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Yeni Bir Cihan' I 
Harbinin 

Arifesinde 

'Y 

Bı.ı •• 
gune kadar Avrupa kıta-

&ıt\da kalan harbin bir ta
rafta t n A_syaya. diğer taraf. 
an Afrıkaya sirayeti ihti

lllalleri ku vvetleni yor 

'~an: Atımet Emin YALMAN. ıe~=:ct=tmı 

Motörlü Alman Zelzele Yerlerinde 
Kıt'alan Tımsovara • 

OoğrU ilerliyor Yapılacak inşaat 
lngilterenin Siyasi 
Münasebatı Kat'ı 

Bekleniyor 

Bütün Binalar Yeni Yapı Talinıat
namesine Uygun Şekilde Olacak 

t ğer lngiltere istilaya uğra· l a.nlk:Mllıa.tel 
leh !4Ydı harbin geni§lemesine Romanyanın Almanlar tarafından itgali ister hatka hareketler için bat1•0gıç ohun üter olma
olt~P Yoktu. Almanya ve ltalya sın, esaslı gayelerinden biri Rumen petrol sahasını ele geçirmektir. Reşmimiz, Sovyetlerln Basarab
h~ rneyvaları birer birer yiyip yayı İfgalinden sonra Alman bakımından tehdit altına düıen bu sabadan bir manzara gösteriyor. 

Arıı :decekler ve Sovyetlerle 
bily:r~anın hesabını ikinci saf- Rumen Petrollan rAskeriVaziyet 

Zelzeleye maruz yerlerde yap- Şimali Anadoluda Kastamonu, 
tmlacak inşaatta ne gibi §artlara Ta§köprü ve son Erzincan zelze

Bükreş, 1 O {A.A.) - Reuter: riayet edileceğini gösteren c Tür- lesİ}\e sahne olan yerler. Hatay; 
Alman ileri kıtalarının halen kiye muvakkat zelzele yapı tali- Şarki Anadoluda: Malazgird, 

muhtelif noktalarda Romanyaya matnamesi~ hazırlanmıştır. Bu J\1uş, Bitlis, Beyazıt, Kars, Diyar· 
ve ezcümle Sanat ve Rumen talimatnamenin hükümleri yal- bakır. Orta Mıılatya ve Eli.zığ
T ransilvanyasına girdiklerini gös-1 nız son defa zelzeleye sahne olan dır. 
teren deliller çoğalmaktadır.

1 
yerlerde değil. memleketin zel- İstanbul, Ankara şehirleri az 

Muntazam Alman kıtaları şimdi zeleye maruz bütün kısımlarında tehlikeye maruz bulunan ikinci 
Tımşovar civarındı:ı bulunmakta tatbik olunacaktır. Diğer taraftan :sınıf zelzele mıntakasına dahil 
ve cuma günü mahdut miktarda Nafıa Vekaleti de ilmi tetkikler yerler arasındadır. 

i ırakacaklardı. 
,

111 
llgiltere i§.inin sökmiyeceği 

ttı~§ı~ın~a ba11ka yollara ba~vur
lrıih ı~tıyacı duyuldu. Üçüzlü 
lak Verın kuruluşu. Brenner mü
lıadtı Ve Romanyanın işgali gibi 
)"ol!ıaelerj bir araya getirince bu 
lrıckarın .. ne olacağını tahmin et
}'or ?'Umkündür. Öyle görünü
tih kı Almanya ve İtalya harbe 
ltıc~n ölçüsünde bir genişlik ver· 
trı.Uie hazırlanmı§la.Tdır. Hala 
kct~!aki.l duran bir, iki memle
llıak 11• ıbaret adacıklar hariç ol
lltı ~ere, Avrupa. hükümleri 
>'il ndadır. Üçüzlü mihverle As
lcdb-c Amerika davalarına kar§ı 
Po ır .almak istemi11lerdir. Ja· 
vc~Ya ılc beraberce yeni bir m_ih
tik ıktınaları, bir taraftan Ame
lcr~ 1 arı, diğer taraftan Sovyet· 
rını khedef tutuyor, Amerikalıla
çık arşısına bir Japon gailesi 
"ct~rıl.ıyor ve böylece bütün kuv
ltı l er~le İngiltereye yardım et· 
Soe erıne mani olmıya çalışılıyor. 
t11ı(ctlcr de iki ateş içine alına
tal Ya bitaraf kalmıya veya ar-

Atırıa katılmıya davet ediliyor. 
ola ıncrika ve Asyaya taalluku 
tik n bu tertiplerden maksat, Af· 
h

11 
ayı Ve Afrikaya giden yolları 

~:: sahası haline koymak için 
oe~~ kalınmasıdır. 

ti Çuzlü mihver, Amerika üze· 
.. ~~ Yıhiırıcı bir tesir yapmamış, 
d ınc olarak Amerikalılan kız
laırf 11. harbi göze almalarını ko
l' 1 11thrmıştır. 5 ikinciteşrinde 

11~Pılacak Cumhurreisliği seçimi
tik neticesi ne olursa olsun, Ame
Çoknın harbe girmesi herhalde 
lilt !~kınlaşmı§tır. Japonya teh
d ~ının kendini belli etmesi ve 
liknız münakale yollarının teh
l\ı eye dü11mcsi, harbin Amerika· 
iıln ~arbinde yaşıyan ve Avrupa 
fı ~ıni uzak ggren insanlar tara
b~ an da iyi karşılanmasına ee
}'a,~ olacaktır. Almanya ve hal
i' h' Amerikanın harbe girece• 
~ akkında artık tereddüt kal-
1.tnııtır. 

r Müphem olan dava, Sovyetle
\rc ~~ttir. Amerikada, lngilterede 
~: ıvı.oakovada İngiliz ve Ameri
ltıat~ıplomatlarile Sovyet diplo
llltt .. arı arasında temasların aık
So 1ııın1 duyuyoruz. Bunlardan, 
.., ~"Yetlcrin demokrasi davasını 
t:t tnüıtcrek emniyet prensibini 
bi)~aaı lehinde bir netice çıka· 

ır mi) 
~e augijnkü dünyada her sürpri
bö ~e.!. vardır. Fakat Sovyetlerin 
d/ ~ bir yol tutacakları hakkın· 
le nıkbin olmak güçtür. Sovyet
d: Çekoslovakya meselesine ka
fiJtr · trıüıterek emniyet ve barış 
la rrne ciddi surette bağlı kaldı
d;· 1 Yol arkada~ı sandıklan 
dav etler kendilerini yarı yol
A bırakınca ve ondan sonra 
rwrup . 1 . d l . . llll" a. ıı erın c rey erını sor-

Mihver Devletlerine Yaun: Emekli Albay 

Hasred·ııecek . Mecit SAKMAR 
Romanya.ya Alman ka\'\'etlerl· 

nln ıtrmlye başladığı Tergovlşte 

Türk Rumen Ticaret 
Muahedesinin Feshi ı 

Muhtemel 
Bükreş, 1 O (A.A.) - Reu

ter: 
Yunan elçisi. Yunanistana pet

rol ihracının menedilmesi müna
sebetile Rumen hükumeti nezdin
de teşebbüste bulunmu11tur. Bu 
teşebbüs üzerine, Rumen hüku- ı 
metile aktedilerek 5 teşrinievve- 1 
le kadar tasdik edilmiş olan bü
tü~ ihraç mukaveleleri tatbik edi-1 
lecek, fakat bu tarihten sonra 
hiçbir mukavele imzalanmıyacak
tır. Bu karar Yunanistıına teşri- ı 
nievvcl nihayetine kadar kafi 
miktarda petrol ithali imkanını 
verecektir. 

Romanyanın, Almanyanın teş
vikile, ltalya ve Almanya hariç 
olmak üzere bütün yabancı mem
leketlere petrol ihracını menet
mek üzere olduğuna dair 9ayia
lar dolaşmakta ise de, siyasi 
mahfillerde böyle bir tedbirin, 1 
Türkiye ile aktedilen ticaret an- ı 
!aşmasının da feshine sebep ola
cağı ve halbuki bu anlaşma ile I 
Almanyanın pamuk gibı pek zi
yade ihtiyacı olan maddeler mu· ı 
kabilinde- petrol vermeyi taahhüt 
etmiş bulunduğu bilhassa kayde
dilmektedir. 

Bir Motörbot 
Filosu 

İmha Edildi 
Havr Limanının 

Yeniden İnşası 
İki Seneye Muhtaç 
Londra, 10 (A.A.) - Nevyork Ti

mes gazetesinin Llzbon muhabiri şun 
ları yazmaktadır. 

bir hava iliısll tesis olunacağı, pet
rol bölgesinden ,.e buradan Twıa
ya lnen Piplaynleıin ml\nteha nok· 
tası olan Giurglu'nuu havaya kar
şı aktif müdafaasına alt malze
menin gelmesi de devıun ettiği ha· 

berleri gelmlye ~lamıthr. 
Bu haberlerin 6 Blrlnclteşrln htı

llı.11&JJ1nda, !}imali garbi hıwa c.ep
lıeslnden, cenubu l}llrki ha"a c~p
he&lne hava birliklerinin "c pilot 
~·etlşttrme kamplarının kaldın! -
nuya başladığını ll}llret ettik. 

Bu hareketle Romanynnın ı,gal 
edllm ı arasındaki müna.oıebet 1 
kı>ndlslncten anlaşılır. Almanyanın 

Karadeniz sahiline lnm~I birçok 
ihtimaller denneyanına müsait ol
malda berıılv.:'r blı: hunlarclan ha· 

\ıM•ılıkla alllkası olan lhtlmnll ele 
o.lırı;ak Almanya, petrol haw.ııla
rına doğru istikamet almıştır di
yebiliriz. 

Büyük motörfü. ku\'\'etlere ve 
ha\'s km·,·etıerlne malik bir de,·
let, sağlam ,.e tabii bir bcnı:ln 

meııbaıns dayanmak ihtiyacıqda 
k&llM".aktır . 

işgal edilen arazide ele ı~rl
len bentln stokları nihayet tUken
mlye mahkQmdur. \'e harp uza
dığı takdirde petrol lhtlyncnr sağ
lam kazığa bağlamak lstenUecek
t1r. 

tik ı, olarak Romanya petrolle
rini ele almak, bizzat idare ,.e 
kontrol eylemek, 'e muhafaza..•ıu 
nı da deruhte etmek ifltenUdlğlne 
hükmolunablllr. 

938 senesi, Romanya petrolleri 
6 milyon 600 hin ton ,·erdiğine gö
re Almanyanm lhtlyaema yet -
mJyecektlr. 

Bir defa Roma.nyadan başka

Jarnıa. İtalya müstesna. petrol 
gönderml~·ecekl gibi l.fltlMa.11 art
tırmıya da çalı~aktır. İtalya 

petrol ihtiyaçları da dUşiinillUn;e 

Romanya işgali ile iktifa eclilml
yecek • .-rkta n cenubu ıprkldek i 
büyük petrol havzalarına intikal 
için Romanya ilk basamağı teşkil 

edecektir. 
Almanların, ayın 9 undaki gün

düz hilcumları çok yüksekten kli
~Uk filolarla Kent ve Eııseks kont
luklarma yaprlmıttır. 

9/10 gec~l hücumu, mutat tem
podadır. ı O unda yapılan hücu
mun iki büyük dalga ile kun·etll 
olar.ık yapıldığı u.nnedllmektedlr. 

tnglllz hilcumlarında ycnlllk, 
g\indllz hU<-umlarının da haflama
sıdır. Hıı.flf ,·e orta bonıl>ardıman 
tayyareJerlle ~'&kın bombardıman 
mesafesindeki hede.fiere giindüzün 
,.e ağır bombardntıt- tayyareleri
le de Alman~'& 'b"it'rlne- doğru 

Müstakbel lktısadi 
Nizamda Altına 

Yer Yok 
Milletler Arasında 

Meratip Silsilesi 
Vücude Getirilecek 

motörlü kıtalann muvasalatı bek- ı neticesinde zelzeleye maruz bu- Zelzele mıntakalarında yeni 
lenmektedir. Dün öğleden sonra lunan yerleri tesbit ettirmiş, Tür- l'.apılacak resmi binaların hepsi 
Araddan gelen birçok Alman as· kiyenin bir de zelzele haritası ya- yeni talimatname flükümlerine 
keri Tımşovarcla.n geçmiştir. Fa- pılmı tır. Bu haritaya göre birin- tamamile uygun olacaktır. lmar 
kat gizli bir surette yapılan bu ci kısım zelzele mıntakası olan ve muakvemet bakımından yeni 
hulul, Almanlara has usul dahi- yerler Marmnranın Rumeli aahil- kurulacak binalardan meydana 
linde yapılmakta ve Bükreşin iyi }erine isabet eden kısımları, iz· gelecek mahallelerin de talimat
malıimat alan mahfillerinde iz· nik körfezi, İznik, Bolu ve civa-
har edilen kanaate göre, Roman- rı, Bursa, Bandırma, İzmir ve name İcaplarına göre projeleri 
yanın şimdiye kadar verdiği te· hinterlandı ile Orta Anadoluda Naha Vekaleti tarafından tetkik 
minatların artık doğru olmadığı Eskiova, Kayseri, Karai,alı, Kır· ve tasvip edildikten sonra tatbik 
önümüzdeki iki gürı zarfında•sa- şehir, Konyll, Eskişeh:r ve civan; mevkiine girebilecektir. 
bit olduğu takdirde J_!lgilterenin ================================ 

Roma, (A.A.) - Ste!anl Ajansın- Romanya ile münasebetlerini 
dan: keıımiye karar vermesi sakınıl-

MUbadeleler ve döviz nazırı Rlccar maz bi; şekil alacaktır. 
dl, Messagero gazetesinde neşrettiği İngiltere elçisi, yalnız petrol 
bir makalede, Avrupa'nın, mihver sanayii ile münasebeti olan İngi
devletleri tcllkkisine göre tktısadl Hz tebaasını Romanyayı terke da. 
bakımds.n yeniden tensiktnin esaslı vet etmiş olmakla beraber. diğer 
noktalannı g<Sstermiştir. birçok İngilizler de gayrimes'ul 

Avruparun müstakbel lktısadlyatı- bazı unııurların tehdidi kar11ısın
nın birinci prensibi, iktısadiyatın ta- da hareket etmektedirler. 
mamlle siyasete htldim olrnıun llZım Almanyanın doğu - cenup Av· 
olduğu şeklindedir. Avnıpanm coğra- rupasında almak tasavvurunda 
fi \'e Riyası bakımdan vaziyeti tan- olduğu tedbirler ne olursa olsun 
zim edildikten sonra Almanya ve 1- hadiselerin ani bir istihale gös
talya tarafından tesis edilecek yeni termcsi pek az ihtimal dahilin
Avrupa iktısadiyatı, ltalya ı:e Al- dedir. 
m11&1ya tarafından kabul ve muvaffa- Alman fırkalarma karargah 

SoUum 

kıyetle tatbik edilmiş olan koorpora- hazırlanıyor 

Uf ekonominin ayni olacaktır. Bükre§, 10 (A.A.) - Reuter Sollum Lı·manı 
Diğer bir prensip de Avrupa tesa- bildiriyor: Dün, Krup 

Fabrikaları 
Bombalandı 

nUdll olacaktır. Roman}'anm Almanya tara• 
Nazır, diyor kl: fından askeri İşgal altına alın· 
cMllleUer arasında bir meratip ması hakkında İngiltere tarafın

sllsllest vtlcude getirilecek ve her dan yapılan ııuallere Romanya· 
millet, iptldat maddelerde bir hlssesl 
bulunmak hakkına malik olacaktır. nın cevabı kaçamaklı addoluna-

Bombardıman 

Edildi 
Hnllhazırda mevcut olan mtlstemleke cak derecede müphemdir. Bu se
imparatorlukları, bu meratlp sllslle- heple lejyoner Rumenlerin ken· 
si hesabına katılmak suretlle ve Av- di itirafları tahtında mihver hü- E "f d A b' d Ü 1 

kumet1erinin bir zeyli olmaııı ha- rı re e ssa a a ç ngı·ıı·zıer Ge e v Gü dü nıpa mllletlerinin mümeyyiz vasıf- c e n z 
sebile verdikleri teminata bir 

larına ve zarureuerıne yeniden tev- Taarruz y ld G · zı edilecektir. kıymet atfedilip adilemiyeceğini apı ı em~ Hücumlar Yaptılar 
tayin Londraya aittir. T 

«Yeni iktisadi nizamın diğer bir Bükreşte, kral sarayı yakinin· Kahire, LO (A.A.) - lngiliz Londra, 10 (A.A.) _ İngiliz hava 
prensibi de otarşik olacaktır. Hemen de. evvelce muhafız alayının umu. hava kuvvetleri karargahının nezareti tebliği: 
hemen bütiln iktısadl menabl ve im- b k · dünkü tebligwi·. lngtl•~ hava kuvvetleri bombardı-

mi merkezi olan inanın as erı w. 
kö.nlardan - Avrupada olııun, müstem l Dün Bardiya tayyare iniR sa• +-.. ..... eı t dU gü 
lekelerde olsun _ istifade edilecek ve talim ve terbiye etmek üzere ge - .... man ..-.,.,~ er n ndtlz, Ham-

dikleri iddia olunan Alman fır· hasında yerdeki dütman tayya· burgda bir petrol deposunu, Hollanda 
bunlar ahenktar bir surette işletile- kalan için karargah merkezi ola- releri arasında bombaların infi- da Halde'nln cenubunda Annapaw-
cektlr. Avnıpa'nm otarşlk siyaseti, lak etug·i görülmÜ§tÜr. lowna kanalının birlft·+ııw noktadaki 
İtalyan - Alman otarşisine istinat e- rak tamir edilmektedir. k"prlllcrl '''C mavnalan'"'iw6,· '''arendorf Sollum da lombardıman edil- u • • 

decektir. Bütiln eski milli ekonomi- Alınan kıtalan Macariatandan • l mİ§, kışlalar ,.e binalar üzerinde ve Hamburg Garaj yollarını ve Tek-
ler, mihver tarafından tesbit edilmiş •eçmemıt er bombnlar p:ı:l<&mı•tır. sel'de bir tayyare meyda"'"' bom 
olan tek bir istikameti takibini kabul B d 1 O (A A ) M " _....... -u apC§te1 · · - a· Bugora bölgesinde müdafaa bardıman etmi'1erdlr. 
edeceklerdir. car ajansı tebliğ ediyor: atqlerimiz bir düşman tayyare• Havre limanında bulunan ticaret 

elifi.kim paralar. yekdiğerine sabit (Devamı: Sa. 2, SU. 1 dt'I) . d"" ·· ·· t•• g llA-'- k d bir gündüz alnı Yere u•urmu .. ur. em <:.ıuıe ar•• a .. -va 
bir mübadele ntsbeti ile bağlı olan iki " " .,. .... Eritredekı" Assab üzerı'ne üç hücumu yapılm .. •tır Ta'"'&rA'e_._,_ 
mihver devletinin paraları olacak ve R B ..., · J,01 "" ıuııDo Oma 'u' y 'u' k taarruz yapılmıştır. Liman, rıh- den biri tı&ıtlne dönmemLttır. 
esas paralara bağlı olan devletlerin paraları ise sırf kendi topraklarının tımlar, kışlalar ve atölyelere tam Gece fena havaya raA"men bombar-

hududu dahilinde tali bir kıymete sa- Elcı·m·ız Gı'ftı· isabetler kaydedilmiştir. Üçüncü dıman tayyarelerimiz Almanyad&" akın yapıldıg~ı zaman ilk baskın Alınan iıurali altında bul •--" 
hip bulunacaktrr.> ,... unan ..,,.._ Na.zır, altının. yeni Avrupa iktısa- ' esnasında vukua getirilen yangın tarda askeri ve suıal hedefler. ıen1' 
diyatmda ehemmiyeti pek cUz't rol Bir müddettenberi mezunen henüz devam etmekte idi. hücumlar yapml.flardlr. smaı hedef· 
oynıyaca.ğmı beyan etrn~tir. memloketimızde bulunmakta o- Cenup Afrikaaı hava filoları ter araamda Cologne'da btr petrol 

Şimali ve cenubi Amerika ile yapı- lan Roma Büyük Elçimiz Hüse- düşman toprakları üzerinde bir deposuyla bir cephane tabrika.sı, 
ıacak rntlbadelelerln formutü <malına yin Ragıp, Dün akşamki Semplon çok keıifler yapmı§ ve Elbuak· Grevcnbrotche'de alomJnyum tabrtka· 
kar4ı mal> olacaktrr. ekspresile vazifesi baıına hareket daki düıman mitralyöz karakolu- &, Eeseın'de Knıpp tabrikalan, Rei&-

Na.zır, netice olarak, Avnıpanın etmiştir. Büyük Elçiyi istasyon- nu bombardıman etmi§lerdir. holz'd& bir elektrik santralı vardır. 
yeni iktısadiyat.uun mUlhem olacağı da dostları ve matbuat mümes- Bütün tayyarelerimiz bu hare· Grembcrg, Coıogne, KomphOfen, 

prensiplerin tatbiki hususunun her- =ıı=il=le=r=i=u=ğu=r=l=am=ıı=l=a=rd=ır=. ======k=a:::tt=a:::n:==s=a=li=m=e=n=d=o=· n=m=ü=ı=le=r=d=ir=·=::;;====(=Devamı===: =Sa.=='-=SL=-=ı==te~) 
halele muhtelif devletlerin coğraf1, 
siyası ve iktısadi zaruretlerine inti
bak ettirileceğini ve bu zaruretlerle 

)'ctra bıle lüzum görmeyince Sov: 
bak er gücendiler ve sırf kendı 
cı:{ 1rnlarından bir siyaset takip 
..... ~~ek vaziyeti idare etmek ve 

<Bir telgraf, Tuket ve Boulogne 
civarında Crcs nehrinin mansabında 
toplanm~ olan motörbot filosunun 
tamamen imha edilmiş olduğunu ve 
insanca büyük zayiat olduğunu bil
dirmektedir. Ha.vre limanı o kadar 
büyük hasara. uğramıştır ki, limanı 
tekrar inşa etmek senelere muhtaç 
bulunmaktadır. Fransanm sUratıe 

teslim olmasını tııkip eden sevinç ye
rine 'Şimdi gittikçe artmakta olan bir 
Umitsizlık kaim olmuştur. Alman su-

(De\'n.1111: Sa ••• ftü. 3 te) 

(Dtwamı: Sa. 4, su. 1 de) 

'------------~ 1 hemahenk kılınacağını söylemi4tir. 

"ltlt k 1 1 " S azanmak yo unu tuttu ar. 

Başvekilimizin .Hatay Seyahati de ov:vctlcr, yarın başları üzerin
h11ı~Çacak Alman tehlikesini her
latat Pek iyi biliyorlar. Her iki 
ki 11lınun farkında bulunuyor 
)'11;0~~ri, ayni ip üstünde oynı
llıll 1 caınbl\Zın rolüdür. Al· 
Riinn~~ şöyle düı,;ünüyor: cBu- ı 
a~lzl~ın Sovyetleri idare edeyim, , 
tı!'ll rına bir parmak bal çala- ı 
d~r' arkamda bir tehlike bulun- l'l•!Jl 
çar m.aktan kurtulayım da yarın 
hea ~ne bakarız.> Sovyetlcrin 1 
el; a 1 da §ôyle olmak gerektir: 1 
>'ıp:l'p Uzasın. iki tnraf biribirini 1 
lltta atsın, dünyada ho•ınutsuzluk 1 rt ,. .. ,,, 

ın b . k 1 . , illan • enım uvvet erım o za· ı 
halda kadar el sürülmenııı,ı bir 
Paca~ kalsın, o zamnn Len ııe ya-1 

B $Utnı hıluim.» 
ra.f u hrtılıklı hesalJı her iki ta· ı 
lık Pekala bildi~i halde yoldaş· 
111t, ctÇ~Yİ mahzurlu bulmuyor
kcncf h\lnkü iki taraftan her biri 

1 oea.bı hakkında nikhincli.r, 
<Dennu: s.. , s~. a •> 

~·· '-il Dr. RPFJ< Saydar.ı Hatayda petrol nvnhob wsla 
·,-._..ı J8PU'~ 

~o-dd: 
... 1raıar we Banlralar 

Ziraat Bankası 
Emlak Bankası 
Sümer Bank 
Eti Bank 
Cümhuriyet Merke:z: Ban-

kası 
Akşam dörde kadar çalııı· 

yor. 
Ecnebi bankalar 

İş bankası 
Osmanlı bankası 

Saat ikıde kapılarını kapı· 
yor. 

Bunların biribirine uyması 
kabil değil mi~ 

Her memlekette bu rrıcaai 
auıtloriDdo JıükQmet bankuı 

. moclcl oı.r. 

A1manya Romanyaya Giriyor 
~ - Ola • iıf.. İfSWe "'91 nr • ..a... ,akl 
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Peynir Fiyatları 
Yine Tetkik Edildi 
Yarı ToptancılarPeynirFiatınaltiraz 
Edlgorlar.KomisyonTetklkeBaşladı 

Oiin toplanan fiyat murakabe hep yarı toptaneıJ,, tarefındıt.n 
kominonu .pffnlreilerjg itira:ı:ı ~kallara tev;ci cdildiii sörül
üzerine peynir meselesini yeni· mü§tür. Peynir iş i üzerinde Bele· 
den tetkik etmiftir. Haber aldı· diyenin de aıkı tedbirl•r alacağı 
ğımıza 1ıöre pe1nir ıneseleşine anlaıılmakt.,:lır, Paurteai günü 
en ziyade itiraz edenler yarı t9P· tekrar toplanac::u olan Jcoıniayon, 
tancılardır. Tes~jt e<lilen fiyat· peynir i§i üzerinde son kararını 
lar perakende 50, toplan 42.5 verecektir. 
kurQ§ araaµıdtıdır. Mutıvaısıt Komisyon gelocek toplilntıaın· 
rolünü oyn1yan bazı tüccarlar. da gerek Avrupadan 1relen, •e· 
perakende fİJ'edarın yiikaek el· n~lne Pa~bahçe Cam fabrika11n· 
muını arını etmektedirler. da inıal olunan heT neYi süeeaei-

Diier tp,raftan toptıJncılann ye e§ya fiyatlarını da tesbit ede
peynir]erin salçlanmasında mü· cektir. 
him rol oynadıkları anlqılmakta- Bundan ~a§ka dün kırtasiye 
dır. Bakkallara peynir verefller fiyatlarındaki kar nisbeti de tes· 
bunlarClır. Yallı peynir yerine bit edilmiştir. Bu fiyatl-r cumar· 
Yıtrı yağlı ve hattl yavan denile- ı tesi gününe kıtdar ilan edilecek· 
cek kadar kuvvetsiz peynirlerin tir. 

SPOR 

Denizde Sayım Vali iJ s k Ü da,. ı:~1! !".!!..~~a: 
işini Deniz :ı!~:~::::matUalmdev= 

Talebesi Yapacak 11ıntakasını Gezdı· ::ı:.m=da=::n~~: 'r.1 j bötleal futbol •Jaahll ve~ ~ 
lstanbul Sayım Tetkik Büro- mıu.t m~ka "ak"""'ertal _, ... 

ııu Sayım günü den~ ~erinde tAlllfUr. 

~~lu1tac~~ ~ata1tdat••~•n t~hiti Yapılmakta Olan Yol Meydan ve lıtimlik Nınwm" m.-r 11111at""41kt • 
ıçın bu 111 Yuksek Denız Tıcaret 1 utt..ı .,_.. .....,_ ehJNWI 

Müd~rlü~n• havale. !~lıtir. Bu. lıleri Sür'atle Tamamlanacak .._IMJJ,........ ........-ı 
nun ~erme Sanın ıtı ıle m41gul 11/ıt/HO ~ Jllı••ll · 
olmak üzere mektep idaresi sek- Vali ve Bıledi)'e Reiai Dr. menul olanlua memnıınit•d•p uı ~ 
sen taleb~ ilY•nrııştır. Zıtrnilnında LGtfi Kırdar yanındı Rom. BU· rini b.yın etmittir. Bu t•tkik ı•· ISUF flTAPlı 
iş~ batlıyabilmeleri için 5-yun~ yijk Elcimiz ı.:IU..yin Raııp ol· ıi-1 1ıraeıncla K,q)eli Aakeıt L;.e. e: = 
takad~üm eden geceyi denizde dulu h•lcle cliln Anadolu yakaaı• •İne de uiranılmıı ve talebenin Ut.nbul9POf • 4lt.mtut 1Mt U,IO 
geçirmeleri muvahk ıörülen ta- nı ıecmitler ve bıı mıne.kelard• mtMiti t•tkik •clihnittir. Vali h~tm: HUQü e.vm-.n, YM MJUlml• 
!ebeyi, Denizyolları idar•İ 0 ge· tetkikltrcle bulunmuılardır. Bu LOdi Kırdtr. •ık tık \,Uttln iJnar rt: Muıafter • ftklp. 
cc b.ir ~emide ~iaafir .decektir. m1Yand• Kachkly v. OakUclard• •h•l•rmı t•ftite üvam edoc•k· Beyofl~por • v.ıa '°' ıa,aa ts.~ 
Aynı gunde vazıfe batında bu- iatimllk edilen )'erltrla acılan M• tir. Yapılmakta olan aıfalt cad· Jcem: 8&mlh Dur~y. fM ~e 
lunmaları icap ede~ do~tor ve Jıılın ela 11Sıcl-n 11Çlrmlıl•r, delerle, meydınlınn va park hı· rt: Nt,S&t • NUı&t 
ebelerle eczacıların lııte~! al~ka- tanıim ve imar hareketlerini tof• !ine ı•tirilmek fn•re iathnllk edi· Oalat.aa&ray • lkftktM nat l 15·" 
da~ m~kamlarca henuz ılin tİ§ etmişlerdir. Müteakıbcn inşa len meydanların mümkün merte· hakem Ahmet Adem, yan hakemleri: 
edılmemııtir. edilmekte olan Üsküdar • Bey• be süratle tamamlanmalarına ça· Şul Tezcan • Halit l!lllltl 

0 koz yoluna giderek inıaatı ma- lışılııcaktır. Belediyenin imar FENERBAHÇ!l M'l'ADlı 

Vali Muavinlikle 
rinde Değiıiklikler 

Havagazi Saatleri Maarif Vekili Antalya 
Bozulmuş Lise ve San'at Okullarmı 

hallen görmüşlerdir. Program maksadile hazırlatmıı olduğu 
mucibince faaliyetin her tarafta planlar üzerinde mütehaaaıalara suıemaniye • Topkapı saat 13,30 
muntazaman d~vam etmekte ol· lazımgeleg etütlerini yaptırtmak- "Jcem Refik Te>p, yan ~emı~: 

Ankara. 10 (Telefonla) - Ankara 
e.ıti idare heyeti Azası Ahmet Ceva.t 
tıpnir vlllyetl idare heyeti a-lı~ 
samsun vali muavini Orhan Sami Dl· 
~bakır vali muavinlltine, Konya 
vali muavini Ali Rua Seyhan vali mu 
avinlığıne, Erzincan vali muavini İs· 

llm Demir Konya ~ali muavinlltıne, 
Mahalli ldanler Mtistakil fUbe mll
:lUrU Hlmi Efzlnq.n vali ınuavinliği· 
ne. Bursa vali muavini ~P ~un 
vali muavinllfiııe, Erzurum vali mu· 
\vini Hilmi Bursa vali muavinliğine, 
iıarlMna ka~~· fevket lllnu· 
:oym v-ıi mua~• naklen Mn 
~lflefdlr, 

Tapa " Kadeııtroda 
~ .. ~ 

4n'k~ 10 ('hlelula) - Tapy 
IWIM!tro au&JMl&t -~u~ 
tff'1t W.ıl ~ ~. teıntt ııve· 
~~·de ıauamtüt JB.-..0 AJl 
~ ldnMl elll lira nıu.tlJ '&c;llncU 
quf tapu k~tfo mtıt•ttwıilfne 
J(~~~~tt&· 

*"~· 

Havaaa~ firketi saat ve mal- I Teflif Etti 
zeme nokıapı yüzijpdcn yeni 
yapıla!! apartımanlara gu aaati 
vcrem~rqektec:lir. Hatta ~ki aaat· 
lerin birçoiu bozuk olduiJı hıt1-
de bunlar dahi tıtmir edileme· 
mektedir. Bu yüzden buı evler· 
de havaıazı aızıntıları olmakta
dır. Bu auretle ka9maıı lıalkı mu· 
taJ4rrır ettiği ıibi birçok tehlike
lere de yol açabilir. 

Dün Beyqilu Sakızöliacında 
böyle bir kaza olmuı, havaıazı 
at8f allftlf ve ancak siiçlükle ıaz 
kapatıla bilmittir. 

iki Çocuk Yaralandı 

Antalya, 1 O (A.A.) - M11rif 
Vekili Huan Ali Yüç~I di.in liM· 
yi, Ak,.m Sanat o~ullırını 
teftiı ettiitep •onra yeni yapıl•· 
cak olın nijnü Kı~ En•titü•ünijn 
temelini •tmııtır. 

Haıan Ali Yücel buıün de 
Aksııd~ki köy enstitUaüne wide· 
rtık enıtitüni.in yapılmıt oları bi· 
n•l•fill!I Y•PılaQk olan diiar bi· 
naların yerlerini ıörmÜf vo tiit
menler t•Jthnd,n verilen mü••· 
mer,de hazır bı,ılunmµıtur. 

-------.~o~--~.._...-

K u ll anıl mı ı Jiletler 
Satılıyor 

~idiyeköy\hu:I, S.k.ıı ••kıi"' Cadde ve kahvehanelerde do· 
da ohnan l 6 Y•tındı Mech ojhı latarak fatıcılık yapan bazı ltim· 
Haaan Fikri, duvardan düf'rek selerin, ~ık paketler içinde kulla· 
~l kolu kınlmııtır. ~ M~idiyekö· nılmıı tıraş jiletleri aattıklarını 
yunde Lokum aokaıında oturen haber alan bazı firmalar bu aah-
8.ftaedd.iıı adlı bir çocuk ~· u· ı teklrlıiı ytpanla• hakkında ta· 
kadatlanle O)'ftttrken düf'rek kibat icrası için dün Müddeiu
lwtıntlan yualanm11hr. mumiliie miiracaat eımitlerdir. 

=---====---lmmıl!ll!!IBllllllll!llll __ _.ıım ___ .... .__l!!!!l!llııs:::- Gezginci küçük esnaf arasında bu 

duğunu ıören Vali, l>u itlerle tadır. MUnlr • Fasıl 
Ferıerbahçe - Beykoz saat: 15,30 

Otomobile ÇIQnenen 
Bir Adam Ordu 

Çıtta}cadan ııelmekte olen to· 
för Yusufun idaresindeki otomo· 
bil Çekmece civarında bir döne· 
meç yerinde ani olarak karıısı
na çıkon Hıımit adlı birine çarp• 
mıştır. Otomobil altında birkaç 
metre ııiirüklenen H1Jmit. ıtiır ıu· 
rette yaralı olarak Cerrahpnıa 
hastahaneainc yatırılmıı İM de 
ölmüıtür. 

---..ı:o •• = 

ADLiYEDE: 

üniversitelilere 
iş Verilecek 

Oniveraiten dovam etmeAte 
ol•n fakir tal•beye iı vcrilme•İ 
için Rcktörlij!f. t.arahndan teııb· 
büıata giriıilmiıtir. Vorilocek iı· 
!erin bilhııtM lttG• mcaaıııne 
münhasır olmaıı muvafık ı(;rül· 
müıtUr. Bundan mıkıat talebe
nin ıriiııdüı dtrt Natlerind@ Üni· 
vcr•İtede buhnımalarını temin 
etmektir. Talebe bilhııı1a telefon 
idaresinin geco acrviılerinde ça· 
lıştırılae&ktır. 

Ünivc1ıite t;ılebeşinin gec;e iş
K~smı yaralaml§ _ Tütün ]erine devam etmeleri için sıh· 

amelesinden Artin, geçenlerde hatJerinin yerinde olmasına itina 
bir gazinoda geceledikten sonra edilı;cektir. Bu sene Üniversite· 
sabıthleyin Taksim meydanından ye girecek liıg mezunlarına da 
geçen karısı Harganu9un önüne ıece iti verilecektir. 

hıı.keın: P'ertdun Kılıç, Ylm ~tll\le· 
rl: Bahattin • N~dııt. 

İkinci kijme maçlan 
KIUplerl tefti§ eden heyetin yalnız 

başına idame! hayat edebileceklerin· 
den birleştirilmelerine !Uzum gorUl
ıniyen !<IUpltrden Anadolu, Artadolu. 
hisar, HilA.l, Beylerbeyi. Defu. 
Dıı.vutp!lf•· Bakırköy, :ıı;rup, ~
ıemdar, Rumelihlsar klUpleri ara
sında ikinci lcUme ml'ÇJıırı bu ayın 
yirmi yedisinde karagümrUk sahasın
~3 paşlıyacal(tır. }{lUpler pqıu-teai 
günü saat 17,5 da bölgede toplanarak 
tıkııtUrU tanzlp1 edec~klerdlr. 

Atletlerim~ için mcıvim 
G~en hatta )'&P.ılan Bal)lan pyuıı· 

ı ımndş. rakıplerlnl ~ride bırakare.k 

Btl)lan şampiyonluğunu kaıa!\mak 
mpvaftakıyetini Jösteren atletleri· 
miı: 4cret'ine yarırı bir mera.alnı ya.pı
lacaktır. 

Bütün klU19ler saat dört buçı,ıkta 

Galatı!saray liseııl baMeslrıde t~pla
nacaklar ve 4bldey~ çelenk konduk· 
tan sonr~ Pfirkotelde bir çay verile· 
ccktır. 

Ceza heyetleri seçilemedi 
Ytni cel:~ talimatnamesine gijre 

11-10-~ 

SIVASf 
iCMAL 

Sandalye Hırsı 
Neler Yaptırır? 

Yazan: M. H. ZAL 
R 9fll•nya Baıveltili gctı~ 

ral Aptones~o, Maf~ 
Görinıc t•laraf çekjypr, m ... 
leketi can çekitirken. vatandar 
lın kım Aihırkım_ t9Ylc di>'of_i 

c Yeni bir Romanyanm dııt 
duiu §U anda bir dost asker ,,. 
lamının kabulünü rica ed.,;.:-~ 

lnaan bu miıal ka 
aandıalye l\ır1111un ne demek ol4 
duğunq bir defa daha ö~ 
yor. Bu hıra bir adamın aiiıJI' 
1ini o 1'1ldar bağlıyor ki j9tikJt 
li ölen, i9gal altında bir 111ilr 
temlelçe halifıde cyeni n~aJltflf' 
çerçevepi içine düşen bir -~ 
leketi cyeni doğmuş~ gibi t'r 
mesi mümkün oluyor. 

lıgal altında bulunan bildi' 
meıqleke~lerde hük'1met o~ 
oynamayı ve göz boyamar _ka• 
bul eden adamlar zuhur etıııir' 
tir. Fıtkat bunlar içinde rn~~ 
leketinin ölümünü dofunı V" 
görerek İfg"-1 ktJvvetlerine ti" 
ıekkür edeni henüz görmedfk. 

Buna en yakın misal Fran,r 
dadır. Fransada qa hiç beklr 
medikleri ıandalyelere sarıl~ 
bir takım insanlar, vaziy~ti 11• 

k8Ul idare ederelç valçit k~ır 
m•lda iktifa etmemişler, nıcı~ 
kilerini muhafaza cdebj)JJ'P 
için harpte göstermedikleri er 
lldeti eski müttefikleri lnıilW 
lere kar§ı göstermek yolıın\I 
tutrpu,,lardır. Yarın Fransl% ~ 
ti"llli kurtqlursa bunun an~ 
bir lngjljz - Amerikan zaferi !ı 
yeslpde mümkün olabileces...
gözleri görememittir. 

~u misaller gösteriyor .ı 
sandalye haaıalıiı bir merıılr 
ketin uh,qml ha)'ııtına girebılO" 
cek mikropların en zararlısıCJırflf 
Her tarafta bu hastalığın h• 
veya şiddetli şekillı=rinı; teı•· 
dUf edilebilir. Fakat mı:mlek~ 
ti ölilm halinde ikerı bunu ye11 

bir do~um diye göreplhneflif' 
bir misalini ilk defa olarak ftO" Kuponlu Müsabakamız Bitti 

Bu&iln son olarak on be.şirıcl ku
pona ~MUZ· Yanndaa 11\i~ 
caeetemtae artık ku~n ke:l'lf•ıyaca
tız. Okuyllculannus. topladıkları on 
beş ~U· \l.aerlne •l(UJ>Ql\l\I JqÜ&8.· 

tiaka • kaydını lllve ederek blir zarf 
içinde mUaabakanın cevaplan f)e bir· 
Jikte b~ c~eU@1er. R\Jponu 
noksan olaınlar eksik kalan ku;ponla
nnı matbaamızdan tedarik edebilir
ler. A""'~ Mrlb ve okuna~ -o\ma· 
Ildır. Bu müsabakanın cevaplan 31 
bbipcjtefl'~ ak~ ka4ar 1'allul 
edilir. 

18 ..... ~ hl1 ,..,...... td4 
.......... Mr ...... .---11-
tlca elılN!k :&ehllkfllldfr, 

kabil jiletleri satanların çok ol• 
duğu ve bunların raibet ııörmüş 
bazı jilet fabrikalarının ambalaj
l•rını taklit çttilderi anlaı•lmak
tadır . 

çıkmış ve bıça~ını karnına saplı· Diğer taraftap lıtanbul ve taş· 
varak karısını ağır yaralamış ve ra liselerinden mozun ıcnc;lerden 
bu hareketini üç defa tekrarla· Üniversiteye müracaat e~enlerin 
mı§ıır, Hayganuş ölmemittir. Dün miktarı kayıt muamelesi devam 
ııabah Birinci Aiırceza mahkeme-
ııinde bu davaya batlandı. Suç· etmekte olduğundan dolayı ma· 
lu mevkuftu. Üç çocuk anası h~IJl değildir. Buolardan kaçınıp 
olan Hayganuı, atlıyarak dav•• lıtubul ,.,. JraçıRMt taife liacle• 
ısını teşrih etti. Su,Çlu tevilli bir rinden geldiklerinin de henüı 
liUT~tte syçunu •itiraf etti. Mah· tesbitine imkln görülememekte. 
keme §alıitlerin dinlenmesini ka· d. B · t d · t b 1 d kt 

böl~cde kun'ılacak beş kl91lik ÇtZI- sd" 
heyetine iki µ& seçJPtk Uzere klllp ;::;;::T:=;::;;:==::::::;::=~==::=;:ık~ 
m"rıüıhaslar• bölce ınerkeztnde top- rakyada Pamu 

manyada görüyoruz. 

SuaUeri ve hediyeleri te1'r&I' edi· 
yoruz: 

ı - xı,.. • ..pil ..-n ... 
MBID•luaa .......... tube& 
etlııır. 

21 - Aym .. ..._.. 18 Mika 

~ ...... 1atınm weya Ur ,.._..,.na aMmehlr. 

1 - --·treüa yllııılek el· 
WI, .......... tyl Uft ....... 
dajllna deWe* ... . ,_ .... .......,,........... 
'-9ka Mır " ıletlldtr. 
ı-~ve~,..-•tlekl 

babçea... ...... .._ .... ...., ttpe 
tt 1ııa•e111: _...,~ WM• _.. .......... 
•-Mı*~~ 
Jle..._ ,_y_._ .... ~.., ... 

.. litubeıttol ......... aı .... 
ı _ aUJ• ....wen Mlu 11!Pr• 
,_ ...... .,...,. .... JMI 

"""'""~~·....,.... -~ .,...*Uk ... 
10 - fj#ll iWıarQe ~ 

.......... ~ •iM Ud ar urre---~~ .. 
ıı-·~ .-.ıert7.aar-

..... wnı ....-r' 
ıı- ............ o_.........,.. 

lwk ... ld. kar ,..,_.... 
ıs - Yuaa -....- lPt._ tı· 

ııek olmaııı• ...... JU ....... 
Wftde arzın ~ daha plim 
...-ıdır. 

H - (ilk g9riil~ Nr fn1ıw 
._.n lllttln ekı,ımemne ~ .. 
ıwr. f 

16 - -.ı,o4a paredt ~ 
.... mevaatıerden fıula olar. 

14 - AIAlml semayı gece gl~ 
-.ell mümkllndlir. 

n - Gök &1lrfilt\iılÜ ....... ,.e 
.,..,ırzdır. 

A'boae l•etl 

iv!* Aylık 

Hlb 800 Kr. yoktur 

19 - Uflnul ~ er&e.i 
... ,...._ ~ delAlet eder. 

20 - Faıla ıpllctvda kıratı Jıa.
va.ıa açtk .... ,.. JÖ!ltllrir. 

POLiSTE: la~~~~~~:~n ancak ;mnıl beŞ içti- yetiştiriliyor 
maa 1,tir1;1.k etti~ böJ.ıe bıtfk~ı Muratlı (Husuat) - Trak1' 

Yenca11••z 
MlllAlaoar 

Papqs baraadan türedi - Ra· 
mazan münasebetile camilerdeki 
faz.la luılal»alılr.tan istifadeyi dü. 
ıünc:n bazı açıkgezler papuç hır· 
ııızlığına başlamıJlardır. Dün 
ikindi namazında Beyuıt cami· 
ıinden iki iskarpin ile bir palto 
çalırımıttır. 

1 
.J ır. u ı,, e rısa a a§ an ı an 

rar attırwı. l ı. i · ·ı. · 8if biPnetçi mah~4m oldu _ M>nra yapı aca~ statıstı~ netıce-

Hılk ııazeteşi sahibi Cemal Ku- ııinde anlatıl~cıktar, Dü11 f.debi
tAYın evine oldıiı hizmetçisi Hü~ 1 yat Fakültesi tarih zümresi im ti· 
niye ı..emırn, evden 500 lira ile I hıtnl•rı ile Fon F•Jdjlteıi riyaziye 
~l~ııı bileıik, jğne vesair~. 'ialdığı j imtihanlarına devam edilmiıtir. 
ıçın yak.alırnrrıış ve tevkıf edil-

böyle mühim bir işte l/Utün klUpltrlo d~ ,kılmektr. olan pamuk, iyi ıtt' 
bulunması doğnı olaçağtndan toplan· tice vermeğe baılamı§tır. ÇiftGI" 
tı gelecek ı;arşamba ~Untı tehir e- ye meccanen pamı.ık tphqmu .,., 
dU1Pl9tır. rildiiinden gelecek sene gealf 
Bellraa 0,..larl Atlet YI ölçijd4 p~rpuk ı;kilecektir. K·~· 

Birine~·~: R. c. A. markalı btr 

banlJ'l un ihıiyacım temin l~Iİ 
Bakemlerlal n.wet bürUk bir un değirmeni yaptırt' 

radyo. mişti. Kadın 6 ay hapis çezasımı. I Meccani olarak talebe yurduna Ba.şvekfılet Beden Terblyeııl Genel Jllll~tadır. 
DirektörlUğU, XI inci Balkan oyunla· ~ çırptınlç!ı. alınacak talebe de imtihana tabi 

tutulmaktadır. 
rında bUyUk muvaffakıyet kazanan 
:.mu AUetilfJl takımıııı~ ve yeUfU PiYASADA: 

tktnclye: Fnt~fı'J,f rn~ln~I • 
n~adye: llrkek ~,,. aaatt 
INPdtbıettyeı KMlın tanlcıt ~m' 
Beıtlndye: Kadın kol §&n~r. 
AltQN!lyaı Llklr talrmn 
1'Mlnclyeı ~Y talnnn 
lelllshlftyeı Lhwonata takmn 

Y '1lllD batianl'CI - Üakij. 
darda Üzümkızı ıokaiında .ı S 
numaralı Kavakolluntın evinden 
r•nsın çıkmıı iH de airayetine 
meydan veril"'eden .c>"diirül. 
Jnlittür. 

NUtu11u11 adet ve evaahaı bll• 
mlye ~.aıı,mak, dinamik, ilert)'e 
dotru gitnıeye karar v.mtı o· 
laR hlr -yet~ için Uk öcle,·dlr, 
Türk Cumlıurtyotl nUful işini 

esaslı auNtte aydınlatmıya az.. 
111etlıt .. tlr. Bunun lçlrullr ld, 30 

lLJlT!;ŞKtN PAZAR gllnli ya
pılacak olan Genel Sa~rnında 

m~dleUa blltUn teftkllı\t 'e 
kovvetlerluln blrl~mealne lhtt
yo.ç ,·erdır. Bu 1,1.ıı muvaffakı

yetl l!:IQ el ele vermek en önem
U bJr yurttaflık öde\·ldlr. 

Q '" 

Vergi Vermeden 
Çahfin Kadınlar 

rlcileri şerefine 12/ 10/ 9f0 cwnarteal --------....,..,..,... · 
gUnU saat 17,30 da Pa.rl<otelde hazır- Turfanda im..,....., fsta"nbııl pr 

ya1aaına bu aene ilk turfanda k~
Jadığı çayı tqrif •t.rnelerlnl ve bun- ıu, Akçehoiaz riftliöind•n HW 

..,, __ _........,.,.co ft E Y F dan evvel yapılacak mera.sime iştirak ,, ., .. 
H)'İft Avni elila ıetirilmiı "' eyleınek tıaere q.at 16,30 ela Gal.U.-

Dokuzuncuya: Maıtllıltr taJmnr MÜT' '1' '1''ElfRJK,• 
Oıııancayaı ~ tak11rıı. .l:J ~ ·, 

Son zamanlarda, Şiıli. Nişan· 
taşı ve T e9vikiye taraflarında, 
etıliyet ve ruhsatsız hir takım ka· 
dın berberler tUremittir. Bunlar 
~ilerinde çanta, ev ev dolatarak 
~ yapmaktadırlar. Malt teklif· 
)erden ve bilhaaaa sıhhi muaye· 
nelerden mahrum, hüviyetleri ve 
qnat dereceleri meçhul bulunan 
bu Jİbi kadınların böyle gizli 
bir tarzda çalışmaları, nazarı dik· 
kati celbetmiıtir. Bu kadınlardan 
bp.zılarının ec"ehi tabiiyetinde 
bulunmaları d!, dikkate pyan 
görülmektedir. 

şara;y uıeııı ~çeııınde hNir whın· Mezbahada kestirilip esnafa t••• 
rnalarını Milli takım atletlerinden ha Jİ ecillmi§tir. ~ 
}cemlerlmizden ve davetiyeleri kendi- Jlat.t.y ihtiyacı - To1tr. 
ıerl11e göndvllmlf olıuı ır~Utr4an Maheulleri Ofiıi Umum MU'i!' 
rica eder. P'lU&VÜ\i Hlmit, l.tanlnlluı'l bul' 

Oll MPi11cJclew elllnelye kadar: Na- ...-----......,.---------
P aaatl, mektep tuttası, 111• ilke ke- hylerbeJİQcfe parlt YN>ıla· 
IHya, Pftlll dht- k111111a kalem. cak - Bt:)'lerbeyi ~mil önilnde 
bt• ....., faatut feke.Hlı:, .... ra .._ b!llu!l•n rıhtımın tımir~ muhtaç 
S>akıuıı, ıılpra efnlıtr, mlJoelı:lıep buhmduiunu iören Evkaf idare· 
1lMkaaı, alMlm, portföy, eef'rafya at- ,i, mqhallinqc; tetkikat icrııını 
tuı. ,,,_kravat, •P alüblk lbalıa- bir hıyete ha••le -tmlıtir. Keıfi 1 
'" ııula beya taknnın.._ ""'' taq yapıldıktan eonra, tamir itine 
v..u.ıeııtır. IUllndd•· 7Ua e11111ıe1,. başlanılıeaktır. Tarnır esl"aJında, 
llMu lraaaaa• 7ÖS ok..,..,..._. ta bu rıhtım ile c•ml bahçetj ara
Jaqteıllf ilini. tarUti ve edebi ..,._.... ıında bulunan duvar yıktırılarak 
il eserler._ Mru •e llMJye ....._ Jt;ı1acak, bu aah• bir park helhıe 
~- setirilee•ktir. 

B~VEKALET 

l.ta~ U~ MüclürJiiiij 

Kenarlarında Kırmızı Lekeler Vardı 
Jottn, eU.lt4 nallhtm ,e,ı~ QIW)'84t etti~ ~,. .. 

Perdf.I ~ıtclttı qmaa v .. Bl••4 l~ yelda. 
Teeka hararette Mrk~ ~v.m ft119r1 tıle&a ......... 

• ~ merwbeat• YU1Plf '* sirthtlıwa. 4'*'9 
1ııaırkea 1"I 1Use1 •...ud71 .,_.... CJeYlllt GNıln •ı JIM 
-- .... ,.. ecUJN'411t ....... s... ........ , , .... 
bir ..................... .,....,...,,....,.,, lılr ........ ............... ~ 

TUi •...adi V• ....... ~,.,... ....... M 11-
alPU 1* w ..... ~ MllMJıe ............ '1'Mt ..... 
idi r-. ......... 071UJM ..... "'*' &rtMe ........... 
_... ~ ~ .... ..,..,... lıtr ~ 
....-,_ Vaa ..... "'111J1tb'Mt ........ ll•tJlllA ..,_ 
ellerlle .,ıabl ............ 1'1QW1 .....,... ~ NIU IO-
lata aeyptdlyonlL 

:fttrde qpanırken ti,...._ tMnr llJQıtM JJIR'Hflr ıtM 
eld1I- Raik lıeytcan içinde artlllthrl _..,.onla. 11tf _., 
a7clııllannı~ Jobn lcM:ada Pırlaata llrMllJ Jözl~ ......... 
O hiç alkıfJamıyor, oturdu.ta yere ~ Sfbl • ....,..., 

t 
ıztırap lçln•e Jörllntyoi'du. lolua. arlmt•ııl•• .......... ı.-
lpyorlann19 ctt>ı bir his duyda. Bafau ~ • .,_... li· 
..... ile gtiqfze ftldl. HIMlnde ,.. ........... Nil ... 
_,. ~ ,.....esi ~in _.. ...,_.... O.. """" ... * ~ pnmdan aYJ'll* • ...-.... .._ •• N• 
llftı: 

- Görtlyol'9' ki. O,.. ...... 1111'1'11r ...,.,, Mlf.a.. ...... . 
- Hayr, ......._ T ..... '!IN it WIM°· 
- '.l'a.. BIQ'llda .. "" .. t 
- Evet, ..... ...,.•• .............. ......,. ....... 
-Bl*bllf ....... •UıNetTO ............... .... 

ıllrfb'onnmm ısı. ........,,_. 
- ........ ~ .............. Jkım-

lfll/ll!ltll!ll~- M AV 1 ~ ....... .._ 
PORTAKAL 

YM.uı 

WillPa J. MAKiN 

- iT-
- (lpıqµ ~ PitvW bl• teY lftJ lr.ıDM lstfdl t 
.... AlaYı IMrllRllllt ~ PnlMld kwUea. luMıar gel· 

.... lb .. -· 
, .... ltifaz .Wı 
-~ detn. Yannn.1ıılr 9veUlıa nr. 
- Rem• gelmellıılnlz. 
Mlflttlf kat'i bir emir "'erir gibi elz lllyHl7orft. lllla 

ıtM pyrt *al>U .hAdltıelerle k..,....._,... bl98Clhl. 
'-IJ,ce tiyatrodan çıktılar. SoUkt. Jilrtlmlye ~ 

iN. lelJaklp.r t..ft"- ve pta '41. Y.,-ı.r~ mh~ pqı .. ~ 
ı.rt, nnı1f ve sebze pa.rçalan vardı . 

...,..,Nd polis kar~oluna çabukça vardılar, Jllrllao 
tlldM en• Alınede Alıte ltlr t"Jaayet.e .,.ıı.ıt olq IW. 
...... pqfi korkunç manzara ile karşıl..-.tqq lllMI 
........ seıuyordo. Ayni k~HltlMrı afql k~n 4..,_. ... 
.... _... başında oturuyordu. 
~tlf Evans ellle bir teY göstererek John'a !Mmhaı 
- l!Mna ne denJnlz '! 
l,P blqm gtllmekten kendini alamadı. MllfeHlfht ... 

"""*ti fC'Y yerde duran blr portakal sanclıtı 14 1111 ... 
nllllM aö~t bekllyen Od poUa vardı. Bu qı pek ~ 
..._, ltlnu ~Ue .,....,,_ lftA lclpde l>lr pyrt taltlllllı: 

oNup eeqıtnrW. ........ M#btl ....... ~ 

Benlen Batl••ıror 
Şiıli Halktvindoo: 
Türkçe, İngilizce, fransızca, 

almanca, çiçek, 9apka, dikit ve 
biçki derslerine 1S/1O/1940 ta• 
rihinden itibaren ba9lanaeaktır. 
lıteklilerin her.Un aaat 1 7 den 
20 ye kadar müracaatleri. 

...... ~uda, k~larında kırmızı boya lekeleri vardı. 
FMM 1AM b!Ullar hakllı:I boya lekeet illi ldt f ıoıuı J'&k· 

Jatıp euwt •"'4il. ve IWıfette J.rklldl. Bu kan lekeel ldl-
1.:VMS f11Pnlqp4ı: 
..... •çNtız 1ı111a1nn. 
l"~ertl~ bfrtaı ~ı kaldırdı. SaadıJın ~inde evvel& 

MI' •ifa Jt~ JÖM çarptı bunların altında bir karanlık 
gölge ~· tJ&ndıta soda •ıkıf tınlmıt olan bir erkek c:o
ııed.J.- lolın. ı.:vana'a IOl'da: 
-6-lf•llf 
- Bıplı:la vanılm"" 61dttrtllmO,. 
Uaaktan OperadaQ felen llltlzlk aeei dayahlywda. Toeq. 

.. lfl'9Cll ,.,.... ""1ıy.n.. 
ı.ıaı. Jıerlqt c1et• alJ.lerı. CM-•t ~·aa .._.... d..

yet lnU'beılDll aeY"dJyonla. 

~ IPM ve ~ olmlılut. ~ 
- .. """"' ...,... lıtr ,... .................. ,.,. ....... "* ıoı. .... ,.,.... ......... ........ 

Mltdddan ~ "°""" ...,..,.., ..,.._. .... ...... ,.,. ... l'., ........... oldaP - bir ............... .... 
,._.,....,.,....,.....~ ............. .. 
1111. poNMI ............. Mllllalll ............... .. 
_. ....... tarUttıl. Ve .,...._.,. PMl .. dlı 

- DUdaM '"'ICIP'lll IMdlldl ... tllrlllllll 11Na ..... 
•rltJlllll. MMMu lalp ...... '* ,..._......_.,. .... 

4rMMt ............................ cıl4td ... ......,_ 

... Midi ............ "' Ulla dıınl..... ...... -....... ,.,..... .... ........... 
............ u. .............. ,......,.,. ..... ............................................... .., ... 

............................. ıtıQ-..ı 
- Acayip teJ' Gye.. SISvleıualye b&şlanut-

( .\ttlu Ylll') 

pay ilstiyacııu tetkik etme1' ~ 
re lıtaaeula gelmi,qr, Hamit. ~ 
iki sün d•h• tetkikatın• dt"•" 
odecek ve hir rapor haıırltfl' 
caktır. 

z - ~ 

Her Gün Bir 
FIKRA 

İşkembe Çorbası 
....... drmüt ~ • .., 

,.. ltıldf ••tat. ......... .,.,.. .. 
n•HaısilDü,,...M ... ~ 
..... strkeol clMUne ,ıder. 

Ono Mli1e ..._...~ vttrtl!lf" 
~..ıı.~~ 
...., ·~ •ayıt U&r. 

ctbiQ4ekJ PiN'& blf ·~ ,.. 
ncek ..alld•r ve kQ'Dlette ~ 
inı4aa bir &u lfkeaıbe wrl>uQe 11• 
tar ..,e anr verır bir ~ 
~ ..,.... ilet kunltl.W ~ 
..-rıar: ı'o• patlar "~ f10I' .. ....... 

Stcak. llCak. btrQç kefrk ~ 
9GUkt9 Hara kafıtı tuqı cUblflC ....... 

Kafıjıq Qstttne ~.maı,.ıa bir çl-
' tlM ~r. Bir de bakar, p..:a,~· 

ı.u.nbecıtllln kazanı alld1ti pır 
çıtvr&QIP bir parçuı ... 

1114detle dükkı\n "8hlblnl ça1111t 
veı 

- Bakşua verdiğin ~rbab" 
ae çıktıt 

..... Ne ~ beyı..n '! 
- G6rmiyor DIUSIAJI ~vra! 
lşluınııbed gtllenık: 
- Bet lmnıfluk ÇQrbadan kO' 

... ~"'--" deJll • 
(levUQaı wetr. • ~· 
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Mahkemede -=ı 
c Nasıl DUr~ı [~_s_E_R_e_E_sıııııı---~-K_ü_R_s_ü__,) .f 1 

O B 
Hazin Bir Vak'a 

---------. --

Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
Yazan: NILLA BIJK 

Fillps Şirketi mildllrU Felemenk 
tel:>asından Ba>' Kool ll~ 09för 869 
şicil nı.ımar&IJ Etem jdare ettlJderi 
otomobilleri çarp1ştırclı}ilar4 t~ln ıter 
ikio;i de suçlu t'larak dUn S1,1lqnah• 
m~t sulh birinci ceza h!klminln önü
ne ı:ıkarıldılar. Bay Kool türk(:e l>ll· 
mlyordu. Almanca pllen bir tercU
manln sorgı.ısu yapıl!lı. Hldiııe ~mi· 

nönUnde GUmrUk Caddc."ltnde geçwiş· 
Ur. Kool otomobllle önden gidiyor· 
muş, birdenbire durnıuf, arkadan ge
len Etemln otomobili de kendisine 
ı:arpmıştxr. Birisi seyrijse!cr tallmat· 
names1ne aykırı olarak yolda durdu 
ğu ve öteki de çarptı8"1 için suçlu bu· 
Sunuyorlardı. K®l ~endlslnl mUdA• 
taa ederken: 

Maziye lan ağlarımızın Yazan: B. FELEK 

Kopması T eh 1 i kesi d~~:~:n;:!·~:~!"'.~:: Şeyh Baba, haremin göz bebeği oldu 
- 2....,... 

A.ıı ~r Şahın şntranc gtlrıU idi. 
sın her Racası Ue Akber ~ ara· 
da dak1 Ş&tl'anı;ı bUyUk blr meydan
A.k C4niı olamk temsil edildi. \'e 

1 beı Şalım gullblyetlle netice. 
tııdi. 

lu41cber 6l!h Jıer ~ye malik ol4u
J: lıatde çoeoğu ~oktu. Her ~
~vurduktan sonra nihayet blr 
>"lb.ı nıüraeaat etti. Bunun ı,ın 
be erce kilometre ytlrtimü,ıti. 

l'\11 ona ~ el·JAdı oJacağm.ı 
::JdeJecıt. Akbcr Şah 8e'1nclnden 
L:.!':""& )'eni blr paytt.a.bt lmrnuya 
~ verdL 

* ıtih~kber .Şah ilk evladını gö~i! 
Aı . ııevıyordu. Yeni kurdugu 
it !Yıtahta onun §erefine Hindls
~~~n. Semer~andi"l hlitün ıtılnat 
~i 1 adamlarını top1 adı. cBı.ırada 
bJ.ır ~ı.ı ~ulunmau derıilen yerpc 
Yeli~ göller, havuzlar yaptırdı. 
lll ta tındaki aulardan başka yağ· 
bı~~' SUfUnu da toplamak için 
tı:'3ı,ık bir ihtıyat sarnıcı hazırlat· 

de voırdı. l3u ~ızlar da arasıra 
oflınlar tertip ediyQrlardı, 

Şeyh Bn.ba, 1 7 ya§ına vardığı 
için artık hareme giremezdi. Fa· 
lç.at üvey apnelerınden Rukiye 
genç oğlanı kendi dairesinin ka
pısından içeri ııokmuı, hadıma
ğalıırının muhafaz ı;ı altındaki iç 
b~hçcyc almı§tı. Delikanlı etraf
ta göründükçe kadınlar çığlıklar 
koparıyor, herbiri yalancıktan 
yüzünü kapıyordu. 

Yüzü ortülü bir kadın vardı. 
Güvercin satıyordu. Şeyh Baba, 
kadının kim olduğunu anlamağa 
çalıştı. Kadın yüzünü gösterme· 
di. Delikanlı da bir çift güvercin 
satın alarak uzaklaştı. Fnlı:at bir 
iki adım attıktan sonra merakı 
galebe etti. Yüzü örtülü kadının 
kim olduğunu mutlaka anlıya· 
caktı. Gözüne kijçük bir kız iliş
ti. Havuzun kenannda duruyor
du: 

- Kızım, dedi, bu güvercin· 
}eri tutar mısın) Ben pirazdan 

P b geleceğim. 
1• I ern e renkli mermerden aa-
"}° a. Güvercin satan kadının yanı· 
\'a r, camiler, hamamlar, ker-
te flsaraylar, mt:ktepler yerden bL na ko§tu: 
,; 

1
wibi yctiıiyordu. Her taraf - Mehtıbı bulutlar arkaıına 

"•ç b h 1 gizlemek caiz mi~ diye sordu. 
l( .. •~· a çe erle bezenmi§ti. Kadın rok naz etmeden yüzü. 

,.;; uçuk Salim. bir aanatkann .. 
·"Yas b nü açtı. Bu sırada gyuncu kıı;lar 
de ı/na enziyen bu güzel yer- delikanlının etrafını aldı: 
,,_ U!'idü. Fakat kimse onu Sa-ik dıye çağırmıyordu. Küçük - Beni öp, beni Öp, Şeyh Ba· 
B ebn baba11 ona }Atifc diye cŞcyh ha ... diyip duruyorlardı. 
ı;~ ~~ llkabını takmıftı. Bütün Her vakit okluğu gibi, di-

•nıcııst v k d'"' • ğer kadınlar ya va• yavıı.ş eırafı-iç" h an, çocugu ~e sev ı.gı .s 
n~ u adı benimsedi. Salim gü- na sokuldular. Hepsi hayran hay· 
lah birinde (Cihangir) unvanile ran bakıyorlardı. 
lt ta. çıktıktan sonra bile halk Şeyh Baba, burada biraz oya· 
lsınd ş h B b \ d' landıktan sonra hatınna güver· 

~enler ~a;:,~ ( ey a a, ı- cinleri ve küçük kız geldi. 

B Sba.rayı0 bütün kadınlan Şeyh Havuzun kenannda kızı bul· 

a 
a ayı seviyordu. Düzünelcrle duğu zaman kızın elinde yalnız 

evg'I· bir tek güvercin kalmıştı. Diğeri 
rafı ı ı annesi vardı. Her biri, et- go"kvi;...i;rıde b,.ya~ bir _ngkta ha-

Ço
nda kul kurban oluyordu. ~ .. a... "' 

k 
}ini almııtı. Dc:likanlı hiddetle 

- Ben dı.ınna}( i8t~l<en otomobi
lin kolunu hareket ettirdim. Gerçi 
benim otornoblllm blrıu: hasara uğra· 
mıştır. Fakat ben sağım wı hlı;blr 

yara almıo detlllm. Otomobilim 151· 
gortaJı olduğu iı:ln de davacı değl· 
!im. Buna rağmen ~nl mahkemele
re g~tlrı:tller dlyordµ. 
MUdafaalarmı yaparlarken iki suı: 

ıu da ayakta duruyorJardL Bay Kool 
ellerini pantalonunun cebine sokmuş
tu, hAkim tercüman vasıwlle ihtar 
ııtti: 

- Türk mahkemelerinde muhake-
ıne esnasında eller cebe sokulmaz. 

Mösyö Kool derhal ellerini cebin· 
den çıkardı. Blru eonra da ellerini 
arkamna MJladı. Öyle konUfuyordu. 
MU~ir hu ha.eketln de mahke· 

pıeye bir hUrmetalzlik olduğunu ha.· 
tırlattı. Suçlu ellerini ya:ıuna saldı. 

* Muhanlrlml.z bu davayı dinledik· 
ten soııra aal6.hlyetl1 bir zattan mah• 
kemelerde lkt ta.ratlarm J\Ull bulu. 
rıacakları hakkındaki kan1,1nt hüküm 
]erimizi agrmuotur. AJdıtt cevap ~ 
plmuştur: 

Jflillet Bir Uzviyet Olduğuna Göre ÇIJzülilp Dağılıncıya 
Kadar Hayatın Ayni Kanununa TIJ.bidir 

Amel Emin Yalmana: 
Biitün meıraleket münevverle· 

rinjn bliyijk bir dikkatle takip et• 
tiği bu 9)Cıcleye ait münekaıada 
profetör Necıneddin Sadak'ın 
tize verdiği aon cevo.bı ben de 
istifade ile okuyanlardanım. Va
kıa iki i,ist~dın henüı: konu§mak· 
ta olduğu bir meseleye dııarıdu 
karışmak pek de münakaıa ada· 
bma uygun düımez; fakat ayni 
mevzu üzerinde yıllardanberl 
ıihnimi yorduğum için bu ufak 
rıeı:akctıizliii mazur görmenizi 
rica etmek iıterim. 

Yazan: 
Mabmat Cevdet 

ına. mazide desteği olmıyan ey&• 
nt muallaktu bir millet kalmaaı 
mümkün müdür)] 

Görüni'yor ki bu cümle ile ev• 
velki cümle arasında aımeı\u bir 
münasebet var. Üetat mazi ile 
•l&kayı kesmek fikrini bir balta 
darbesile bir ipi koparmak mima· 
ıına atıyor. Ben (mazide deıteii 
olmıyan) tabirinden ayakta du· 
rabilecek ve tutunabilecek ma:ıi 
deat~inden mahrum bir millet 
mln§.sını çıkarıyorum. Eğer bu 
çıkardığım mi.na doğru ise buna 
ıu cevabı veriyorum: Dün, in· 
ıanlığın gözlerini kamaştıran 
muhteıem birer medeniyet kur
duktan sonra bugünkü milletler 
zUmre;i arasında silik bir gölge 
gibi sinen ve yerlere serilen bü· 
tün eaki insan cemiyetlerinin ma· 
zi dceteği hani~ 

1 irfan kelimeleri müter•dif olarak 
kullanılırdı. Eğer bu manada kul· 
landılaru üstada ;u ccvabJ "ere• 
c:eğim: Bugünkü edebi r.cs.I, ev· 
velki1erın bıraktığı hangi irfan 
miruır.ı elde etmiı bulunuyor) 

Üıtat bu nas'lan itiraz kabul 
etmek iatemiyen bir katiyetle ile
riye sürdükten sonra mazin'n bü· 
tün kıymetli eıerlerinin yeni harf. 
tere çevrilmeıini tavıi~·e ediyor 
lıı.r. 

Halbuki bütün eaki kıymetli 
eserleri yeni harflerle basmak 
meselesinin muııı:zam bir mesele 
tqkil ettiğini unutmuş görünü· 
yorlıır. Buıün bütün insan cemi· 
yeti erine hakim olan bir ruh var: 
RealiJt olmak ..• Acaba devletin 
elinde bulunan tirndıki ~\.itçc ve 
tartlnrla bu işe sarılacak olurşak 
kaç nesil sonra. bu §ekil tavsiye 
yerine gelmiı olacak? 

Fakat üstadın tesellileri de 
var: Kıymetli eserleri bııstır•ca· 
iııı rıcnçler bunları okuyacaklar. 
Dil fakültelerind~ yeti~tr.ek mü· 
tehaaaıılar ç.laınıa ulacAk ve bun• 

Herıeyden önce .. müaaad.ele· 
rile - bir nokta üzerinde durmak 
istiyorum: Üstat, tam Durkheim 
mektebine yarapn ~rt ve kati 
pir nas' cı lisanla konupuyor. Me· 
sela §u Durkheimin aizından çık
mııa benziyen naslara bakınız: 
a) Bir milletin mazi ile al6kasını 
kesmesine imkan yoktur. b) Böy· 
le muallA.kta hlmıt bir millet 
yoktur. c} Böyle bir iı;timat uc:u• 
be, istense de yapılamaz, ç) Mil· 
li varlığı devam ettiren dildir. 
d) Her yeni nesil, evvelki neııil· 
!erin bı~aktığı irfan mirasını mut- c) Böyle bir ucube istense de 
laka elde eder. yapılamaz. 

lar oku}·up anla~ılmıyuı eserleri 
oku ,up anlıya~k •. 

Şu kaziyelerin hepsi de birer Bu cümle. iki bfü üç yüz aene-
birer isbata muhtaç değil midir· lik fikir tarihinin iki bin Üç yüz 

•cneUlı: tecrübelerden sonra elde 
ler) Fakat üstat }unları is bat d • 
ecUll'l\İI birer dava diye ortaya ettiği neticenin bir bagka ifa es~-

Aff ederainiz. üıtat 1 Aklıma 
Nasrettin Hocanın ıu methur de· 
ve dıkeni tohumu eker~k borç 
ödeme vadi gddi. Dakikaların 
bile ıencler kadar klymet kazan• 
dıiı bugünkü rnilletlerarası hayat 
seli kar§ııında biz: bütün bunlJ• 
rın olmasını bekliyerek duracak 
mıyız) Bunlar ne zaman olacak) 
Hangi nesli yetittireeclc) Biz ha· 
yal peşinde mi kopceğıı:, yokıa 
çelik gibi bir mantık ve heeapla 
yuruyen dünyanın medeniyet 
cı.kımına plinla mı karı§acağız) 

Rozet dağıtıp para toplıyan 
on iki ya§larında iki yavrucuk 
iane kutuau11u açarak içiQden 
beş lira aldıkları için mahkeme· 
ye verilmİ§. 

HatAnın hangi birine parmak 
basayım? 

Bir kere bizde iane toplama 
usulü maalesef hala pek fena· 
dır. Başka memleketlerde en 
güı:cl. en zarif ve temiz hanım 
kızlara, ve delikanlılara verilen 
bu ıerefli vazife, bizde çoiu 
tramvaylarda, vapurlarda be· 
dava seyahat etmek hevcsile 
bu işe sarılan kimsesiz, kılıkaız 
kıyafetıiı: biçare bir takım yav· 
rulara verilir. Bunlar içinde o 
kadar peri~anları vardır ki; çok 
defa rozet mukabilinde para 
vermiye saik olan iane müliha· 
ı:asına sadaka müllhazaıı galc· 
be çalar. 

Bu i~i. §U söylediğim nokta
dan ıslaha uğrapak fena ol· 
mıyacak. Amma bugünkü ~e· 
kille daha fazla para toplam· 
yormu§. 

İıme toplama şeklinin peri· 
tanlığtnı gidermek bahasına bir 
kaç yüı: lira eksik tahsillt yap• 
mayı tercih etmeliyiz. ikinci 
hat6. da on iki yaşındaki çocuk
ları mahkemeye vermektedir. 

Ne yaptığının farkında olmı· 
yan bu uvallıları Adliyeye ve· 
rip ianeden para çalrnıı olmak
la mahkum etmenin İçtimai, 
ahlaki faydası nedir) Mazarra
tı ise meydanda! O biçarelerin 
daha gayrimes'ul yaşta alınla
rına hırsız damgası vurulacak. 
Klr mıdır bu) 

Bir üçüncü falso da hu hava• 
elisin gaı:ctclerc iamıle cismile 
yazı1ışmdadır. Ben Himayeirt• 
fal cemiyetinin yerinde olsam. 
hemen bu parayı verir. Çocuk
ları bu lcazadan kurtarırım. 
Umanm ki onlar da bunu ya
parlar. 

k cu yürümeğe baılarken 
~:rıdirıj at üıtUndc buldu. Beı sordu: 
ğ ftnda iken bahllsile ava ıitme· - Güvercinimi nasıl kaçır-
e baıladı. dın '? 

h A.ltber Şah, çocuğa dil, hesap, Kız eevıı.p verdi: 
}' C)/Qt, mantık, edebiyat, coğraf· - lıte böyle, ŞehzadelT\· • • 
ta, ldap ve erkln öğrtmek üze- Bunu söylerken, kahkahalarla 
ne hocalar tuttu. Fa'kat çocuğa gülerek, diicr elini açtı ıvo ~c;k 
.. :

1 
babası, ne anneleri, pe de ho· kalan aüvercini aalıverqi. ..... ı - ,,.,.,.. Stuıa tembih etmedim mi? 

n lltı ıöz geçiremiyorlardı. Ya• cBen geline.iye kadcı.r buolan sıkı 

!kt ta~CJn muh~eme esnasmcıe 
nasıl duracakları hakkında kanun
larmıızda hiçbir ll&l'ahat yoktur. 
Mahkemenin mehabetini ihlA.l etmı~ 

yecek bir tanıda dqrmak lbımdır. 

Bu da örf ve AdeUe.rimlzle tesblt e
dilmiştir. Bir lnaan 1'Urmet ettiği ve 
bUyt}kled\tl bir adamın hysuruna 
rııuııl çıkarsa tıAklmirı huzıınma da 
pyle ıakması IA.zını(iır. Yalnız ce.za 
mahken1t"lllri uııulü ~anununurı 379 
uncu maddesinde muhakeme ııırıı.şın· 
da bir kimse m!Wktmen karşı mü· 
nasip cılmıyan bir kavı veya !!Ude 
bulunınııa reis t.Arafmdan ınahkcme 
kararile derhal tevkifhaneye gönde· 
rilir. Sulh muahedeal muclbiııee lst.an 
tıulda kı,ıl'\ll'°" ,rnutı~ljt hakem mah. 
ftemesi eııkt rnaanr rıeuretf binuın· 
da mUhJm bir dımm wtıçlJç rıderkeıı 
f»arlsten ve hl1çred"1 g4')en avukat. 
lar esnayi muhakeıpede ha.kimin hu
ı:u-nında b~klanm bac!Lhlarının Us• 
tUne atarak oturmutlardı. MuhlITT'I· 
rtmiz ınuhatabm!L .burıu d9- şopnuş· 

tur. 

koyuyor. Mesela ll kazjyeıini ele pir. Bir mütefekkirin elinde içtı· 
alalımı Bir milletin maı:i ile ala- mai vakıa, elbette bir çömlekçi· 
kaıını keıın~ıine imkan yoktur. nin elindeki alçı değildir. Bu, iç· 
Eveti Millet bir uzviyet olduğu· ıimaiyatın mütearifelerinden hi· 
pa göre bütün uzviyetler gibi çö· ridir. Fakat bu nassı §İmdi iman 
r.ülüp da~ılıncıya kadar hayatın ederek ikrar eden üıtadın pek 
ayni kanununa tflbidir: yalnıı: yakın bir mazide inkar etti~ini 
burada (maı:i ile alakaııını kes• hatırlıyorum. Kendileri müsaade 
mek} tabiri 1f11Üphemdir. Cerek edinciye kadar bu inkarın henüz 
nebat gerek hayvan uz.viyetleri mürekkebi kurumamış tarihi ve• 
üzerine tatbik edilen suni ıstıfa ıikalarını burada zikretmekten 
'eerübesi neticesinde elde edilen takınacağım. 
en yza)l eins veya nevi bile mazi . • w 

ile alalçaaını keımemittir. Nitc• . ç ~ M;J.lı varhgı devam ettiren 
~im Adapazarında bugün yctiıen daldır. . .. 
patateslerle bunun ilk Amerikalı 1 Dedım ya, ustat çok k~tl bi~ 
c:.eddi arasındaki mazi alakaeı lisan kullanıyor. Halb~kı ~Y!'ı 
devam etmektedir. Yine bugün· cümleyi yalnı:r; son kelımeeını~ 
kil ehli hayvanlarla bunların ya- yerine her ~cfasında batka ~ela· 
bani ataları arasındaki mazi ala· meler koyarak tekrarlamak mu'!'· 
kası kesilmiı değildir. kündür. Bunlar münakaıa edıl• 

Üstadın ikiye ayırdığı mesele· 
nin birinci kısmına cevabım bu· 
dur. İkincisine de cevabımı ayrı· 
ca yazacağım. lktısat Vekili 
r.ır ~ Sümer Bankta 
w\J 11l!J Tetkikler Yapıyor 

. ~ Şeyh Salimin kızı olan sütne-
k'ni dinliyordu. Çünkü onu her• tut> demedim mi? 
tıtcın çok seviyordu. - Dedin. Şehzadem, fakat 

tı 'r' oksa hiç kimsenin hükmü al· güvercinleri esir tutm~yı benim 
na · B canım istemedi. 

&ara gıbrmeğe rnzı değildi. azan Kız bu sözlerden sonra yüril• 
l\ Y ahçelcrindc kendi kendi- l h' w 

tı ~ 0 Yuqa dalar, buan Arap ah# yüp Rltti. Delik.an 1 ıç agzını 
l' 4 atladığı gibi gözünün gördilğü açamadan arkadan b.a~akaldı. 
dere ~!derdi. Bu ahoi tabla tin· Emrini tutmayan, kendıeıle alay 
hen dolayı gördüğü bütün c;eu, eden bir mahlukla il\ç defa karşı
ınar~rnde kucaktan kucağa dolaı· laııyordu. 
la •k: ~Plilüp aevilmckti. Ne yap· Şeyh Baba, doğdu ~Qğalı " 
1 •urUlerle annclcr. üvey anne· kı;ı;dan gÇirdUğii yolda bır h~ka· 
g~~ fevkalade bulurlar, iftihardan rete kimseden uğramamıştı. Hem 
9~ l'~§lar:ı d9kcrkrdi, de kü~ücük bir kız ..• On iki ve· 

d ÇQtuk l 7 yagıpa gelinciye ka- ya on üç ya9lannda ya var, ya 
\ttr emrıne ve arzusuna hiç kim- Y.ok. Şeyh Babanın emrine kartı 

nln karıı durduğu görUlmcmiı- gelerek güvercinl~ri h~m salıver• 
1• mitti. Hem de c.canım öyle iste· 
d,~ir. Y.U günü sarayın harem di> diye nr§ılık vermiıti. Bu kı· 
d lte11ndc çarfı o~nu· oynanıyor· ı:ın arkaatndan koımakL layık ol· 
./f· ~ıaray kadınları dü\tklncı kı· duğu cezayı vermek llzımdı ... 

Salahiyetli ı~t: 
...- Biıim mah}<emelerimizde ne 

el cebe sokulur, nt de bıı.cak baca~ 
UstUne atılır. tı:ski Avusturya. Al· 
manya, hattA tngUterede bile hAkim
lertn huzurunda bwm aldığımız hUr 
met tavrı alınır. Yalnız Frıı.npda 

c~ rt\ahkenı~erlııde tullf1~ ve a
vukatları ıaüball yyifftler alır ve 
hlkiml~. mt.ıı.ı~ei\4muını ile bir arka
daş glbl konuşurlar. :Dem~. 

Evet, hiçbir millet de mazi ile mit ve yüzüstü bırakılmıı ıeylcr
al!kasını kesem~z; fakat bu all· dir. Size en yakın rrıiaal olarak 
ka hazan tereddi ve tedennt ıek- Yahudi milletini gösterebilirim. 
!inde hazan da canlanma ve iler- Filistlnde göze bata!l bir ka~nıı~· 
l mo tuzında devam eder. ma gösteren bu canlı mıllc:tın 
e lkinci davanın mana ve şümu- hangi dil birliğini ıöetcrcbilirıi· 
lüne bakalım: Böyle muallikta. piz. üstan 
kalmış hır millet yoktur. Vakıa 
üstat bu kaziyeyi başka kelime· 
lerle ifade ediyor: 

{Bütün bu mazinin bir anda 
:yak olması • Ahmet Eminin kork. 
tuğu gibi - aradaki köprülerin 
yııtılması ve ortada anadan doğ· 

d) Her yeni neail, daha evvel· "i 11ttı1lerhı baraktliı irfan mira· 
•ını tnQtlab elde eder. 

A~aba ıu (irfan) kclimesile 
üstadın murad buyurduğu mana 
pe olsa gerek) Eskiden ilim ,.e 

MIHRD'NIN O~VRIALEMD 
Yazan: MiHRi BELLi ~ ctıne girmlılerdi. Yüksek me• Fakat kız nerede) Birdenpire 

tı\~rlarla aııılzadelcrin zevceleri ort.adan kaybolmuıtu. Şeyh Ba· 

du~!teri ıııfıatilc etrafta dolqıyor, ha haremin her tarafını aradı. H 1 p Al k • t d • 
S. "kanlardan öteberi alıyorlardı. Kızdan eser bulmadı. Hiddetten ama ara ma ıs eme 1 
P raylılar, hiçbir zaman çarııya. köpürüyordu. Bir upk göndere• 

Baglakl Program lktısat Vekili Hüsnü ~lm • 
S Program, 8,03 Hafit müzik prog· dün Sümer Bank lstanbul şube

ramı (Pl,), 8,15 A.jans haberleri, 8,30 aindc tetkiklerde bulunmuşlardır. 
Hant mUzlk devamı (Pl.), D Ev Kil· Ankaradan gelen Sümer Bank 
dını • Yemek listesi. Umum Müdürü Bürhan Zihni, 

12,30 Program, 12,83 Muhtelif şar· Sümer Bank müesaesel~rini ala
kılar, l2.M Aj~ haberleri, l3.()6 kadar eden işler hakkında Vckı· 
Muhtelif tarkılar, 13,20 Karıoık ıırog- le izahat v'ermi~tir. 
r&m. Vekil fabrikalarımızın iç istih· 

ıs Program, 18,03 Miaik, 18,30 laki karoılıyacak bir halde- çalı 
Vuıl heyeti, 19 Muhtelif şukılır, 14bilmclcrini temin için tedbirler 
19,30 Ajans haberleri, 19.45 :Radyo almakta devam edecektir. ilk 
ince saz heyeti, ~0.15 Ra.dyo gaze~i. olarak iplik ve mensucat işleri 
20,45 T4JJ!Sil, 21,30 Konuşma., 21.45 üzerinde durulmaktadır. 
Radyo salon orkeatrası, 22,SO Ajans :s;;:;s:::;;;;;;;ı:;;::;;:::;::===+~====== 
haberleri,• 22,•5 R~yo ııalon orkes· A L fJ M 
truı pr. devamı, 23 DIJ\S mtlziji U 
{PJ.), 28,30 Kapanıf. 

BULMACA 

f 

t '~ra çıkamadıkları için arasıra rek sütkardcıi Kutbcddini arat- _ JT - .,.,..,, Ne yapıyorsun, diyorum. Ef'.l'llm 

1 
- Ümidini kes! .Ptıdf. Burada haf· 

,er,~jp ettikleri bu çarıı oyunynu tı. Kut\>cddin, Şeyh Salimin toru- 1u .... a-.-. .ı. ıa \le bir aaatten fasla meşgul oldun. tala.rca bekliy.n var. Şanghaya her 
"ea: .. il "d' lk' Tok~~ M'fl_-un 'll-'\fAPl """ ., 

\J ıeviyor\ardı. nu ve aut. an~sğı.?ıtn o u ı ı. ı i wyonda goçefl tılr vakl'Yt sl.ze an· Pııba fazla. al.. iki günde bir vapur kalkar. Şang-hay 

Türkiye !ş Barık6:ı• Tarsus şubesi 
muhasebcelsi Kemal 1A 'lcı'nm ba
bası ve Merıılnda Doktor Sabri Men
deree'in kayınpederl Cemil LA'lcı 
muhtelif devlet dairelerinde 40 kUaur 
ıene hlzmttte bulunmu• kimseyi in· 
cJtmcmlş, herkese kf'..ndlnl ııevdirmlf, 
dntruluğu ve dürUst!UğU ile tanın· 

mı• ilim ve din adamı olmakla be. 
rabcr mutauıııp değildi. Açık fikirli. 
tetebbüa meraklı olan bu zat 72 ya· 
+mda ?dersinde 27 /28 eyıru cuma ge. 
eeei öldU. Kederdlde &ilesine sabırlar 
dlleriz. Allah rahmet eylesin . '° ıun uzadıya pazarlıklardan çocuk aynı go us en meme em• . . . ~osuk tngUtscesile bana vagonu Maru yarın sabah kalkıyor. Tavaty• 

.ır l'lra, mijcevher, iJlemc gibi eş· miş1er, beral;?er büyümüşler, bi· latm-.K ıatçim. görıtertl~k; ederim aana yarm bir 18keleye utra , 

.,,~ htılıyor veya diaer buna ben· niciliği, avcıhğı, nigancılığı: ... kılıç 1staşyona tok blftm• cel(tlm. tn. - sen UçUncU yolcuausun senden o bot yer için aıra bekliyenlari bir 
""" eı ·1 'b d 1 1 k 11 h beraberce ogrcn gıllzce konuf&O genç bir hamal bavu futa almam, cevabını veriyor. seyret. !Ur iki ~i değil, yl1%1P.l'C4 in• 

/ ı--.+.--+---
d ya ı c mu a e cı o unuyor. u anmayı cp • 1um Ue torba.mi SııW!YOm1ı tıtr yere ı 

0 
u. O aiin için .araya harıçtcll 

1 
mitlerdi. J'ulı korıuımıya v-.klt yok. Tren san... Sana !ınat gelene kadar bu· 

l'Uncu kız gctirtmiye de mUaaa· yerleştiriyor. bana: sarsıldı. Yerinden oynuyor. He.mala rllda hiç olmuaa bir iki hatta beJlle· ' 
~ , _ - tııt.erııen "1\ ctt ı•• dtyer. Tren bir Yen u~tıyorull\. Almıy0f. Elin· men lUım. 

1.. • iLLERI"' tılr ~t ~nra kalk~· deki 10 8an'I de avucuma atarak ka.· Norveçlinin dediği galiba değı'u i· 
IEBıa TiYATROSU ,-fEMS Hareket zam~ı!\a bir~~ (tp.ki~a lab!'-lığa kıı.rıpYor,.. dl. O gün vnı:ıur şirketine mUracaat 

l~ran•ur. 'J'lyatro~unda Tepe)~' Tfyatn>şuuda, x-1a tekl'al' ptasyana geldim. Bi~ lln acıklı Holiwt facialarını bile ettim. Orıı.dJ.n dt 1-YTii feyi aöyS.aJ]er. 
KOMEDi KISMI DRAM KlSMI çok giff!erl!\ Ql\t.mc:Se; c.\c&bıı. l>tnlrn tılç tmmadıın ııcıyredebildilfutl tıalde H&lbuki benim kararlaı,tırdf!ım 

BU AK§AJd BU N{ŞAM biletim h&{lFAind• utılıyQU dlye dU· slli@r yüzJU n&malm bu h~tKetl kar· pll!'la göre Çlnde Ud hafta k~ 

Sol4&n Sap; l ..... Bt.frnUhanimi· 
ıin latnl 2 - Sülamhıt a - Para 
ıaklanır - Mahalle t - Çanın kUçU
ttl 5 ._ Dlti örten kııum • 'effe.t e -
Uzak nidası - Sonuna N gelirse bir 

MIVLCT 
N~lizadc merhum Hamdı Efendi· 

nln re!ikasl merhume Nuriye Hanı· 
muı. ruhuna ithaf edilmek Uzere bu· 
ıun öJle namazından sonra sa.at 13 
te Sultanatımet camii şerifinde mt"\ • 
lQdu nebcv1 kıraat ettlrileceğindt"n 

•rzu buyurv.n zevatın t~lfleri rica 
olunur. 

•emlit.ade allHI 

hap olur 7 ...... Bh' p renct 8 - Ter- :ıı=;::;:::::;::::==========-

Saat 20,ŞO da saat !ılO,SO da ~ıtUp kaldığım• gören ?mmal, bana mında fö~rn y~armıştı. kalmak iıttyordum. Bu ikl hattayı 
l' A L ı: u ş A (l I O T J; L L O )•aklMJP: Ja_pony44a Uçünell me..-ki trenlerde bizim fskel~ekt otelde vapur bekli· 

--... _ K~mcı ıl~ın, ver ben ala- ucuz lokantalarda fMUadığun insan- Yll'fk ıtelmıe1' itim• celmlYontu. 
ai deniz kenarıdır - Tersi lnglli.zce 1 1 
Evet dir. 9 - .Ayının J!M ·Söz söy- B O B S A 
Uyen 10 - Başma L koyun bir 61· 
gU olur - Sicim. 

- d yun? ıv bende çok iyi intiba bırakt.lla.r. Bu Ne yapıp yapnı kıu>Nı ianshaya at· 
• ] _ UçUnell aı~· llPll•Uıı eı atfltil' vuıtluı cıesaret,va m&k lhtmdı. ıı:rtttl ~Jl kllkaıı va· 

P A R A B E R A B E R cEcnebller de UçUncUye biner mi?:. kar, feragat ve dllrUsUUktUr. Bu söz- vura binebilmek tı:ln elimden geleni 
M pıye sorar gibi yUzUme baktıkt.&!1 lq ne J~ tımMJ')'&llZ?rllı\ln propa· yapmıYa ~uar vefdim. 
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Alman Tayyareleri Gıda Tahdidatı 
Londraya Hücuma Galipin Arzusundan 
Devam Ediyorlar ileri Geliyor 

Almanyaya Gecen 
' 

Polonyayı Sovyet 
Rusya istememiş 

4 Alman Tayyaresi M ar e ş a l P e t e n 

D .. ·· ··ıd·· T h ·b t Hükumetin 
uşuru u, a rı a 

Ve Telef at Az Oldu İcraatından Bahsetti 

Tas Ajansı Bu Ha 
berlerin Tahrik Eseri 
Olduğunu Söylüyor 

Londra, 10 (A.A.) - Res
men bil dirildığine göre düşma
nın geçen geceki tayyare hücum
an, bır kere daha Londra varoş- , 

larına tevcih edilmiştir. Jngilte- j 
enın cenup ve ı:mal i garbıs.nde 

ı...uin şehirlerle Galles memleke· 
tinin cenubuna da bombalar atıl
mıştır. 

General Paten 

1 
Moskova, 10 (A.A.) - Tas 

ajansı bildiriyor: 
4; Yabancı matbuat ve ezcüm

le Daily T elegraph ve Morning 
Post gazetelerile, United Press 
ajansı ve Vradini İsmindeki Yu
nan gazetesi, zaman zaman ha
beı ter neırederek Sovyet hüklı

J metinin Almanyaya geçen eski 

J 
Polonya bölgelerini Alman hü
lı.iımetinden iatediğini ve bu hu
susta iki memleket arasında mü
zakereler cereyan etmek~ oldu-
ğunu yazmaktadırlar. 

Londrada \'e varoşlarında bir 
takım yangınlar çıkmış ise de 
. c: ıı ı;ı sura . ıe bastırıımıştır. Bazı 1 

yerlerde bom balar evlere isabet 
etmıı ve bazı sanayi müessesele
rine ait binalar hasara uğramııtır. 
Yüksek infilaklı bir bombanın 
Londrada bir binaya isabeti ne· 
ticesinde birkaç kişi ayaralanmış. 
birkaç kiıi de ölmüştür. 

Vişi, 10 (A.A.) ·- Havas 
bildiriyor: 

«Tas ajansı bütün bu haber
lerin hakikata katiyen uygun ol
madığını ve tahrik maksadile 
yapılmıı uydurma ıeyler oldu
ğunu bildirmiye mezundur.> 

İngilterenin cenubu garbisinde 
bir nahiyede ve Galles memleke
tinin cenubunda kain bir ıehirde 
evler hasara uğramış ise de ya· 
ralıların miktarı fazla değildir. 
;;-akat birk.aç kişi 'ölmüştür. 

Diier noktalarda yaralıların 
miktarı az ve hasarat, ehemmiyet
sizdir. 

Bugün dört düşman tayyare.i 
dütürülmüştür. Avcı tayyareleri
mizden dört tanesi kayıptır. Fa
~ \t bunlardan bir tanesinin pilo
t kurtulmuştur. 

aJnt-Paul kiliaeainin .mibrabl 
barab oldu 

lngiliz hava nezareti tebliği: 
Londra üzerine yapılan son 

hücumlardan birinde bir düşman 
tayyaresi Saint-Paul kilisesi üze
rine bir bomba atmııtır. Bomba 
kilise duvarını ıark kısmından 
:lelerek ayin mahallini tahrip et
:niıtir. Kiliseye birşey olmamıt
ar. Yaralı yoktur. 
Univeniti Collep'de 100,000 

kitap yandı 
Londra, 1 O (A.A.) - Bildi

tildiiine göre, son hava hücum
larından birinde Londranın mer· 
kezinde bulunan Üniversity Col· 
lege'in büyük merasim salonu
.nun tam ortasına düşen bir bom
ba aalonu,. tahrip etmiıtir. Yangın 
bombaları da ayni kolejin kütüp
hanesine ateş vererek ahnanca 
kitaplar da dahil 100,000 cilt 
kıtabı tahrip etmişler veya haaa· 
ra uiratrruşlardır. 

--o-

Alman Kıt' alan 
f ımşpvara Doğru 

İlerliyor 
(Ba,ı birincide) 

Alman askerlerinin Romanya
& Macariıtandan geçerek girdik
erine dair bazı ecnebi istihbarat 
aıanslarının neıriyatına muhalif 
olarak Macar ajansı Alman ordu. 
auna mensup hiçbir tC§ekkülün 
Macaristan topraiından geçme
..U. olduğunu beyana mezundur. 

Romanya lnciltereye dütman 
teliklıi ecijlec:ek 

Bcrn, 10 tA.A.) - Ste!anl blldi
~r: Lonclradan haber alındığına 

·*6fe. 24 saattenbcri İngiltere ile Ro
fnanyanın diplomatik münasebetleri 

k nazik bir sathaya girmiş bulun
~tadır. Londranm siyut mahafi
"'de, Rornanyanın badema İngilte
r.ye düşman olarak tel~kki edllmeal 

geldigt söylenmektedir. Dün 
\..ondrada, Bükreş ile diplomatik mü
QUebeUerin katedilmesi ihtlmallerin-

bahsedllmekte idi. 
ltomanyaya Alman müpvirlerile 

nümune lotuı aitmit 
Jıloakova, 10 (A.A.) - Reuter: 

J9vyet gazetelerinde çıkan haberlere 
e, yalnız Alman askeri müşavir
e Alman ordusundan bırkaç nü
e kıtası Romanyaya gelmiştir. 

Dün Mareşal Peten bir nutuk 
vererek hükumetinin ıimdiye 
kadar yapmış olduğu iıleri ıöz
den geçirmiıtir: 

€Üç milyon mülteci ve iki 
milyon terhis edilmiş efrat yurt
larına dönmüı,tür. Tahrip edilen 
köprülerin büyük bir kısmı sey
rüsefere açılmııtır. Nakil vasıta
ları hemen tamamen ihya edil
miıtir. Altı haftadan az bir müd
det zarhnda. lüzumlu kanunları 
tanzim etmekten ibaret bulunan 
muazzam bir vazife baprılmış
tır. Tabiiyet ve bazı mesleklere 
intisap hakkındaki kanunların 
tanzimi, gizli teıekküllerin lağvı, 
felaketimizin müsebbiplemin a
ranması, alkoliklerin tecziyesi 
gibi meselelerin halli, kalkınma 
gayretlerinin her sahaya teımili 
hususundaki azmimizi göster
mektedir. Yeni bir statü, serma
ye ıile siıy arasındaki münasebet-
1eri tayin edecek ve herkese ada
let, vekar temin eyliyecektir. > 

Mare,al Peten şözlerine ıöy)e 
devam etmiştir: 

«Gıda maddelerinin tahdida
ta tabi olması hem mağlubiyetin, 
tiddetinden, hem de galibin ar
~ueur.dan ileri ~elmektediı. Hü
kumetin icraat planı hakkında 
bir mesaj neıredilecektir.> 

Sözlerine nihayet verirken Ma
rC§al Peten Fransızlardan kal
lr.ıDma hareketine ittirak etııı~k 
ıçın birleşmelerini ve istikballe
rinden ıüphe etmemelerini talep 
etmiıtir. 

General le Gol 
Ka•eru•a Gitti 
Londra, 10 (A.A.} - :ijür Franeız 

kuvvetleri başkumandanı general de 
Gaulle'Un ııon 48 saat zarfında Fran· 
sız Kamerun'unda bulunan Duala'ya 
gitmif olduğuna dair intişar etmif 
olan haberler, Londranın sal!hlyettar 
mahaflli tarafından bugün teyit edll
mektedır. 

Gl. Veygand 
Cezaire Gitti 

Cenevre, 10 (A.A.) - D. N. B. A· 
jansı muhabirinin bildirdiğine göre, 
PeUt Douphinois gazetesi Fransız 

hUkQmetlnin Afı1ka için umumi mu
rahhas bulunan General Weygand. 
ça~amba günü tayyare ile Cezayire 
varmıf ve Cezayir umumi valisi ami 
ral Abı1al ve Cezayir belediye reisi 
tarafından karşılanmı11tır. 

Amerika Berlin ve Roma 
Masl4hatguzarları m 

Çağırdı 

Krup Fabrikaları 
Bombalandı 

(r'A' ':l Mrln<'\de) 
Dusseldor!, Wessel, BrUkselde demir
yollan ve emtia garları ve muhtelif 
dütman tayyare meydanları bombar
dıman edilmiştir. 

Manş denizinde, Amsterdam :ve 
Havre limanlanna yeniden hücum e· 
dilmiftir. Sahil kumandanlığtna men
sup tayyarelerle birlikte hareket e
den donanma tayyareleri Brest"de ti· 
caret gemilerini; rıhtımları ve atöl
yeleri bombardıman etmiflerdir. DU.
man torpido muhripleri Uzerıne tam 
isabetler kaydedilmiştir. 

Tayyarelerimizden biri üssUne dön
memlftir. 

Almanyada ukeri hedeflere 
taarruz edildi 

Londra, 10 (A.A.) - Resmen bil-
dırildiğine göre dün gece İngiliz bom
bardıman tayyareleri, Aimanyada as 
keı1 hedeflere, mUnakalA.t vıuııtaıarı
na ve dütman lfgali altında bulunan 
limanlara taarruz etml11lcrdir. 

Almanlann uzun menzilli toplan 
bombalandı 

Londra, 1 O (A.A.) - Reu
ter: 

Fransız sahilindeki uzun men
zilli Alman topları, gün batarken 
Manıın bir tarafına yarım saat 
ateş etmişlerdir. Hiçbir hasar ve 
hiçbir ölü ve yaralı yoktur. 

Alman uzun menzilli topları· 
nın bombardımanından biraz 
sonra İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup büyük filolar, bu top 
mevzileri üzerine muazzam bir 
hücum yaparak bu mevzileri 
bomba yağ_muruna tutmuşlardır. 
Ayni zamanda Calais üzerine de 
bir hücum yapılmııtır. 

Mısır Meclisinin 
foP.t~~~0a~!.~!BDİ!~! 
nenin dünkü toplantısı eanaaanda 
Saadiıt partisi reisi Mahir Pa,a 
harici itlerin müzakere.i için par
lamentonun derhal toplanmağa 
davet edilmesini tekrar istemiı
tir. 

Baıvekil halihazırdaki vaziye
tin böyle bir tedbiri istilzam et
mediğini ve parlamentonun her
halde bir ay zarfında toplanaca
iını bildirmiıtir. 

Kahire tabliye edilmedi 
Kahire, 1 O (~.A.) - İngi

lizlerin emri üzerine Kahirenin 
tahliye edildiiine dair Berlin ve 
Romadan verilen haberler Mı
sırlıları eilendirmcktedir. Hiçbir 
tahliye bareketi olmadıiı gibi 
harp bqladığı vakit Kahire ve 
lskenderiyeyi terkeden birkaç 
kiti bu ıehirlere denmÜf bulun
maktadırlar. 

----<>-
Tunadan 6 vapur Alman 

askeri seçti 
Nevyork. 10 (A.A. l - Altı .Alman 

Vafington, 10 (A.A.) - Hariciye 
Nezareti Berlindeki Amerikan maa
lahatgüzan Alekıandr Kirk Ue Roma 
dak1 Amerikan mıuılahatgüzan Ed
ward Reed'l l.stitare için Amerikaya 
catrrmı,tır. İki diplomat Vqlngt.ona 
gelince ırörüşUiecek esaslı meseleler
den bir tanesini mihver devletlerile 
Japonya arasındaki yeni ittifakın 

tefkil edecett tahmin olunmaktadır. 
--o-----

Bi r ltalyan Askeri 
Bir Motörbot 

Filosu imha Edildi !fPunı, bugün Belgrad'dan geçerek 
ka doğru yoluna devam etmiştir. 

'nm iki sahllınden, vapurlarda-
Alman askerlerinin Unitormalan 

ede olunmuftur. Bu ukerlerin 
anyaya gitmekte olduğu sanıl

tadır. 

1941 11nıfı aı1ib albna almtyor 
Bükre,, 10 (A.A.) Reuter: 

eral .Antonesco ve Genelkurmay 
anı. bugün Rumen milli müda
nazırlarının yaptığı lc:tlmaaa lf
k etmlflerdır. 

Heyeti Tayyara IJe 
Madrite Gitti 

Madrld, 10 (A.A.) - D. N. B. 
Mareşal de Bono'nun ri:YUetlııde bir 
İtalyan heyeti, bugün ötıeden llOllra 
tayyare ile Madrlde gelmlf ve tay
yare meydanında bir çok lapan:roı 
nazın, ordu mUme88illerl ve lt.aıyan, 
Alman- büyük elçileri tarafından kar
,ııanmı.ştır. İtalyan heyeti, İtalyan 
kralı adına, İspanyol devleti reisme 
Annonclade nlfannn b1Y61' kordonu
nu verecektir. 

~ lılrlaclde) 
baylan ve efradı artık lngilterenin 
iaU. edilebilecel'ine inanmadıklannı 
açıkça 8Öylemektedirler. MemlekeUe
rinderı mektup alabilen efrat ve hat
tA sub&ylann adedi pek azdır. Mek
tup yud•!lları zaman ancak kendi· 
lerine eö).enen ~ylerl ~kte
dirler. 

N9'redllen bır tebliğe gôre, ordu
yeniderı tanzimi ve teslihl ıçln 

temmim yeni tedbirler alınm~trr. 
anyadan gelmekte olan harp mal 

1 için yemi depolar irı.,ası ve ha
bUcumlarına k~ı Bükrette yeni 

lar vücuda getırilmesi. karar
ı~tır. 

-------o-

Kahve ıhtikirı Yapan 

BrükBel, artık her türlU U.kll\tile 
bir Alman fehri olmuftur. Harp maı
zemeat nakliyatı durmaJuıızın dev:un 
etmektedir. Almanlar •imdi o kadar 
çotaınuflardır ki, 80kakta. bir Bel
çikalıya tesadüf olundutu zaman 
hayret edilmektedir. 

~!~;~~~~Y:!~!!=~ 8'!r.~~~ J'!!~~!! 
da ihtiklr yapma suçu ile adli3 eye kalite gerek miktar itibarile mernnu

Maarif Vekaleti 
Teşkilat Kanunü 
Tadil Edilecek 

Ankara, l O (Telefonla) -
Maarif Vekaleti tC§kiliıtında ya
pacağı tadilat için tetkiklerine 
devam etmektedir. Bu hususta 
Romanya, Yugoslavya ve Yu
nanistan Maarif nezaretleri teş
kilat kanunlarını tercüme ettir
miştir. Bu teşkilat kanunlarından 
da istifade edilerek mukayeseli 
bir surette tanzimine c;alııılmak· 
tadır. 

Bulgar Ordusunda 
Alman Zabitleri 

Olmadığı Bildiriliyor 
Sofya, 1 O ( A.A.) - Reu· . 

ter: 
Bulpr ordusunda Alman 

:rabitlerinin muallim olarak bu· 
hmdukları baldmıdaki haber
ler l'8llDeD tekzip edilmekte
dir. 

Aklllıarda 
Atatlrll GiDi 

Akhisar, 10 (A.A.) - Atatürktln 
Akhlsar'a gelişlerinin yıldönümü olan 
bugün kasabamızda c<>fkun tezahür
lerle kutlanmaktadır. Bu VC8ile ile 
mü~addit hatipler söyledikleri nutuk 
!arda Ebedi Şefimizin azi% habrıuuru 
anmışlar Vt' rnılll birliğimizin sembo
IU milli Şefimiz etrafında. çelik bir 
kale teşkil ecı..n TUrk milletinin Ati
ye olan kuvvetli imanlarını tekrarla
mı•Iardır. 

---·-o- - -
Hamiyetli Bir Vatansever 

Yoksul Çocuklar için 
500 Lira Verdi 

Buna. 10 (A.A.) - Mehmet Rifat 
Pekiş, dün şehrlmfzdekı ilk okullar
dan 25 inci ilk okuldaki yoksul çocuk 
!arın ihtlyaçlannın karşılanma.ııı için 
500 lira teberril eylemiştir. Bu teber
ru muhitimizde bUyUk bir takdir Ue 
karşılanmıştır. 

Askeri Vaziyet 
<Batı blriDclde> 

hU<'um cdllml~. bıı gece hücumla-
rı Manş Jimanlanna da teşmil e

dildiğinden 2~ 11&&tt4'! iki dflfa bü
cwna uğramış hulunu\orlar. 

Afrika (•epheıılnde. ltalyaalaı'ın 

Sidi-Baranl cenubunda mot-Orlü bir 
birllk Ue inkişaf etmemlf blr t'ld· 
dl keşif mahiyetinde kalmıt hare
ketleri görtllm89tür. 

Sellom, Ba~lya, Tobruk, 1n&1Uz 
tayyareleri tarafından, Adende İ
talyanlar tarafından bombalan
mıştır. 

Alrlka ,·e Sudanda mutat bom

banlımanlar devam etmektedir. 

TAKYlll 

11 llkteşrin 1940 
CUMA 

YIL: 1940 - AY: 10 - GUN: 286 
RUMi : 1"6 - EYL'OL : 28 
HtORI: 1169 - RamaZan : 9 

VAKİT VASATI EZANI -
GÜNEŞ: 6.07 12.29 
öCLE : 12.01 6.24 
İKİNDİ: 15.10 9.33 
AKŞAM: 17.36 12.00 
YATSI : 19.07 1.30 
İMSAK: 4.2:1 10.52 

Yeni Bir Cihan 
Harbinin Arif esinde 

<Batı birincide) 

neticede kuman kencliainin kaza
nacağını ümid ediyor. 

Sovyetler daha ileri giderek 
fU veya bu menfaate karıılık ola
rak üçüzlü mihvere omuz verme
yi kabul ederler mi? 

BöyJ~ bir düşünce nazari bir 
ihtimal diye belki de hatıra gele
bilir. Fakat hakikatte bunun hiç 
yeri yoktur. Almanya ile Sovyet
ler biribirinin ıimdilik yüzlerine 
gülmeyi itlerine uygun bulsalar 
bile yarının mücadelesine ıimdi
den tutuımuş bulunuyorlar. Sov
yetler Baaarabyayı almakla Ru
men petrol membalarına çok 
yakl&§l)lıtlardır. Burasını ele ge
çirip tahrip edebilirlerse yarın 
için muhakkak saydıkları Alman 
t~cavüzünü iptida.dan imkan ha
ricine çıkarmıı olurlar. Bu itibar
la Alt"Q.anlar, Romanyanın iıgali
ni bir ileri hareketin ilk merhale
si diye telakki etseler bile, Ru
men petrollerinin emniyet altına 
alınması, kendileri için batlı ba
tına çok mühim bir aakeri hedef
tir. 

Garibi ıu ki Almanyanın Bal
kanlara sokulması, yalnız Sov
yetlere karıı değil, ltalyanın ha
yat sahası diye telakki ettiği yer
lere kartı da bir tehdittir. 

Bugün ufukta yalnız Avrupa 
harbinin- bir cihan harbi teklinde 
gerıiılemesine ait ihtimalleri aör
!!lelde kalmıyoruz. imkansız bir 
ıeyi bir saniye için doiru diye 
kabul ederek mihver tarafının 
zafer kazanacağını farzedersek 
bııııünkü yoldaılar arasında ikin
ci Balkan harbine benzer gani
met kavgalan çıkacağını da mu
hakkak sayabiliriz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Beyojlunda: Büyük 

BAK ER 
Ma.iazalan 

Mevsim münasebetile bütün 
dairelerini zengin çeıitlerle 
süslemiftir. Sayın müı,te
rilerinin ziyaretlerini bek
ler. 

Erkek, Kadın ve Çocuklara 
Trençkot, Koverkot, Leden 
ve S. den. 

PARDESOLER • 
MUş_AMBALAR 
--0-

Erkek ve Çocuklar için 
KOSTÜMLER 

Kadın ve genç kızlar için 
MUŞAMBALAR, MANTO. 

LAR ve ROBLARIN 
En son modelleri 

Ismarlama Kostüm. Pardesü 
ve paltoluk 

EN ALA CiNS 
KUMAŞLAR 

Rob. T ayör ve Mantoluk 
VONLO KUMAŞLAR 
IPE.KLh..ER -

PAMUKLULAR 

En son moda modellerde 
KADIN ŞAPKALARI 

Perdelik ve tefritat İçin 
TÜLLER ve ~ 

KUMAŞLARIN 
en son ve en zengin çeıitleri 

Kadınlar için 
ÇANTALAR ve 
SAHTİYAN MAMUU TI 

Kadın erkek ve çocuklar için 
TRIKOTAJ'm 

Zengin ve müntehap çqitleri 

Bir Doktor Aranıyo 
Diyarbakır Mmtakası için 250· Lira ücretle 
ve aynca IDMken de Verilmek ,artHe blJ' doktor araamaldlıda. 

ADIEarada Maden Tet:ldk ve Arama Enıt&ltöıılble 
yazı De mlncaat dhnMI 

Başvekalet Devlet Meteoroloji işleri 
Umum Müdürlüğünden : 

1 - Orta mektep mezunları ile lise mezunlarından kendi cruplan 
arasmda yapılacak mUSabaka ile memur alınacaktır. 

ODEON 
Yeni Çıkan Lüks PIAklar 

Müzeyyen Senar 

No. 270385 
No. 270386 
No. 270392 
No. 270391 

ALAMAM DOÔRUSU DEST! EMEi& 
DERDİMİ UMMANA DÖKTÜM 
Beste: Şerif İçli. 

ELA GÖZLÜM: Çanakkale filminden 
HOY BENİ - MUzlk: Sadettin Kaynak 

SUN DA İÇSlN - Beste. 
HA.LELİ GÖZLER - Blmen Şen 

TURNALAR - Beste. 
GÜL DERLER - Sadettin Kaynak. 

----•lxöMOR SOBALARI ____ a 

1 AVIZEL~ ı~ATLER ~fil 
AEG elektrik ;ı u. ... .., ocakla" 11 DOGON 

ve aüpiiraeleri ve eleldr~ Hediyeleri 

TAKStıu: SATIŞ 

Osman Şakar ve Ski 
ıGalata, Bankalar caddesi 59 - 47 Tel. 42769. Beyazıd. 

Üniversite caddesi No. 28 Kadıköy, iskele cad. No. 33/2 

VefaBozasıÇıktJ 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Muhammen K. 

L. K. 

21 80 Usküdarda İcadlye mahallesinin eski yeni sokak yeni Ttır
kA.n hatun sokağı eski 28 yeni 34 sayılı arsanın taın&DSl-

28'1 56 Osküdarda 1cadiye mahallesinin eski Hacı Bakkal eokr 
ğı 77 numaralı evin tamamı. 

3849 23 Erenköy Kozyatağı mahallesi Üsküdar caddesi 65, 65 ~ 
Değirmen sokağı 13 numaralı köşk ve mllftemilltJ -.. 
arazi. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mWkiyetl satılmak üzere artUI"' 
maları uzatılmıştır. İhaleleri 17/ 10/ 940 perşembe günü saat on dörttr 
dir. İsteklilerin % 7,5 temınatlarile mUdUrlUk &karat kalemine mnn.ca· 
atları. (970& ı 

O ev ı et O emir y o il arı il a n·ı arı 

İstanbul Belediyesi lı8nlan J 
Taksim - Sıraserviler Yolunun beton asfalta tahvili dolayuılle Ta]c· 

sim - Sıraservller yolunun Kefelik sokağı bqmdan Feruzata caınilJle 
kadar olan kısmı yeniden yapılacak kanalizuYon infaatı için H Tefrl• 
nicvvel 940 tarihinden itibaren bilQmum veaaiti nakliyeye kapalı oldulll 
illn olunur. (9741) 

KENDiN ~BiRiKTiR 2 - Ts.lip olanlar mezun oldukları mektep ve mezuniyet tarihi, 1Jd 
adet vesfö:alık imzalı fototratıanru iBtidalarile birllkte Ankara posta 
kutuau 401 adreeile umum rnUdUrlOlümUze göndermeleri. 

.-----------• lNO 1lmAM.tta.ml _. 3 - Mt..aabaka .-il ve şeraiti aynca kendilf'rine yazı ile bUdlrlle
cett cihetle iat1da1anna açık adreelerinl yazmaları lAzumu IIA.n olunur. 

(9670) 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 
Siyasal bilfiler okulu Birlnciteı,rinin 18 inci cuma ırünü saat sekiz 

buçukta tedris&ta bqlıyacaktır. (41680l {9e64) 

T. Is Bankası 
ı adet 2000 lira - 2000. -
a > 1000 > - 3000. - > 
8 > MO • -3000.- > 

12 > 250 > - 3000. - > 
40 > 100 • - 4000. - > 
715 > 50 > - 3750. - > 

210 > 2:1 > - 5~. - > 

llMl aını!ının. antr,.nman için, nor
olara.k 1941 de sl!Ah altına ~ağı tevdi olunan topWlcı tüccardan Meh niyf't vmci olan ::Jte mıntakuı tütün ==========-===--================== 

1940 Küçük Cari 
Hesaplar 

ikramiye Planı 
K..,,Weler: 1 ulat. 1 MQ18, 

~ 1 lldncltepla tarllllll ... 
de ,apdlr. iken 20 te;riniaanide ç8'Jnl

~tu'. 

met otlu Nuri Bekçlotlu u!lye Jai- Jeri p':-ua&mın ikincit .. rin nU-.ayeti-
!Wnlilince tevkif edilJlı1ttir. ne lmd&r açılmuı muhtemeldir. 

8aJılbl ve NefJ'iyat KUdOrQ: AJunet Emla YAI.JılQ 
~clrtı 1'•: VATAJ!l llATBAASI 


