
kalanmı9 ve ellerindeki bavulda ka
çak ipekli eşya bulunmuştur. 

dır. 370 _ 400 kuru~luk kuma§
ların yiikaek kaliteler gibi o fiyat· 
la ıatıldıiı görülmektedir. 

--o-

Kadm Çorapları 
Gemlik fabrikasının suni ipek

leri ile ince ve zarif kadın çorap
ları meydana geltrilebileceği ıon 
yapılan tecrübelerle kati olarak 
anla;ıılmı,tır. Çorap fabrikatörle
ri işllyecekleri ipek miktarlarını 
aralarında tesbit ederek liste ha
linde miİli sanayi birliğine bildir
mil,erdir. İpekler rıelince, faali 
yete geçilecek ve bu suretle ta
ma;;,ile yerli olarak meydana ge
tirilecek çoraplar piyasaya veri-

lecektir. 

Bizans Eserleri 

Ayasofyada Bir Çini 
Müzesi Açılacak 

Maarif Vekaleti İstanbul Asa
rıatika müzesine bağlı olan tarihi 
türbelerin muhafazasını T opkapı 
ııarayı müzesine devretmiştir. Çi
nileri, mimarisi itibarile yüksek 
kıymet taşıyan bu türbelerin birer 
müze halinde açılması da esaa iti-

Maarif Vekaleti, Ayasofya barile kabul edilmiştir. Bakım
müzesinin methalinde, müze ida- sızlıktan bazı türbelerdeki kıy
resi için yeni bir daire yaptırmış- metli seccadelerin ve puşidelerin 
tır. Müza idaresi üç sene evvel mahvolduğu anlaşılmı~tır. Sultan
mabedin önündeki hahiyatta selimde Şehzadeler türbeıindeki 
meydana çıkan Bizans eserlerini kıymetli Selçuk seccadeleri ba
müz~nin bahçesinde tasnif etmiş- 'ı kımsızlıktan renkli bir toz haline 
tir. Asarıatika müzesinin önünde- gelmi~ ve seccadeler kürekle top
ki sütun, heykel ve lahit gibi Bi- lanmı§ ve bir kö~eye yığılmıştır. 
zans eserleri de buraya nakledi- Maarif Vekaleti kıymetli secca
lecekti. Bunların nakillerini ko- deleri bu hale getirenler hakkın
laylaıtırmak için bir dekovil hat- da tahkikat yapmıya lüzum gör
tı tesisi de kararlaıtırılmııtı. Bu müştür. 
iş için kafi tahsisat bulunmadığın- Ayaaofya avlusundaki yüksek 
dan bu senelik tehir olunmuıtur. ayarda çinilerle süslü olan Mimar 

-o--- Sinanın yapıaından iki türbenin 

Rumen Garsonu 
,Galata yolcu salonu lokanta

ıındaki yabancı garsonların itle· 
rine nihayet verilmiştir. Fakat, 
İstanbul Garsonlar Cemiyeti, bu· 
nu kafi görmemekte ve kendile
rine birer mütehasısıs süsü verile
rek vazifelerinde bırakılmış olan 
tef dö garsonla aıçıbaşının da 

!§ten ç~.karılmaaını ısrarla İste

mektedirler. 

yakında müze halinde açılmasına 
çalııılmaktadır. Tahsisat olmdığı 
için diğerlerini açmıya şimdilik 
imkan iÖrülmemektedir. 

----oı----

Kısa Haberler: 
VARIDA:r MEMURLARI 

Kartal varidat memuru Ab
dullah Tüzün Kadıköy varidat 
idaresine, onun yerine de Sarıyer 
varidat memuru Mümtaz Güven
dik terfian tayin edilmiıtir. 

G'ONCN PORTRESi 

Romanya Ana' Kraliçesi Helen 

KARTALDA YATI MEKTEBİ 
Kartalın Rahmanlar mevkiin

de 2-4 dönümden fazla arazisi o
lan ve mektebe elveriıli bulunan 
8 numaralı kö§kün, ıahiplerinden 
satın alınarak yatı mektebi ola
caiı haber alınmııtır. 

Ve bir baloda tanıttıfı Madam 
Lupesku ile birlikle memleketini, 
veliahtlık hakkını terkettı, lta.ıyaya 

KARTALDA HIRSIZ 

Sabık kral İkinci Karo!, Umumt 
Harp bittikten sonra Yunan pren
seslerinden Helcn'le evlendi. Ondan 
bir erkek çocuğu oldu.: Yeni kral. • gıltı, ırnanoda bir köşke yerleşti. 

Pendikte istasyon kartıaındaki 
bakkal Muradın dükkanına rıece 
camı kırmak suretile hırsız gir
mif, çekmecede mevcut para ile 
bir takım eşyaları çalarak sıvıı
mııtır. Bu meçhul hırsızın kim ol
duğunu zabıta tahkik etmektedir. 

Gazi Terbiye EnstitUsU 
lmtihanmı Kazananlar 
Gazi Terbiye Enıtitüsü müsa• 

baka imtihanı neticelenmi~tir· 
Şehrimiden muvaffak olanlar 
§unlardır: 

Ayıe Şilili, Hııyriye Me.riç. 
Halim Y~ğcıoğlu, Zeki Çakır. 
Kamıran Özbek, Meziyet Boz· 
kurt, Hüseyin Sumar, Bedri Ala· 
can, Hlltlan Doğan türkçe edebi· 
yat ıubesine; Nuri Günay, Haııan 
Aydın, Hasan Poyrazlı tarih, cog
rafya şubeısine; Nevin Berkol ri
yaziye §Ubesine: Şerif Ayral, İb· 
rahim Seleti, Hadiye Sone!, Hay
rünniıa T erca, F chmi Akın, Su· 
zan Aykut, Nazire Tüzün, beden 
terbiyesi şub~sine: Emin Gözen. 
Mahmudiye Şensea tabiiye §ube
sine 

-o-

Kadıköy Telefonu 
Kadıköy otomatik telefon ıan· 

tralinin tevsii için vilayet idare 
heyeti tarafından istimlakine ka
rar verilen Osmanağa mahallesi· 
nin Kuıdili caddesindeki evler 
birkaç rıüne kadar yıkılacak ve 
in§aata hemen başlanılacaktır. 

Farkında mısınız 'l 

M iişkül bir yolda gözünüzü 
dört açmış giderken dü!

mezsiniz. Düz yolda aklınız 
havada giderken düşmek ih
timaliniz daha fazladır. 

•• B azılarımız Fransız mua
şeret usulUnün el öpme 

şeklini ifrata vardırıyorlar. 
Bir defa genç kızın eli öpül
mez. sonra sokakta hiçbir 
kadının eli öpi.ilmez. 

•• S elAm tabirleriıııizde hala 
ittifak yoktur. Askerlik 

yoluyla gittikçe gün aydın, 
merhaba ve sağ ol üzerinde 
birleşiliyor ki, üçü de yerinde 
tabirlerdir. 

Prenses Helen, izdivaç hayatında 
hiç mesut olamamıftı. Buna, biraz 
da kendisi sebep !dl. Zira, bir çok 
kraliçeler, prensesler gibi siyulyat
la uğraşmıya hevesleniyor, memle
ketin dahlll ve harici işlerinde mU
esair olmıya çalışıyordu. 

Prense.s Helen. Kral Ferdlnand 
ö!Unce Romanya <Saltanat nalbesl> 
oldu. Fakat bu, memleketin inki
şafı bakımından kAfl görUlmedl. 
Transilvanyadan Besarabyaya ka
dar biltUn Romanyalılar başlarında, 
aklı başında bir kral görmek isti
yorlardı. 

CAMLA YARALANDI 
Eminönünde beş yaşında Meh- 1 

metle sekiz yaıında Cemile oy
narlarken Cemilenin havaya attı-
ğı cam parçası düşerek Mchme
din yaralanmasına sebep olmut-

TAKViM 
1 

Karol ne evlenir evlenmez bu aa
hada faaliyete başladı. Kadınların 

siyasete karı11malarını bir tUrlU 
hazmedemiycn Karo!, onunla bu 
huısusta bir çok defalar çekl9tl. Şa
hııs ve hayır meselelerlle uğraşmıya 
daha ziyade aldı eren kraliçe Hele
nin, milletin ve devletin multaddes 
mukadderatı ile al!kadar olmruıını 

istemiyordu. Siyasetle uğraşmaktan 
bir tUrlU vazgeçmek lstemlyen ka
rısından bu sebeple ayrıldı. 

Yeni 

Karo!, nılllctin arzuslle memleke· 
liııe döndU. Krallık tacını giydi. 
Prenses Helen memleket haricine 
çıkmak mecburiyetinde kaldı. o 

ı 
zamnııcianbcri Belgratta, Sırp ana 
kraliçesi olan hemşiresinin yanında 
ikamet ediyordu. 

~ Babasından a:ı-Tılan yeni kralın 
ilk işi, hususi bir tayyare gönderip 

Romanya Ana Kraliçesi anasını yanına getirtmek olınuştur. 
Helen F. s. 

tur. 

TUNA VAPURU 

Karadenizdc Podima mevkiin 
de karaya oturan l'v1acar vapuru 
Tunanın parçalanarak çıkartılma
sı kararlaşmıştır. 

KOLUNDAN YARALANDI 
Göztepede Nimet isminde bir 

çocuk, ııv tüfeğile oynıyan Mus
tafa tarafından kolundan yara-

\.,------------------------------~----------" •lanmıştır. 
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Vaziyet 
SiY ASI w ASKERl

oınanyad~ 

ükun ve 

evekkülbaşlıyor 
Antonescu, Rumen halkının 
eti ruhiyesini iyi anlamış bir 
~tör vaziyetinde her gün ye
bır emir çıkararak memleketi 
~e~e uğraşıyor. Dün de söy-
ığınıiz vechile, Kral Carol'ün 
• edilmeaile ahalideki taıkın
•zalmııtır. Sanki T ranailvan• 
; ve Dobrucayı işgal edenlere 

• Carol kumanda ediyormuı 
• trene binince iıgal de dura
nııı gibi halka bir tevekkül 
•ülulnet ıelmiıtir. 

Kral Carol yola çıkarken Ru· 
n hükumetinden ömrü olduk
.kendisine senevi 20.000 in
~. lirası verilmesini istemiı. 

urnct bu telkifi kabul ede
ilk seneliği sabık kralın eli

çek olarak vermiş. Transil
Y• ve Dobruca hudutların• k Macar ve Bulgar kıtaları gi
/-~· ?ütün mesuliyetin atfe
~aı hır krala böyle yüklü bir 

, ıaat veren General Antones
-~~n bugün Romanyada İşgal 
ıgı hakiki diktatörlük mevkii 

daha anlaşılmış oluyor, • ltalyaya 

Reuter ajanıının Kahiıe mu
hirinin siyaıi mahfillerden öğ
ndiğine nazaran, yakında Al· 
n mütareke komiıyonuna 

1 
nıup bir murahhas Suriye ye 

w ccekmiı. Bu murahhaa, 28 
•.tostanberi Beyrutta bulu· 

n ltalyan mütareke komisyo· 
nun arzularını yerine getirmek 
ere c;alı§acakmı§. 
Salahiyettar kaynaklardan bu 
lt Uata alınan diğer haberlere 
ılırsa, bu sıra Almanlarla 

lYanların gayreti, Suriyedeki 
•naız kıtaatına ait tank, top 
diğer harp malzemesinin or

dan kaldırılmasıdır. Bu ıuret· 
.. •iliahaız bırakılacak kıtaların 
Uıtakbel bir İtalyan iıgaline 
rıı rnüdafaa imkanlarından 
•hrum bırakılması düşünül
ektedir. Fakat Akdenizin ıark 
d 8~rbına İngiliz !il~su ha~~m 
. Uguna göre. bu gıbı te~ebbus• 

M4UC !SU 

OünkU Maskespor - Beşiktaş maçından güzel bir enstantane ve her iki takım bir arada 

Lik Maçları Hazırlığı 
Ankaranın Maske Sporunu 
Beşiktaş 4 - 3 Yenebildi 

22 EylQlde başlıyacak lik maçları· 
na hazırlık olmak üzere birinci kU
me k!Upleri dUn muhtelif sahalarda 
hususi karşılaşmalar yapmışlardır 

Be.ı,iktaş stadında Beşiktaş birinci 
takımı, Ankaranın Maskesporlle yap 
tığı m~ı güçlükle 4 - 3 kazanabil-· 
miş, Vefalılar Bcykozda, Bcykozlo, 
Galataııaraylılar Feriköy sahasında 
Ferikby Şişli ile, Fcnerbahçeliler de 
kendi stadlannda A ve B takımları 

halinde oynamışlardır. 

Beşiktaş w Maske Spor 
B~iktaşın Ankaralılal'la yapaca· 

ğz maç, iki hafta sonra Fenerbahçe 
karşısına çıkaracağı kadroyu mey
dana koymak bakımından mlihlnıdl. 
Bu ehemmiyettir ki, sahaya oldukça 
kalabalık seyirci toplamıştı. Saat 4 

te başlıyacnğı il~ edilen müsabaka, 
ancak beşi on gcçe başlıyabildi. Ve 
evvelce eski mUdafi HUsnü hakem 
olarak UAn olunduğu halde her ne· 
dense bugune kadar futbol sahasın
da hakem olarak hiç gönned~mlz 
S\Ueymanlyeli BU!end ortaya çıktı. 

Müsabakanın tafsilatına geçmeden 
evvel kaydedelim iti, hakem sahada 
acınacak bir halde idi. Ve diln bıı hu
susta yazdığımız yazıya · daha ilk 
gllnden hak \'erdirmiş oldu. 

Her iki takım snhada karşıhklr o
larak .şu kadrolarla yer aldılar: 

Diler Maçlar 

G. Saray 11 • F. Köy 3 
Beykoz 4 - Vefa 3 
G. Spor 3 w Şişli 1 
Pera 2 - Kurlu. 1 

ruşla kaydetti ve vaziyet 3 - 2 oldu. 
Oyun Beı;ıiktaşın blribirini takip 

eden hUcumları arasında geçerken, 
Ant bir Ankara hUcumu favulle dur
duruldu. Ve frikikten yapılan golle 
oyun tekrar berabere vaziyete girdi. 
Bundan sonra son dakikaya kadar 
beraberlik devam etti. 

Artık herkeste müsabakanın bu 
netice ile sona ereceği kanaat halin
de iken dördUncU Beşiktaş golU ol· 
du ve top ortaya gelmeden oyun da 
• - 3 Beşiktaşın galibiyeti ile neti
celendi. 

Beşikta~ takımı, dUn iyi bir oyun 
oynayamadı. Kaleci çok fena, müda
faa, muavin hiç yok denecek bir va
ziyette idi. HUcum hattında İbre.hım 
ve Hakkı yine en iyileri; Şeref' mll
essir değil, Tarık daha çok acemi ; 
diğerleri zayıftı. 

Ankara takımı tel<nlkte pek ne~i 
olmamakla beraber canlı bir takun 
olduğunu gösterdi. M. Kemal 

Galata Spor - Şişli 
DUn sabah Şeref stadında dört 

k!Up arasında yapılan turnuvanın ilk 
lrnrşılaşmasında Galataspor, Ş!~lly! 
3 - ı mağlCıp etmiştir. 

Pera w Kurtuluş 
Pera ile Kurtuluş aruındakl mü

sabaka da çok tatsız geçmi!) ve ne
ticede Pera, Kurtuluşa 2 - 1 galip 
gelmiştir. 

Galatasaray w Feri "töy 
Galatasaray blrlncı futbol takımı· 

nın Ferlköy sahBSinda, Ferlköy Şişli 
takımı ile yaptığı ekzerl!llz maçında 
birinci devre 3 - 2 Galatasaray lehine 
bitmiş. ıklncl devrede ~ekiz gol daha 
kaydeden Galata.cıaraylılar sahadan 
11 • 3 gallp çıkmışlardır. 

Beykoz - Vefa 
Dlln. Beykoz sahasında Beykozla 

Vefa arasuıda oynanan oyun çok 
zevkli geçmiş ve birinci devrede 1-1 
berabere nlhayetıendlktc.."\ sonra, i· 
kinci dc..,Tede Beykozun yaptığı üç 
gole Vefalılar iki goile mukabele e· 
debilm!şler ve maç ta 4 - 3 Beyko
zun gallblyetl ile nı:ttcelenmlştlr. 

1 HlkMl'I [iiJ"a 
Bir Bekleme Yerinde 

Bir hayli zaman evveldi, he- benziyen birisi ıeliyordu. cHer 
nüz çok gençtim. Bir akşam hava halde odur! :t diye mırıldandım . 
yağmurlu idi ; buna rağmen şim- Boyu, bosu. yürüyüıü tıpkı o .. 
di adını hatırlıyamadığım sevimli Fakat az sonra. yanıma yaklaşın
bir kızla randevum vardı. Buna ca bunun ihtiyar ve çirkin bir ka
bcnzer herkesin randevuları ol- dın olduğunu gördüm. 
muştur, fakat o yağmurlu akıa- Ben artık, bir belkeyişin, insa
ının nedense hala bütü(j sahnele- nın içine doldurduğu sıkıntıyı a
rini unutamadım. zaltınak için, kendi kendimle 

Eylulün yarı acrin, yarı ılık bir 1 meşgul olmağa, acaip düşünce
akşamı .. Yağmur durmak dinlen- !erle kafamı doldurmağa başla
mck bilmeden boyuna yağıyor- mıştım. Gözlerim artık, ıslak bir 
du. Bununla beraber. havada hiı.- takım hayaletlerin acele acele ge
li yazın sıcak gevşekliği duyulur lip geçil~crinden başka bir ıey 
gibi oluyordu. Bir vapur iskele- görmüyordu. Bu.rnumda nemli 
sinde buluşacaktık; ben ondan bir şemsiye ve ıslak elbise koku· 
evvel gelmiştim. Bekleme ycrın in sundan doğan tahammül edilmez 
hafif ışığı ortalığı hüzünlü bir loı- bir his vardı . 
luğa gömmüt gibi idi. Her gelen Ara sıra, kulağıma vapur du
hemen temaiyesini açıp zemine dükleri, küçük bir çocuğun hay
• ıulan boşalım diye • amut bir kırışı, bir ihtiyar kadının kestane
ıekilde dikiyordu. ci ile kavgası aksediyor, fakat 

Bt;kleme yerinin bir köşeainde bütün bunlar, beni dışımdaki va
bir Üniversiteli her yeni geleni kalara çekemiyordu. 
bariz bir asabiyetle sifzüyordu. Aradan yine bir müddet geç
Kapının karşı tarafında Anadolu. ti. Kapıya doğru gitmi§tİm. ffü 
da turne temsiller veren tiyatro· kadın: cPardon l:t diyerek gir
lardan birinin tanınmı~ bir artisti mek istedi, çekildim. Ve yeni ge
i~i yaşlı, boyalı kadınla sıkı fıkı l leni gözlerimle takip ettim. Tam 
bır §eyler konuşuyordu. Bana ge· elektriğin altına oturdu: genç, 
lince mütemadiyen aalonu arşınlı- çok güzel ve cana yakın bir aarı· 
yordum. Gözlerim, yağmurun in- şındı. Karşısına geçip ona bak
ce dokuması arasında beklediği- mıya başladım. Onun da bakışla· 
mi aramakla meşguldü. Saat sekiz rı, bir lahza üzerimde durdu; 
buçukta buluaşcaktık. Halbuki sonra sükunetle bafka t11rafa çev
dokuza çeyrek vardı. Bir ara içe- rildi. Üstünde. vücudünün bütün 
ri güzel genç hır kız girdi. Arka- i nhinalarını meydana çıkaran bir 
sından da bir ihtiyar.. Adamın mu; amba vardı. Kımıldadıkça 
haline bakılırsa kızı takip ettiği hatları göze çarpıyordu, 
anlaşılıyordu. ı Çantasını açarak içindeki bo· 

Genç kız gelip arkasını bana zuklukları büyük bir dikkatle 
dönerek yanıbaıımda durdu. U- saymağa boşladı. Gözlerimi on• 
zun boyluydu, sırtında mavi bfr dan ayıramıyordum. Bir ara du
palto vardı. Her nedense dikka- daklarını kımıldattı, bir ııeyler 
tim onlara çevrilmişti. Vakit git- mırıldanıyor gihi idi. Sonra anıı· 
tikçe ilerliyordu; nihayet vapur zın bakışlarını üzerime dikti, göz· 
saati geldi. Genç kız çalak bir ha· !erimi kırpmadan biikıyordum. 
reketle davranarak koıtu; para- Asabi bir hali vardı; bu aubiyet
sınn güvenerek pc~:ni bırakmayan le daha çok cana yalcın oluyordu. 
ıhtiyar zampara da arkasından Hala, onun o zamanki hırçınlı-
seğirtti. ğını bütün teferrüatile hatırlıyo-

Saat dokuzu vurmuştu . cArtık rum. Birden bakıııları ıertleıti, ve 
gelmiyecek l> dedim. Böyleyken, sol elinin eldivenini ıüratle çı
oradan bir türlü ayrılamıyordum. kardı. Ben bu hareketine dikkat 
Bu yağmurlu ve h\izijnlü ak~amın ederken parmağındaki halka gö
içinde insanların hali bana doku- zümc ilişti. G ülümsedim. Bu ha
nuyor ve gidemiyordum. Bu 111- rcketi ile şunu demek istiyordu: 
rada küçiik bir kalabalık 11on Ada - Görüyorsunuz ya, başkası
vapuruna yeti,mek için ko§uştu- na aidim .• lararınız beyhude. 
lar. Onun bu ıamimi ve ıirin ihta• 

O esnada, uzaktan sevgilime rı bana o kadar dokundu, ki .. 
gözlerimi hemen baılca tarafa çe
virdim. Tam bu sıradaydı, ki ar· 
kadan birisi kolumu tuttu, dön-

rın fiilen neticelendirilmesi ta· 
ltile pek müıküldür. lıgal e· 
lllelc iıtenen herhangi bir lu· 

Betflktu,: bmall - Ya,;uz, En'\·er -
Memduh, Ham, HOMıyln - Sabahat
tin, Hakkı, Orhan, Şeref. Tarık. 

Masketıpor: Hıfzı - NfıCdet, İbra

him - 1bmhlm, Reşat, Musa - Mus
tafa, Ahmet, Celal, Adem, Ömer. HER TELDEN miye vakit kalmadan beklediği

min seıi kulaiıma geldi: 
-- Bonsuar canım, ıörüyor 

musun hava ne fena} Ya asker ihraç edilmedikçe o· 
~ın tamamile elde edilmesi 
Urnkün olmadığa müteaddit 
rübelerle malum olmuıtur. • rnerikan Muhriplerine 

gilizler Girdi 
Amerikanın İngiltereye sattı

. elli rnuhripten, ismi gizlenen 
ır limana gelen birkaçını İngi

Oyuna B9.91ktaşlılar başladı ve der
hal oyunda bir hakimiyet tesls etti
ler. Fakat Ankarahlann çok canlı o
yunu gol kaydına m&nl oldu, Birkaç 
dakika sonra Ankaralıların da açıl
dığını ve muntazam paslarla Beşijc
taş kalesine indiklerini gördük. Ni
tekim dördUncU dakikada soldan a· 
çılan bir hllcumda top ortaya geldi, 
kargaşalık a r a s ı n d a Beşiktaş 
ağlarına takıldı. Bu gol, Beşlktaşlı
larucanlandırır gibi oldu. Fakat Be· 
şlktaş hücum hattında başta Şeref 
olmak üzere fantezi futbol merakı 
bUtUn hUcumlan semeresiz bırak

tı. Devre Beşiktqm kaçırdığı 
müteaddit gol fınıatlan ara.cıında 

1-8 Ankaralıların galibiyeti ile bitti. 

ikinci Devre 

bahriyelileri teslim almışlar 
~ ilk talimlerini yapmıılardır. 
.~a_n tahtelbahirleri Amerikan 
"lltıplerinin teslim olunacağı 

manian öğrenmek emrini al
ııltrdı. ilk partinin İngiliz bah
rı~ -·~~ri tarafından tesellüm e· 

1aı ve yola çıktığı Londra- İkinci devrede Beşıktaşlılar takım· lb aelcrı telgraflarla dünyaya larında tadilat yaptılar. Sakatlana
a. er verildiğine bakılırsa, rak çıkan Orhanm yerine merkez 
tıhriplerin yerlerini Almanla· muhacime İbrahim. kaleye de Çof'a· 
~k keıfedememİf olduklarına linoıı alınmıştı. Bu deYre daha ziya-
\l rnetmek icap eder. de Beşikta.şın hakimiyeti altında geç 

• tl. Fakat milda!aanın ve muavin 

ovyetler Mı'hver"" ·ııerle hattınm bozuk oyunu. hatta. yok de-
' necek hali Bcşlkt8J1ın maçı çok güç-

• 1 lUkle kazanmasına sebep oldu. 
ır eşmek Niyetinde Değil Dördüncü dakikada bir hUcumda, 

İbrahim bir köşe vunıfu ile beraber
. !• .. ajansı, bir Japon gazete- llğl temin eden Beşiktaş go!UnU yap 
~ın Yaydığı mühim bir haberi tı. Bunu Şerefin yaptığı ikinci gol t' anlarnaktadır. Japon gazete- takip etti. 

t' I Sovyetler Birliğinin Alman, Ankaralılar beraberliğe ulqmak 
:l Yan ve Japonlar arasındaki için tekrar canlandılar ve bir hU-

a.ırnaya dahil olmak üzere cumda Beşiktaş kalecisile mlidafile-
0•kovadaki Alman sefirile Sta- rin hatasından istlf'ade ederek ikin
~ arasında temaslar yapıldığı· el beraberlik gollerini de yapmıya 
Ya~rnıştı. muvaffak oldular. Fakat çok geçme-
l" asa · S l l den lbrahiın, bu bı-raberliğl bozan u-a aJansı, ta ine Alman-

c ~n Moskova elc;iıi Fon Şü- çUncU Beşiktaş go!UnU gtızel bir vu-
noero ' 

1 d .. ~rasınaa son artı ay zar-
~ a hıçbir görüşme yapılma· edilmiılerdir. Ne gariptir ki, 
ilnı Ve So ti B· ı ·~ · . G 1 .r. l" v· h t:·· ih . vye er ır ıgının enera 1 .... ame ın, ıc y nu-
. Vercıler arasındaki antiko- kumetinin teessüsüne ve Al· 
ıntern k ·ı k . d ihv . pa tın ı gası şartlle manlarla mütare cnı - imza e il- ı 

•kk ercılerle beraber olacağı mesine yardım edenlerin başın
uw ındaki haberin uydurma ol- da ıdi. 

iUnu resmen bildirmiştir. Zahir, mütareke imzalatmak 
· • ve Petain hükumetinin teessüsü-

eneral Gameiin nü temin etmek gibi vazifeleri
ni tamam ettiği için artık vücu-

evk if Ed'I · düne lüzum kalmamış !. . 
--... 1 mış Bu tevkifler, Alman ajansı-

F' nın bildirdiği şekilde tahakkuk 
· ransada meııul aramak der- ederse. bir aydanberi Vichy zİ· 
~n~ekrar tepmiıtir. D. N. B. a - mamdaranının ağızlarında geve· 
•nt~nıG istihbarına nazaran, lenip duran Fransız Divanı Ali· 

· eneral Gamelin olmak ainin yakında faaliyete ba•la-
J:ere eski F B k 11 ,, ırıden R ransız aşve i e- maın Vf'. mt'!mleketi müdafaa et-

eynaud ve Dalndier 1 mek isteyederin memleketi ve-
evlet irin t hl 'k l 1 1 • Qı~ .. e ı e i şahıs ar renler tarafından cezalandırıl· 

•nında addolunarak tevkif maaı muhtemeldir. 

Ben Bunu vapamam ım Dolıtor Diyor ki: 
Geçenlerde Amerikada büyük 1 • ~ 1 ~ ı l ı 1 

bir .kadın ~lübü bir müsamere! ı A6ııııl SITMALILAR 
tertıp etmış. Buna her kadının 

Nakleden ı F. B. 

lzmirdeki Güreş 
Birincilikleri 

me§hur bir Amerika kitabın.o Bagtlnldl Program 
unvanını temail edecek bir hal ve 7.30 Program 
kıyafette gelmesi lazım imiş. Bu- 7.35 Hafif musiki CPI.) 

nu en iyi yapan kadına büyük 8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını, yemek listesi 

bir mükafat vadolunmuf. 8.20 Hafif musiki devamı 
Kadınlardan çoğu türlü türlü 12.30 Program 

külfetlere girerek meşhur kitap 12.35 Muhtelıf şarkılar 

iıimlerini kıyafetlerile ve hallari· 12.50 Ajans haberleri 
le temıil etmiıler. ihtiyar bir ka· 13.05 Muhtelif .şarkılar deYamı 

dın müıamercye her günkü kıya-
13.20 Müzik karışık program 
18.00 Program 

lfeti ile gelmiı. Yalnız göğıiine 18.05 Hafif şarkı \'e sololar 
m~hur beşizlerin bir resmini i- 18.40 Radyo caz orkestrası 
liştirmiı. Bu kıyafetin ne demek 19.10 Fat1ıl heyeti 
olduğuna herkes merak etmiş. 19.45 Ajans haberler! 
Fakat kimıe bilmecenin hallini 20.00 !\föşterek .şarkılar 
bulamamış. Nihayet pek a~ıkgöz 20,30 Konutma (GUnlln meııeleleri) 
biri işin içinde~ çıkmıı. ihtiyar 20.45 Dinleyici istekleri 
kadın meğer mcthur romancı 21.10 Müzik 
Sindair Levis'in fU adlı kitabenı 21.30 Radyo gazetesi 
temsil ediyormuı: 

1

21.45 Radyo orkestrası 
Ben bunu yapamam. 22.30 Ajan! haberleri 
ihtiyar kadın bu ince buluıile 22.45 Dans mtızltl (Pi. ) 

birinci mükafatı kazanmıştır. i 23.30 Kapan14 

8 u L M 

SOLDAN SAGA: 

1 _ tyilğlnden minnet bekllyen, 1 

2 _ Bir sebze. 3 - Beyaz • Kılı!ın , 
Ustu. 4 _ Bazı hayvanların kundu- , 
rası _ Yeme lletl • Pek ihtiyar. 5 -
Başı kesilmiş Ru11 imparatoru - Bir • 
nevi hamur işi - Paranın yarm. 6 - ' 
Yavuz • Paha. 7 - Toprak ve yap· • 
rakta bulunur • Yer - Su. 8 - Açık- , 
lık yer • zarf • Bir ııoru. 9 - Kışın 
sonu _ Uzak ı.-rett. 10 - Şarkta bir 
,ehrimtz. ıı _ İyice mağlOp eden. • 

YUKARDA.~ AŞA.GIYA: 

A c A 

1 - Şirin. 2 - Çok soğuk. 3 - ı ı 
Akıllı ve akılsızların hafı - Bir eda- Laf; Ay. 5 - Ekin; KaU. 6 _ Ka
tı~ kısaaı. 4 - Neşeli - .. Bir ağaç - balak. 7 - Asar; Yazı. g _ (Bal 
Bır sayı. 5 - Sanat - SozUnde dur- Ra (Ka) ; Kış (m)As(a) . 9 _ Ab; 
maz - Edat. 6 - BUyUk • Bazı hay- İka; (m) tı. ıo - Bıuıll ; Kotra. ıı
vanlann evi. 7 - ŞikAr - Gençlik • lbale; İnmek. 

Nota. 8 - Bir yarış vasıtaaı - Bir e- YUJtA:l!JA.'J AŞAÖIYA: 
datın kısası - Parlaklık. 9 - Çoğun 

akSi - Kekliğin ba.fı. 10 - lnta mal
zemesinden. 11 - Dizme. 

20 N. 1ı Balmaeanm 1lalll 

SOLDAN SAÖA: 
ı - Abani; Aşure. 2 - Rasim; 

Serin. S - tt; Aba; l'a. 4 - h; 

ı - Arife; Arabi. 2 - Batak; ~a
bah. 3 - As; İka; (Yara) sa; • -
NI (1); Nar; (mend) İl. :'i - lmal; 
I\:Ue. 6 - Babalık. 7 - Asaf; Şaki. 
8 - Şe (eş) ; Kay; On. 9 - Ur; A
ka; Tr.t:. 10 - Rlfat; Zaire. 11 -
l:nll.yt; tel8k. 

lllalaryaya halk arasında «Ate.' 
bastı, sıtma tuttuıo derler. Filhakika 
titreme, hararet ,.e ter bu hastalığı 
göze batar şekilde meydana ~ıkaran 
Ü!:! Mfhadır. Fakat bunlar zahiri 
alA.metlerdlr. Halbuki tehllke daha 
bllytiktiir: Malarya bir taraftan kan
dald kUre~"'·atı hamrayı tatytr eder, 
haııtaya ıntmalı kansızlıklara. ha!! o
lan ölü rengini \·erir; diğer taraftan 
da bilhassa karad~er ve dalak üze
rine tealr ederek 111tmalıyı mukave
metalz bir bale Jlo~·ar. 

Sıtma ile mücadele edlleblllr mi ! 
Medı>niyetin girdiği, çorak toprak
lan l~l~lğl \"e ~ıbhate muzır batak
lıkları kuruttuğu her yerde sıtma

nın rlcat ettiği ~üphealı:dlr. 
Rıtmadan ka.çınılablllr mi'? Dur-

1'1111 auların eathrna petrol dökerek 
ıılvrlalnek ıUrfelerlnl imha etmek, 
get'e clblnllklel'le kendini muhafaza 
etmek , .e billuuıea enelden haftada 
iki ,·eya üç ~n bir gram kinin al
mak gibi ferdi ,.e cem'i tedbirlerle 
sıtmayı önlemek kabildir • 
Sıtma teda\·l edlleblllr mi'! Bana 

da e,·et dlyec·eğlz. Ancak kanaatkir 
olniak, her türlü ifrattan ve her tUr
lU yorpnluktan k~ınmak, asri ta
babetin meydana koyduğu uzun \'e 
dikkatli teda\"lye tahammill dmek 
prttır. Uzun zamandanberl malum 
oldufu Uzere ne şekilde - kaşe veya 
enjeksiyon - almıraa alınsın, kinin 
bu tedavinin esuıdır. De,·amh 
kinin tedavisine malaryanın muka
\'Nnet ettlll enderdir. Bugünkü tıp
ta kinin tedadslne anıenlkli madde
lerle teda\·lyl de tfl17rlk etmektedir
ler. «Hectlne• \'eya cNo,·anıe.ııoben
zob enjeksiyonlarının büJUk te.&lrl 
,·ardır '\'e bu karışık teda\'I bugün en 
IJi ~ olarak görülmektedir. 

HUkflmetlmlzln sivrisineklerle mü
cadele. bataklıkları kurutmak, ııt

malı mmtakalara kinin dağıtmak ıt· 
bl tedbirlerle memlekeUmbJn bliytik 
dertlerinden birini teşkll eden sıtma
yı ~nden güne azalttıtı muhakkak
tır. Fakat sıtmalı mıntakalarda do
laşanların da yukarda söylediğimiz 

gibi haftada iki Uç gün bir gram ki· 
Din almalannm \ 'e sıtmaya yakalan· 
dıklan takdird.> de derhal doktora 

İzmir, 8 {Telefonla) - TUrklye 
serbest gUreş birinciliklerine bugün 
sabahleyin ve oğleden sonra fuarın 
açık hava tiyatrosunda devam edil· 
di. İki gün yapılan mtiaabakalar ne
ticesinde her kllonun birincileri ta
ayyün etmıı:ı oldu. Ve şu dereceler 
alındı: 

56 klloda: Birinci lzmltten Niyazi, 
ikinci Balıkeairden Ahmet, tlçUncU 
lstanbuldan Ahmet. 

61 kiloda : Birinci Kocaellden Nu
ri, ikinci İl!ltanbuldan Halil, UçUncü 
Çorumdan Nlzım. 

66 kiloda: lçelden Yahya, ikinci 
Ankaradan Yqar, üçUncU İstanbul
dan İzzet. 

72 kiloda: Birinci Ankaralı Celll, 
lklncl Kocaelıden Klzım, UçUncU Ba
hkeeirll İbrahim. 

79 kiloda: Birinci lstanbuldan ts
mail, ikinci İzmlrden Muhsin, üçUn
cU Kocaellden Enver. 

87 kiloda: Birinci Çorumdan Meh· 
met All, ikinci lçelden Ahmet, UçUn
cü Kocaellden Ahmet. 
Ağır sıklette: Blrincl lııtanbuldan 

Ahmet, ikinci ~lrden Mehmet, tı
çUncü Çorumdan HU.eyin. 

Umumi tasnifte de latanbul ve Ko
caeli ayni puvanla birinci, İçel ve 
Ankara ikinci. Çorum UçUncU, lzmir
dördUncU, Balıkesir befinci oldu. 

Mllaabakalardan 110nra, Vali, de· 
rece alan gUr8'Çllerin madalyalarını 
bizzat kendisi verdi. 

Akhisarda Tutun Bol 
Akhisar, 8 (A.A.) - TQtUn mah

ııuIU tamamlle toplanmıt bulunmak
tadır. Bu .seneki tUtUn rekoltesi mik· 
tar itibarile 4,5 milyon kilodur ve 
kalite itibarile de fevkalA.de nens
Ur. Kazamızda on bin ailenin geçim 
ve refah vasıtası olan tUtUn zeriya
tının daha ziyade ıslahı, satIJ itle
rinin tanzimi ve müstahsiller ara
sında ltbirliA'i temini makııadile cAk· 
hiaar TiltUr.cUler Birliği> adıyla bir 
birlik kurulmasına karar verllmlf
tır. 

Edirnede Sergi 
müracaat ederek de\amlı tedavi ıör· Edirne, (Hususi) - Halkevi ıser· 
melerlnin, bUkOmetlmldn bu busua- .glııi bUyUk rağbet kazanmıştır. Ser
tald uıücadeleıdne en büytik yardımı gide 77 genç kızın eaerlerl cöaterfl-
tılıflıll eıteNll f8pt er' !''• mektedir. 

FELEK 
- Yazan: B. FELEK 

Sayıklıyorum 
c- Sen aeni bil; aen ıenil 

Sen seni bilmez iıen patlatırlar 
enıenil> 

Mevzun bir tehdit. Anlıyan• 
ıivriıinek ıaz gelir. 

Lakin ben beni naaıl bile
yim? 

- Canım ıen kendini bilmez 
miıin? J 

Bilmem yal Görmedim ki bi· 
leyim. Sen bilir misin? 

Bir ıün Naarettin Hocanın 
oilu: 

- Ben babamın doiduiunu 
bilirim! dedi diye anaaı aövmi 
ye baılamıt. 

Hoca müdahale etmiı: 
- Yahu! Ne dövüyorsun ço

cuğu? 

- Ayol bakıanaf Ben baba
mın doğduiunu bilirim 1 diyor. 

- Oğlan zekidir, belki bilirl 
Dokunma! 

Hocanın oilu kadar zeki ol· 
saydım, belki kendimi bilirdim. 
Her gün görenler ıüphesiz beni 
benden iyi tanırlar. 

Ben kendimi, o da bereket 
aynayil, ıünde iki defa ya gö
rürüm, ya göremem 1 Ve ıörün
ce de aaiımı ıol, solumu sai 
ıörürüm. Bununla insan kendini 
bilebilir mi} 

Kendimizi bununla osrene· 
ceksek vay halimize. T evekkelı 
kendini bilir dediklerimizin ço
iu kendilerini olduklarının ak
sine tanımıyorlar. 

Nicin Müslüman 
' Oldum ? 

(Bafı 1 incide) 

MUsIUman, beş vakit namazım kıl

dıktan sonra başka insanlara karşı 
her tezYirl ve fenalıtı yapmakta ken· 
dini hUr sayan adam değildir. Bı 

nıhl aulhe kavuşabilen kimsedir. 
<Ben bu mA.nada bir MUıılUmanım.ı 

demek benim haddim değildır. Kim 
senin haddi değildir. KalQbelA.da bil 
tün insanlıkla beraber ben de Müs 
llimandım. Cennet kevserini içtim 
l'tlUsIUmanlığın ideal derecesini bir 
an için duydu,m. Fakat sonrl\ hepimi% 
vUcutJerlmlztn iftahlarlle, cemiyet ha 
yatının tUrlU tUrIU mUcadelelerilf 
karfılafınca idealden uzak dUttUk 
Bir dl\zUye ker.dl :-ı~fslmiz?e mUcade 
le etmlye ve ideale yaklqını:ra mec 
buruz. 

- Bence MU81Umanhk, iyi ve ull 
duygulara giden yolda ilerlemiye ça. 
lışmak demektir. Öyle dakikalar o
lur ki, ideale yaklaşırız. Muayyer 
hareketlerimize göre iyi MUslUman 
oluruz. O zaman ruhumuzun yaratı· 
cı kU\'Vetlerle meşru izdivacının ve· 
rebileceği blltUn hazzı duyanz. Ba· 
zan da idealimizden çok uzak dilfe· 
riz. 
Yazımm 11erlevhuı bu bakımdan 

yanllftır: cNlçin MUslUman oldum?> 
değil, cNlçin MUslUman olmıya ça· 
lıtıyorum!> demem ıa.zrmdı. 

Başvekil Ankarada 
Ankara, '8 (A.A.) - Bqvekll Dr. 

Refik Saydam, bugün fehrimlze dön
milş ve istasyonda vekiller, pratl ge
nel sekreteri ve umumi idare heyeti 
azalarlle mebuslar, veklletler mua
teşarları ve umumi mUdürlerile vali 
ve belediye reisi, merkez kumandanı 
ve emniyet mUdilrU tarafından kar
~anıruştır. 

iktisat Vekili Ereglide 
Erejli, (Konya) 8 (A.A.) - lktı· 

sat Vekıli HUsnU Çakır, refakatlerin
de SUmo:: blınk umum mUdUrU oldu· 
tu halde dUn Ereğllye gelmlş, istaa
yonda kaymakam, belediye reiııl, 

parti reiai, memurlar ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından karşılan
nufW"· İktıllat Vekili, Bez fabrika· 
aını sezerek tetkikat yaptıktan son· 
ra belediyeyi ve partiyi ziyaret ey
lem~ ve bu arada alAkadarlardan E
reğlinin iktısad1 vaziyeti etrafında 

izahat almıf, halkın dileklerini clinle
mifUr. 

Köy Müzeleri 
Edirne, (Huııust) - Köylfilerin 

fikri ve içUmal seviyelerini yllkselt
mek ve onlann yurdumuzda yetişen 
zirai mahaUlA.t ve vUcuje getirilen 
sanat eserleri hakkında bilgilerini ve 
bunlar arasında mukayese yapmak 
gibi faydalı bir mak11atla Trakyanın 
bUyük köylerinde tesis edilen köy 
mUzeleıinden dolayı Maarif Vekllll
tı tefekkUrlerinl alA.kadarlam bUdlr
mlfUr. 

Konyada Hava Kurumu 
Konya, 8 (A.A.) - VilA.yeUmlz i · 

çinde Türk Hava Kurumuna aza ya
zılan vatandafların sayw 10 IU1 
JNlmQftur. 
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AnUkomintern ı 
Paktın ilga Edileceği 

Haberi Doğru 
Değilmiş 

Moskova, 8 (A.A.) - Tass 
ajansı bildiriyor: 

Hoşi Japon gazetesi, Sovyet
ler Birliği ile Almanya, ltalya ve 
Japonya arasında bir anlaşma 

I akdi ve antikomintern paktın il
gası hakkında, Ağustos ayı ııon· 
larında Stalin ile Alman elçisi 
Kont V,on Der Schulenburg ara
sında guya bir göriişme vukua 

Eski Fransız Başvekili geldiğini bildiren bir haber neş· 
Daladier retmiştir. 

Daıadl.r BI a d T ass ajansı. Hoşi gazetesinin • ,. a 1 bu rabe~inin baş~.an~.aşa uy~u.r-
98 General Oamelln ma oldugunu, çunku, Stalı~ın 

Kont Von Der Schulenburg ıle 

Tevkil Edildiler 
Cenevre, 8 (A.A.) - D. N. B. 

Vichy'den bildirildi$ine göre sabık 
Fransız Başvekillerinden Daladier, 
ve Reynaud ve aabık Fransız Baf
kumandanı General Gamelln, te\•kif 
edilmı. ve yüksek divanın içtima et
mekte olduğu Rlon civarında bir 
ptoda mevkut bulundurulmuştur. 

Bu, umumi emniyetin ldamesi hak-
kmda aon zamanlarda naztrlar he
vetlnln tasvip ettiği kanun mucibin
!e alınm~ bir ihtiyat tedbiridir. Bu 
kanun hUkUmlertne göre, devlet için 
•.eJılikell '8Jııelar, harbin devamı müd 
detıoce mevkut bulundurulabllirler. 

Dobruca 
İtilafının 

Metni 
Sofya, 8 (A.A.) - Bulgar a

ıan11 bildiriyor: 

Kraiova anlaımasına tevfikan 
Romanya 191 2 hudutları dahilin
de Oobrucanın tamamını terket
'Jlektcd ir. 
Anlaımanın ıeraiti ıunlardırı 

1 - Anlaşma tasdik edilir e
dilmez Bulgar askeri komisyonla
rı Rumen komisyonlarile iıbirli
ii yaparak mahallinde yeni hu
dudu •ıhhatle tayin etmiflerdir. 

2 - Sivil makamlar mümes
silleri 15 Eylulde Dobrucaya gi
rerek devlete ait umumi binaları 
itıal edeceklerdir. 

3 - 20 Eylul sabahı saat 9 da 
Bulgar kıtaatı hududu geçerek 
lO i(Ün zarfında Cenubi Dobru

'".ayı iııal edeceklerdir. 
-4 - Anlaımanan tasdikini ta

kip eden üç ay zarfında Cenubi 

Dobrucadaki Rumen ve Şimali 
Dobrucadaki Bulıar ahalinin 
mecburi mübadel~i yapılacaktır. 

S - lki memleketin sair mın· 
takalanndaki ahalinin mübadele
Iİnin bir sene zarfında yapılmuı 
ihtiyari olacaktır. 

6 - Bulıar devleti ıfSO milyar 
leva muadili bir meblağı ley ola
-:ak Rumen hükUnıetine vermeyi 
taahhüt eder. 

1 - Rumen devleti, Şimali ve 
cenubi Dobruca Bulgarlanna vu

ku bulacak müsaderelerden dola
yı tazmin etmeyi taahhüt eder. 

-ıı-

so nahı ila yedi ay içinde hiçbir 
görütmede bulunmadığını bildir
meie mezundur. 

Komiserler Konseyinde 
Tadilat Yapıldı 

Moskova, 8 (A.A.) - O. N. 
B. bildiriyor: Sovyetler Halk Ko
mi.serleri Konseyinde bazı deği
ıikükler olmuştur: 

Komünal İktıaat eski Halk Ko
miseri Pamfilov ve Hafif Sanayi 
eski Halk Komiseri Utkin reia 
muavinliklerine. lnpat Malzeme. 
si Sanayii eski Halk Komiseri 
Markarov Komünal lktısat Halk 
Komiserliğine tayin edilmişler
dir. 

lzadrla 9 lyl1U 
Bayramı 

Bugün Büyük 
Merasimle 
kutlanacak 

fzmir, 8 (Telefonla) - Yarın 
lzmirin 9 Eylul kurtuluş bayramı 
büyük merasimle teait edilecek
t1r. Bu merc:ısım İçın lzmıre mül
hakattan 50 bin kişi gelmi!ftİr. 

f?rogram mucibince, sabahle
yin Halkapınardaki Şehitlik ziya
ret edilecek, saat 10.30 da, bü
tün fehir, tehitlerin hatırasına 
hürmeten bir dakika sükut ede
cektir. Bundan sonra Atatürk a
nıtına gidilerek çelenkler konula
caktır. 

Öğleden sonra muhteşem bir 
zafer alayı ve gece de fener alayı 
tertip edilmiıtir. 

lmlrde Gç Cuas 
llallüeme 

ldlUJOr 
lzmir, 8 (Telefonla) - lzmi

rin Turan mevkiindeki memnu 
mıntakanın fotograflannı çeker
ken yakalanan Alman muharrir
lerinden Hennan Enıel ve arka· 
dap Senilti, Kazan Türklerinden 
Osman Tokum bekin aiırceza 
mahkeme.inde duruımasana bat· 
fanmııtır. Maznunlar hakkında 
yapıla~ tahkikata göre bunlar, 
birçok devletler aleyhinde de ca
susluk yapmıtlardır. Durutınalar, 
gizli olarak devam etmektedir. 

İngilizlerin 
Habeşistana 
Hava Akını 

Cibuti - Adisababa 
Yolu 8o.nba1andı 

Çarşamba Dikiş Ve Biçki 
Yurdunun Sergisi 

Kahire, 8 (A.A.) - Resmen blldi
rildiğıne göre, İngiliz ha\·a kuwet· 
lerine mensup bombardıman tayya
releri, dün, Cibutı - Adısababıı dc
mlryoluna muvaffakıycUı hücumlar • 
yapmışlardır. Adisababanın 135 kilo· 
metre şarkında A vaş köprüstı ilze
rıne dört tam isabet kayd('dılıniştir. 

Çar~amba biçki yurdunun on 
·senedenberi muvaffakiyetle ter
tip ettiği sergi dün onuncu defa 
Çarşamba 15 inci ilk okul bina
SJnda zengin bir tenevvü arzeden 
işlerle tekrar açılmıştır. 

cidden takdire şayan bir muvaf· 
fakiyet arzetmckte idi. 

İngiliz Somallslndc Hargcisa'ya da 
hücum edilmiş ve burada telsiz is
tasyonu ile Avrupalıların sakin bu· 
lunduğu mahalleye bombalar atıl
mıştır. 

Eritre'de Harmil adasında askcrt 
binalara hasar ika edilmiştir. 

İngiliz tayyarelerinin hepsi, bu ha
reketlerinden llelerine wimcn dön
müştür. 

Hariçteki 
Türklük 

(Batı blrlndde) 
miyorlar. Hariçte birbirini arayıp 
buluyorlar, yurdu her vesile ile 
hatırlıyorlar. Hatta memlekette 
iken yabancı bir unsur saydığı
mız pek çok İnsanlarda da ha
riçte o yolda bir yurt hasretine ve 
sevgisine tesadüf ediliyor ki ken
dilerini bu bakımdan Türkten a
yırmak mümkün olmuyor. Fakat 
diğer taraftan zamanın mutlaka 
hükmünü yaptığını, fertlerdeki 
alakanın bugün yaşıyan nesilde 
kaldığını, bunu canlı tutmak ve 
yeni bir nesle geçirtmek için mut
laka yurdun çalışması icap ettiği
ni hesaba katmak lazımdır. 

Hariçte yaşıyan bizim cinsi
mizden insanlar veya bizim dili
mizi konuşan ve bize bağlılık du
yan insanlar, her tarafa salınmış 

Mektebin çalııkan müdiresi 
Bayan Sabriyenin, tahsi gayr~tile 
meydana gelen bu sergi ıimdiye 
kadar elişlerine ait sergiler içinde 

londraya Hava Akını 
(Başı blrin<'lde) 

nin büyüklüğüne, uzunluğuna ve 
şiddetine nisbetle ciddi olmadı
ğını bildirmektedirler. Bununla 
beraber Times'in iki sahilinde 
yangınlar çıktığını, Aşağı Timesin 
Eetrol tesisatile Times cenubun
daki doklardaki yangınların bü
yük olduğunu ve zayiata sebep 
olduklarını, bazı amme hizmetle
rine mahsus tesisata dü!!en bom
balardan bir kısım servisleria it· 
lemesinin ciddi surette kesildiği
ni gizlememektedirler. 

Pasif korunma sivil te!fkiliıtı 
muazzam itler baprmıı, bom
bardıman etrafında derhal faali
yete geçen itfaiye grupları birçok 
yangınları mevziile!ftİrmiştir. İn
gilizl;r akıncı tayyareler çok yük-
6Ckten uçtukları için askeri hedef
lerden ziyade hususi binalara za· 
rar verildiğini söylemektedirler. 

Bu sene mektepten Fatma Ö
ğütmen, Melahat Özcebin, Safi
ye Özalp, Saffet Güneyer, Fik
ret, Hayriye Akinan, Rebeka Al
bukrek, Süheyda, Hediye Çdc
bioğlu, İclal Akcan, Emine Çele
bi, Marya Arslanoğlu, Saadet Ba
ıaracan olmak üzere 1 3 kiti me
zun olmuştur. 

'f A T A • 

Türkiye llarlo 
ABONE: lçlıı için 

Senelik : 1400 Kr. 2700 Kr. 

Altı aylık 7:SO Kr. lUO Kr. 

Oç aylık 400 Kr. 800 Kr. 
Bir aylık 150 Kr. 

m Satılıll Otomobil 
Tcmız kullanılmış Fıat marka 

1500 modeli 
49~94 

No. ya telefonla mUracaat. 

l'enni Sünnetçi 

Emin Fidan 

kol ve budaklarımızdır. Bu kuv- RAŞtT RIZA TiYATROSU 

DİKKAT: Yaptı· 

raıı .sahibi hl\yra 
vcrıtmek üzere 
fakir kltğıdile ge
len sUnnet çocuk
larının adedi bine 

veli korumak ve inkişaf ettirmek HALİDE PİŞKİN BERABER 
i§i, milli bir dava halini almalıdır. 9 Eylt.l pazartesi gilnU alc4amı 
Bu maksatla aarfedeceiimiz e• Beflktaf H.,tm Bey AUe Babçeablcle çıkarıJmıttrr . .Ev: Stmdt,e tatasyoau 

j'anı. Katıtne: Bf!;Urt&,, Erib apart• mek ve paradan çok-geniş-ve çok- tt A--r A c A !'f > 
çeşitli verim alabiliriz. Vodvıl - 3 - perde manı. Tel: 44395. 

Bunu nasıl yapabileceğimiz 
meselesi geniş bir mlinakaşa mev
zuudur. Böyle bir mevzuu bir ya
zının çerçevesi içine sığdırmak 
mümkün değildir. Başka memle
ketlerin buna benzer teşkilatın
dan örnek almalı ve bu sahada 
çalışmanın en iyi şeklini esa~lı 

bir !fekilde aramalıyız. lık bakı!f· 
ta insana öyle ııeliyor ki Halkev
leri yolu ile yapılacak ser· 
best kültür teıkilıitı maksadı en 
tesirli ve en mahzursuz bir suret· 
te temin edecek yoldur. 

Ahmet Emin YALMAN 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
l - Muhammen bedeli 92.000 lira tutan 20.000 elektrik sayıcısı kapalı 

zarf usuıu ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 20/9/9•0 cuma gUnU saat 15 te Metro hanının 5 inci ka-

tında yapılacaktır. • 
3 - :Muvakkat teminat 5860 liradır. 

4: - Teklif mek!uplannın, lev~mda parasız tedarik edilecek .-rtna
medekl tarif at daireetnde hazırlanarak ·saat H e kadar f UncU 
kattaki komiayon kttipllğine imza mukabilinde vermeleri llzmı· 
dır. c8233c 

YUCA fJLBfJ (latanllal) ve fJLBfJ (Upll) LlllLIBI 
Kayıtlara tı.şlarunqtır. hteyenJere lllllfuul tarlfllalDe ~· (Ufak'tald tn.KO 

JJıuıalaln Orta kJlmı yoldur.) 

Eski Feyziati 

YATILI B o G Az İç İ L İs ELER İ _YATISIZ 

KIZ ve'ERKEK TALEBE AYRI AYRI BÖLÜKLERDE 
Ana, ilk, orta ve lise s.mıfiuı için eski talebenin ka.yıtlannı tecdide ve yeniden talebe kay

dına hqlanmlftır isteyenlere tarifname aönderilir. Telefon : 36 • 21 O• 
&nantklr • Çlltelanrlal' 

8eal ller ftldt dlbQ'a ve üret kan1etJ 1ı1Je. 
eettm. 

ÇaV11f1111 &'izleri yapntı. Dolltana ı.tn· 
aa ıı..tı. Büttln köytbl ba sev11 ctwnwww
da beraber oldap pek belli idi. 

8oa fırtma banlarm ortaJa t•kmaama 
aapl olaa bqlan kopanm" ber teY &ilnlln 
Jfliı• çdmuş. Yoksa bir lnaa bir teeMür 
ybllnden dtlayaya ikinci ~ brarr vere
.u.e de bunda llebat edemsdL Sebebla or
ladan kalktıtım duyunca bir yoluna bazır
lar, yuvaaıaa kOf&l'dl. Şimdi bana bırab
bm. Sana ııöyllyeceflm mlULlm bir haber 
var: 8uTuu bu ualyede bir üçüncü laaaD 
blllyor. 

don. Buau at"zılKlan çıkanmyacatıaı sen 
de bUlnln. llafka ttlrltl yapamudım, de
tu .mi T 

var. Beni o• tamıııaa DUd QJarT 
- Çok iyi ~dün. ht.anbula varır \'&r• 

mu, ııenl Mebmet 7.eldye tamtınm. Her si
rüşmemlzde b9na lllyler, clurar. Yarda 1flr 
yer palp bayatın derlDlerlnl stireeek. yu:a
cak kudrette bir arlmda9J eenelerdlr ad
yormatf. lstedljinl bir utrıtl 11a1aau7orm ... 
Sen ka ...... - çdap bana böttla bir ömtlr 
valdetmek latedlftnl ııöyllyecek oJunaD se
vladDCleıa oıJc1ıraeak. Ba melleleyl JıalledU
mlf lanedebWnlL 

Otomobil yola clüzölllnce Fazıl dedi ki: 

- Beal lmbncbrdm Mebmel AU ... Doel
larmu ellmdell aldın. Bunları keadlDe "" 
kadar latlamak Jçln De Japlaı T 

Mebınet AU ywladea fırladı: 

- Sen çılclmlm mı, Fuıl T DedL Her 
f9Y1 ylktıpnm larkmcla mmm T Böyle blr 
eırn bir üçtıncliye anlatmıya ae llaldml var! 
BaDa nec1ea 11sam rlrdtbl. 

- r .... etme. SllTlll üçllnctı onatı Ml&
ter Hayetttr. 

- Ne mOnawhetf Dmdafaa ~ ou 
mektup mu yudın f 

- Mister (Hayet) ba ııanlyede htaabal
~r. Derhal ııenl aorclu. Bolümü icap ettl
tt slbl oynadım, seni kaybettltlml&I lllyle
dlm. lnanmadı. Fakat ba inanmamak, can
dan bir arkadafın Uk lflttlji bir ölllm ba
berlnl hanıalaya eıfdmnamuı slbl bir teY 
deltldl. Hele ııenln dünyüan çeldlmek fır
aatım kendin aradıtını ııöyleylace: «Meh
met Ali böyle blr teY yapmu, yapamas. A
te, karşısıada ..... ııebepler Jtbb41ea va
zife 1ananndan kaçmaz.> diye ısrar ettL 
Seni tok Mı\1yor ve çok iyi f.amyor. Sıkı
....,. ıunmuzı ona llliyleml7e mecbur kal-

- Haldun var. Mlater (Hayet) oluaca it 
ı1ei19lyor. Befka ttlrltl yapem•sdın. 

- Dlblyaya Udncl pıllf kararma ve Hı
ur roltlae layddı. Ba adım ruhuau pek 
iyi kavradı ve keyfine vardı. Ancak bir 
TDr1rta böyle bir karara varabllecıeflnl söy
lüyor. htanbala döDCltlttln aman .eni mat. 
laka sörmelı;. latlyor. 
-Aadohıya çdrmasdall evvel Mister 

(Hayet)I IÖrmek IQdab bir f9Y o~ 
Ttlrk ruhaau .... kadar anJıyu ecaebl 
stirmedlm. Y_. llaya&on hakkında onunla 
mbaaka,aya ~ faydalı bir teY ola
cak. Öyle umulma& ~eri var kL. 

- Şlmdl bir de aenlrı yeni hayata nud 
atJlacatrnı kaftuşalnn. Banu dtlşündlbı mü T 

- En küçük teferruata kadar dti98nclüm: 
EUıne bir ad alarak ee'ld sezici cle""ler 
Slbl feblr '911lr, köy köy dolafamam. Bir 
meelek sahibi l'Örilnmem IAmn.- En mllna
•lp meslek te gueteclllkttr. Bu sayede A
Mdoladül temulanmdan OyaıuM.'ak dll
lfÜDcelerl, blıllerl yaymak lmUnmı da bu
lurum. Bir dereceye kadar bayatnıu da ka

umnm. Seba p&etecllerdea bir d08tUD 

* Ayrılık daldkuıada bötlD klJ lııalla top. 
landı. Fuddan sonra lfeJnnet; AU7I de be
nlmııemlıf, .evmlflercll. Hele AU ç.,..., ye
ni doetona 90k abfnu9tr: 

- A beyim, dedi, btıd brnlup ta nereye 
pdiyoraan T Sen bizim ballmbdea anlıyor
sun. Bt& senin balladen anlıyoruz. Barada 
u.na bir evcik yapardık. Aramızda kalırclm, 
bize yol r!l-terlrdln. Bütün civar köyler se
nin ytlziladen bayır g'Örtlrdü. 

- GDnlba blrl .. e belki de cledil'lnl yapa
catun AU Çatuf-. Şlmdlllk biraz lflerlm 
var. Onlan yolaıaa koyaJ'DD da yine atra
nm. Yol gtilltermlye pllBcıe ...ı siz balla 
yol sa.terc11n1z. Rkden ~ da
ha pek çok .. ! Hele sen b9na karcleıtJlk ettin. 

- ~ teY yapnwlmı Fakat öyle ... 
Pli bir ralılan, lyle lıir· .... kudretleri Yar 

ki, caadaa eevUcUlderlnl bemea kanv-Jar. 
Bea kayltllerlmbe eelddalbert )'almalık ... 
)'arclnn. Fakat köyle mftreıebetlın. ........ 
arMlllda pllp PÇQlektea ibaretti. lllrlltl
rlmbe ytlretlmbi aeamıyordak. UJllbdbl 
felılrU De bir resmi kODllfllla tanı ftl', A
rada dalma ıneeafe ma...,._ edlllr. e-tr-
U 1'Mmakalıp ııo.....-. kö7IQ -- ...._ 
eliti ndan cevaplan verir. a.. tarlllcl Sii
:rtlşOe eatlun altmdald e,sls rallll eeslyor
dam. Fakat b1111anla lealM baktnmı bala
mıyordum. Bu lıir ay içinde lllı: t.ımuJan. 

mı yaptım. Ne cabPmlıfls Yarabbi.._ Meler 
ellmlsdeld ••'nelerin JuymeUnl ~ 
J'OrlllllfUL 

MUletlerl )'..,at.an feclalı.lrhk ......... 
11er D1Dletln aulbl eayıbdır, Fakat Tttrk 

köylatnde bu &teften ll&J'l8IS hulz eler var
dır. Madenlerimizi arıyoru, baluyoras. Ba 

bazlııelerlmJzl de .,,.,~ .. lrtmell
ylz. 

(Devamı VÜ') 

Yeni Kolej•:: 
• 

iLK. ORTA. LiSE 
T•lm•u llr...ıwllerde '11•1 AÇILDI. 

Mtldllril - biri Şişli Terakki Direktörü: M. AU Hatmet Kırca 
Huausiyetleri: YABANCI DİLLER öôRETlM:tNE genlf mikyasta 
ehemmiyet vermek, amıflarmı az mevcudia tqkll ederek talebesinin 
çalıfm& ve lnkip.fr, erhhat ve lnzlbatile yakmdan allkadar olmaktır. 
Mektebin denize na.zır kalörilerll tene!füııhane ve jlmnastıkhaneııi 
vardır. Her gün saat (9 il• 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefoa: 41159 

(UŞAK] OLKO LiSESi DIREKTORLOGONDEN: 
Lüıcmtztn Matematik, Fizik ve Kimya öğretmenlikleri açıktır. t 

tekli olan öğretmenlerin tartlan öğrenmek üzere ya mektupla veya l 
tanbulda YUca OlkU Lisesi Direktörlüg-Une saat 16-17 arasında mürae& 
atlan rica olunur. 

Devlet Denizyollan işletmesi llanıan 
9 Eylfılden 16 Eylfıle Kadar Muhtelif 
Hatlara Kalkacak Vapurların isimleri, 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları 

bmlt hattma 

Mudanya battma 

Bandırma hattına -

Karablp lıattma 

lmrc>z hattına 

A)"·alrk battma 

bmlr ııörat battma -

lunir UAve poetaıu -

Rıhtımlar 
Salı 12 de (Tan), perfembe 12 de (Cüm
hurtyet) ve pazar 11 da (Akau). Galata 
rrhtımrndan. 

Sair 18 de (Anafarta), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rrhtunmd&n. 
(Not: (Anafarta) vapuru lneboluya kadar 
gidecektir.) 
Balı, per.-nbe ve pazar 9.30 da (Uğur). 

Tophane rıhtımından. 
Pazartesi 13, salı 9,50, çar.-mba, per,em
be ve cuma H da ve pazar 8.15 te (Suıı). 

Aynca cumartesi U te ve pazar 19 da 
(Marakaz). Galata nhtımınd&n. 
Pazartesi, Sah, <;&rlamba ve Cuma 8.15 de 
tMarakaz) Galata rıhtrmmdan. Aynca 
çarf&mb& 20 de ve cumarteel 20 de (Kon
ya), Tophane nhtnnmdau. 
Salı 19 da (Seyyar) ve cuma 19 da (Ulgen). 
Tophane nhtonmdan. 
Pazar 9 da <Bartın). Tophane nhtnnından. 
Çarf&Dlba 15 te (Bunla). cumartesi 15 te 
(Mersin). Sirkeci nhtnnından. 
tNot: Cumartesi poetaaı lzmire kadar gld 
cektir.) 
Salı 11 de (Kadet) ve Pazar 11 de (hım!r). 
Galata nhtımından. 
Pe .... mbe 13 te (Tırb&n). Galata nhtmun
dan. 

Vapur aeferlerl hakkında her tUrlQ maıamat qalJda telefon nu
maraları yazılı acentelerimizden ötrenilebilir. 

Galata ll9f AoeateUll - Galata rıhtımı, Limanlar 
Umum KUdtlrlOIO b1ııaaı 

altıiıd&. 423G 
Galata 1üe AeeateUil - Galata nhtunı, lılıntak& Ll· 

Jl'an Relallfl binuı altında 40133 
81rbcl labe Aeemtıellll - Sirkeci. Yolcu aalonu. 22740 

[Devlet ~eıi ryoiıan ilanını 1 
)(uhamJDeft bedell m lira olan Tapn dıeMnfekte etmek için lluDa

nılacak olan (1500) kilo KreoUn, Formolla, Neollkrol ve eıual1 (11/9/ 
UMO> pertembe gUııQ aaat (10.30) on buçqta Ha~ av blnuı 
dahlllndeki konüayon tarafmda acık .UUtme U8Ullle atm aJmacakbr. 

Bu 1'e cirmek 18Uymlertıı (73) lira (11) kurufluk muvaklrat temi· 
nat ve kanunun tQtn ettttt w.lkl• b1rUkı. .UUtme pQ eaatlne b· 
dar komilyona mOracaatlan JAmMır. 

Bu lfe alt ~ laımJQoDdan param olarak ıılalJtı!maJrta
dır. <8393> 

Sümer Bank Gemlik Sunğipek 
Fabrikası Müdürlüğünden: 

Jılamul&tmmm 111/lNO tarlllinclen ltlllaren IMli1C mmdine il· 
ren yeni Utlf fiJat n fU'Uan afllJda ~. 

Bunt'IP* lpUlt •tm almak ~ dolrudan dulrcoa falırtD
ya yası ile ff7a lı6mt mtıneaat tdelıOecelrı..t sDı& ........... ı.tan
bulda Kabrcıotıa benmda Sam.tıanıı Bir~ ;rlnll dokuma ft ~ 
lpllll fabrlkalan mG-•• _.irabı• ~eri blldlrWr. ............. ., .. , ... ... .,..... ........ _... .............. ,.,... .,.. .,.. 
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Tukardald fi1atlar tDptan •e ~ ._... lefn .,......, ... 

ıabrlkalnDDda ı.ııın f&l'llle mutebel'dir. Topt'an .. _... a..tndea a.,,. 
nca tenslllt ~. Bobin Ow1ndeld atqlarda 1ıo1ıı11ı c1ara11 
tensil edUdUd*1 llOlll'a bu n,..uar tatbik edlleoektlr. 

AmballJ naJdlJe n alprta muntJan mtlfUriJ'e alttlr. calb 

IUllıl ft Nefl'IYat KlılllrQ: Mille& Dlda 'I' AI••• 
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