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Üçüzlü 
Mihver ve 
Sovgetler 

Bitirnle Sovyetler ara
sındaki karşılıklı emniyet 
~tı'aııesi, harbin yeni saha
ara si rayetine karşı en 

kuvvetli settir 

~ rncrikalı gazetecinin 

llıa bir haber veriyor: 
be il.Ya Hariciye Nazırı Fon Rib· 

ntrop h • . b" tek !\ • ususı tayyareınnc ınc· B 1oskovaya gitmiş ... 
ta\·au satırları yazdığımız daki
bu kadar hususi membalardan 
ıtı nu. teyit ede~k bir haber gel· 
8 'fıştır. Yalnız Kont C iano 

d:r 1ııden hareket ederken ken• 
ın· 

~ıbbı tcşyı edenler Masında Fon 
Be 

1
. cntrop görülmemiştir ki. 

lıI r 1ndc bulunmadı~ına bir de· 
&ayıla b ilir. 

.... 

,j 

SiYASi GA ZETE Si 

~lAARtF VEK1LLtcl1 DEVLET KİTAPLARI 
MVTEDA \'iL SERMAYESİ M1IDlJRLt)'Otn\'DEN 

6tretmen ve Talebelere 
Beyoğlu mmtakasındaki okullar öğretmen ve talebeleri• 

· ne blr kolaylık olmak üzere lstiklM caddesinde Foto-Spor 
mağazasında bir satış yeri açılmıştır. A1Akadarlara bildi· 
ririz. (9289) 

Yıl: 1-Sayı: 44 

IKarabükün ilk Mamiıl 
Demirini ihraç Ettik 

Demir Sanayiimizin Mamul Demir İhraç Etmesi 
Sınai İnkişafımızda Mühim Bir Adımdır 

Karabük fabrikamızın imal et· 
tiği pik demirlerden bir parti 
maiın Romanyaya ihracına müsa· 
adi' edilmiştir. 

Memleketimizden harice ma
~demir ihraç edilmesi, sınai 

inkişafımız bakımından ehemmi

yetle kar!lılanacak bir hadisedir. 

Beş yıllık sanayi planının ver· 

mekte olduğu mÜ!lbet neticelere 

Vekaletinin verdiği müsaade 192 1 lir. Pik demirin çelik imalatı ha· 
bin liralık hır partiye aittir. Her ricinde bir kullanış yeri yoktur. 
ne kadar bu miktar ehemmiyetli Karabük fabrıkasının in şaat 
bir yekun teşkil etmiyorsa da programına göre yüksek fırınlar, 
Karabük fabrikamızın dış piyasa· çelik kısmından <"VVel tamamlan· 
ya ihra ç ettiği ilk imalat maddesi mış V<" faaliyete gcçmiştı. Pik dı-· 
olmak itıbarile ehemmiyetli telak- m ir için ihtiyat s tok a lab"I-
k, d"J k d" u y pı • 

ı e ı me te ır. mesinin ve bundan ayni d, ecede 

!le[~~rın~=~i~~ ~r:ı~~=~e!:!a~~:~: lüzumlu malların mukabili ola-
dür. Pik demirden çelik yapılır. rak Romanyaya bir miktar ihra
Çdiğe de haddehanelerde muh- cat yapılmasının hikmeti burada· 
elif maksatlara göre ~ekil veri- 1 dır. 

1 

bundan iyi bir ölçü olamaz. 

. Pik demir ihracı için Ticaret 

~~~ı========================~========~=== 'lla~rnerika gazetecilerinin hali 
~ rn ... Daima hudutsuz heye· 
)'j ll<1 ıhtiyaçları var. Her hadise
l'tı"~l velveleli tarafından göater
>'cırk crıı:. rah.at edemezler. Nev
(N· ~a uç mılyon nüsha satan 
ıı.t ?'~z) gibi gazeteler birkaç aa· 
lcv~'j Parmak kadar kalın ser· 
"c ~ arla heyecanlı bir haber 

Almanyada akın yapan filoya avdet em ri veren lnıitiz kumandanı BAŞVEKİL 
HATAY•A 

Hareket Etti 

Ilkmektepler 
Dün Açıldı 

1 
raınlc d . . •. an r c ıstcrse ertcııı gun ya· 

lıı.ıı çıltııın, tekzip edilııin, umur• 
hey nda bile değildir. O !!_ayı için 
ın ccan ticaretinin icabı yapıl
lıllf, halka geniş tertip velvele sa· 
rıı rn11, mukabilinde parası alın· 
>-a?tır. Vaziyete uyacak ıekilde 
ıı\i:~ uydurabilen g,azeteci, o gü· 

B ahramanı sayılır. 
le • ahsettiğimiz Amerikalı ga.ze• 
ı~; ~c •. Ri~b~ntrop"un. hususi ~a: 
~ah ınıış gıbı seyahatın sebebını 
~ır ediyor: Alman Hariciye Na
bc 1' •• ~_oakovaya Sovyctleri har
Ca. ~ruldemek için gidiyormu!f. 
d llırnetten bol hisseler vaade· 
;rclt bu emele varmağa uğra· 

tak 1-i nıış .•• 
"ıı. er Fon Ribbentrop. Mosko· 
ltı~a. ıitrniıse niçin gittiğini bil· 

0 d 0nız. Bildiğimiz bir şey varsa. 
Pr il .fUdur: Sovyetlerin sağlam 
ha ~aıplcre dayanan müstakil bir 

rıcj . 1 d S f L dı h ıııyasct eri var ır. ır Ken• 
rı cdefleri bakımından tuttukla.
tı:ao~d~n hiçbir tesirle ayrılmala-

S ıhtımal verilemez. 
lıc .0 VYctler, epeyce zamandan· 
tidd·dü~ya hadiselerinin vakur ve 
hllf ı hır seyircisi vaziyetini mu· 
rı, kZa edi):'orlar. Kendi hakları· 
ha.~ kendi emniyetlerin~ aykırı bir 
h,1 c :t görürlerse seslerini der• 
t?tıcıtu~aeltiyorlar. Başkalarının 
hrıd crıne, başkalarının propa· 
~-b j•ına alet edilmeyi kat°iyyen 
~tt tı .• e~.miyorlar. Böyle bir hare
'1 d~orurlerse, derhal Taaş ajan· 
tcltı~lc geliyor ve yalanı "' açıkça 

lk? _ediyor. 
•llıJ ·~h. mihvere son günlerde Ü· 
'ıçb~ bır §ekil verilince Sovyetler 
'Pr ır telaş eseri göstermediler. 
lıı}' avda) gazetesi, Moskovadaki 
ıtırı ~!arı şöylece ifade etti: cBu
!:at 12:e hiçbir alakası yok. Biz 
~n _kendi yolumuza gidiyoruz. 
Ç\jd:rıka. ise gittikçe geniş bir öl· 
r11}' ngıltereye yardım edip du· 
kafor. Maksat, olsa olsa Amer:-S Yıldırmaktır.~ 
kerı~~etler, sakin bir kafa ile 
rıın ! !ollarına giderken, dünya
tıpk_ 11\:'-Y~piz bir yer olduğunu 
de ; ızım gibi daima gözönün
crı Utuyorlar. Tıpkı bizim gibi, 

•on ., 1 • ıh·· • >"eti .,aye erı, su un ve emnı· 
rıa ~ tarn bir surette kurulması· 

s:~1. olmaktan ibarettir. 
Lırd k.un muhafazaııına ait yol· 
S0 "; 

1 Yoldaşlık, senc:lerdenberi 
liltrı b~ · \ürk dostluğunun sağ
ailıa ır. an anesi halini almıştır. 
kuçi.ik arızi sebepler dolayısile 
ırı'!>. anlaşmamazlıklar eksik ol
karş~;1}'akat _netice~e do~tluk ve 
lrıaııd 1 emnıyct an anesı az za· 
?ıti .~ nıutlaka yeniden hükmü
tor.gik~criyor ve eski yerini alı· 
dcıatl _• nıcmleket arasındaki bu 
tıj Y u~u ve emniyeti, harbin ye· 
crı k. cnı sahalara sirayetine karşı 

U';ctli aed saymak caizdir. 
~met Emin YALMA N 

la .Bazı Mektep,erde 
lince Tedrisat Yapacak 

" Şube,er Açı,acak 
llkara ao 

<Uhtı d ' (A.A.) Maarif Ve-
}.ı~icn tebliğ cdılmiştlr: 

ttıııa f VckUhğı 1940-41 ders yı
•I, ı n tUbaren Ankara erkek ıısesı 
,, cl "lanbulda Galatasaray ve Vefa 

trınde b l 'll'ldan u lselerin birinci sınıfla· 
ır~ ~tıbaren llltınce tedrisat yapan 
~. laik tube açmıya karar ver-

Paktın 
Gizli 

Gayesi: 
Baıyayı Cember 

İçine Almak 
Londra, :.ıo (A.A.) - Tayınla '°y

le diyor; 
İstikbali tayin edecek olan ba.şlıca 

nokta artık Londra değıl, Mtııırdır. 

Londranm gelişi güzel bombardımanı 
istila imkd.nları hazırlamaz ve askert 
mukavemetimizi kıramaz. 

Yeni misak Amerika. aleyhinedır. 

Almanya ile ltalyadan ziyade Japon· 
ya ıçın mentaat teş}i.il ed • 
İspanyayı bizim aleyhımlze ayak· 

landırmıya çalışıyorlar. İspanya mU
tereddtttir. Fakat İtalyanın lspanya 
Uzerine ağır bir tazyik yapması ihti· 
mali vardır.> 

Deyli Ekspresten: «Paktın açık 
gayesi, Amerikanın bize yardım el· 
mesinc mani olmak için blö! yapmak· 
tır. Gizli !'{&ye, Rusyı:ıyı çember allına 

almaktır.> 
Sandey Obscrverden: cPakt bizim 

kadar Amerikanın ve desiseli bir şe
kilde Sovyetlenn aleyhinedir. Japon
ya, tarihinin en bilyük hatasını işle· 
miştlr. Japonlar, Alman ve İtalyan
lar,a dayanarak blzl ürkütemezler. 
Aksine olarak 1nglllzcc konuşan mil· 
!etleri birleşmiye sevkederler. 

Son askeri ittifakın 250 mılyon 
kişilik bir kuvvet temsil ettlğlni söy
lüyor. Sovyetlcr ve Çin hesaba katıl· 
madan Amerika ve İngiltere bunun 
iki mislini temsil eder.> 

Ta.ymis diğer bir nıakale.ııinde ~y
le diyor: cBu paktın mAnaııı geçen 
seneki Aln1ı:ın - Ru!I paktı kadar ga
riptir. Japonya bUyük elçisi Londra
da kalıyor. Paktın hedefi Amerika· 
dır ki, mukadderatı bizimle mu,te
rektir. öyle sanılıyor ki, Japonya 
bekllyecek. ancak biz felakete uğrar
sak üzerimize hilcum edecektir. Za
ten düşmanın bütün tazyikleri ikin· 
el pl!nda kalmıya mahkQmdur. An
cak ana cephelerde inhizama uğrar
sak had bir şekle girebilir. lnglltere
de ise hiç bir gevşeme alAmeti yok
tur. Mısır ve Akdeniz bizi tehdit eden 
iki tehlikenin en ciddisini teşkil eder. 
Bu sebeple Mısır ınğ-niz askeri si
yasetinin temeltaşı olmalıdır. 

İtalyan slyaı;f'tlnin mllmeyyiz vas· 
fı başka milletlerin uğradığı mllş· 
küllerden istifadeye çalışınaktır. Mı· 
ısıra karşı açılan taarruz, Almıı.nya
nın Londra llzerine olan hllcumları· 
nın hA.d safhasına tekabill etmek u. 
zere başlamıştı. İngilterenln harp 
mukadderatı bakkında Musollnlnln 
fikirleri değişirse Mıııır taarruzunun 
'iddetinln de değişeceğine inanmak 
için sebepler vardır. 

Harbin başındanberi İtalya yeni 
arazi almamıştır. Almanya, ltalyanın 
izzeti nefsini hesaba katmıyor. Bu 
yüzden İtalyan itibar ve nutuzu ear
ıı!mıştır. İtalyanların Balkanlardaki 
rolü de çok mahduttur. 

Musolini kendi kendine soruyor: 
cAeaba taliiml bir tek numaraya 
bağlamış değil miyim?> 

Japonyanın F ena N iyeti Yokmut 
Tokyo, 30 (A.A.) Rcuter: Ja· 

pon sozcilsü, hugiin basıın m!lm<'ssıl· 
leri ile yaptığı bir ı;örUşnıede demiş· 

Ur ki: 
Japonya, Berlin paktını ileri süre· 

rek herhang-i dığer bir memlckeU 
(Deuaı: Sa. '· Sti. 1 de) 

rAskerT Vaziyet 
Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAK MAR 
Müstakil ha\'& orduııunqn ııe\·k, 

idare ve tAblyeııl yeni etıaııları mu
hakkak kl, t.erriibelerden doğacak· 
tı. Halbuki harp ba.'laymeıya ka· 
dar kabul edilen C8Mlarda umumi 
harpt~kl ta.crtibeler yani ha\"&· 
<·ıllj'm meseliı. ağır topçu gibi or· 
du t.eşkilatma dalr blr ıunıf cibl 
telakkisi daha rl)·ade hAklm bu· 
lunmakta ldl. Bu Mlbepledlr ki, İn· 
ıtUlz: ve bUhus.a Alman hava kuv· 
vetlerl yeni yeni usuller MlcrUbe 
etmekt~lrler. 'l0alnrz: İngtJlz U· 

sullerlnde ll'tlkrar daha bi\rlzdlr. 
Msn' ('ephN!lnde 2'1 Eylfll ~ndüz: 
lılit'umunclald tayyarelerin çoi'qDn 
bomba tayyarPJerJ ' e &7.ını a'' 
tay)ıırelf'ri teşkil f!tmekte iken " 
E,> IOI hllcumunda hu iki cins tay
yare ara.cımdakl nl$hetln daralmış 
olduğu görülmektedir ki, tn"liz 
&\"t"rlarını Alman &\<'ılarlle i,-Urpış· 
mıya iC'ha.r etmek mıulüniin ilk de
fa olarak tatbik edilmesi demek· 
tir. 
Almanların geı·e hiicuınu şld· 

detlenm"•' \e bombalanan ı;aha da 
genişlemiştir. tnglUzlere gellnı·e 

ltıtlli. tehliketdnln kalmama.'lının 

tabii bir netw.esl olarak hürumun 
ıılklet merkezi lstllA üı.lerl üt.erin· 
de temerkliz: etmekle beraber Al· 
manya dahiline dofru hedeflerin 
artmakta olm8.l!ı tnılliz bomhar · 
dıman k unetlnln tak,·lye edilmiş 
olnl»ile izah edUeblllr. 

Afrika cephesinde: Trablusun 
Mııııır hududuna yakın olan sahil 
kısmında dola,makta olan 1ngl
Uz: donanmasına karşı İtalyan tay
' 'arelerlnlu hli<'umları 11ahll mın
iakaaınm tngtllz: donanması tetıl· 
rlnden kurtarılmuına matuf bek· 
Jenen ,-e Uerlıle ııık ınk tf'.kPrrür .,,. 
dece-k olan blr harekettir. ltalyan
lar 29 EylM gündüz Haytayı boın
balamışlardır ki, buranın demir 
mlyetl Mmnl petrollerinin demir 
borularla Akdenlze !le\ kedllen 
nokta olmasmdadır. 

Ribbentrop Acele 
Moskovaya Gitmiş 

Nevyork, 30 ( A .A .) -
Reuter ajamından : 

Radyo ile neınyatta bulu-
nan maruf Amerikalı gazete
cilerden Wytbe Willianu, F on 
R l >hentrop'un Berlinden hu· 
ıusi tayyareN i1e alelicele Moıı
kovaya gitm~ olduğunu istih
bar ettiiini söylemİftİr. 

Will.iaım. Fon Ribbentropun 
üçüzJü yeni mİ&akı Sovyet 
Rusyanm da izma etmesini te
mine ~kta olduğunu ila· 
ve etmİftİr. 

---o>---
Çlalller, laponlarıa 

Mlnakale 
'!olana Keım1, 

.Moskova, 80 (A.A.) - Moskova 
radyosunun dilıı vermiş olduğu bir 
ha.bere nazaran Kwangı;I istikametin· 
de ilerlemekte olan Çin kıtaatı Je.pon 
kıtaatının münakale yollarmı kesml· 
ye muva.Uak olmuşlarc:lır. 

Londra'da 
Yangın 
Çıktı 

43 Alman 18 İngiliz 
Tayyaresi Dişti 
Londra, 30 (A.A.) - Hava 

Nezareti ile Anavata11 Emniyet 
Nezaretleri tarafından verilen bir 
tebliğ: · 

ÜÜ§man bombardıman tayya· 
releri dün gece Londra ile Lon• 
draya. civar kontluklara ve Mer· 
eey nehri mansabı mıntakaııına en 
uzun ve en ı.iddetli hücumlar 
yapmı§lardır. 

Londranm birçok kısımlarına 
yangın bombaları atılmı~ ve Lon· 
dranın tam ortasında çok mühım 
bir yangın c;ıkmııtır. Yangın kon
trol altına alınmıştır. Diğer yan· 
gınlar derhal söndürülmü§tÜr. 

Civarda bir takım evler de ha· 
sara uğramıştır. Bir hayli ölü ve 
yaralı vardır. 

Mersey nııntakasında birçok 
yangınlar çıkmış, bu arada bir ta. 
kım ticarethaneler mühim hasara 
uğramıştır. 

Şimdiye kadar alınan haberle· 
re göre, insanca zayiatın yüksek 
olmadığı anlaşılmıştır. Londra
nın cenubunda ve garbında hasa· 
rat mühim olmuştur. Niifusça za· 
yiat fazla değildir. 

Diğer mıntakalarda hasarat ve 
telefat ehemmiyetsizdir. 

Oiişman dün 9 bombardıman 
tayyaresile bir avcı tayyaresi 
kaybetmiştir. 

Bizim avcı tayyarelerimizden 
dördü kayıptır, fakat ikisinin pİ· 
lotu sağ ve salimdir. 

43 Alman, 16 İna'İliz 
Tayyaresi Düştü 

Londra, 30 (.A.A.) - Bugün saat 
19 a kadar alman raporlar, bugün 
İngiltere üzerinde 43 düşman tayya· 
resınln tahrip edildiğini bildirmek· 
tedlr. 

16 İngiliz avcısı düşmüşse de sekiz 
pilot sağ ve salimdir. 

Uzun Menzilli Toplarla Fransa 
Sahilleri Bombardıman Edildi 
I,ondra, 30 (A.A.) - Uzun menzil-

li 1ngıliz topları bu sabah gün d<ığma 
dan evvel Fransız sahılinl bombardı· 
man etmi,lerdir. 

~odai 
üakikanıu Kı,.ett 
Şirket vapurlarının hareket 

saatlerinde sırasına göre on da
kika, bir çeyrek aksaklıklar o· 
luyor. Amma bu, yıllardanbe
ri böyle oluyor. Onda yazılı 
vapur, • yukarıdan geliyor ba-

• hımesile - onu on geçe gclebi
livor. 

• - Olağan şeydir. 
Deyip geçebiliriz amma bu

~.ün hir dakikan~ıı kıymeti var. 
Oyle tayyareler ıcat olundu ki; 
pike inişlerde ses sı.iratinden 
daha hızlı gidiyor. 

Böyle bir devirde dakikala 
rın kıymetini takdir ve muha
faza edemiyen müesseseler u· 
mumi şehir nakliyatı gibi bir 
mli§kül i,i başaramazlar. Bu 
vurdun. duyımızlıktan vazge
~liml 

A nkara. 80 ( A .A.) - Başnkll 

Doktor Refik Saydam yanlarında 
Ticaret Vf'klll :Sazml Topçaoğlu 

oJdul'u halde. bu akıp.m saat 21,so 
da llatay'a gitmek üze-re şehrimiz
den ayrılmışlardır. 

Bugün de Orta ve Liseler Merasimle 
Açılarak Tedrisata Başlanacak 

Başvekil Doktor Refik ~aydaın 
istMyonda. Rel~kümhur nAmına 

umumi katip Kemal Gedelec: ile 
ha,ya,·er C"e16.l tlner \ 'fl husuııi 
l<alem müdürü ~Ürf'yya Andrlman, 
B. :'\f. l\tedlı.l Rei!>ol Abdülhlllk 
Renda, 'eklller , .e Parti Genel 
l-'ekreterl ,.e Parti umumi idare 
he)etl Azalan, ml'bmılar, "·ekBld· 
ler ileri gtlenlerl. Ankara ,·ali ve 
Beledl;n~ Rel!il, Emniyet Müdürü 
'e MP.rkez Kumandanı tarafından 
uturlanmışhr. 

Sovyetler Barış 
ve Bitaraflık 

Siyasetine Sadık 
ilk okul talebeleri 

Pravdaya Gire 
Sovyet SlyaıeU 
Dellpdyecek 

Moakova, 30 (A.A.) - Tass 
ajansı bildiriyor: 

Pravda gazetesi .,Berlinde İm· 
za edilen üç taraflı pakb baılıiı 
altında yazdığı bir başmakalede 

llkmcktepler dUnden itibaren açı
larak yeni sene tedıisatma başlamış
lardır. Bu mUnasebetle dUn mektep
lerde bayrak merasimi yapılmıştır. 

BugUn de ortamektcpler ve liseler 
mera.simle açılarak tedrisata başla
nacaktır. BugUn mektepler açılırken 
yapılacak merasimde. Maarif Veki· 
il Hasan Ali Yllcel'in mualhmlcre, 
mektep idarecilerine ,.e talebelere hl· 
'tabcn bir mektubu okunacaktır. Bu 

diyor ki: . . . tebliğ, her mektebe a)TI olarak ve 
cPakt, Sovyetler . Bı~lıği İçın merasımın başlangıcında açılmak 

tamamen beklenmedık bır 9ey ol· kaydlle gönderilmiştir. 
mamıtttr, zira hakikatte bir taraf-1 Ankanıdan dönen Maarif mUdllrU 
tan ~!manya, İtalya "!e ~aponya Te\·fik Kut, diln kendislle ı;örUşen 
ve dıger taraftan da lngıltere ve bir muharririmlze yeni kadrolar ve 
Amerika arasında esase.n mev· mekto.plcr hakkında izahat vcrmiş-
cut münasebetlerin tesbitinden tlr: 
başka bir ıey değildir. Sovyet c- Vektı.ıet bu sene, gerek ilk, ı;e· 
hükumeti üç taraflı bir paktın rekse orta tedrisat ihtiyacını karşı· 
yakında imza edileceğinden Al· Jemnk için icap eden bUlUn tcdb~rleıi 
man hükumeti vasıtasile zaten da- almış bulunmaktadır. Mekteplerde 
ha evvel haberdar edilmişt i. kayıt ve kabul muamelesine başlandı-

Şimdiye kadar harp birbirin - ğmdnn şimdiye kadar resmi ilk mek 
den ayrı iki sahada cereyan edi· teplerln birinci sınıflar:ına 13,725, or
yordu. Simdi bu ayrılığa nihayet ta mekteplerin birinci sınıflarına 
veriliyor. Bu hiç şüphesiz harbin 8878, liselerin birinci sınıflanna 3064 
bundan böyle şiddetlenmesi ve kişi yeniden kayıt ve kabul edilmek 
sahanın genişlemesi demektir. suretile vukubulan hliti.in talepler 
Bunun akd ine saik, lngiltere ile yerine gctlrllmlştlr. Vekalet, çocuk
Amerika arasındaki askeri it be- larımızın okudukları binalan daimt 
raberliiinin günden &Üne genişle· şekilde bır mektep haline koymak 
meıidir. Amerikanın harbe he· makaadilc bunlardan kira ile tutu· 
nüz girmemesının ehemmiyeti !anları da satın almak prensıpinl ta
yoktur, çünkü fiilen üçüzlü mih- kip etmiştir. 
verin düımanlarile ayni cephede 
çalışıyor. 

Pakt, nüfuz mıntakaları ayın· 
yor, fakat bunu imza edenlerin 
mıntakaları fiilen taksim itinde 
muvaffak olup olmıyacakları ay· 
rı bir meseledir. Böyle bir planın 
başarılması harbin neticesine bağ-
lıdır. 

Paktın Sovyetler hakkındaki 
maddesini, her şeyden evvel 
Sovy.et Birliğinin harbin ille gün· 
lerind enberi muhafaza ettiği bita
raflığa bir riayet olarak, ikincisi 
de Sovyetlerle Almanya ve ltalya 
arasındaki ademi tecavüz paktla· 
nnın teyidi diye kabul icap eder. 

Sanycrde vılAyctçe istimlak edilen 
bina. ile Edırnckapıda kiralanan Rum 

mektebi binasında bu cıvarda orta 
mekteplere bağlı olmak tl%cre birer 
ortamektep daha açılması kararla.ş

tınlmıştır. 

Veklllet, İstanbul orta tedrisat mek 
lcplerinln kadrola.rını tetkik ederken, 
boş mualllmliklere, hlUen ikarnetgAh· 
lanna uzak semtlerdeki mekteplerde 
vazife ı;ören mualllmlC'rf nakletmek 
suretile muallimlerin, evlerine daha 
yakın yerlerdeki mekteplerde vazıfe 
görmcl<'rinl temin etmiştir. 

Bu ııc.nc tstnnbul mekteplerine ma
aşlı olarak hiçbir muallim tayin o
lunmamışllr. 

İstanbul orta tedrisat mekteplerin 
de, yıllardanberl muvaffakıyetle ça
lışan yardımcı muallimler, vazifele· 
tinde bu sene de ipka edılmişlerse de 
bunlardan hiçbirinin asli muallim kad 
rosuna alınması lmkAnı bulunama -
mıştır. Fakat yeniden hiçbir lise me
zunu muallim olarak kadroya alınma 
mıştır. 

VckAletin verdi~ dırektifler üze
rine tedrisatın sellımctini temin mak· 
sadlle de bir takını tedbirler almış 
bulunmaktayız. Bu arada talebenin. 
sabahları mP.l<teplerc vaktinde yetiş· 
melcrlnl temın için şehir naklıye va
sıtaları tarifelerinde icap eden se -
ferler ilave ettinlmiftir. 

Bundan b~ka, bu yıl sinema, kah· 
(De'iamı: a. 4, SU. S te) 

Bant ve bitaraflık siyasetine 
sadık olan Sovyetler Birliii, bu 
aiyuel.İn kendi elind e olduiu n is
bette deiif mez kalmakta olduiu· 
nu ve öyle de kalacaimı teyit e
debilir.» 

Aksayif&l".lda Şafak Ath! 
İnlifu - Sam Amca, uyan artık, ıeç kalıyonun! 



SARI Hopalı Mehmet 
Maceralarım 
Anlatıyor 

KORSAN 
Piyasada Çuval 
Mevcudu Azaldı 

j lstanbülun Kurtuluş 
Bayramı Programı 

Hazırlandı 

Hububat Fiyatları 
Yeniden YDkseldi 
Buğday alıı fiyatlarının yük- j çekirdek ve keçi derisi, ÇekY•>" 

seltilmesi üzerine piyasamıza tüc- kuzu derisi, Yunanistana ketento- ' 
car namına getirilmekte olan buğ- bumu, İsviçreye fındık ve boya~· 
dayların da iç piyasalardaki yük- mak üzere ham ipek gönderilınıt 
seliıe tabi olarak fiyatları artmak- tir. 

İçime, Tercümanın Başını YerliKaputBezlerilleÇu1'alYapılıp 
A S. . . Fazla Mikdarda Piyasaya çıkarıldı 

6 te§rinievvelde kutlanacak o· 
lan İstanbulun kurtuluı bayramı
na ait program hazırlanmııtır. 
Geçel} sene olduğu gibi bu sene 
de Taksimde yapılacak resmige
çitle kurtuluı gÜnÜ kutlanacaktır. 
Programa göre, askeri kıtalar, 
mektepler ve halk tetekkülleri 
o gün evveli Sultanahmette top
lanacaklar, tramvay yolunu taki
ben Taksime gideceklerdir. Tak
sim meydanında mütad nutuklar 
söylendikten sonra geçit resmi 
yapılacaktır. Merasim gününü ta
kip eden gecede de ıehirde ten
virat yapılacak, Halkevlerinde 
yapılacak tezahüratla kurtuluı 
gününün yıldönümü canlandırıla
caktır. 

ta devam etmektedir. Günlük Rumen bandıralı Cavarna v•j 
mevrudat normaldir. Satııa çıka- puru Samsun, İzmit ve lstanbll 
rılan buğdaylar derhal iıtihalı a- limanlarından kepek, ketentohıı· 
lıcı bulmaktadır. Dün yüzde yir- mu, mısır ve 20 ton kadar da ıeY" 
mi çavdarla mahlut buğdaylar tin yüklemiıtir. · 
7,30 kuruıtan satıldığı gibi 3 - 4 İki Yunan vapuru da §ehrirnit· 
çavdarlı yumuıaklarla 2 - 3 çav- den susam lcetentohumu ve k~ 
darlı sertlerin fiyatları yüksele- pek yükler:ıiştir. Her üç vapur ~· 
rek yumupklar 8, 1 O - 8, 15, sert- manımızdan ayrılmıılardır. Koparmak rzusu ınmıştı Piyasada çuval mevcudu çok mıılarsa da bu çuvallar, ıeker ve 

18 
azalmıştır. Şehrimizde her ay as- kepekten baıka mad~elerde isti- ler 8, 30 kuruıtan alıcı bulmuıtur. 

- - gari olarak 120 bin çuval sarfedil- mal edilememektedir. Arpa satııları da canlıdır. Arpa- Hariçten Yumurta 
)ar 6,05 kuruıtan verilmiıtir. Su- 1 . A 

- Hiçbir tehlike yok deiil mi 
ya Mehmen .. 

- Nııtııl, teşebbüste muvaffa. 
kıyet muhakkak inıallah ..• 

Benden her muvafık cevap al
dıkça, sevinci artıyor ve: 

- Elhamdülillah, sümme el
hamdülillah ... 

Diye bağırarak sarılıyor, beni 
bağrına bastırıyordu ve hikayeyi 
yıne tekrarlatıyordu. 

Hacı Mehmedin bu sevinçli 
heyecanı yatıştıktan sonra, karıı 
kar§ıya geçtik. Ertesi günden iti· 
haren birlikte girişeceğimiz te
ııebbüslerin ana hatlarını yeniden 
çizdik. lıe daha esaslı bir §ekil ve 
cereyan vermek çarelerini, şafak 
sökünceye kadar, inceden inceye 
düşündük ve görüştük. Geceyi 
~öz kırpmadan geçirdiğimize gÖ· 
re gerçekten iyi kararlar vermiş 
bulunuyor, muvaffakiyeti yüzde 
yüz muhakkak görüyorduk. 

Sabahleyin, hafif bir kahvaltı 
ile çaylarımızı içtikten sonra, ken. 
dimizi sokağa attık. O gün birle
§eceğimiz Hintlilere hediye et
mek üzere Mahmutpa§a yokuşun
dan fil diti sakal taraklan, Kapalı 
çar§ıdan abdest havlula.rı, Hak
ka~ler içindeki kitapçılardan kü
çük cep en'amları aldık. Koltuk
lay!P Köprüye doğru yollandık. 

Oğle vaktinden biraz sonra, 
Bostancıdaki kumluia varmııtık. 

- Ne dersin ya Mehmet, bu 
din kardeılerini Anadoludaki 
Türk kardeılere katabilecek mi
yiz)., 

- Umarım. Göreceksin ya 
eimdi. Pek cana yakın insanlar. 
Sırnaıık çocuklar gibi aokuluyor
lar adama. 

- İçlerinde arapça bilenler 
'ar mı dersin). 

- Kat'i hir fCY söyliyemiye
cegım. Yalnız, dün okuduium 
her arapça duaya birer imin çek· 
tiklerine bakılırsa, biraz anlıyor
lar galiba. 

- Eğer arapça anlıyor ve de
dığin gibi Müslümanlara karıı 
samimi hisler tapyorlaraa, bu a
damlarla anlaımak güç olmıya· 
cak gibi gelir bana. 

- Ben de öyle sanırım. 
Muhabbeti iyice lôvamla~tırmıı 

tık artık. Hintlileri befer onar el
de edıyor, hayalimizde hazırladı
ğımız vasıtalarla grup grup Ana
d oluya gönderiyorduk. En sonra 
biz de gidiyor, gönderdiğimiz a
damlarla birlikte, Anadoluyu İs· 
tilaya uğraıan dü§manla, cenk 
ediyorduk. Hulya bu ya. Vurulu
yor, hastaneye girip çıkıyor, yi
ne boğufuyor ve niha).'.et §ehit o · 
lup cennete gidiyorduk. 

Biz bu tatlı hulya deryasında 
yüzüp dururken, ansızın omuzu
ma dokunan bir el, beni sıçrattı. 
Başımı kaldırınca, tepemde sırı
tan iki yüzle gözgöze geldim. Bir 
işgalci zabit ile, tercüman oldu
ğunu sonradan anladığım çil su· 
ratlı, hain bakıılı bir baııbozuk, 
dlerile omuzlarımızı bastırıyor, 
kötü kötü yüzümüze bakıyorlar
dı. 

Hacı Mehmet de, hen de bu 
zamane zebanilerinin bakııları 
nltında sıfırı tükf!lmi~tik. Ansızın 
ı.ığradığımız bu baskın, kurt pen
çesine düşen birer kuzu gibi, iki
mizi de ıaıırtınıı, titretmi§ti. He
rı fl,.r. halimize hem gülüyor. hem 
de harıl harıl, kım bilir neler gÖ· 
... ş.ıyorlardı. Gerçi, bu derece 
korkmamıza da bir sebep yoktu. 
Üzerimizde, ne silah ve ne de 
r Iıntli efrada verilmek üzere 
T rablusgarptan getirdiğimiz be· 

me er g ibi, b izi suçlu göste
recek hiçbir ıey bulunmuyordu. 
Fakat, ne de olsa, bende bu a
damlara karıı bir yılgınlık vardı. 
Yüzlerini görür görmez, sökülen 
tırnaklarım, senelerce süren zin
dan hayatım hatırıma geliyor, a
cılarım tazeleniyor, manevi kuv
v etim kırılıveriyordu. -

Hacı Mehmedin vaziyeti de 
benimkinin ayni idi. O, benden 
fazla olarak, bir de ölüm cezası 

VATA• 

ABONE: 
Scnelllc 
Altı aylık 

(.'r a~ lık 

Bır aylık 

rürklye 
için 

UOO I~. 2700 Kr. 
760 Kr. HlO Kr, 
4:10 Kr. 800 Kr. 
.. 5() Kr. 

taııyordu. Tutulacaiım diye aklı 
karışıyor, böyle bir tehlike karşı
sında zavallının dili dolaşıyordu. 

diğine şöre, halen elde mevcut Normal zamanlarda çifti yeni 
stoklarla, ancak bu ayın ihtiyaç- olmak §artile 38 ile 42 kuruı ara• 
lan temin olunabilecektir. İkinci- aında satılmakta olan çuvallar
teırin ayındaki :htiyacı karıılıya- dan halen piyasada yoktur. Ev
cak elde çuval bulunmamaktadır. velce 35 ile 38 kuruş arasında 
Hariçten yeni çuval ve çuval i- toptan satı§ yapılan eski çuvallar, 
maline mahsus kanaviçe gelmedi- bugün topta~cılar tarafından yüz 
ği için, dahildeki ihtiyaçlarımızın yirmi kuruştan toplanmakta, ti· 
temini, ancak eski ve kullanılmıt mir ve yama suretile istimale aa
çuvalların tamiri ile mümkün ola- lih bir hale getirildikten sonra, 
bilmekte idi. Şehirden harice ve· yüz otuz kuruşa satılmaktadır. 
ya Trakya ve Anadoluya gönde- Dün, çuval piyasası Anadolu
rilen çuvalların, ancak dörtte bi- nun çiftçi mıntakalarının külli
ri derecesinde şehre çuval getir- yetli miktardaki talepleri karıı
tilmektedir. Çuval ticaretile n_1~f- sında kalmıı ve bu sebeple piya
gul ola.nlar: ,rerli k~_P~t bezlerı ıle sa tekrar oynamııtır. Toplayıcı-

sam 24,5 kuruıtan, çavdarlar stıyenler rttı 
5,33 dan aatılmııtır. Yalnız ke- y t ·h t vs'ı-iıı' 

h · . d umur a ı raca me ••· 
tento umu alıcıları ısteksız av· · · b 1 J · · "/ıJ' 

Korkup sin.diğimizi geren za
bit, ilkönce beni, sonra da Hacı 
Mcthmedi kulaklarımızdan tuta· 
rak ayağa kaldırdı. Baftan ayağa 
süzdükten sonra, tercümana bir 
şeyler söyledi. O da bize doğru 
döndp ve dillendi. 

ranmıı1ardır. Piyasamıza hariç- gırn:ıt§ u unluyl·orudz. svıçre,ta tt 
· kl'fl · · lh nanıs an ve ta ya an yumur ,el ten yenı te ı er gelmııtır. racı . . . . . Ll ' fl • 

)
• · A • b l mını ıçın pıyasamıza te.-; ı er . 

memnu veya ıaansa tabı u un-

1 

kt d " S .. k d yirtıl1 
d ı b dd 1 · "h me e ır. on gune a ar ~ 
. ~ruhan ~zı ~~ de erın 1 ı ra~ı vagona yakın yumurta ihraç ed • 
ıçın ususı muııaa e a ınacagı . . ı:· l d tk d pı.ıı· 
kaydile fiyat istenilmektedir. Yi- , mık§tıbr: ... ıyat akr a tu uln urp. ıJdı· 

-o-- d · 1 d 1 b ca utun sev ıyat tren e ya ne ıı pıyasa ar an ge en azı ~ . . ki" f1 tnııf' 

- Bak ..• dedi . .. Sizin ne mil
letten olduğunuzu kumandan ce
napları soruyor. 

Köylerde Kömür 
imaline Başlanıyor 

tekliflerde yumurta ihracı muka- gı ıçın na ıye m?sra arı 8!' ..o· 

b·ı· d b dd 1 · .. d .

1 

tır. Yalnız Yunanıstana denız r; 
ı ın e azı ma e erın gon erı- . I b"I k . o' 

1 b ·1 -· b"ld ' · ı kt d " B"'t"" lıle sevkıyat yapı a 1 ece ıse e ı ecegı ı ırı me e ır. u un ki' h ·· b 1 aısııt' 
b t 1 1 d · l T "" k" bu na ıyala enuz aı anm 

Hacı Mehmedin korku ile ters 
bir cevap vermcıine, başımıza 
bir bela getirmesine meydan bı
rakmadım . Hemen aklımı başıma 
topladım. Yalan torbamı ıöyle 
bir yokladım. Hiç kekelemeden 
bir Arap şivesile: 

Orman kanununun vazeylediği 
takyidat üzerine köylünün ihtiya
cından fazla odun kestirilmeme· 
si prensibi devam etmektedir. 
Kömür yakmak için kömürlük 
ormanlardan ve odun maltala
rından katiyat mevsimi gelmiı ol· 
duğu için orman idaresi ruhııat 
tezkeresi vermeğe başlamııtır. A· 
lakadarlardan aldığımız maluma
ta göre İstanbul vilayeti dahilin· 
deki ormanlardan kesilecek o· 
dunlardan imal edilecek kömür
lerin piyasaya çıkarılmasına da 
müsaade edilmi§tİr. Havaların 
müsaadesi devam ettiği müddet· 
çe fazla kömür yakılacağından 
yerli odun kömürlerinin piyasada 
miktarı artacaktır. 

u a ep er ı§ pıyasa arın ur ı-

ye mallarına olan ihtiyaçlarının tır. , 

arttığını ~öst~rmektecfo. Piyasaya Kalay Getirildi çuval ımalı teşebbusunde bulun- . 
muılar ve adedi 8Q. _ 85 kuruş lar, mübayaa fıyatını bu talep 
olmak üzere bu yeni maldan pİ· karıısında 120 kuruıtan derhal 
yasaya külliyetli miktarda çıkar- 1 30 kuruıa çıkarmıılardır. 

Gunlük ihracat Dün piyasamıza 400 bin lıııi· 
Dün de tıekscn bin liralık ihra- liz liralık kalay ile ayrıca mühİll' 

cat ôlmuıtur. Romanyaya zeytin, 

1 

miktarda kereste, antrasit, ko"
11 

Yugoslavyaya fındık, İeveçe acı plak ve limon ~elmiştir. - Benim ismim efendim, Ha
san Mahmut bin Uveyne. Arka
daşımın da Merzuk bin Alve' dir. 
ikimiz de Trablusgarplı ve Ber
beristan bedevilerindeniz. 

Dahiliye Vekili 
Bugün Ankaraya 

Gidecek Dedim, koynumdan hiç eksik 
etmediğim İtalyan pasıJportunu 
zabitin eline verdim. Tercüman, 
söylediklerimi anlatırken, zabit. f ntihap dairesini gezerek halkla 
pasaportumu gözden ııeçirdi ve temas eden Dahiliye Vekili Faik 
hemen geri çevirdi. Sorgu baıla- Öztrak, dün ıehrimize dönmiif· 
mı§tı artık: tür. Dahiliye Vekili lııtanbula gel-

- İstanbula ne için ııeldiniz). dikten sonra Bdediyeye gİtmi~. 
Hacı Mehmedin zihni gibi yü- tehir iııleri hakkında Vali ve Be

zünün rengi de bulanırken cevabı lediye Rf'isile görüşmüıtür. ~k-
yetiıtirdim: ıama doğru da Vali ve Be~e~ıye 

. • Reisi Lutfi Kırdarla bırlıkte 

1 -h Arkadaıımdak!l ha~taaı~ır. •Tramvay ldaretıine giderek Tram 
ıte em onu te avı ettırmeııe, ' İd · U Müdüril ö 

h d f k f k · .. .. .. vay aresı mum e ıı -
b

em._ e uka. te e "'ıı goldr~kp uç 1 rüımüştür. Vekil ,bu ak~am An-
cı ~uruı ar etmege ge ı . ı. ·d kt" 

ıı;araya gı ece ır. 

- Burada ne iıiniz var).. ----c>-----
- ôte beri aatıyo~z. .. Et Nakliyatını Bugünden 
Ortada satılacak bır ıey gore- • • 

mediii için. cevabım tercümanı ı ltıbaren Beledıye Yapıyor 
fena halde sinirlendirdi. Zabiti 
gazaplandırmak, üzerimize sal
dırtmak kasdi ile, kim bilir, ne 
gibi yaveler savurduktan sonra, 
giiya yalancılığımı yüzüme vur
mak ister ııibi, bir tavır takındı 
ve: 

- Dolm!l yutmuyoruz ••• diye 
haykırdı ••• Satılık mallarınız ner
d~) Haydi yalancılığı bırak da 
söyle itin doğrusunu? •. 

Hemen' döndüm. Gerimizdeki 
kayanın dibinde duran paketlere 
el attım. Sargı kağıtlarını yırtarak 
birer birer açtım. İçindikileri de 
tercümanın yüzüne" atar gibi, ö
nüne fırlattım. Bilhassa, aözleri
min doğru olduğunu inandırmak 
için de zabite doğru, merhamet 
ve himaye dilenir gibi, boynumu 
bükerek baktım ve: 

- lıte sattığımız ıeyler ••. di
ye mırıldandım ..• Fil dişi tarak, 
havlu ve kitap •.• 

Zabitin tavrından, bakıılarının 
yumuıtaklaımasından, üzerinde 
lehimize iyi bir tesir uyandırdığı
mı, sözlerimin doğruluğuna inan
dırdığımı hissettim. Hakkımı~da
ki emniyetini arttırmak için Hacı 
MehmecJin pasaportunu da koy
nundan elimle çıkarıp verdim. 

( Arkaaı var) 

İstanbulun et nakliyatı bugün
den itibaren Belediyeye intikal et
miıtir. Eski et nakliyatı ıirketi, et 
nakline l 6 kamyon tahsis ettiği 
halde Belediye bu iıi, istenilen in
tizamla baıarmak için 20 kamyon 
tahsis etmiıtir. Denizdeki et nakli
yatı için de 3 motör tahsis ctmi~
tir. 20 kamyon bugünden itibaren 
faaliy!"te geçeceklerdir. Motörler 
henü:t: hazırlanmadığından ancak 
bir ay sonra faaliyete geçebilecek
lerinden, bu vakte kadar denizde
ki et nakliyatını eski ıirket idare 
edecektir. 

Örtülü Tramvay 
Durak Yeri 

Kıt yaklaımakta olduğundan 
Belediye Reisliği, Taksim, Beya
zıt ve Eminönünde birer kapalı 
tramvay bekleme mahalli yap
mak için tetkikat yapmaktadır. --o-
Bir Mot6rde Yaagm Çıktı 

Dün Kuruçeımede Ömer kap
tana ait motördeki kömürler kı
zı§arak tutu§muıtur. Motör kıs· 
men yandıktan sonra söndürül
mÜ§tÜr. 

Faizci Doktor 
Mahkemeye 

Ruhsatname Verdi 
Sultanahmet sulh birinci ceza 

mahkemeıinde yüz.de yirmi, yir
mi beş faizle para vermek sure
tile tefecilik yaptığı iddia edilen 
eski kimya profesörlerinden Dr. 
Hadi Faik aleyhine açılan davanın 
duru§masına dün de devam edil
miştir. Davacının avukatı Ali Ni
hatla suçlu arasında ıiddetli mü

Eski Bir Mutemet 
Tevkif Edildi 

naka~la! olduğu için hakim ka- Asliye birinci ceza hakimi, bir 
nuni ihtar hakkını kullanmıya müddet evvel hakkında tevkif 
mecbur oldu. Bir Belediye avuka. kararı verildiği halde yakalana
tı da davaya müdahil aıfatile iı· mıyan lstanbul defterdarlığı mu· 
tirak ediyordu. Davacı mahke- hakemat müdürlüğü mutemedi 
meye iki arzuhal ile 15 kiıilik bir A!lımı, dün mahkeme hükmü Ü• 

ıahit listesi verdi ve ıifahen de zerine tevkif etmiıtir. İddia edil
ıunları ili.ve etti: diğine göre Asım, muhasebeden 

«- Suçlu, eski profesörlüğü- bin lira avans aldığı halde bunun 
nü istismar etmek İşliyor. Kendi- 900 lira 5 7 kuruşunu zimmetine 
si senelerdenberi tefecilik yap- geçirmİ§. 
mııtır, bizim gibi çok canlar yak- Suçlu. sorgutıu sırasında: 
mıştır. Tapu dairesinde bir cürmü «- Ben paraları mutemetlere 
meıhut yapıldı. Suçlu bir kağıdı verdim. Aldığım makbuzlar bir 
yutmak istedi. İki memur zorla zarf içinde idi, kaybettim!> di
ağzından çıkardılar. O kağıt mü-

1 
yordu. 

hürlü olarak tapuda mahfuzdur. ~ Asım, muhakemat müdür mu· 
Getirtilmetıini isteriz.> 1 avini Hikmetle bazı mutemetle-

Suçlu söz alarak: 
1 
rin şah i t olarak dinlenmetıini iste-

«- Avukat, davayı satın almı~ miı ve bu talep kabul edilerek, 
gibi konuşuyor.> dedi ve faizci- muhakeme, muhakemat müdürü 
lik yapabileceği hakkındaki ruh- Galibin ta.bit sıfatile dinlenmesi 
satnameyi mahkemeye ibraz etti. 1 için talik edilmiJtir. 
Bu ruhsatna~dee Hadi Faik'ın -o--
geçen sene sermayesini 1 5 bin li· 
radan 30 bin liraya çıkardığı 
ve senede azami yüzde on iki bu
çuğa kadar faiz verebileceği zik
rediliyordu. Muhakeme ehlivukuf 
tetkikatı için talik edildi. 

Nafıa Vekili Trakyadan 
Şehrimize Döndü 

Trakyadaki yol faaliyetini tet
kike giden Nafia Vekili General 
Ali Fuat Cebeaoy, dün ıehrimize 
dönmüıtür. Vekil, ıehrimizdeki 
nafia itleri hakkında da tetkikle
rini yaptıktan aonra Ankaraya 
dönecektir. 

Bir Vapurda Kaçak 
Eşya Yakalandı 

Suriyeden gelen İnce motörü
nün Çanakkaleden geçerken ya
pılan kontrolünde içinde İpekli, 
yünlü kumaılarla sigara gibi 30 
kalem kadar kaçak eıya bulun
muı ve musadere edilmigtir. 

Muhacir Geldi 
Dün 7 7 tonluk bir motörle 

Bulgaristandan 70 kadar muha
cir gelmiıtir. Varna tarikile gelen 
bu muhacirler Şumnulu Türkler
dendir. 

Beraber Yaşadığı Adamı 
Boğmaya Kalkışan Kadın 

Muhakeme Edildi 
Kardeşi Abdullahla birleşerek 

beraber ya~adığı Hasanın bojazı
na kayıf atmak suretile boğmak 
istediği için tevkif edilen Çerkeş· 
li Zeyneple kardeşinin duruşma
larına dün birinci ağırceza mah
kemesinde başlanmııtır. 

Şahitlerin anlattıklarına göre 
hadise şöyle olmu~tur : 

Ha,an, Çerkeıli Zeyneple 1 se
ne kadar beraber ya,amıg, bir de 
çocukları olmuı. Hasan, Zeynebi 
evlenme vaadile kandırmıı. son
ra da almamıştır. Zeynep, kendi· 
s ine l"Vlenmeyi teklif etmi§. Hasan 
bu tclkif üzerine Zcynebi döv
müş, Zeynep macerayı oğlan kar. 
deşine anlatmış ve beraberce 
boğma kararını vermiş1erd ir. Bir 
gece yağladıklar~ bir kayııı Hasa
nın ~rtlağına geçirerek sıkmış
lar ve boğuldu zannile bırakmı§
lardır. 

Muhakeme, şahit celbi için ta-
lik edilmi§tİr. 

Çiftçilere Arazi 
Veriliyor 

Maliye Vekaleti, sahipsiz; ara• 
zinin halka tevzii için tevzi ko
misyonları teşkiline baılamııtır. 
Komisyonlar evvela vilayetlerde 
tevzi edilecek araziyi tes~it ede
cektir. Ayrıca teıkil olunacak hu
susi kadastro postaları da tevzi 
edilecek yerlerin kadastroaunu 
yapacaktır. 

İki Motör Çarpıştı 
Otaitepe motörü ile Necmi 

İkbal motörü, evvelki gece Sa

rayburnu önünde akıntı tıebebile 
müsademe etmişler, her ikisi de 

hasara uğramııtır. Çarpışma ea
naaında nüfusça zayiat olmamıı

tır. 

Merak Verici Telgraf 
- Fakat bu korkunp yerde na&ıl otururfiunuz, rica ede· 

rlm. bu odayı tutmayınız. 
- Bunu lstememenlz Jçln ciddi bir aebep var mı! 
Etraftaki enarlı havayı teneffüs ede ede John da sinirli 

olmu9tu. Gene kızın halindeki heyecandan meraka dllf
mütttt. Bir teYler anlamıya çalılf&l'ak ısrarla bu flklr üze
rinde duruyordu: 

..--MAVi-~ 
·PORTAKAL. 

dört •-t lı:J.ade vukubulan clnayetlere dair olacaktır. Bu.na 
fÜphem yok. 

.John'a göre benliz cinayetlerin esrar perdeal açılmamıttı. 
Bu iki adamın niçin ve ktm tarafından öldürülmll' olduk· 
lannı polis henllz keşfedemem~tl. Londra polis hlareel en 
krymetu memurlarmdan birisini kaybetml9 oldutu için 
müt.eesalrdl. Bütün yemek eanaamda Evanı Ue Jolan bu ci
nayetlerden bahııettller. Adeta polis detti de, .Jolan bu bahlıı 
üzerinde ıarar ediyordu. Sanki cinayetin esrarını gi&lıyen 
perdeyi kaldırmak polisin delil de, Jobn'un vulfeal lmlf 
J'lbl bir b&I vardı. Bunun da aebebl heıp Helen idi. Delikan
lı, aevdlfl kadının bütün bu meeelelerle ne dereceye kadar 
ortak olduğunu bllnıek istiyordu. 

- Muhakkak bu on numaralı apartmana ıeleceğlm. 
- 'Yapmayınız. Burada nasıl oturursunuz! Burası k ır-

kunç bir yer". Bence başka bir lf!bep yok ..• 
- Daha iyi ya... Bu korkunç yerin esrarını ötrenlrlm. 

Hem buraya gelmem için daha mfthloı bir sebep te \"ar. 
- Ne &1hi bir ııebep'? 
- Londrada hayat pabalı. otelde ya,a.maktan i&e böyle 

blr odalı bir: apartmanda yaşamak daha itime ıelecek. 
- Fakat ya alzl de... 
- l"a beni de öldllrilrlene mi! Kim beni öldürür! Hem 

Dkln! 
- rekl amma yirmi dort Nat içinde neden iki k~lyl 

öldürdWer! 
- Bunu ~n de anlamak ltıtlyorum ya.. Fakat bu odaya 

selmek lıteyl9lmln baflıca sebebi size yakın olmaktır. Bel
ki benim orada olmam sizi biraz ıllkana ka\'Ufturur, korku· 
nuz azalır, rabat edeniniz. 

- Bu büyük bir iyilik ,.e fedaklrlık dotrutm... Fakat 
sizin rahatınız için otfllde kalmannı terdh ederim. 

- Ben tercih etmlyoram. Hem artık bu karar 'f'.rllmlıt 
bir llMllMlledlr" 

Helen daJıa bir feyler llÖylemek lstiyor;nu9 gibi John'un 
yüzüne baktı. Sonra ıöıü müfettlf E\·ans'a takılarak elini 
uzattı: 

- Ben artık gitmeliyim, dedi. Sizinll'I konuşmak o kadar 
l.)i ıeldl 'ti ..• r•kkUr ederim, Allaha ııı"llarladık. 

YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Reuan AE. YALMAN 
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- Sizi &'Örmek benim için bir aaadet oldu, Helen .. 
Genç kız, yeşil 9apkasmın altında parlıyan ~l sözle

rUe John'a bakıyor, aankl ondan ayrılnıak ltıtemlyordu. 

~lbayet uzaklqtı. John müfettişin yanma yakla9arak: 
- Biraz erken değil mi, r.:vans? Yemek vaktine epey \"&r. 

Yok•a karnınız ı;ok mu aı;T 
- Hayır. Biraz burada oturup ıaute okumak lıtedlm. 
- Öyle mi'? 
- eo,·ent Garden'de yirmi dört saat içinde olup bit.en 

bu iki cinayet cazetelMde epey &lika unı.ndırnu' onları 
okuyordum. !fepsl kendine göre bir tey1er uydurmu,. 

- BunJardnn bir mlna mı çıkarmak istiyorsunuz? 
- Evet, hu.n en ufak bir şeyden bir IPQ•'U bulunur. 
Tam o aralık bir praon yanlarına yakla,h ,.e Jobn'a blr 

kapalı zart uzattı: 
- Size bu telgraf ı,tmdl gf'Jdl. Dedi. 
John bunu okurken mUfettı, keskin gözJerUe kendisini 

&üzüyor ve telgrafın metnini anlamak l~ln bütün zekhını 
kullanıyordu. Jobn dikkatle okuduktan &onra telll'afı ce
bine koydu. 

roııs mtıfettl,ine dönuek dedi ki: 
- Şimdi birer kokteyl içelim. Sonra konu,uruı:. 
- Neye dair konıışac:ıfız ! 
- Tabll bütün ~Ö7lerimlz Oo,·ent Gard~n'de son ~irmi 

Sv&n1 genç adama blllıuaa ıazet.e.-ı.ll~rJ~n kaçmma&mı 

tavsiye ediyordu. Çünkü ot.el kapısında bekllyen .fototrafçı 
ve muhblrlu Jobn'a muullat idiler. Hatt.A. ıazet.eıerin biri· 
sinde bir reılml ile (Portakal yığını itinde ceset bulan &

dam) ııerle,·halı bir yazı bile çıkmıttı. Halbuld Jobn J,i,y. 
le teYlerde.n biç b091anmazdı. Gazetelerde isminin geçnıeaJ 
onun için bir azaptı. 

,Tohn, Evans'a on numaralı aparhma.nı tutnıak IAtedlflnl 
aöyleylnce pollı memuru kqlarmı çattı. Çok hayret duy
muftu. Fakat buna mlnl olmaJ( için lılçblr M!bep ynktu. Sa
dece bunu mUnuebetalz bir arzu olarak t".elAkld ediyordu. 

Tam o aralık yemek bltmltı , .e yeml17e sıra gelmil}tl. ;aohn 
bir portakal soyuyordu. MJııaflrlnden Mrdu: 

- Siz de yemez mlıılnlz, Evans ! Portakal.ar pek nefis .. 
- Siz de mi portakal meraklısı oldunuz, Miııter Trenç-

ham. Blç~are '\.'alpu'da böyle bir.meraka kurtı.n gitti. lltu
yonı'1DUZ ya. 

-Evet. bWyorum. Fakat cidden ne Mlls portaı.:..tıu de
fi: mlT 

( ~rkalı nr) 

lzmirde Seylaptan 
Zarar Görenlere 

Verilen Arazi 
İzmir, (Vatan) - Ege ~,rıt•' 

kasında seylaptan zarar görısll 
müstahsile milli emlak idarui ti" 
rafından verilen arazi bedelleff' 
nin on senede ve müsavi takfİ1' 
!erle tahsil edilmesi hakkınd• 
Ankaradan emir gelmiıtir. 

Bu emir, ayni ıekilde evvele' - o• arazi almıı olanla~ hakkırıda 
tatbik olunacaktır. • 

lzmlrde Tollllmlü 
BaidaJ Tenli 

lzmir, {Vatan) - Ziraat B•tı' 
kası, koylüye ihtiyacı nisbetitıO' 
tohumluk buğday tevziine bati•• 
mı~tır. 

lzmirde Kömür ihtiyacı 
Karşılandı 

lzmir, (Vatan) Etibal1~ 
kok kömürü ve maden kömlltil 
getirtip depolarda biriktirmei' 
devam ediyor. Ege havn•ınıl' 
mahrukat ihtiyacı bu kı§ İzmirdt' 
ki depolardan temin olunacaktır· 

Şehrimizde dört bin kilod•11 

fazla odun kömürü bulunduğu tef 
bit edilmiıth-. Her arzu edenin u· 
sulü dairesinde bütün ormi"nlaf' 
dan geni§ mikyaata katiyatta b~' 
lunmasına müsaade edilme•i içil' 
lazım gelen tedbirler ittihaz dfuJI' 
muıtur. 

Böylelikle mahrukat aılunbtı11• 
meydan verilmiyecek, dığer t•' 
raftan ihtikara mahal kahraın•" 
için fiyatlar sıkı bir surette kon' 
trol edilecektir. 

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

1 TAKViM 1 
1 İlkteşrin 1940 

SAL 1 
YIL: 19'4> - AY: 10 - GON: j1$ 

BU.MI : 1M6 - EYLtlL: 18 
HİCRi: 1369 - ŞABAN: 28 

VA.KİT VASATI ~ -G ÜI't"E Ş : 6.57 11.0' 
öCLE : 12.04 6.11 
İKİNDİ: 15.22 ut 
AKŞAM: 17.52 ıı.00 
YATSI : 19.25 1.31 
İMSAK: U8 e.~ 

7,30 Program ve saat ayan, 
PJAklarla hafif mtlzik, 8 Ajans ıı•· 
berler1, 8,10 Ev kadını - Yemci< 1l" 
teıı, 8,30 Ha!.f mtlzik (Pl.). 

:2,30 Program, 12.33 Muhtelit f"1' 
kılar (?1.) , ı2,50 Ajans habel'ıtrl• 
13.05 Muhtelif şarkılar (Pl.), ıs.Jl 
Karışık progr&.ın (Pi.). 

18 Program, 13,03 Milzlk (Pl·l· 
18.30 Konuşma, 18.•5 Mllzik çiftçlrılJ\ 
taatl, 19 Mı.izik, 19 ao Ajans habefl" 
rı, ı&.45 Fasıl heyeti, 20 15 ııad>'° 
,·~tesl 20,-'5 BilyUk fasıl heY'tı-
21,80 İ8tatia~ '.ll'num ınüdUrtoıU 
tarafınd:ın kon:.ıfma, :.n.•5 R n .. yo el~ 
lon orkestrvı 22,30 Ajans haberle! 
22,•5 Radyo salon or~C!!Ua.JC, 23 et" 
bant (Pi.) , ::::ı,ao Kap&Dllf. 
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Türk, Ne Tipte 
• 

SiYASi 
Ribbentrop'un 
~oskova seyahatinin 

Bir insandır? 
Almanlar, Büyük Britanyayı E ı "" ı A mı§ ve bunların arasında 1,? e!.· 

Manası 
64,000 Kişi Üzerinde Yapılan Tetkik 
Dünyanın En Esaslılarından Biridiı 

iatili ederek harbi kııa bir zaman- Y U YIDJD lul hücumu 185 ve 2 7 eylul hu-
da aont. erdirmek emelini eylul cumu 98 Alman tayyaresine mal 
ayında gerçekleıtirmek istiyor• Hava Faaıı·yetı• olmugtur. Bir hücumda kaybedi-
ardı. len (200) tayyarenin yalnız mad. 

Bu olamadı, sebep} İngiliz ha· di kıymeti en aıağı bir tahmin ile 

Yaıan: B. FELEK 
~ ıkiden giiya bir ikram 

imiş gibi: 
ır- anınmı§ bir Amerikan ga

N zeteciei, Alman Hariciye 
k &tırının tayyare ile acele Mos
Vovaya, gittiğini haber veriyor. 
Y e bu seyahatin Almanya, İtal-
~· Japonya araeında akdedil
~lf rnisakın Sovyet Rusya tara

dan da uru:alanmasını temin 
ıtıakaadile yapıldığını ilAve edi
Yor. 

Dünkü yazımızda da i§aret ·trw· 
~ •gı~iz gibi, Sovyet Rusyay1 
. tl\crıkadan fazla alakadar eden 
ıçüztü misak ı"çin Almanların 
:>'" 
UYUk komoularına teminat ver-
~ck ihtiyaçları tabiidir. Y ~lnız 

ovyetlerin, o üçüzlü misakın 
~uhtcınel gizli hedefleri olup 
0

1rnadığı hakkında, misakın ya· 
ıı ı rnetnini görmek ve imzala
~kla, ne dereceye kadar tat
Hın edilecekleri !kestirilemez. 
l •zırlanıoı ve müzakereleri üç
dc: ~r.aa~nda ol~uş, İs~an~anın 
d~ı •§tırak ettirılmemı§ bulun-
_ı.ıgu bu misakın bugünkü gaye
~den ziyade yarınki hedefleri, 
d .. vyetleri haklı olarak düşün

Urec:ektir. 

İngiliz veya Fransız deyince gö
zUnUzün önüne derhal bir şekil gelir. 
Demek ki, bu iki milletin vasati ti
pi hakkında bir fıkriniz var. Türk 
deyınce birdenbire muayyen bir tip 
canlanmaz. Çünkü Türk tipi hak· 
kında tetkikler yapılmamış, ressnrn
larımız. san'atkArla.nmız bunu işle

memişlerdir. Hele hariçte TUrk tipi 
deytıice bir zenci veya çok esmer bir 
adam tasavvur edenler çoktur. :Mem
leketimizin haricinde bir Türk g5-
ren ecnebilerin çoğu bunu kendi ka· 
falarında TUrk tipi diye ya9ıyan ha· 
yale aykırı bulurlar \'O ha;>Tet eder
ler. 

Bu yanlış fikirler! kökünden dağıt· 
mak Türk tipi hakkında llmt bir fi· 
kir sahibi olmak Ye bu fikir Uzerin· 
de her türlü araştırmalara girişmek 
için biricik bir çare vardı: 

BüyUkçe miktarda TUrlderin bo
yunu, bosunu, yUz znvlyeslnl ölçmek, 
derisinin, gözlerinin rengine, burnu
nun şekline bakmak, lıöylece <Türk 
tipi şudur.> diyebilmek .. 

Böyle tetkikleri yapmak için bi· 
zim mükemmel bir mekanizmamız 

var: İstatistik umum mQdürlUğü ... 
Nüfus sayımlarını cidden ilmt e

ı;aalara göre yapan bu daire Türk 
tipine alt ölçnıeleri de üzerine al
mıştır. 

1937 senuinde umum müdUrlUJc!e 

~azari olarak en dôğru yol, müm· 
ktin olsa her TQrkü ölçmeltUr. Buna 
imkAn olmadığına göre ltnklln dıUre 
sindeki en bUyUk rakkam alınır 

64,000 cidden büyük bır rakkam sayı· 
labilir. Mc elA 16\'içrede ve d1ğeı 
memleketlerde yapılan tetkiklerin 
hududu bundan çok a.şağıdrr. Ancak 
Amerikadııki vruııtaıarla daha genL';l 
bir tetkik yaptlabllm~tır. 

Vanlan neticeler Uzerinde hAIA 
işlenmektedir. latatistik umum mU· 
dürltiğü bunla.rt yüz elli kadar nlls· 
ha olarak bastrrmtt ve ihtlla8 sahip· 
lerine dağıtmıştır. 

Türk tipi hakkında vanlan umumi 
netlceler şunlardır: 

ı - Türk her bakımdan beyaz u
ka mensuptur. 

2 - Vautl b<>y erkeklerde 1,662, 
kadınlarda 1,522 dlr. Türk erkeğinin 
boyu dün~' vuatlslnden biraz u· 
zun, Türk kadmırun boyu blraL kısa· 
dır. Arada ıs ,.antimetre gibi fa7JO<'a 
bir fark vardır. 

· S- Burun dUz ,.e yas"ıdır, ten ,.e 
söz rengi açıktır. Vuatt Türk ıce.

tane rengi saçlıdır. Kafaıunın r.a"1ye
ıJ ceıılş nev'e mensuptur. 

Elde edilen ham maddeleri tık de· 
fa olarak doktor Bayan Afet, 1939 da 
Cenevrede neşir ve mUda!a& ettlğl 

tezde kullanmı,tır. 

va kuvvetleri mağl6p edilemedi. sı·la" nçosu 20 milyon lira ecler. caoo) e ba-
lngilizlerin ve hele Londralıların liğ olan mürettebatının ise mad-
maneviyata kırılamadı. di kıymeti bundan yüksek oldu-

6 eylul 940 tarihli cVatan> l ğu gibi manevi k1ymetini takdir 
da: clngiltereye asker çıkarılabi- N elice: A iman ar için elde hiçbir ölçü yoktur. 

Fakat elde edilen netice bu tir mih baılığı altındaki yazıda: G [ • 
cAlmanların ellerinde ve kudret- aye erzne külfete değecek derecede midir} 
!eri dahilinde bulunmıyan diğer / d Gece hücumlarına gelince, tay-
iı.miller vardır ki muvaffakiyet Varamamış ar ır yare zayiatı nisbeten az oıması-
ı.izerine menfi tesirleri olacaktır. na mukabil tahribat büyüktür. 
Bu amiller arasında cografi va- YAZAN: Fakat a11l hedeflen bulup vurmak 
ziyet, İngiliz müdafaa ku•weti, ~Emfkll Albay da güçtür. Her iki tara~~ da ge-
l ·1· • ·k d" R ce hücumlarına kar§ı mudafaada ngı ız ıu:ım ve metaneti zı re ı- c 1 t SA BM A 
ı bT k" b ı kd" · · muvaffakıyet yoktur. .c ı ır ı un arın ta ırınae ve N . d . E Jul a ında Al-
kıymetlendirilmesinde yıtpılacak . . etıce §U ~r · Y Y 
h t 1 ff k. · ı·v b j rı genış tutulmu,, bırçok dehefler J man hava hucumları muvaffak a a ar muva a ıyetaız ıge se ep d·ı v •• • ·1· h k 
1 b ·1· d · "k birden bombardıman e ı mege olmamıııtır Çünku ıstı a ta a -o a ı ır.-. emııtı . " · İ ·1· h 

Alman hava kuvvetleri, naa
yonal sosyalizmin öz evladıdır. 
Ordu ve donanma imparatorluk 
devrinden miras kalmııtır. Alman 
havacılığının baıında Mareıal 
Goring bulunuyor ki bizzat tay
yarecidir ve Hitlerden °t10nra Al
manyanın en büyük şahsiyetidir. 
Marcıal. havacılığın istikbalde 
oynarrıağa muktedir olduğu bü· 
yük role iman etmiı ve bu ima
nını Almanya lehine tahakkuk 
ettirmek içit} hiçbir - nevi mü§kü· 
lata ve muhalefete uğramadan i
ıe sarılmııtır. 

kalkışılmııtır. Bu suretle kuvvet kuk ettirilmemiştir. ngı ız ava 
dağılmıı. her saha ve noktada te- kuvvetleri de mağlup edilememiş. 
sir azalmııtır. Londrada ve Bü- tir. . • 
yük Britanyada birçok noktalar- 1ngiliz hava kuvvetlerinin ha· 
da tahripler yapılmıştır, insanlar reketlerini başka bir yazıya bıra
ölmüt ve yaralanmıştır, fakat ne- karak netice hakkında şu hüküm 
tice alınmamıştır. ı verilebilir: lngiliz bava kuvvetle-

Çünkü bombardımanlarda bı.i- 1 ri muvaffak olmuştur. Çünkü is
tün enerjinin sıklet merkezi Jngi· tila ii5lerinde çıkarma vasıtalannı 
liz hava kuvvetleri üzerinde top- tahrip ederek istilanın vukuuna 
lanmamııtır. mani olmuş ve her hal~e bunu 

- Dilenci bir olsa, şekerle 
beslenir! derlerdi. Her şeyden 
evvd in1121n sade tekerle beslen· 
mez, ikincisi, şekerle beslemek 
o kadar pahalı bir şey de değil
dir. Nihayet bir adam günde 
yanm kilodan fazla şeker yiye
mez. Haydi pek tekerperver ol· 
duğunu kabul edelim de bir ki· 
lo diyelim. Kemali 36 kuru§ e· 
der. Halbuki bugün rastgele bir 
dilencinin üzerinde beı on lira 
bulunuyor. Yapılan taharriyat 
ve kcşfiyata göre son devrin en 
karlı sanatı dilencilik olduğu 
artık tahakkuk etmiş gibidir. 
Her yakalanan dilencinin üstün
den kategorisine göre be§, on, 
yirmi, yüz, bin lira çıkıyor. 

iki gün evvel bir dilenci tut
muşlar, saatte iki lira kazanı
yormuş. 

Güzel para. Lakin dilenci ka
zancının rekoru bu değildir. 

Yüzünü kızdırdıktan sonra 
günde yirmi liraya para demi
yen, ayda 500 den l 000 liraya 
kadar para kazanan dilenciler 
vardır. Lakin bunlar avuç aç
mazlar. İhtimal Alman nazın, Sov

~ctlcri iyice temin rnaksadile 
tıI~c.r paktının imzalanması tck-

1 ıle beraber, bir Sovyet - J a
:on ademi tecavüz paktı için 
b~ ~aziyetin müsait olduğunu 
ıldırecektir. Fakat, ademi te

ca.-..uı paktlarına ne kadar riayet 
edildiğini çok iyi bilen Sovyetle
~I'\, Ribbentrop'un vaatlerini aa
d Ccc siyasi nezaket kaideleri 
k 0~ayııile dinlemeleri ve ayni 

bir arada vUcude getirilen teşkllM Ankara Tarih Faktllte.ııi nntropolo· 
64,000 Türk üzerinde tetkikler ya.p- ji profesörü Aziz Kansu ve istatistik 
mıştır_. .Aşik~dır ki, bu gibi tetkik· umum mUdürlilğünUn kitap şeklinde 
lerde miktar ne kadar büyük olursa netrettlği ham malOmatı alan diğer 
Ar!zt !arklar ve hatalar o kadar ber· mütehaumlarımız ~tklkin nctlcele· 
taraf edilmiş ve hakikate o kadarı ri hakkında araştırmalara devam e-
yalda.ştlmış olur. diyorlar. 

Alman askeri havacılığı henüz 
bet yaşındadır. Öyle oldEğu hal
de kerıdisinden yirmi iki yaı kı
demli Fransız ve lngfüz hava kuv 
vetlerinden az bir zaman zarfın
da üstün bir vaziyete çıkmıgtır. 
Bunun sebepleri arasında yukarı
da söylediğimiz v~ziyetin de bü
yük tesiri olduğu oüpheeizdir. 

Yüzlerce tayyare meydanla- geciktirmiştir. Hedeflerini iyi seç
rından hiçbirinde İngiliz tayyare- mış, kuvvetini dağıtmamı:t.ı_r. Bu
leri baskına uğramamıttır. Tay- nunla da kalmıyarak eylulun eon 
yare meydanlarından birkaçı tah- haftasında da~a geniı sahalara 
rip olunmuş iıe de toprııktaki ve- taomak .. suretıl~ bombardıma~ 
ya pistlerdeki çukurların ve bo- kuvvetının, yanı taarruz kudretı
zuntuların ıslahı, hazırlıklı hava nin artmağa başladığını göster
ku;vctleri için birkaç saatlik bir rniştir. 
işten ibarett!r. Bu cihetle hücum- ,============== 
!ar tesirsiz kalmıştır. 

Tayyare adetleri ( l 000) e ka
dar çıkan filolarla, av tayyareleri 
himayesinde olarak vakit vakit 
hücumlar çok §iddetlenmiş ve 
büyük hava çarpışmalarını mucip 
olmuştur. Almanlar, çok tayyare 
za;i etmişler ve bu tarz~aki hü
cumlara fasılasız devam etmek 
kudretini gösterememi~lerdir. 

ACA 

Bunların içinde öyleleri var
dır ki; be§ lira verirseniz almaz. 
On liradan a§ağıya tenezzül et
mez. Adeta adama hakaret eder 
ve: 

- T eeasüf ederim. Ben bcı 
liralık adam mıyım} diye de 
çıkışır. 

- Ulan l Sen oldum olası di
lenciein işteJ Artık beş liralık 
mısın, beş paralık mısın~ Araş
tırmasa na 1 diyemezsiniz. 

.aıdcler icabile cevap vermele
rı Pek muhtemeldir. 

d~ Bu harbin bagındanberi gör
,uk ki, aırf siyasi mülahazalarla 

ll11;dcdilmiş misaklar ve verilmi~ 
~~atler, askeri icaplar önünde 
ır dakika ayakta duramamak

~dır. Siyaei planların askeri 
~lanlara daima vasıta addedildi
gine, bilhassa Alman siyasetinin 
0°n inki§aflarında oahit olduk. 

u kanaatin her hükümet ada
~ınca malum olduğu bir zaman
a, üçler paktının gizli gayeleri 
olmadığına Sovyetleri aamimi
~:Ue inandırmak hayli müşkül

ur Janırız. 

Maamafih neticesi ve fiili se
ntcrcai ne olurea oleun bu pak
tın İmzala,nmasından Almanla
rın bekledikleri propaganda 
ll'ib.aksadı gimdilik haeıl olmuş gi-
ıdir. 

d Nazilerin, harp içinde bir kıt 
haha geçirecek olan Almanya 
d~lkına, İngiltereyi ve eulhü he-

1Ye efiemeyince, harbi kıealta
~ gibi ilan olunacak bir paktı 
•unrnaları tabiidir. 

Ş. A. 

~================= 
Be1g1r1n BllJl'llP,le 
Oına1aa Bir Çocak 

TaralaDdı 

Balatta Silindir sokağında 46 
~Urnaralı evde oturan Nesim a
b ında bir çocuk bir fırıncıya ait 
~~girin kuyruğile oynarken bey. 

gırıl n attığı çifte ile gözünden yar, 
n 11nmııtır. Yaralı çocuk haata-

cyc kaldırılmıştır. -o---
Bir Adam Bendi 
BarflllllJle 6141 

b Ke.rıı.gümrükte Beyceğiz ma
adlleaind~ oturan Hakkı Y ?ldaı 
k 1nda bıri tabancasını temır.ler
k en tıı.banca ateı almııtır. Çıkan 
ı:1 Urıun baıına isabet eden Hakkı 

crhal ölmüştür. -

1'4tı4.ta Bir Alla raoıaıı 
h ~il.ite, (Vatan) - Bureaz ma
d 

11 eıınde oturan ve bir çocuğu 
tıa. olan Ali Barut, kıskandığı ka
aı'1d Necibe aleyhinde bir ıüphe
d n en dolayı ceza mahkemesin
n: açtığı davayı kazanamamaaı
c"dkızrnıı ve Necibeyi iltica ettiği 
ta) c tabanca ile ağır eurette ya· 
ba:mııtır. Kaçarken düıen ve ta
ka caaı patlı~an Ali Barut, çı
~§unun ieabetile ölmüıtür. 

ÖLÜM 
&a.'I'ophane mUhürdarı müteveffa 
ııa:d Rttat eşi ve müteahhit SalA· 
ç11k lrı R.ifat ve Mehmet Hayri Peu
tly ' Sacırettin Kink ve Bayan Fah· 
ah~ıtRartıe~lcrtn valldt'lerl ve mtlte
lıay Bay Amirin kaylnvnUdeleıi 
ltüıı~n NAZtRE 80/ 9/ 9f0 pazartesi 
tıa k eceu nıev'udlle rahmeti rahma-

a-..u'lmu,tur. 
llıtııCenazeaı bugtın BUyUkadadan kal
iııdc a;;ak Beşiktaş Slnanpa.şa caml
rı~lc namazını mtlteakip cenaze 
<1trga eda edilerek Yahyaefendi 

hına defnedilecektir. 
""4h Ralunet eylesin. 

.. 10 •• 

Gerçi diİencilik etmedik am· 
ma, çajt dilenci gördük. 

Ses Kısıklığı 

Alman hava birlikleri yer hiz
metlerinden kurtarılmı§ ve vakit
lerini ancak talim ve terbiyeye 
hasretmek, baıka hiçbir geylc 
meıgul olmamak prensibine sa
dık kahnmııtır. Zafer imanı ve 
bundan doğan ceıareti yükack
tir. Avrupa harbindeki muvaffa
kiyetleri ve son defa olarak Bri
tanya adasına gece ve gündüz 
aylardanberi devam ettikleri hü
cumlar bunun birer delilidir. 

Türlü türlü tabiye usulleri ta· 
kip etmiıier, çok yüksekten uç
muşlar, muhtelif istikametlerden 
gelmi.t{er, sıkı filo nizamında sey
retmi ler, hazan avlarını ileri sür· 

Bunun sermayesi yüz kızdır
maktır, Yüzünün deriai sağlam 
oldukça dilencinin geliri artar. 
Karı demiyorum; çünkü kar, 
zararın mukabilidir. Dilencilik
te ise sermaye olmadığından za
rar da olmaL Sfl8 lmıklıtı mli.z'lç bir Arızadır. 

Söz .Oylemek, konuşmak, bafrr
tnak iDN.Dla.rın en Ç-Ok muhtaç ol· 
dukla.n fizyolojik bir ~ olduğuna 
göre bundan, mu,·akkat bir zaman 
tçJn bile olsa. malırum kaim.anın 

insanlara ,·ereceği sıkıntıyı tuın·
vur edeblllrııtnlz. 

Sesleri ve sözleri lle it gören ve 
ba su.retle para kaznnıp 1teçlnen
ler de ıe& kısıklığı dnha ehemmi
yetli bir ha.et.alık t~kU edecetı!l· 
de biç fÜphe yoktur. 
~ kııuklığının &ebe>plerl !:~k ve 

muhtellfttr: 
Sonbahar u kıt aylarmda 

soğuyan ,.e büyUk değişiklikler ya· 
pan havalar, blrfOk nezlelere ve 
larıkllkl&ra aebcblyet ,·erdikleri P· 
bl gırtlakta husılle ıetecek nezle
lerde bu mevıııimlcrde faıla görü
lürler. Ses kmıklığı gırtlakta baş
lıyan nezlele.rln ilk ata.metlerinden· 
dlr. Bu nezleler mUzmlnleştlklerl 
t.a.kdlrde ees kısıklığ'l da uınn müd
det devam edebWr. Faka.t ne de ol· 
sa banlar muvakkat wmlardır. 
GünUn blrlnde nezle geoince bun· 
lar da z.all olurlar. ·~ kııukhğt ya
pan daha mUhlm but.alıklar var
dır: Frenr;l '\'e verem bunlann ba
,ınd& gelir. 
Boğazda ees haı.ule . ıetlren te

fekkilller tllf'rindc meJdana çıka
cak olan frcnp, verem yaraları 

derhal eestn tonunu değt,tirir. Ve 
onun kuıtlmaama sebep olurlar. 

Frengi yaraları, husu 1, tedavi 
sayesinde, çabuk 1;>1 edilerek e in 
açdmaaı temin ollllUlblllrse de ve
remin gırtlakta yaptıtı tagayyür
ler çabuk geçmez. Ve tedaviye te
annut ederler. Fazla olıırnk gırtlak 
veremine tutulmuş olanların ekMt
rlslode akcller ,·ercnü de beraber 
bulunduğu için bu teda\"l daha u
zun ,.e daha zorluldudur. Bir ta
knn urlar vardır ki, bunlar da cırt
lakta peyda oldukları zaman •es 
kısıklığı husule getirirler. Eter bu 
urlar kanser sınıfından olurlana 
ehemmiyet ve tehlikelerinin daha 

1 BORSA 1 

Sterlin 
Dolar 
tsvic;:re Frc. 
Drahmi 
Leva 
Peçetn 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 

5 .2-i 
132.20 
29.687r> 
0.9976 
1.6225 

18,90 
26.5325 
0.625 
3.17~ 

31.1375 
:tavec; Kr. sı.005 

ESHAM ve TAHVtLAT 
Ergani 
Sıvas • Erzurum 5 
Merkez Banka& peşin 

19.53 
20.21 
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büyük olacafı meydandadır. SN 
kmklrtmın teda'·lsl biitön bu aöy
ledlttmiz 6ebcplerin ortadan ka.ldı
nlmıuılle mümkün olur. Ses kısık
lıklannm en çok görfilf'n &ebcpleri 
ll~Umeler ve nezleler olduğu için 
yatakta !ı'tlrahat etm~. '1lcudü 
aJcak tutmak, ~ok kODUfııuunak,0 

tütün kullarulıyoraa onu terket
mek suretUe, çok defa, bu tııkmtı
nm kolayca bertaraf edilmesine 
mu\"&ffakıyet hlsıl olur. içinde 
(~fenthol), (Eucalyptol) &'lbJ ko
Jculu maddeler bulunan UAçlan, b•· 
ğu tarzm<lıı, kullanmak da çok 
fa.ydalı bir tedavi tarzıdır. 

Dr. NUBI EBGENE 

Böyle ideal bir hava kuvveti 
neden muvaffak olamamııtır? 

Harp öyle bir mevzudur ki. 
muvaffakiyet. birçok amillerin 
yekununa bağlıdır. Alman hava 
kuvvetlerinin kazandıkları mu
vaffakıyetlerin hasıl ettiği «İti
mat> o kadar hadden aımııtır ki 
İngiliz hava kuvvetlerinin hakiki 
kıymetini takdir etmekte Alman
ları hataya aevketmiıtir. 

.Kendi kuvvetlerine olan bu 
itimat neticeıidir ki teıir sahala-

,. 
rnüıler ve hatta biı defa eebebi t--'81~-tı:;.1; 
bir türlü izah edilemiyccek tckil- ı " 
de bombardıman tayyareleri yük- Soldan Sağa: 1 - Küçük bir bö
sekten, av tayyareleri bu tary .. - cek - Evin bir kıemı 3 - Fanwı • 
relerin aıağısından hareket et- Almnnyada bir endüstri mıntakası 
miılerdir. Fakat hedefleri üzerine ~ - Blr kap 5 - İlim· Sonu olmn
ve bilhaaM Londraya büyük fi. yan 7 - Sl"rbes - Soğuk bir madde 
lolarla gelmiye muvaffak olama- 8 - Havac!nkl elektriklenme 9 - A· 
mışlardır. ğtr • Me.onnu l1 - Garaz · Maharet. 

Hulasa Almanlar, fngiliz hava l'uknrıdan A~tya: l - Rutubet-
kuvvetlerini mailup edecek sevk ten hfuııl oları 7.eh rli mndde • Bit 
ve idare ve tabiye usulünü henüz (Argo) 8 - Bir nevi ge_yik - FaZla 
bulup çıkaramamışlardır. 4 - İnt>an adam 5 - 1nce yapı!t • 

Eylul ayında en şiddetli giin- ı Bar11aklar 1 - Kralıçe - İki mısra 
düz hücumları birkaç defa yapıl- 8 - Almanları füo:en şey 9 - Lfb· 

yada bir llman • Coşkun su 11 -
ÖIU için yazıla:ı şi r • Bir nevi pasta. 

DÜNKÜ BUL.'!\IACA.."°IN HALLİ 

Dilenciliğin iki şartı vardır: 
Utanmazlık. uaanmazlık. 
Bu ikisini edinebilenler için 

daha iyi meslek olamaz. 

18 Şol6r Cezalandırıldı 
Emniyet 6 ncı gube memurla

rı dün Belediye seyrüeefer nizam
nam~ine muhalif harekette bu
lunan 1 6 ıoför ve bir arabacıyı 
tecziye etmi~lerdir. 

ACI BİR KAYIP 
Şehrimizin maruf tütUn tUccarla

rmdan Nuri Akit Akevln refikası 

BAY AN İKBAL'in 

MIHRD'NR IOEVRIAIL.te:Mü 
Soldruı Sa.ta: 1 - Ruhsat; Adam 

2 - lt; Tosbağa 3 - Yamyam • -
An; Bağ 5 - Kiremidi 6 - Masal; 
canan 7 - Ekememek 8 - Nil; Ba 
(lat) 9 - Meşgul 10 - Unutmam; 
Ki 11 - Nete; Reklllın. 

gayet fecl ve blaman bir rahatsız

lıktan sonra dünkQ pazartesi gUnU 
Alman hıuıtan~lnde t erki hayat et
tiğini büyük bir teessürle haber al· 
dık. Yazan: MiHRi BELLi 

Yakayı Ele Veriyorum 
l'ukandan Aşatıya: l - Riya.; 

Mecnun 2 - Utanmak; Ne 3 - Ser· 
puş -i - KAm; Te 5 - Atabilen 6 -
Tomar; Mimar 7 - Geceleme 8 -
Ab ; Mak 9 - Darvln 10 - Ağ; Dar
buka 11 - Martin; .Allm. 

Kadınlığın her türlU meziyyatını 

zayıf ve nahif vllcudtlnde temerküz 
ettlrmi11 olan bu müstesna şahsiyetin 

vefatından dolayı bütUn ailesi efra· 
dına ve bilhaesa zevci Nuri Akif A· 
kev'le oğlu Hasan Akif Akev'e ve 
validesinin son zamanında yanında 

- ıa -
tsabelo bir taraftan sandüvlçleri 

yiyor, öbür taraftan anlatıyordu: 
- Çok te~kkUr ederim. Sana ne 

kadar borcum var, söyle. Sana bun
ları bedava vermeı:ter. 

_ Bedava veriyorlar. Biz gemi
ciyi%. İstediğimiz kadar almz. Nere· 
ye böyle? 

- Manilla'ya, memleketime dönU· 
yorum .. On senedir Amerikada mey
va bahçelerinde, çiftliklerde çalıştım. 
Biraz para topladnn. Şimdi memle
kete dönüp biraz toprak ahp ailemle 
rahat edeceğiz. Kıtrrmı, çocuklarımı 
görmiyeli on tı~ne oluyor. Bugün ya
nımda rördUğün diğer Filipinli be
nim arkad&Jpımdır. Onunla beraber 
Amerikaya geldik. On sene hep be· 
raber çalıştık. Şimdi de beraber dö
nUyoruz. BiZim gibi yapanlar çoktur. 
Hatırıma köyünden ayrılıp büyük 

şehirlere çalıfmıya giden TUrk köy
ttlleri geldi. Topraksızlık ve sefaletin 
bulunduğu ziraat yerlerinden tehir
lere, ımat merkezlere doğru dünya
nın her yerinden bir akın var. İtte 
bu Filipinli köylü bu sebepten beş 
bin millik bir mesafeyi afmış: 

Bir gece kamarada konuşuyorduk. 
İhtiyar gemici anlatıyordu: 

- Siz bilmez.siniz. Eskiden bu ge
milerde ne duf vardı, ne doğru dü· 
rUst gıda ... Ayhğımız otuz dolardı. 

Fazla zahmet karşıhğı on para al
mazdık. üçüncü şef tayfanın gıdası 
için verilen tahstııattan tasarruf et· 
tlğinln yüzde yirmisini mükAfat ola· 
rak kumpanyadan alırdı. Bu ııon yıl· 
!arda olup bitenden sonra insan ca-

. <:aba sahiden o günleri yaşadık mı?> 
1 cUye dtl.fünüyor. Arada ne fark var, 
r,., fark! 

Sordum: 
- Ne fark var? 
- Ne olacak bugün vapurlarda 

tayf anın ya.şama tarımı ıörUyor • 

sun. Temiz yiyecek, yatacak, yıka
nacak yerler. tyi gtdR, \lstelik altmı11 
dolar aylık ... Sonra fazla çalt"ma ııa
atıeri için aldıklarımızı hesap eder· 
l!t'n hepimizin ellnt' ayda ytlz l'lli do
lar geçer. Bugün Amerikan gl'mlci11i 
insan gibi ya.şıyabillr. Eskiden hay
vandan ne farkımız vardı? 

Llktrdı böylece uzuyordu. Bir a
ralık Rus gemici bana: 

- Yahu bu sabah radyoda TUrkl· 
yeyi buldum, dedi. Sen nerede idin ? 

- Türkiye olduğuna emin misin? 
- Eminlm tabll .. Ben türkçtyi du· 

yar da tanımaz mtytnl? 
Rus bir kaç kelime türkçe bili· 

yordu. Ertesi sabah kısa dalga 31 
metrede TUrk yeyi ar-.trrıyoruz. Ni· 
hayet parazite rağmen, tUrkçe bir 
11es duyuyorum: Bilytık Okyanu~un 1 
ortıısmda bizim Türkiyenin ııesl! 

Gemiciler kamarasındaki rahat ha· 
yatım umn eUrmedl. Bir gUn Bmltty 
bana gelerek: 

- Fena haber var, dedi. Galiba tl· 
çüncü tJef burada blr fazla adam ol· 
duğundan fO.phelendi. Artık burUI· 
nı sık ıık te!tlt edecektir. Burada 
kalman doğru olmıyacak. DU~ündUk, 

senin için en iyi yer UçUncUdeld ko· 
vuşta bo' bir yer bulup ge<:eleri ora· 
da geçirmek olacak. Zaten Havaili· 
nln kardeşi orada kamarottur. Ye -
mek için de hep eskl8i gibi yapa.ram. 

Biraz sonra Havaili gemici bizi 
buldu: 

- Kardetimle JÖrU~tum, dedi. O· 
na itimat edebilirsin. Alt kovutt& bo' 
yer varmıf. cBu ak11am on birden 
aonra gelsin> diyor. 

O gece yeni suç ortağım kamara· 
rımda bana yatacak yeri gösteriyor
du. Bu koğu' aşağı yukarı yüz elli 
kadar UçUncü mevki yolcusu barmdı· 
nyordu. Diğer yolcular yukandaki 
kamaralarda id!ler. 

Bu kadar insan için burut çok dar
dı. Tava.na elltn değiyordu. Birblrle-

rine bir kart' mesafede aık sık dizil· 
mit iki katlı karyolalarda yatılıyor· 
du. Koğu,un orta lmımında bir açık
hk vardı. Buraya iki masa ve birkaç 
ıırra konmuştu. Masanın etrafında 

Çinliler bağıra çağıra kumar oynu· 
yorlardı. ~nim yerim köşede ve Ust 
katta idi. Altta gayet hasta bir 
Çinli yatıyordu. 

Kamarot: 
- Babalarnun toprağında o1mek 

için geri dönüyor dedi. 
(Devamı var) 

Jmlunamıyan kerimesi Bayan Mesru
BalkeYlnde Lisan Barslan rt'ye ve biraderler! Arslan Hikmet 

EmlnBnU Halkevlnden: Berker ve Mazhar Hıtmıet Berker'e 
Almanca kurelanna 14/Btrlncltc.ş- en derin t!zlyetıerimlzi takdim 

tin/ Pazartesi ve Fransızca kurslan· eyleriz. 
na da ır>/Birincit~/Salı günü Cenazesi bugünkü salı günü saat 
bştlanacaktır. Kaydolmak istiyenlc- 14 de şı,ııdll Mahltap sokağında Re
rln lkifer vesika fotoğrafı ile Cağa- fik Bey apartımanmdan kaldmlarak 
ıogıundaki Evimiz Bürosuna müraca- ·Aıu1 mezarlıkta ailesi makbereslne 
ntıarı. defnolunacaktır. 

BU AKŞAM 

SOMER 
S/NEMASINDA 

İngiliz Kralının müsaadeyi mahsusaı:;ı ile lngilterede BUCKlNGHAM 
SANDRİNGHAM ve BALMORAL earaylarmda çevrilen 

ZAFER SE ELERi 
SÜPER FİLMİNİ~ tLK İRAE t ŞEREFİNE Btl'YOK GALA SUA
RESİ TAMA.'\IE~ TABıt RE1'"KL! • tNGtT.TEREl\'1N MUAZZAM TA· 
RİHI SAFHASI - BİR ŞERfil.' \'E ZAFER ASRI BAŞ ROLLERDE: 

ANNA NEAGLE •.• Kraliçe VICTORY A rolünde 
ADOLF WALBROOK ••• -Prens ALBERT rolünde 

SIR CEDRİC HARTWİCK ..• Lord PALMERSTON rolünde 
HAMİŞ: Bu fllmın 4 sene evvcı gösterilmiş olan film ile hiçbir münasebe 

ti yoktur. Bu 1939 , mamul~tıdır. LCıtten yerlcrlnlzJ evvelden aldmnız. 

Tel: 42851 ·-----lti;;;::::===:;:;aı••I 

Sinemasında 

Hahrasını ebediyen unutamıyacağmız bir eser 

Senenin İlk Süper Filmi 

C O R 1 N N E L U C HA 1 RE - S. P. A U M ON T 

•YARIN AKŞAM 

MELEK 

ÖLÜNCEYE KADAR 
Fihni Numaralı koltuklar bugtlndcn aldırılabilir. Telefon: 40868 
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Maarif 
Vekilinin 
Hıtabesi 
1940 - 1941 ders yılına giril

m~i vesileııile Maarif Vekili Ha· 
san Ali Yücel, dün akşam Anka· 
ra radyosunda talebe velilerine 
11taben bir konuşma yapmı§ ve 

miştir ki: 
cMektep denilen müesııese, üs

tune aldığı vazifeleri, ana ve ba
balardan, aileden ve da'ha ge
niş ölçüde cemiyet muhitinden 
yardım gördüğü nisbette yapar. 
Onu müstakil farzetmek başlı bıı.· 
şına bir hatadır. Ana ve babalıı.· 
rın ilk vazifeleri, muallimi ve 
mektebi hürmete layık bir varlık 
dıye tanımak ve çocuklarına ta· 
nıtmaktır. Bundan maksat tenkit
lt-n geri durmak değildir. Şika
yetleri her vakit dinlemeğe, nok
sanları gidermek hususunda ileri 
sürülen fikirleri her zaman ehem-
11İyetle kar§ılamağa hazırım. 

Seciye ve irade bütün diğer 
ruhi melekelerin nazımıdır. Ev
latlarımızı ahlakça sağlam, yiğ:: 
canını millet ve memleket uğru 
na fedadan çekinmez yetiştirmek, 
kudsi bir borçtur.> • 

----oı----

Ual 'anın Suriye icin 
' Ağır Talepleri 

Kahire, 30 ( A.A.) - Reu· 
ter: Kahireye selen haberlere 
göre İtalya, Fransa.dan gittik
çe ağır taleplerde bulunmak
tadır. 

Suriye Fran51z makamlanna 
aon yapılan talepler arasında 
Şam Trablus'unun İtalyanlar 
tarafından deniz üssü olarak 
kullanılması, Franaız tayyare
lerinin Radoı'a ııönderilerek 
harbin sonuna kadar orada 
muhafaza altında bulundurul
maJan, Suriye ve Lübnan'da 
iki hava üsaünün tahmin edildi· 
iine ııöre, Halep ve Rayak'ın 
terki, polis kuvvetleri müatea· 

;ı bü un Fransız kuvvetlerinin 
tc. hisi vardır. 

Fransız makamlannm tay· 
yarelcrinin Rados'a gönderil
mrııini reddettikleri zannolun
maktadır. Diier İtalyan talep· 

rinin nasıl kartılandığı ma
•i.rn değildir. 

-o---

lngiliz Tayyareleri 
· İki Fabrikayı 
Berhava Ettiler 

Londra, 30 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre, tngıllz bombardıman 
tayyareleri dtin akşam Fransız ve 
Belçika sahillerindeki limanlarla 
Gris-Ncz burnu civarındaki dUşman 
hataryalarırun ve Almanyadakl ben
zin, alemlnyum fabrikalarını berhava 
etmişlerdir. 

İngiliz Akınları Hakkında 
Alman Tebliii 

Berlln, 30 (A.A.) - D. N. B. bıl
dlriyor: 

29 EylQIU 30 EylQle bağlıyan gece 
düşman tayyareleri garbi Almanya
Uzerine akınlar yapmışlardır. Daha 
zayıf filolar merkezi Almanyaya ve 
Berlin civarına kadar uzamışlarsa da 
hükOmet merkezine varamamı(llar· 

dır. 

Bir Mühimriı.at Fabrikasına 

Yapdan Hücum 
Londra, 30 (A.A.) - Reuter: Ha

nau'da bir mühimmat fabrikasına ya
pılan hUCÜma dair bir İngiliz pılotu 
1ıınlan söylüyor: 
Geldiğimiz zaman fabrikada yan

ı-ın başlamıştı. İklnciııı tayyaremle 
bir pıke yaptım ve bombalanmı at
tım. İrtifa almıyıı. başladıktan sonra 
ya~ndan bir kara duman tayyare
mln üstüne kadar çıkmakta idi. Bu 
binanın tamamlle yanmııkta oldu-
ğunıı gördük. Tekrar hedefe döndük 
ve ikinci defa bombalar attık. 
Döndüğllmüz zaman bınalar bUt!ln 

ı;ıiddetile yanıyorlardı. BUtun fabrika
nın ve civarındaki binaların ateş al
dıklarını zannediyorum.> 

Berlini bombardıman etmek üzere 
sevkedilen tayyareler fena hava şe· 
raitlne rağmen tarife mucibince ge
ce yarısına doğru Alman hükOmet 
merkezi üzerine varmışlar ve elek
trik fabrlkas!le 9ehrin garbında bu
lunan başlıca transformatörü ve 
Frıedrichsfeldc tevzi merkezini bula
rak yüksek lntnlk kudretinde bomba 
lar ve yangın bombalan atmışlardır. 
Hedef yakininde lnfll&klar olduğu gö 
rülmUştllr. Berllnln tahminen 90 kllo· 
metre garbmde. bulunan Saint • Dal 
demlryolu iltisak merkezi rle muvaf
fahıyetle bombardıman edilmiştir. 

Yeniden Bombalanan Mıntakalar 
Londra, 30 (A.A.) - İngiliz tay-

yareler! pazartesi gecesi Mağdeburg 
petrol taafıye fabrikasını, depoları 

Stotgard havagazi tesisatını, Boş 

fabrikasını, Belçlkada Anvers elek· 
trlk teıılsatını, lstl!A. limanlarındaki 

gemileri ve Uman tesisatını bombar· 
wman etmişlerdir. 

, 

YERLi MAL 
LORD 

Kııhk li•tikleri, çizmeleri, fO• 
sonları ve ökçeleri tecrübeli ve 

çok .ailamdır. Her yerde 

ısrarla isteyiniz. 

Umumi Mhf yeri: 

İstanbul Bamatan 

Han No. 5 

•lfaatqmda Karüol Bartıaıada 

Eski Feyziye [ ŞJK LJ SES/ Jtlı~~ 
ANA - İLK - ORTA - LİSE - (Kız - Erkek) 

TUrklyenin en eski huRust Lisesidir. Kayrt ve tecdidi kayıt için he; gün müracaat olunabilir. 

~------Tarifname iateyiniZ. Tel: 80879 •••••• .. 111' 

İlkmektepler 
Dün Açıldı 

(l"n. ı t:lrlnc.lde) 
ve, gazıno ve saıre gibi yerlere devam 
eden talebenin, daimi murakabe ve 
kontrolil için etraflı tertibat nlmnmş 
ve bu işle mektcpçiler derecesinde 
zabıtanın allı.kadar olması kararlaş

tırılmıştır. 

F.:ylül devresindeki imtihan netice· 
!erim de veklılf'te arzettım. Bu dev
rede, liselerin ııon sınıflarında yapı

lan imtıhanlara 1090 talebe girmiş, 
bunlardan 629 u kazanmıştır. 461 
talebe muvaffak olamamıştır. Dev· 
let orta mektep imtıhanlanna ise 
.2034 talebe girmiş, 1629 u muvaffak 
olmuş, 405 kişi muvaffak olamamış
tır. Böylece umumt vasatlnin yUzde 
52 den fazla olduğu tcsbit edilmiştir. 

Bu sene köylerde açacağımız 

köy mekteplerinden gayri vilılyet da
hlllnde ldarei hususiyenln bütc;;esile 
9 flkmektep açacağız. 

Fatihte Atpazarında 67 nci, Fatih
te Z!ncirlikuyuda 68 inci, Beyoğlunda 
Bomont!de M Uncu. Be~iktaşta 54 ün 
eti, Sarıyerde 55 inci, Bakırköyde 

5 inci, Kartalda KUçtikyalıda 3 Un· 
cü yatı. Şile Kervaıısaray köy mekte
bi. Şile Karabeyli köy mektepleridir. 

VekAlet, gerek yeniden açılan bu 
mektepler, gert\kııc başka zaruretler 
dolayıslle birçok ehllyetll arkada.fi 
muallimllkten başmuallimllğe terfi 
ettirmiştir. 

İstanbuldaki ilk ve ortamektep 
muallimleri arasında yapılan nakUle
re alt llırteler alakadar mektep mü-

Güzel 

Olmak 

için 
Rer şeyden evvel sıh· 

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve dUzgUn bir 
cilde malik olmak il· 
zımdır. 

Sizin de cildinizi gU· 

zelleştirir, guddelerini 

beııliyerek canlandırır. 

...... uk .,, ............. uıü olan liltEM PERTEV '""• •• ı 
yapılı'f tarzındaki lnrellk dolayııılyle, tenin fa:ıla yaklanmaMına 

mAnl olur. l:'ağııız olarak buı;uai tüp ve vazolarda 11atdır. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Paktın Gizli 

Gayesi 
(Başı hirlncid") 

rik etmek veyahut herhangi dığer 
ınem'ckete hücum eylemek hu

unda hiçbir nıyeti yoktur. 

J apon Tebaası dürlliklerine bildirilmiştir. 

Pamukla ve YIDll 
Mensucatın Kar 

Nlıbetıerı 

Kadıköy Belediyesi hududu dahilindeki yolların tamlratındrı. kulla
nılmak üzere satın alınacak 300 metre miklbı kum açık eksıltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 1050 lira ve ilk teminatı 78 lira 75 
kuruştur. Şartname zabıt ve muamellıt müdürlüğü kaleminde görü· 
lecektlr. İhale 16/10/940 ça~amba günü saat 14 de dalml encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yı· 
lma &it ticaret odası vesikalarlle ihale günü muayyen saatte daimt 
encümende bulunmaları. (9343) 

Sovyet Gazetelerinin Neıriyab 
MO!!kO\n, 30 (A.A.) - DUn sabah-

ı So\ yetlcr matbuatı gazetelerinin 
vZ" çarpan yerlerınde Amerika Ha
C'I •e Nazırının Almanya, İtalya ve 

Jrıp'lya arasında aktedilen Uç taraflı 

İngiltereden 
Ayrılıyor 

Tokyo, 30 (A.A.) - Domel Ajan· 
sının haber verdiğine gore, Japon 
bUyük elçiliği, İngUtercde ikamet et
mekte olan ve adetleri takriben 760 

paktm otedenberi mevcut mUnase· kişiye baliğ olmakta bulunan Ja
betleri zAhıre vurduğu hakkındaki be ponlan, Japonyaya avdet etmlye da
yanatıru neşretmektedirler. vet et:miftir. Bu davet için ileri sUrUl-

Matbuat, bundan başka, Amerika· mekte olan sebepler, hava hücumla· 
da sllAh sanaylinln devamlı bir su- rt, gıda maddelerinin azlığı ve kışın 
rette arttığı hakkında Sovyetıer res- yaklaşmakta olmasıdır. BilyUk elçilik 
mı aJansı muhabirinin bir de telgrafı· ve banka memurlarlyle gazeteciler 
nı neşretmişlerdir. tngilterede kalacaklardır. Fouchimi 
Tnıd gazetesi, Amerikanın Paııl- Marou Japon gemisi Lizbon'dan Lon· 

fık'te deniz ÜRtUnlUğUne sahip oldu- ·draya gelerek Japonyaya avdet ede
A"u hakkında Gazette de Lausanne'da cek olan Japon tebaasını almak için 
çıkan bir yazıyı neşretmiştir. 

Paktın Hindiatandaki Akisleri 
Poona (Hindlııtan), 30 (A.A.) -

Mılll Liberal Federaııyonu reisi B. 
Paranjypa gazetecilere aşağıdaki be
yanatta. bulunmuştur: 

Alman • İtalyan - Japon paktı Hin· 
dıııtan için tehlikelidir. Düşman bu 
euretıe Hlndlstana yakl&fmaktadır. 

B. Paranjypa, lngiltereı:ıin Ameri
k:ı ve Sovyetıerle bır anlaşma yap
masını ve Çine giden Blrmanya yo
Jıı hakkında Amerika ile istişare e
dildikten sonra bir karar alınma.ııını 
istemiş Ur. 

Amerika Diyor ki: Korkutamazlar 
Ne\•york, 30 (A.A.) - Berlin 

pa~tının korkutma gayreti o kadar 
açıktır ki, hiç şllphesiz hedefine var
mıyaeaktır. Üç devlet yalnız Avru
pa, Asya ve Afrikayı paylaşmakla 

kalmıyorlar. Cenubi Amerikayı bile 
vaatlerle nldatmıya uğraşıyorlar. İn· 
gnterc \'e Çıne gittikçe fazla yardım, 
kendi müdafaa. siyasetimizin bir ica
bıdır. 

Biat Mftsllmanıan 
lnglltere he 

Beraber 
New·Dclhl, ao (A.A.) - Hindıs· 

tan mUıılUman birliği relııl B. Djinna 
dllıı şu beyanatta bulunm~tur: 

Akibetlmlz 1ngllterenin akibetine 
bağlı bulunmaktadır. lnglltereye yar· 
dım etmek için son damla kanımıza 
kadar dökeceğlnıiz gibi, son meteli
ıtımlze kadar da vere:ceğiz.. 

Gandi Umumi Vali lıe Görüttü 
Simla, 30 (A.A.) - Gandi, İngiliz 

umumi v!Llısile 2 aaat ~ dakika &'5-
rtlfmUttur. 

emir almıştır. 

İSPANYA 
Harbe 

Girmiyecek 
Madrid, 3 (A.A.) - Reuter: 

Eğer Berlin lıpanyanı'! harbe gİ4 
receğine dair ciddi ümitlere düş
mÜ§se ııukutu hayale uğrıyacak
tır. Üç taraflı mihver nümayiıi. 
İspanyada beklenen tesiri yapmı.
mııtır. Buradaki kanaate göre bu 
misak ııaycainde Almanya ııeri ve 
bariz menfaatler temin edemezse 
bunun nazi itibarı üzerine fena 
tesiri olacaktır. 

Serrano Suner Romada 
Roma. 30 (A.A.) - Stefani 

ajanıından: İspanyol Dahiliye 
Nazın Serrano Suner yarın sabah 
Romaya gelecek, Villa Madama
da ikamet edecektir. Kont Ciano 
tarafından terefine bir öğle ye· 
meği ·verilecektir. Müzakereler 
yarından itibaren başlıyacaktır. 

Romıı. mahfellerinde fspanyol 
nazırının ltalyan hükumet adam
lıı.rile yapacağı müzakerelerin 
pek büyük bir ehemmiyeti oldu
ğu kaydedilmektedir. 

Blknt lellrlmb Y._. 
Zlraret itti 

Şehrimizde bulunmakta olan 
BükrCJ aefirimiz Hamdullah Su?· 
hi, dün Belediyeye giderek Vali 
ve Belediye Rei.i Lütfi Kudarla 
~. 

Yabancı memleketlerden ithal olu
nan pamuklu ve yünlü mensucat pa· 
muk ve yün iplikleri ve makaraların, 
memleketin her tarafında, tüccar. ve 
esnafa sandık, top, paket ve grosa o
larak yapılacak satı,larından lzaml 
satış fiyatı, ithala.tçmm mallyet be
deline gayri saf1 klirm ilA.veal sure
tiyle elde edilecek fiyattan ibarettir. 
lşbu azamı satış fiyatına, yalnız, ma
lın ithal edildiği mahal haricindeki 
satı,ıarmda bizzat satıcı tarafından 
yapılmış olan hakiki nakliye masrafı 
illve edllecebillr. 

Mutavasıııtlann adedi ne olursa ol
sun, bu malların tUccar ve esnaf a· 
raııında satışlarında, fiyat hlçblr ııu
retle yazılı fiyatı tecavüz edemez. 

Nisbetler şunlardır: 
a - Pamuklu mensucat: 
a: Ham ve kaba düz mallar yüzde 

8, b: Kaaarh ve ince düz mallar yüz
tle 10, c: Topu veya ipliği boyalı mal
lar yUzde 12, d: Merserize ve empri
me mallar yüzde 15. 

b - Pamuk ipliği: 
a: DUz ve katlı iplikler yüzde 8, 

b: Kıvrak iplikler yüzde 10, c: Mer
ııerlze iplikler, perde ve ağ iplikleri 
yüzde 12. 

c - Makara ipliği: 
a: Makaralar ytlzde 8, b : Milfredıı.t 

üzere satılabilecek hale getlrilmiış 
merserize iplikler yür.de 12. 

d - Yünlil mensucat ve yün iplik· 
leri: yUzdf' 1:5. 

Sirkeci 
alkımsögüt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasmdaki 
Sergiyi ziyaret ediniz. 

IJ•lllr Tlratroıa Te .. wen 
DRAM KJR~ll: 

TEPEBAŞI TİYATROSUNDA 

1/10/940 Salı akşamı saat 20,30 da 
OTELi.O 

KOMEDi KISlU: 

l TİKLAL ('ADDESİSDE ESKi 
FBA.NSl'.f. 'l'tl'ATRO!'IUNDA 

l / 10/ 9t0 Salı akşamı saat 20,30 da ı 
YALI llOL.Gl 

Üsküdar ikinci Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
940/l64 

'Oııküdarda Tembel Hacı Mehmet mahallesinin Yağhane sokağında 
eski 6 yeni 4 No. lu arsanın taınamınrı. sahip iken mukaddema vefat eden 
Süleyman kızı Emine Behiycnin alacak ve borçlarının bir ay ve veraset 
iddiasında bulunanlarının da Uç ay içinde vesaik ve senedatı kanuniyele· 
rlle birlikte ikinci sulh hukuk hAklmllğine müracaat eylemeleri ve aksi 
takdırde kanun maddesinin 534 Uncu maddesi mucibince terekenin ait 
olduğu makama teslim edileceği illn olunur. (9235) 

Kayseri Tayyare Fabrika~ı Satınalma 
Ko!Disyonundan : 

1- Fabrikamız garnizonu dahilinde umumt kanalizuyon ve Fossep-
tik tesisatı yaptırılacaktır. 

A - .Muhammen keşif bedeli 9224 lira 37 ku~tur. 
B - Muvakkat teminat 691 lira 83 kuruştur. 
2 - lhale gUnü 14/10/940 tarihine tesadilf eden pazartesi günU sa&t 

10 da yapılacaktır. 
3 - İhale açık eksiltme usuıtıne göre yapılacaktır. 
4 - Fiyat tahllll, fenni şartname ve plı\nlar mesai gUnlerinde saat 

H de kadar fabrika satmalma komisyonundan alınabilir. 
5 - Şartnameyi alabilmek ve ihaleye girebilmek için inşaat işlerin· 

de müteahhiUik yapabileceğine dair resmi mUeasesattan alınmış vesika 
ibraz etmeleri !Azımdır. (6250) (9288) 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
lstanbul ve Anka?a telefon mildürlüğti ııantraı ve atelyelerinde ye

tıştırıldlkten sonra diğer merkezlere tayin ve izam edilmek üzere mü· 
Mbaka ile (31) adet makinist, (3) adet elektrikçi ve (10) adet montör 
alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı İıttanbul ve Ankara telefon mUdürlüklerinde 
25/10/940 tarihine milsadi(.,cuma günü ııaat 10 da yapılaeak ve muvaf
fak olanlara ııtaj müddetince eJllşer ve tayininden sonra altmışar lira 
ücret verilecektir. Taliplerin kanuni evsafı haiz san'at mektepleri elek· 
trik şubesi mezunlarından olması ve müsabakaya girebflmek için 
21/10/940 pazartesi günU saat 17 ye kadar me.zkQr telefon mUdürlUkleri· 
ne evrakı mUsblte ile müracaat edilmeei şarttır. (9338) 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Fabrika garnizonu dahilinde iki pavyon inşa ettirilecektır. Bu 
inşaata ait: 

A - Muhammen keşif bedeli 5'4673 liradır. 
B - Muvakkat teminat 3983 lira 65 kuruştur. 
2 - İhale günü H/10/1940 tarihine tesadüf eden pazartesi günU 

saat H de komisyonda yapılacaktır. 

3 - Teklifler 12/10/940 gtlnü saat 12 ye kadar komisyonda kabul 
olunur. 

4 - İhale kapalı zarf uaulile yapılacaktır. 
5 - Fiyat tahlili ve !ennt ;şartname ve pllınlar 2 Ura 73 kuru, mu

kabilinde meı;til günlerinde saat H e kadar fabrika satınaıma komisyo· 
nundan alınabilir. 

6 - Şartname alabilmek ve ihaleye girebilmek için inşaat işlerinde 
müteahhıtl!ll 7arabileceğine dair resml müesııesatian alınnl1' vesika ib
raz .-...n liam:ııir. (Uü) (9287) 

o 

MEYVA 
., öz Ü 
lnkıbazı defeder, 

iştahsızlık, ha· 

zımsızlık, şiş

kinlik, bulantı 

ve g a z ' e karşı 

Faydası Vardır. 
Her yemekten aonra bir tatb 

kaııiı yarım bardak su içind• 
köpürterek alınabilir. HaaaP 

ismine ve markasına dikkat. 

Şişesi 30 İki 
Misli 50 Dört 
Misli 80 Kuruş 
HERECZANEDEBULUNUJl 

BASAN DEPOSU: 

Beyoğluna Giden 
-....-.... ...... Tramvay Durağı 

MEYVC4 OZLJ' Karşısında 

Devlet OemiryGlları ilanları 
Muhammen bedeli (850) Ura olan 100 adet gaz ve benzin koymaJc 
için galvanize saçtan mamul musluklu ve kapaklı 50 kiloluk bidon 
(7/10/ 1940) Pazartesi gUnU Raat (10.30) on buçukta Haydarpaşa.da Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın 

alınacaktır. 

Bu i!fe girmek istcyeıılerln (63) Ura (75) kuruşluk muvakkat teınl• 
nat ve kanunun tay.in ettiği vesaikle birlikte ekıılltme günU saatine ka
dar komisyona mUracaıı.Uarı 10.Zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dal'rtılmak• 
tııdrr. ( 8921) 

1'-
Muhammen hedell {1020). lira olan 2000 aC:et gömme kapı killdi ayııa· 

sı (pirinçten) ile 2000 adet pirinç kapı kolu (9/10/ 1940) çarşamba günU 
saat (11) on birde Haydarpaşada Gar bınası dahilindeki komlıtyon ta· 
rafından açık eksiltme usuıne satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i.steyerucrin (76) lira (W) kunışluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları 10.Znndır. 

Bu işe alt Ftnameler komisyondan parasız olarak dağıWmaktadır. 
(8956) 

ESKİ FEYZiATi 

Yatılı 8 O GAZİ C İ LİSELERİ Yatısız 
' KIZ ve ERKEK AYRI BÖLÜKLERDE 

Ana - İlk - Orta - Lise 
Kayıtlar devam ebnektedir. Derslere Tetrinievvelin birinde 

" batlanmıfhr. Amavutköy - Çifte aaraylar Telefon: 36210 

İLAN 
KiBBİT ve ÇAKMAK INBİSABINDAN: 

ı Blrbacltefl'ID 940 Sah Sabaluadaa ltlbarea 

KiBRiT FIATI KUTU BAŞINA 
10 PARA 

Za•medlldlğl Sarıa BallEa lıAa Olaar. 

•--KiBRiT ve ÇAKMAK INHISARI 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llanıan 
Muhammen kıymeti 

Ura 

5720 

Teminatı 

Ura 

429 

Meııahaıu 

metre 

1 - Galatada Sultan Beyazıt mahalleainin Mumlıane kapw cad4e
slnde v&kl eski ve yeni (5) No. lu altında bir· dllkkA.ru olan hane satıl· 
malt üzere 14/9/940 tarihinden itlbarcn yirmi gUn mUddeUe ve kapall 
zarf usulile müzayedeye konulmuştur. 

2 - Bu gayrimenkul altı oda ve iki heli ve bir tara.sa.sı ve altında 
dUkkln olup harici kıSmı kligir dahU kısmı ahşaptır. 

3 - !halesi 4/10/940 cuma gUnU saat on beşte Beyoğlu Vakıflar 
MUdUrlilgil ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - 1ııtekli1erin muhammen kıymeti üzerinden yüzde yedi buçuk 
teminat akçelerini veya banka mektuplarını (2490) sayılı kanunun tari· 
falı dairesinde hazırhyaeakları teklif mektuplarile birllkte ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar (3) Uncü maddede yazılı komisyona verme
leri lA.zımdır · 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet (3) Uncu maddede 
yazılı saate kadar gelmtş olması ve dış zarfının mUhUr mumu ile l)ice 
kapatılması lAzımdır. Postada olacak gecikme kabul edllmez. 

Bina her zaman görüleceği gibi dal.a ziyade tafsilat ve rn•lCınat 
almak istiyenlcr de Beyoğlu Vakıfla:- MUdUrlügü V.ıkıt Akar ve Ma!t• 
ıoııer kalemine mUracaatlrı. (tı661) 

Sahib~ ve Nctµyat Y.U<!llrt:: Ahraet El:ı'o YAbMAN 
8~ lft: :YAl'A.N lıfATlUASl 


