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Al m a n la r I~; 

Her Kapıyı 
'I okluyor/ar 
f--------~~~~~-
l ara f taraf devam eden si
Yasi taarruzlar. yokuş aşa
~Ynıanın alametleridir. 

'y 
~arı: Ahmet Emin YALMAN 

~ lnıanlar yıldırım harbinden 
h~ b uınıdi kesince ve uzun bir 

r 1 "' . 1 1 1 w • rı 1 1
.,ozc a mak iı.zımge ecegı· 

~raarı 8Yıncn ona göre hazırlık· 
ı tıd gırıştile r. Bu hazırlıklar ara· 

a <' ı · · · 1 l.t 
11 

\'Ve a sıyası taarruz ar, 
har tk Planda olarak da askeri 
cı / etler var gibi görünmekte-

ııç~ırası taarruzlardan birincisi, 
1ı.; uk bır mihver kurulmasıydı. 
da a nıuvakkat bir propagan-

\"khv ı~ransasının tuttuftu yolu 
hir muıımma f!a~·anlar \llr. Fran
ı.a naoırl olup tıı dtinü unııfu_lor, 

yarınr unutuyor. 'hin:rnnın bııgiın

kiı haline bu kadar göz yıımahili

yor? Fransamn mukadrleratına bu· 

Q 

SİYASI 
ı_ -----
GAZETESİ SABAH 

giln l..a\'allu hcraher hakim olan 
Mareşal Petainin !lir kby ntPktehinl 
ıi~·aretini gö tere-n hu rf'ı11ne hakı· 

nız. Muammanın ı>f'hehlnl blruı, an· 
lar gibi olal·aksınız. Oyle gbrillu· 
yor ki, Petaln kendine nıabsu mu· 

haH·f'l bir il.lemde :\'B~ıyor, bugünlın 

kara hnklkatlerl yerine hirleşıni-: 

hlr AHupa ha~-allnden doğan pt'm· 

he pembe man7.aralar görüyor. Bu 
hlble mektep mekt.ep, koy köy dola· 
şarak kendi kendim avutu.lor. 

Almanların 

Maneviyatı 

Bozuldu 
Berline Allah İnebilir 
Düşman Bombaları 

İnemez Deniliyordu 

Zafer Geçidi İçin 
Hazırlanan 

Tirübünler Söküldü 
Alman hududu, 26 (A.A.) -

, Reuter: 
1 Bcrlinde birkaç ay kalıp en 

mesul mahfillerle temas etmek 
fırsatını bulduktan sonra Al· 
manyadan ayrılan Bulgar sanayi 
erbabından bir ~atın kanaatine 
göre bu son ay içinde Alman mil
letinin maneviyatı süratlc zayıf· 
lamı~tır. 

Fakir Talebenin Geçim Müna
kaşesi İkinci, Ziya Gökalp Ölü
münün Yıldönümü Yazısı Üçüncü 
Say/ amızdadır. 

Yıl: 1-Sayı: 70 

Eski Evrak, Kağıt 
Fabrikasına Veriliyor 

Devlet Dairelerinin Tarihi Kıymeti Haiz 

OlmıyanEvrakı Kağıt İmalinde Kullanılacak 

İlk Parti Binlerce Ton Toplandı 
Ankara, 26 (Telefonla) -

Muhafazasında güçlük çekilen ve 
tarihi kıymeti haiz bulun:mıyan 
hükümleri sakıt olmuş kanunlar, 
eskı harfli kıyımetsiz risaleler ve 
devlet · dairelerinin buna benzer 
evrakların yok edilmesi Vekiller 
heyetınce ka'bul edilmiştir. Bu 
kabil evrakı imha etme işinin ka· 
ğıt fabrikasına verilmesi Devlet 

Şurasınca kabul edilmiş olduğun
dan, Sümer Bank kağıt imalinde 
ham madde olarak kullanılmak 
üzere bunları Ankaradaki deva-
irden toplıyarak Selluloz sanayiı 
müessesesine göndermektedır. 

T ıoplatılan bu eski evraka ait ilk 
parti binlerce tona baliğ olmak

tadır. 

Florya Açıklarında 
Bir Motör Battı 

rıı .~1Ynıetı olan bu hareketin 
ç k~ 1 neticeleri u.muld uğu gibi 
-~ adı . Amerika yılacak yerde 
eeı~~e olarak büsbütün gazaba 
b 

11 
1' Amerikanın, Avrupa har· 

lflhnı k~rışnıasını istemiyen garp 
tıla erı halkı, Japonyanın kar
b11 tına çıktığını görür görmeı: 
)ed~h~n harbi zaruretini içlerine 
dııtı tnıyc başladılar. Çine yar· 
tıka, ar~usu aç.ığa vuruldu. Ame· 
lı>in 1 Bı~rnan~a yolunun açılması 
>'a· ngıltereyi teşvik etti. Japon· 

Fr~nsa. M.i~.verle ITn 01 iter e K r a 11 
iş Bırlıgıne Petaine Bir 

Hitler - Mussolini 
Peten - Franko 
Mülakatı 

Bu zatın 5Öylediğinc göre 
temmuz ayının başında Alman· 
lar büyük bir teheyyüç içinde 
bulunmakta idiler. Dünya men· 
faatlerinin yeniden taksimi me· 
scleei her tarafta münakaşa edil
mekte idi. Dünyanın hangi kıs· 
mına gidip yerle~ilmesi muvafık 
olacağı meotelesi. halk arasında
ki münakaşaların mevzuunu teş· 
1 il etmekte idi. Bu hali takip 
eden 1 O hafta içinde bu heyecan 
cesaretsizliğe anünkalip olmuş· 
tur. Çiinkü: 

Fırtına Vapur Seferlerinin İntizamını 
Bozdu. Sahildeki Dükkanları Su Bastı . ~a ltbcb' u Yol açılınsa bunu harp 

cıJlt\a 1 eayarım> dedi. Aldıran 
~tel dı: Bunun üzerine Japon g~
>'cta· crı_: «Zaten bu yol chcmmı· 
dı! ~dır'> diye yelkenleri indir

tr Ve züğürt tesellileri aradılar. 
Ark d • r g,ıd. a an Romanyanın ı,ga ı 

Karar Verdi Mesaj Gönderdi 
1ıı' ~· Bu da Rusya ile Balkanlar 
dık~nde beklenen tesiri yapma· 
dtrn n ba§ka işgal tehlikesinin ne 
bıı1 .ek olduğunu Ro.manyanın 
d1, (t . kom~larına filen göster· 
lııeııı llgtin aklı başında bütün Ru· 
dlııii c:, dövünüyorlar ve şöyle 
'-)d 1Uy<>rlar: cKC§ki karşı dur
dik_ 1 

• harp ctseyıdik ve öbey· 
lll:ıd Y IYcccklerımız ağzımızdan 
lcd . ıktan sonra zaten hepimiz 
Sa rıcj ölüme doğru gidiyoruz. 
tıı.1~ 0 ~aman hiç olmazsa bir kıs· 
gtç 1~ §erefimizle ölürdük. Sonra 
lara~n defa olduğu gibi ınihver 
~arn 1 llcticede kay.bederse işte o 
~an harbin sonunda yeniden 
da ~k bir Romanya kurulmasını 

;rnid edebilirdik.~ 
lap 1rnanlar Romanyadan sonra 
e,>'nan.Ya ile F ransanın kapısını 
k1ı l ~anıanda vurdular. Bu_gün· 
ltaı 8Panya zaten Almanya ile 
lır. ~;.rıın yarattığı bir hüküme~· 
illa .~kat zayıf bünyelerde daı· 
k~tn i:<>.nildüğü gibi, lspanyol hü· 
kcr ctı harabe halindeki memle· 
l'or

1 Yapnı~yı hatırdan gcçirmi
larij Bır takım büyüklük hulya
>'oldc illleşguldür. Almanyanın bu 
ben~ hulya ateşleri üzerine bol 
tok~n dökmekte hiç tereddüdü 

r. Ayı, güneşi istiyen olur· 
ll'ı onları da vadetmekten çekin· 
"c~j Bunun için mukabilinde 
lılc 1 

jcck iş zahmetsiz olmak şar• 
~ 8Pıı.nya bu hulyalara seve 
•ıııJ ktıpıhr ve Almanyanın arka
lt~~.n gider. Fakat aç b:r mem• 
tıına 1~. en yaldızlı hulyalar uğu· 
il}' ~ ~1.c har'?.i göze alması ko· 
b1~r ~~ıldir. Oyle tahmin edile
tiııc h-ı F ranko, Alman teklifle· 
cc.,. ayır dememi§, şu yo!da bir 
cıld~e Vermiştir: cSüveyş açık 
~en Ça Yalnız Cebelüttarıkı kes· 
le b:~ h_i_ç faydası olma~ .• s~ ~~
tin Suvey~ ve Mısır ı~ını bıtı
bciı.itrkadan biz de karışır. Ce-

1, tarık davasını hallederiz.> 

Avrupada Sulhu 
Yeniden Kurmak 

Meselesi Görüşülmüş 

Amerika Bir İngiliz 
Fransız İhtilafından 

Endişe Ediyor 
Vichy, 26 (A.A.) - BAŞ· 

VEKALETiN TEBLIGI: 
Şansölye Hitler ile Mareıa} 

Petain arasında 24 teırinievvel
de Von Ribbentrop ve Lava
lin de huzurile yapılan gÖnq· 
me yüksek nezaket bavaıı için
de cereyan etmiıtir. 

Mareflll, mevkiine layık ih
tiram merasimi ile kabul edil
miftir. İki devlet reisi arasın· 
daki görütmede vaziyet ve bil· 
haN& A vrupada sulhü yeniden 
kurmak vaaıtalan umumi tet
kike tabi tutulmuflur. İki mu• 
batap itbirliği prensibi üzerinde 
mutabık kalmıılardır. Bunun 
tatbik prtları bili.hare tetkik 
olunacaktır. 
Londra. 26 tA.A.) - Lyon radyo-

suna göre, Mareşal Petain ile Hıtıe
rln yaptıkları görüşmede prensip ıti
barıle işbırliği yapmak hususunda 
mutabrk kalmış oldukları Vıchyde 

resmen bıldirılmlştir. 
Nevyork, 26 (A.A.) - C-Olumbia 

radyosu, bu akşanı Greenwıch saati 
ile saat 18 de Vıchyden ahnıın bir 
telgrafa sorc, Vıchy'de öğleden son
ra toplanan l<,ransız nazırlar heyeti
nin Almanya ile işbirliği prensipiııi 

kabul etmiş olduğunu bıldırmlştir. 
.Ncvyork, 26 (A.A.) - Reuter A· 

jansmdan: 
Nevyork Timcs-gazetcslnin Vaşlng 

ton muhabirinden: 
Dıplomasi maha!llinln almış oldu

t:u haberlere göre Bırleşik Amerika, 
Pransa ile jngılterc arasındn zuhur 

(De\amı: :-oa. 4, ı:-ü. 3 te) 

it Ona llaldıfsa 1 
Ajans ha!bcrlerine göre Al

ınanlar. Fransızlardan yardım 
iı;temişler. İngilizlere karşı gİ· 
riştikleri mücadelede mağlup 
Fransanın da muavenetini te
mine çalı~ıyorlarnıış. Fransa
nın bu harbe ne kadar avare, 
ne derece hazırlıksız girdiğini 
kendi gazetelerinde okuyoruz. 

Yine kendi gazetelerinde 
görüyoruz ki; bu mağlubiyet 
F ransanın tarihinde misli &Ö· 
ıülmemiş bir inhidamdır. 

Ankaz altında kalmış ıbu 
memleketin mağlüp olmadan 
evvel miittefiki olan İngilizle
re yaptığı yardımı gördük. 

l'tıeı:ıan.ya ile beraber Fransa 
ltıııık~es.1 de ortaya çıkmış ve bu· 
'tı~~ ışlerin ağırlık merkezi bu 
laj11 c tiı::crinc ıoplaıımı§tır. Pe· 
•ir1 ' le hadde kadar Lavalin le· 
tıı:ıı a tında kalacak? Damad Fe
'l'ı1ı~ Scvr muahedesi gibi hir 
l~tl ~deye imza koymak mesu
&\lı~nı \Qerine alabilecek mi? 
~ tılldcn Parise gitmek ve Fran
~el ırJ:rinin aç F ransaya biran 
bı tn donrncsini temin etmek gi· 
PratıglıVakkat menfaatlere karşı 
l'ııJt b!'ın mukadderatını ve bü
Alllı. ır kısım arazisini, resmen 
l~alı~nl'cıya teslim edecek mi? Bu 
ıı~ ~ •Yet nerede duracak? Fran. 
larııa arp gemilerinden elde ka· 
tl-ıaııır Ve Fransız tayyareleri Al
qİr<J ata teslim eailecek mi? Cc· 
l'tıcıla e, 1 un usta hava üsleri yap· 
()~:ına ınu aadc olunacak. mı? 
lcrcy ılcrı giderek Fransa lngil
'tıi) c karşı harbe sürüklenecek 

Şirn<J· j 
~alat 'Ye .kadar cereyan eden 
ıt v~r, Petain hükümetinin mu· l 

ltıt 8.Zrni hakkında en uzak ı 
<Do,amı: ısa. 4, Sü. 5 te) 

~lağlüp olduktan sonra Al· 
manlara ne verebilirler. Orası· 
nı artık siz kestirin. 

İş Franııanın yardııııma kal· 
dıy6al .. 

Kral Nihai Zafere 
İtimadını ve Zaferin 

Lava! İtalyan Mü
messilleri l le 

.Semeresini Fransa Müzakerelere Başladı 
İle Paylaşacağını 

Bildirdi Yakında Bir Dörtler 
Toplantısı 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter M h .. , ... 
bildiriyor: u temel Goruluyor 

Kral Altıncı George'un Mare
tal Petain'e bir mesaj göndermif 
olduğu, Londra'da salahiyettar 
bir membadan teyid edilmekte
dir. 

Öğrenildiğine göre, bu mesaj, 
bir t~i ve Fransız milletine ız· 
hraplan karşısında bir &empati 
mesajıdır. Majeste, ayni zaman
da bu mesajında, Fransanın, &e• 

merelerini payla§acağı nihai za. 
fere tam itimadını da bildirmiştir. 

Sovyetler Cine 
' 

Yardıma Devam 
Edecekler 

Çan - Kay - Şek 
Japonlarla Sulh 
Müzakerelerine 
Girişmiyecek 

Çin Batkumandenı Çan-Kay-Şek 

Vaşington, 26 tA.A.) - Rcuter: 
Bır Japon • Sa,•yct paktı aktcdilmc- ı 
si için Japonya tarafından yapılan 1 
gayreUerle Çııı ile Japonya arasın

da sulh miizakerelerınc başlandığına 
daır Tokyoda ısrarla dol11şan şayia
lar siyast nı Uşahitler tarafınria ıı tef· 
sıı· cdilınekledır. Bıı mıışalıitıerlıı ka· 
naatlne göre Japonya, Mançııko hu
dudunun emniyctınl tcmın etmiye ve 
Çınde f.aydasız olarak yaptığı mu
harebe!"~" ol'dularını k11rtarmıya 

çalışmaktadır. n 

Aynı !11 • • • llı:>r, Rusyıı.nm Çıııe 

yardım etmekten vazgeçeccğına ve 
Çın ile Japonya arasında sulh miiza· 
kerelerinin başlaması ihtimali bulun 
duğuna dair ToJ..-yoda yapılan telkin· 
ic;rc pek az ıtimat ctmclrtedırlcr. 

(Dmanu: ıs. l SU. 2 de) 

Nevyork, 26 {A.A.) - R 
ter: Bazı mahfillere göre, pek ya
kında Hitlcr, Mus.aolini, Petain 
ve Franko arasında bir toplantı 
yapılması muhtemeldir. 

Londra, 26 (A.A.) - Vıchy"den a-
lınan haberlere göre, Laval, PariSte 
İtalyan mUrnessillerı ile mlizakerc
lcre başlamıştır. 

Teyit edilmemiş bir ajans haberı, 

Laval"ın İtalya hariciye nazırı Kont 
Cıyano ile görüşttiğUnü bıldirmekte· 
dir. Bu haberi milteakip Mareşal 

Petain ve Laval'in Mussolml ve Kont 
Ciyano ıle bir görüşme yapacakları 
şayıaları takip eylemiştir. 

Dlin, Mareşal Pet&in, Vichy"dc ge
neral Huntzigcr, Amiral Darlan B. 
Peyrouton ile ve kabinenin diğer fL· 
zası ile görüşmüştür. 

Bugün saat 17 de yeni bir nazırlar 
heyeti toplanusı yapılacak ve bu top 
la.ntıda, Mare..c;:al Petain ve Laval, 
Hıtler He yaptıkları görüşmede müza 
kere <'dilen mevzular üzerinde izahat 
vereceklerdir. 

Londraya gelen haberlere s-öre, 
Mussolini, Gt'neral Franko ile bulu
şacak ve bunu müteakip, Fransa ile 
kat'l anlaşmanın akdinden evvel Htt
ler ile yeni bır gorüşme daha yapa· 
caktır. 

Askeri Vaziyet'-\ 
Yazan: Emekb Albay 

Mecit SAKMAR 
A vrupanm garp 'Hl cenubu ~ar

hıı.indekl ı;iyabı taallyc-tler de\'Bm 
t'tnıektedir. Laval'tn Pariste ltaı
yan mürnfl6ıılllerl ile müıakert";)t" 
haşladığma Mu!!!!Dllni'nln de 't'ran 
ısa, lı.panya. de,ırt relslerne go
rü~ettğlne dair haberler vardır. 
Bir taraftan da geni' o;lya i hazır
lıklara müvazl olarak mihver de\·· 
letlerlnin ordu, donanma ,.e ha\& 

kuneUerl lc;ln ;)eni tertlplf':rde ,e 
hanrhklarda bulundukları da ~üp
hctıl7.dir. Bazı ttalyan ba'a bir· 
ilklerinin, Alman)anın Manş l'lflf>
hcı.i Ha\'a Komutanlığı t"ıtırlnc 

girmi~ obnası 'e bunların Buyuk 
Brltan~-a adaama yapılan hücıım
l:ıra i-:tıralderi bu )eni tertip '\'e 
hazırlıkların beliren ilk alameti 
olı;a gert>ktlr. 

l\IA.SŞ CEPHP.:Sll\"DE: Ayın 
24 iındeki Alman hına hılcunt

ları h<'men hemen goce :\&pılan 

hava hiı<·uınlarındaki tilhi~e ile 
~'Bili kısa faı;ılalarla , .e nmnfcrlt 
tayyart>lerle 500 Km. )6 yakın bir 
ı;aha iİ7,('rinde.ki sahil kontlukla
rına yapılmıştır. Av müdafaasını 

(De,amı: Sa. 4, Sü. ,ı te) 

7 
3 f .. 

1 - Çünkü, İngilterenin isti
lası için bildirilen temmuz, ağuı· 
toı ve eylul aylan urfında biç • 
bir ıey olmanuıtır. Muazzam bir 
askeri zafer geçidi için hazırla· 
nan umumi tribünler kurulduk
tan 15 gün sonra aöktürülmüf
tür. 

2 - Berlin hava bombardı
manlarına maruz ka.lmııtır. Bu 
bombardımanlardan evvel Al
man hükUmet mericezinde ,sık sık 
fÖyle söylendiği iıitilmekte idi: 

r 

«Bcrlin üzerine belki Allah 
inebilir, fakat dü§man bombala
n inemez.» 

O esnada ilk taarruzlar başla· 
mı§tır. Alman propaganda teşki· 
latı bu vaziyet karşısında İngiliz
ler İsviçrede gizli bir hava mey
danı vücude getirdikleri için Ber
lini bombardıman etmiye mu• 
vaffak olduldarını iddia etmiştir. 

Fırtına anasında Abırkapı aa hillerine hücum eden dalplar 
(Yazısı 2 nci aayfamıMa) 

Tuna Konferansı 
BU kreşte toplanacak 

Enternasyonal Ve 
Avrupa Komisyonları 

Tasfiye Edilecek 

Tunanın Seyrüsefer 
işleri Görüşülecek 

Moskova, 26 (A.A.) - Tas 
ajansı, tevıhid edilmiş Tuna ko· 
ll!isyonu hakkında a~ağıdaki teb· 
liği neşretmiştir: 

Son zamanlarda Sovyetler Bir· 
liği hü~ümeti ile Alman hükume• 
ti arasında cereyan eden görüş
meler ve İtalyan hükumetinin 
muvafakati neticcainde, Tuna en. 
ternasyonal komisyonu ile Tuna 
Avrupa komisyonunun tasfiyesi 
v~ bunların yerine Sovyetler Bir• 
liği, Abnanya, İtalya, Romanya, 
Bulgari&tan, Macaristan, Slovak• 
ya ve Yugoslavya mümessillerin· 
den müteşekkil tevnid edilmiş 
Tuna komi&yonu kurulması lüzu· 
mu kabul olunmu~tur. 

Tevhid edilm~ Tuna komis· 
yonu, mansaptan Slovakyada 
Brati&lavClya kadar bütün Tuna 
boyun<:a seyrüsefain mcaelelerini 
tanzim edecektir. 

Yukarda zikredilen mesele 
üzeıinde varılan anlaşma üzeri
ne, mansaptan Bra.tislavaya kadar 
deniz seyrüscfainine müsait Tu
na üzerinde enternasyonal hukuk 
muvakkat rejimini tanzim için, 
Sovyetlcr ~irliği Almanya, Ro· 
manya ve ltalya delegelerinden 
mürekkep eksperler arasında, 28 
teşrinievveldc Bükrc.~te, görüş· 
melerc başlanacaktır. 

Sovyct hükumeti, hariciye halk 
komiserliği genel sekreteri So· 
boleve, Bükreş görüşmelerine, 
Sovyetler Birliği umumi eksperi 
ve delegesi sıfatile İştirak etmiye 
~alahiyct verm~tir. 

inoiltereye Hava 
Taarruzü Devam Etti 

On Dört Alman 
Tayyaresi Düşürüldü 

Londra, 26 (A.A.) - Hava ve da
hil! emniyet nezaretleri bildiriyor: 

Dlln gece düşman, evvelki geceler
den blraz dah:ı geniş mikyasta faali· 
yet göstermiştir. 

Londra ile orta tngilteredc bir şc· 
hir ve !skoçyanın şark sahillerinde 
bir mmtakanın bazı noktalan bilhas 

Karol Nezaret 
Altına Allndı 

B.Lepesko da Nezaret 
Altında Bulunuyor 
Madrlt. 26 (A.A.) - Reuter: Sa

bık Kral Karol'un dostu general Ad· 
rfanu bugün Madride gelmi~tlr. Bu 
ak~. yaptığı talep üzerine, Harici· 
ye nazırı Suncri görecektir. 

Sabık Kral ile Bayan Lupcscu, bu 
esnada 6Ikı bir nezaret altında. Se' ıl 

sa taarruzlara hedef teşkil etmiştir. de otellerinde bulunmaktadrrlar. Ge· 
Londrada dUşman tayyareleri he- ncral Adr!anu, Sevildc.n Madride po

(De\ aını: Sa. 4, Sü. 5 te) lis nezareti altında seyahat ctın~Ur. 

- Harp dolayısile tüccanmız fazla ~dı. 
- Evet, fiyat etiketleri de 1>1kılmadık'lanm gö&leri.ywl 
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Fakir Talebenin 
Geçimi Münakaşası 
Memleketimizde Kol ve Dimağ Sahibi 

Arasında Şeref ve İtibar 
Derecesi Çıkaranlara Hala Tesadüf Ediliyor 

!fü, iki gün evvel arkada~ımıı: versitc talebesine idare tarafın
Mıhri Bellinin fakir Üniversite dan ne suretle yardımda bulu· 
talebesi arasında yapbğı bir re- nulduğu hakkında Üniversitede 
portajı neşrettik. Bundan m ak- söz söylemiyc sala'hiyettar bir zat 
sadımız, Türk ge~çlerinin tahsil şu izahatı verrni~ir: 
edebilmek için ne kadar büyük - Üniversite idaresi liseleri 
fedakarlıkları göze aldıklarını ve pek iyi derecede b itirip mali va
ne kadar azim gösterdiklerini ziyetleri dolayısile yüksek tahsile 
anlatmaktı. imkan hulamıyan gençlere ayda 

Bir arkada§untZ bu yazıya ça- on be§ lira Burs vermektedir. Bu 
nyor: bilhassa bir talebenin: suretle para verilen talebe şayet 
c Makiyaj yapıp dilencilik yap- Üniversitede ayni derece ile sınıf 
mak bile hatırımdan geçti:» sözü g_eçerse bu ı:ıekil devam eder. Fa· 
üzerinde - uzun uzadıya duruyor. kat bugün o kadar fazla müra
Halbuki bu aöz, ancak tahsile caatla karşılaşıyoruz ki; bütçe 
devıwn emelinin ne kadar §iddet- vaziyeti dolayısile bunları terviç 
li olduğunun lbir ifade tarzından etmiye imkan bulamıyoruz. Ya
ba§ka bir§ey değildir. pıhın yardım yukarıda da söyle-

Memleketimizde kol ve d imağ diğim gibi zekası memleket için 
sayi arasında bir şeref ve itibar yükse~ bir kıymet ifade eden 
derecesi çıkaranlara hala tesadüf mahdud talebeye aittir. Fakir ta
ediliyor. Halbuki çalışmanın her kıhenin içinde bulunduğu müş
şekli §ereflidir. Bir Üniversite kül vaı:iyeti düzeltecek yegane 
talebesi, tahsil parasını tedarik. çare taldbe teşkilatının biran ev
etmek için lokanta garsonluğu v-cl ikmal edilmesidir. Hükumet 
veya kundura boyacılığı etse bu bu işi düşünmüyor değil: fakat 
tarzda bir meş:gale onu küçült- içinde bulunduğumuz v.aziyet bu
mez. Aksine olarak, tahsil etmek 

1 
na imkan bırakmıyor. ikinci mü

hususundaki azminin ve fedakar· him nokta da şudur: 
lığının bir alameti olarak yüksel- Üniversite talebesinden fakir
ıir. Amerikada tah&il edenler bu- likleri dolayısile tahsillerini de
nu pek iyi bilirler ki orada şeref· vam ottirm1ye imkan bulamıyan
ııiz saıyılaJı gidiş, yüksek tahsili ba- !arın şayet müsaade edilse bile 
basından para alarak görmektir. devlet memurriyetlerine alınma
Zengin Çocuklan gibi yüksek tah- ları doğru dt'ğildir. Çünkü me· 
sil senelerinde kendi kendilerini mur bir talebenin muntazam su
geçindirmek için bizde bir fikir rette dcralerine devam etmesi 
adamı için bakir görükn ga1'90n- imkansızdır. Derslerine çalı~mak 
luk. ayak satıcılığı gibi işler gö- için vHifcsini ihmal etmek mec
rürler. Amerikada ve diğCT mem- buriyetinıcle kalacak olan bu gibi 
lekedercle taklbeye yardım için talebeye tabii olarak mensup bu
türlü türlü vaktfler vardrr. Fakat lunduğu daire amiri de müsama
bunlar fakir talebeye yaıdNn için ha edemez. Bunun için maddi 
değil, cemiyet için fayda-lı olabi- imkansızlık yüzünden yüksek tah
lecek meziyetli ta};cbeye tahsil &iltcrini yaparnıyacak olanların 
imkanı hazırlamak içindir. taldbe teşkilatı vücude getirilin-
Oniveniteclen aal~ettar bir ceye kadar !hayatlarını batka aa-

zabn izahata obalarda kazanmrya ç.alı~aları 
Fakir ve yardnna mubtac Üni· doğru olur. 

Mezarhklardaki 
Parmaklıklar 

Son sUnlerde bazı aı;ık gözler pi
yasanın demir ihtiyacını göısönllnde 
bulundurarak nıezarlıklardaki demir 
parmaklıkları sökmekte ve ihtiyacı 

olan kimselere salmaktadırlar. 
Bu şeklide mezarlıklardaki par -

:naklıklar günden güne cksilmcktc
dır. 

Emniyet mUdilrlilğU işi ciddi su
·ette takip etmektedir. Bundan ha.ş
ka ticari ve iktısadl makamlarda bu 
·şle meşgul kimselere, ham madde 
U-darıki hususunda çok mutcyakkız 
davranmalarmı ve böyle çalınmış 

lemır ve parmaklık gibi maddelerini 
.emmde çalan kimselerle f}erikl cU
rilm olmamaları fçln lA.zım gelen ten 
ı, hatta bulunmuşlardır. 

Üniversitede 
Derslere Başlanıyor 

Pangaltıda iki Ev 
Uc DUkkan Yandı 
' Dün saat 13,30 da Harbiye 

caddeainde terzi Nesim Levinin 
1 1 7 nt.Uneralı evinden yangın 
çıkmıştır. Hava çok rüzgarlı ol
~uiundan yangın kısa bir zaman
da büyümiiş ve yanındaki tavuk
çu Y ordanın 1 2 5 numaralı evi
ne de siray~t etmiştir. Yangın; 
her iki evin altlarındaki üç dük
kan tamamen yandığı halde aön• 
dürülmüştür. Yangın çamaşır yı
kanmakta iken baca kurumları
nın tutu~aııından çıkmıştır ve 
evler sigortasızdır. 

-o----
Belediyede: 

btimlak lşlerl - Hürriyet Abıde
sl civarındaki bclcdıyeye ait bahçe
nin daha muntazam bır şekle sokul
ması için hllZlrlıklar tamamlanmış 

olmadığından bu işin bayramdan 
sonra tatbikine başlanacaktır. Beya
zıt ve Koskada lstimlAk edilen bına

Florga Açıklarında Bir 
Yunan Motörü Battı 

Fırtına Vapur Seferlerinin intizamını Bozdu. 
Haliç Sahillerinde Dükkanları Su Bastı 

Evvelki gece saat on ikiye 
doğru başlıyan lodos fırtınası sa
ıbaha kadar şiddetini arttırmış ve 
sular Marmaradan ;tibaren Ada· 
lar, Anadolu sahillerile Boğaz sa
hillerini hayli hırpalamı~tır. Fır· 
tına gece başladığı için limana 
girmiş bulunan birçok motörlü, • 
yelkenli gemiler Boğazın koyla
rında barınmıya mecbur kalmış
lar ve bazıları çifte demir atmış
lardır. Fırtına diin de devam et
miştir. Adalar, Kadıköy, 1 lay
darpaşa vapurları seferlerini güç· 
lükle yapmı~)ardır. Boğaz va
purları lodosa ırrıaruz birkaç iske
leye yanaşamamışlardır. Bir ara
.lık sertleşen fırtına köprüye ya
naşmak istiyen vapurları da sarı
ml§tır. Haydarpaşadan Köprüye 

, 

Lodos fırtınası yiizünden Ye nıİf sahillerini sular iatili etti 

gelen Göztepe vapuru suların te- ibaret olan mürettebatı kurtarıl Florya açıklarında demir atmaya 
mecbur olmu~tur. Biraz sonra 
şiddetli ve sürekli dalgalara mu• 
kavemet edemiyen motör, su 
almıya başlamıştır. Kaptan mo· 
törün kurtarılmasına imkan ol· 
rnadığını görünce tayfalarile be
raber motörün kayığına atlamış. 
bu sırada da motör batmıştır. 
Kaptan Anastas, makinist İspiro, 
tayfaları Y oriİ, Dimitri ve Ma
nok saatlerce dalgalarla mücade
leden sonra Yeıilköye çıkabil
mişlerdir. Liman idareai ve zabı
ta tahkikat yapmaktadır. 

sirile Köprüye çarparak bir du
bayı hasara uğratmıştır. Haliçte 
bazı sandallar karaya vurmus, 
Boğazda küçük nakliye vasıtala
rı bulundukları yerlerden ayrıla
mamışlardır. 

Fırtına yü:t.ünden Halicin her 
iki sahaindeki alçak yerleri su 
ıbasmıştır. Bilha9Sa Y ~İş iske
leainde sular birçok dükkanların 
içerisine kadar gimıiştir. 

Dün sabaha kartı Florya açık
larında fırtınadan büyük bir Yu
nan motörü batmı~. beş ki~iden 

Lodos F1rtınası 
Ballk Akınını 

Durdurdu 
lki gündenberi çok sivrı ve 

torik balığı tutulmuıtur. Çifti elli 
kuruşa verilen ve beheri beş, altı 
kilo gelmiş torikler. halk tarafın
dan adeta kapışılmııtır: Balık 
ucuzluğu, dün akşam lstanbul. 
Galata ve Beyoğlu balıkpazar
ları civarında bulunan kasaplar
daki et satışını yarıya indirımiştir. 
Eski balıkçılar, bu balık akınının 
devam edeceğini, torik fiyatları
nın on kuru§a kadar inecegını 
söylüyorlar. Bir aydanberi yü:ı 
altmış kuruşa satılan lekardanın 
da kilosu kırk kuru~ ineceği tah
min edilmektedir. Tutulan balık
ların miktarı üç yüz bin kilodan 
fazladır. 

Balıkçılar balıkların mühim 
bir kıamını orduya hediye etmiı
lerdir. Bundan böyle her balık 
akınında orduya balık gönderi

lecektir. Evvelki akşam başlıyan 

lodos fırtırıası balık akınını mu

vakkat bir zaman için durdur

muştur. 

Poliste: 

mıştır. 

Batan Anastas kaptanın idare-
5indeki (Nikolaos) isminde 190 
tonluk bir Yunan motörüdür. 
Motör üç gün evvel Pireye'den 
İstanbula asit, cam ve ıdiğer bazı 
ithalat ~şyası getirmekte idi. Mo· 
tör evvelki ge~ yarısına doğru 
Çekmece açıklarına geldiği sıra
da fırtınaya tutulmuştur. Kaptan 
İstanbula yaklaşmış olduğundan 
yoluna devam etmek istemiş, fa
kat gittikçe artan fırtına yüzün
den daha fazla ilerliyemiyerek 

1 Sevdiği Genç Kızı Öldüren 
ihtiyar Katilin idamı istenildi 
Katil, Genç Kızı Korkutmak için Tabanca 

Çekmiş, Fakat Kazaen Öldürmüş 
Nakkaş Angelos Stenyadis SO 1 cağızın omuzuna rastlamı~ ve ölü

yajjarında yaşlı bir adamdır. Kızı müne sebep olmu§tur. Eğer mü· 
de!ecek bir yaşta olan Evyenya ı ekkilim mutlaka kızı öldürmek 
ile evlenmek istemiş. onu bir göl- isteseydi onu kimsenin bulunma
ge gibi takibe başlamıştır. Niha- ı dığı tenha bir yerde öldürür ve 
yet bir gün Evyenyaya Yüksek- suçunu da gizliyebilirdi. Bu da 
kaldırımda rastlamış. her vakitki onu öldürmek için değil, sevgisi
tekliflerini tekrarlamı§tır. Fakat ni ve evlenme teklifil}.i tekrarla-
aldıiı cevap çok ağn olmuıtur: mak için beklediğini gösterir. 

- Yüzü buruşmuş, saçları dö· Muhakeme karar için ba§ka 
külmüş, kalbi pörsümüş bir adam· bir güne bırakıldı. 
la evlenemem 

Bu cevaptan sonra ihtiyar aşık '/f.A ~lf 
tabancasını çekmiş. tetiğe dokun- ıvıaarı, 1 e: 
ımuş ve sevdiği kızı cansız yere ;\flmarl Talebeelne Aylık - Bu se-
sermiftir. ne güzel san·ntıer Akademisinin rnl-

Birinci ağırceza mahkemesi mart kısmına imtihanla kabul edilen 
dün bu davanın son safhasını tet· talebeye yardım edilmiye karar ve,. 
kik etti. Müddeiumumi ııuçlunun rilmiştlr. üç aylığı peşin olmak llze
asılmak auretile idamını istiyor- re ayda yirmi b~erı lira aylık ala
du. Suçlu avukatı Etem Ruhi cak olan talebe A~ademiyl bitirdiği 
Balkan hazırladığı müdafaana- zaman yardım gördüğli müddetin ya
mesini mahkemeye verdi. Hula- rısı kadar hUkQmet hipnetinde çalış-
sa.ten diyordu ki: mayı taahhüt edecektir. 

Hiç.bir insan sevdiğini öldüre• Lisan Tedrlıab - Lıselerin son Üniversite 4 ikinciteşrin pazar
tesi günü sabahleyin açılacaktır. 
Açılma töreni saat 8,5 da merkez 
binası holünde yapılacaktır. 

lardan bir kısmı yıktırılmış ise de di- -----
Blr Çocuk U.,lanarak Öldü -ğer kısım için beledıye ile mal sa-

m~z. müekkilim çikolata fabrika- sınıflarında okutulmakta olan lisan 
sında çalışan ma~mazel Evyen- dersleri tedrilıatında değişiklik yapı
yayı çılgınca s~vıyor ve onunla ı laca~ına dair Vektlet tarafından Ma· 
evle~mek istiyordu. Red cevabı arıf idaresine hiçbir tebliğat yapıl· Açış nutkunu müteakip .. açııt 

dersini Prof. Dr. Neşet Om er 
lrdelp cBugi:inkü ta'babette şi· 
miyoterapinin yeri> üzerine ve
recektir. 

Saat 1 O da bütün Fakülteler· 

Beyazıtta Muradiye mahallesinde o
hlplcri arasında ihUIA! çıkmış ve iş turan çöpçU Alinin iki yaşındaki oğ'-
mahkemeyc aksetmişti. İşin bu su- lu Fırma mangalın üzerinde kayna
retle uzıyacağını dUşUnen belediye makta olan sudan h&ı,lanmıştır. Flr
mal sahıplerlle anlaşmıya karar ver- ma hastaneye nakledılmiş.ıse de kur 
mlştir. tarılamıyarak ölmUştUr. 

alınca onu korkutarak temiz . . 
' • k · t d. T mış değildir. Bu itibarla maarif mU-

ar.ıusuna ram etmı- ıs e ı. a- . . . . . . 
banca~ını havaya bo§alttı. Bu kör dlırlüğUnee ıttıhaz edilmış bir karar 
ve serseri kurşun her nasılsa kız- da yoktur. 

Tramvayların 

İkişer Sırası 
Kaldırıldı 

Birkaç zamandanberi tramvay 
yolcuları gittikçe fazlalaştığı için 
tramvay idaresi mevcut ara.ba
larla ihtiyacı karşılıyamamakta 
idi. 

Hatlarda fazla araba işletmeıı 
imkansız olduğundan idare mev· 
cut yolcuları daha rahat bir §e· 
kilde nakledebilmek için birçok 
imkanlar aramakta idi. Bu aralık 
arabalarda birer kişilik yerlerin 
kaldırılması düşünülmü§ ise de 
bu, muvafık görülmemiıtir. 

İdare dünden itibaren bazı ara
baların orta kıstmlarındaki bir ve 
iki ki§ilik sıralardan iki§er tane
ıi kaldırılmış ve bir sahanlık vü
cude getiribıniştir. Tecrübe ma- ı 
hiyetinde olan bu tertip muvafık 

' görüldüğü takdirde bundan böy
le bütün arabalar bu §ekle kona-

! caktır. Eskiden bu kaldırılan kıaım-

1 
)arda altı kişi oturabilirken şimdi 1 
on .altı kişi rahatça ayakta dul rabilmektedir. Bu suretle araba- 1 
da 1 O kişilik fazla bir yer temin 
edileceğinden bundan sonra 
tramvaılardaki bu sıkışık vaziyet 
ktsmen önlenecektir. 

16 Senedir Aranan 
Bir Katil 

Dün Yakalandı 
Zabıta dün 1 6 senedenberi 

aranmakta olan bir katili yaka
lamıştır. Katil Rizeli Ahmet Re
fik adında bir denizcidir. Ahmet 
Refik tam on altı sene evvel Bal
kapanında bir içki aleminde ka
dın yüzünden çıkan kavga neti
cesinde arkadaşı Huanı bıçakla 
öldürerek kaçmıştır. Ahmet Re· 
fik sahte bir nüfus kağıdı temin 
ederek uzun seneler Anadoluda 
dolaşmış ve yakayı ele verm<'· 
miştir. Artık unutulduğuna ka
naat getiren Ahmet Refik bir 
müddet evvel lstanbula gelmiş ve 
Kurtuluş vapuruna tayfa yazıl
mıştır. 

Katil Ahmı-di aramaktan geri 
kalmıyan zabıta meımurları nİ· 
hayet dün vapurda yakalıyarak 
Adliyeye teslim etmişlerdir. Vak
tile gıyaben 1 5 seneye mahkum 
edilmiş olan Ahmet Refik tek
rar muhakeme edilecektir. 

~~~-o·~----

1 s l A m A?lsiklopedisinin 
Tertibinde Yeni Bazı 
Harfler Kullamlacak 
Dilimizin harfleri ve iıaretleri, 

ilmi kitaplarda arabi ve fariai 
ıstılahları iltibasaız ve tam 'ekil
de yazmıya kifi değildir. lalam 
ansiklopedi.sinin tercümesi bu 
meseleyi ortaya çıkarmııtır. Bu
nun üzerine Maarif Vekaleti me
eeleyıi esaslı bir surette tetkik et
tirmiıtir. Arapçadaki üç noktalı 
e, dat, tı, zı, zcl, ze ve noktalı h 
ıharflerinin beynelmilel ilim ale
mince kabul edilen 1'ekillerle mi, 
yoksa yeni kabul edilecek harf· 
lerle mi yazılması üzerinde araı
tırmalar yapılmı§tır. Öğrendiği
mize göre, ilmi ıstılahların tesbi· 

ti için yeni harfler kabul edilmiı 
ve bu harfler Devlet matbaası ta• 
rafından yeniden döktürülmÜ§• 
tür. Tercüme edilen lalim anaik· 
lopedisinin tertibinde bu yeni 
harfler de kullanılacaktır. 

de normal tedrisat başlamıı ola· 

caktır. 
Kimse Yerinden Oynamasın! 
Bu ııual karşı ında herkes dört tarafa bakh. Danıı eden· 

ler "8'Jırdılar. Biraz eneJ kocaman vtlcudtt. ve amtan du
daklarlle büyük bir maymun gibl aalo"a dolduran ze.nc-1 
ortadan kaybolmuştu. Hiç kimse onan nereye ıittttlnl far
ketmemi,u. Hatta pollıııler blle.. 

_.,__ M A VD----.. ayni vulyette idi. Müdür öteki odaya girdi. l'erde yatan 
zenciye ı.&mıadı bile .. Maaasında bir !feYler aradı bulama
dı. Tekrar Evana'a ceterek:. 

Bayram Cuma Günü 
tstanbul l\lüftillüğüııden: 

Birlnclteşrlnin yirmi sekizinci pa
zartesi gUnü Ramazanı 17erifin ylrmi 
altısına mlisadıf: olmakla a~mı (sa· 

lı gecesi) Leylei Kadir, ikincitefl'İnin 
birinci Cuma gUnU Bayram olduğu 
illn olunur. 

BAYRAM NAMAZI 

S. D. 

Zevali: 7 7 

En iyi ıy1 Son 
K. K. K. 

Buğdaydan 

Arpadan 
üzUmden 

23 20 
40 34 

117 100 

17 
27 
84 

Abone 'Dcretl 
Türkiye dahilinde: -------Senelik 6 aylık 3 aylık Aylık 

uoo 750 400 150 kurut 

Hariç memleketler: 

Senelik 6 aylık 3 aylık Aylık 

2700 Hl O 800 Kr. yoktur 

Mllıtttr hah etti: 
- Çok alnlrll idi. BelkJ de aşağıya Jnmt,ıır. 
- PekAli" Oradan herhalde kaçamaz. 
Sonra mercllvene bakarak ııordu: 
- Yukarda ne ,·ar? 
- Hl~ .• Sadece hlr yazı octaılle bir en.ak depoea ... 
- Ne gibi erzak var ba depoda! 
- Bara lizım olan başlıca ~ylf'rl burada saklrynnn. 

~ka bir .,ey yok. MeeetA 11fmdt tadece birkaç sandık por
takal var. O kadar". 

- Portakal 111r? 
Evan11 büsbütün sinirlenmı,tt. Bu menhaa yemlf bir ke

re daha karpsına çıkıyordu. Biran derin bir aülrOt oldu. 
Mutür muzaffer bir .ta\·ırta etrafa bakıyordu. Bir teY bu-

. lamamıı,lardı. Müfetti~ E\ıtn11 nıahc·up olac.ak ve bot el ile 
dönecekti. Fakat birdenbire bu derin ıü.knt bozuldu. Yu
karı kattan .!(elen bir tabanra 11esı lflttller. Havaya buruk 
bir banıt kokU!IU yayılclr. Evan11 yerinden frrlıyarak: 

- Haydi yukarı kata çıkalım. Kimse yerinden oynama
ı;ın. 

"Oç polisle lıcrabt>.r merdh·enlerden çıktılar. 

Dort saniye içinde yukarı kata \'&rmıtlardı. Kapııı ara
Jrk duran bir odaya .-ırdller. Bu nda, müdürün yazı odaaı 
idi. Yerde kO<"aınan bir f}CY gordüler: Kapıcı Kartopu upu
zun yere .erllmlıttl. Elinde hAlA bir tabanca tutuyordu. 
Fakat kendllılnln a~ır bir yaraeı olduğu belli idi. f;\·&111 e-

PORTAKAL 
YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVlREN 

Renan AE. YALMAN 
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flllp baldı. Sonra ~·f'rlnden kaldırmıya ~aıı,tı. .Elleri kan 
içinde kaldı. Yanmdakl pollılere: 

- Hemen telefon edlni:ı. Bir doktor Cellln, bu adanı yara-
Jannııt• 

Sonra ııenclye aordu: 
- Ne yaptın? Kendi kf'Ddlnl mi \'Urmak lltedin! 
- Hayır, hayır, oau yakalamak için utrqtmt. Fakat, 

o beni vurdu, fll)nra kaçtı. 
- O kim! 
- ı,te h~fl o heyaz adam ... Kaçtır f'llrnden kaçıyor. Bu 

defa nihayet IK'nl yaraladı. Ah onu bir yakalam .. olsaydım. 
- Şlrndl n~rede '! 
Kartopu satlam fllllfl d~var tarafını göwtererek: 
- İıtte orada. •• DPf!I. 
.Evaruı ftl kanıyarak P<tllılf'!rflJ f!mlr \f'rd!: 
- Bltftlk, odada hirtı-1 ,·ar. Ha~·fll ~Muklar oraya. .. 
Polfılerden birisi ;'\·aralı 7.f'n<'i ite kaldı. ~tekiler E\·anın 

takip ettiler. Ka'"'ıdakl odanın kıapıııına ,·ardılar. Kapı ka
palı ldf. E\·anıı bal;ırdr. 

- Anahtar. anahtar nP.rNft:'~ 
Müdür bem~n yaklqarak: 
- Bmada hiç kimse olamaz. Burası kapalı... lçerde de 

bir şey yok. Dedi. 
Seal titriyordu .Hırsından ba)ılM:ak gibi idi. Evam da 

- Anahtan bulamadım. Kaybolmuş. DeclJ. 
Halinden doğru ııöyledlğl belli idi. 
- Kapıyı kınnrz, haydi çocuklar .• 
Evanıı bu emri ''erir vermez pollıiler ,·ar kuvvetıerl ile 

kapıya dayanddar. Bfr hamlede kapı yere yıkıldı. Pollller 
hemen sert çeklldller. kerden slJA.b atılnıaııını bekliyorlardı. 
Halbuld derin bir ıUkQtla kal'fılattılar. E\·anıı merakla 
baktı. Hayretten dona kaldı. Oda baştan başa portakalla 
dolu ldf. Yü&Jerceeı binlercesi yerlere dökillm~tti. Odanın 
bavaaı Meta portakal kokuııundan bunaltıcı bir bale gel
mfttl. llOlf 9andıldann blrlllnln kenarına John otwma,, 
ellucleki bir portakalı aakin bir ta\ula soyuyordu. 

Delikanlı gülümalyerek: 
- ~e-rhaba, E,·anl!I, dedi. Kapıyı sizin :r.orladıfınuı an-

lamıştım, dedi. 

- Siz bqraya nereden girdiniz? 
Jobn ıoymu!} olduğu portakalı müfettişe uutarak: 
- Bir portakal yemez misiniz? Burada o kadar çok 

'ar ki .. lnııan bakrP.akla bile doy&eak .•• 
El·ana öfke ile sualine de\'am etti: 
- Bu portakal dolu odaya girmek lı;ln mi zenciye ate§ 

edip oftu yaraladınız? 
- Evet bu odadaki portakalları pek canım lstemı,u. Fa

kat zenrlnln canı, bendf'n fada ll!ltlyormuş, mani olmak için 
f'l \'f'IA n bana ateıt etti, Bu e\·in mlsafarpen·erıııı zaten 
malQm... Ben de kendimi müdafaa maksadlle zenciyi ya
raladım. Bereket ki, bu defa tabancam yanımda ldJ. 

- Şunu bana , ·erir misiniz? 
Jobn omuz allktl. Partal amele elblıselerinln ceplerinden 

birisinden tabancuını çıkararak uz.attı. 

Evan• fdlAhı muayenu ettikten sonra: 
(Arkuı var) 
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SIVASf 
öCMAL 

Seçim Arif esinde 
Amerika 

Yazan: M. H. ZAL 
D ün Amerika tarihinde ~ 

defa olarak kuralar çek~· 
di. Kimlerin derhal silah al~ 
çağrılacağı ıbu euretle tayin ~ 
di. ooO 

Bjrkaç gün evvel 125. j 
asker kaydi bürosunda 20 ile ' 
a.raaındaki on altı milyon ~ 
rikalı askerlik defterine Y ffl 
mı§tı. Bunlar arasında Rok . 
!erin.dört oğlu, bütün erkek _. 
nema yıldızları vardı. .:r. 

Amerika şimdilik on altı tJI" 
yonluk bir ordu kadroau ya~ 
yor. Amerikan ordusu altı iP" 
yon diye tahdid edilmittir. s:; 
lar da kısım kıa1m silah al 
alınarak talim edilecektir. ~ 
sinin .birden talimine zabit L: 
teclıizat yoktur. Altı milyon ,... 
on altı milyondan kura ile .r 
rılacağı gibi davet aıraaı da kıır' 
ile tayin edilecektir. ..k 

Avrupada gözü işgal ce:fc""" 
birçok had meseleler v~ 
Böyle olduğu halde herke'İ' 
gözü sık sık Aınerikaya kayı~ol 
Amerikanın bu geniş haz ı 
sırf tedafüi diye ka.bul l:'I• 
imkan yoktur. Amerika. rı• 
ruzun günün ıbirinde kendi i' 
pılarına dayanma.mı cJbtl,.ı 
beklemiyecek, kendi cepiı 
saydığı demokrasi ceph' 
tehlikede görürse daha e.:f 
harekete geçecektir. Zaten.~ 
gün de A vrupaya Amer~ 
askeri kendi bayrağı altı~ 
Amerikan ge.mi ve tay)'•,.... 
göooermek gibi fili askerlik )il 
reketleri istisna edilecek ohJ~ 
Amerikayı ıharbe girmiş safll" 
caizdir. 

Hele büyük Okyan~ ,ı 
hareketler hakında Amerik• 1 

İngilt~re, Kanada ve Avust~rı:,. 
ya arasında açıktan açığa ıf 1 
raberliği kurulmu~tur. Bunun 'ııı 
rafında Vaşingtonda de"j 
eden temaslar çok dikkate 
ğer. Amerika bu hareketi 
cenubi- Amerika memleketler"° 
karıttırrnak için faaliyete I 
rnek üzere bulunuyor. ,ı. 

Amerikan seçimlerine bir tı f 
ta kaldı . O vakte kadar istet' 
temez birçok işler havada ,. 
lacaktır. Halk, kati bir ıtJ,. 
de reyini belli eder etrneı. JV!lıl 
rikanın dış siyasetinde d•1'1 
müsbet bir gidi~ banöıter• 
lecektir. 

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

Her Gün Bir 
FIKRA 

Teraviyi Unuttu! 
VaktUe. iki hanende ~ 

Ramazan geceleri kahvelerde ; 
aı ralarak, ıtarkı ııöyJmıek ttıJI' 
Ana.doluda bir kMabaya si~ 
Meğer, «Ramazanda çalgı !':, 

mak .,arkı okumak gilnalltır» fiil" 

Kadı, çalpyı kat'tyyea meD•,.ılt 
Nlçar kalan iki kafadar bit -1' 

Jı düıttlndükt.en ııonra: 

- KöylWer arapçadan ne ~ 
lar. Namazda ağır f&l'lalar .-:_ 
Jer okuyup köylüyti memaua el' 
rlz. 

Derler. Başlanna birer aardE tlT 
rarlar derhal bir köye rtcterJel'· .... 

Hakikaten de biri imam, ~ __..,. 
enin olarak ilk namazı luJOJrP"..-_ 

Köyllller, okunan şeyleri -~ 
zannederler .ealerlnln ~ 
den memnun olurlar. Sallte b""' 
ra pek ziyade izzet ve UU'anl ,
ler. Bu bal devam eder, biç~ 
kıbmyaular bile camiye git.ınl19 • 
pr. camı. beş \'akitte dalar, .,..
lır. Bu hal karşıamda y&kıll "'! 
lerden birinin imamı mer8k ~ 
Kalkar, o köye gider. 

Bir de ne görsün, gökl«e ~ 
lan düzme hocalar, !}arla ve 
Je namaz kılclrnıuyorlar mı~ _ _,, 

Hoca, hemen kasabaya ..,.... 
Kadıya keyfiyeti blldfrlr. -··-' 
Kadı bizzat köye gelir, ~ 

bocalan suç üzerinde yakala"· • 
yün meydanında. her blrtne ~ 
nün ~ \akit namazındaki 
adedlnc,e sopa atar. Ve: rftll' 
- l"ıkılrn şuradan, gözttın ~ 

aln. ~ 
Diyerek herifleri köyden JlO ~ 

dayaktan ayaklan !}i§mlJ oıaıa 
aıcılardan birisi, biraz gıtti~1 
sonra olduğu yerde yıkılır )l&Jıf· 
ayaklanndan muztarfp oJdııı::;: 
yttrümlye takati kalmadrfrl'ı 
Jer. Arkada!}! ise: ~ 

- Aman ~. kaçalım! 8tıt 
tin rekAtları kadar sopa yecllk• ~ 
ma Kadı teravihi unuttu. Be'Jd__._.., 
trrına gelir de bizi teı..-rar ~ .. -,. ~· döv~r. 

Der. 
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Tarihin En Büyük Aşk Roınanı 

Yazan: NİLLA BDK 

''Yarabbim, Sana Hamdederim ki 
Aşkın Yeri Saray Değil, Orman 
Olduğunu Bana Unutturmadın,, 

- 18 -
d Rukiye, Hindistandaki Türk - Hanım sultanı ormanda 
k C\']cti ile Anber racası arasında- gördüm. 

1 harbin önünü almak için kur- - Ben vadide at kO§tururken 
1tıı~c11 tedbirlere bafVururken, gördüm. 
A.k.ber Şah Salimeyi aramıya çık· - Ben biraz evvel nc<hrin ke· 
j'§tı. Etrafa saldırdığı haberci- narı~da gördüm. . 
erden gelen malumata göre, Ma- Gorenler çoktu, fakat bu sanı· 
~Uta ormanlarındaki av köşkün· ye nerede ıbulunacağını söyliyen 
A.c ıbulunması lazımdı. Halbuki x<>ktu. Akber, Salimeyi baskın 
S k~er Şah oraya vardığı zaman şeklinde ele geçirmek istiyordu. 
~lırnenin ıbir gün evvel yola çık- j Tıpkı ımevki sahibi olmıyan bir 

~R•nı söylediler. Biraz 90nra, Şa- j erkeğin halktan bir kadını bir or· 
<!~? gözdesinın Delhi yolunda ma~da baskına uğra.:nıası g~bi bir 
k 0 rt nala ıgiderek görüldüğü hak-, vazıyet a.~ıy?r~~· J·akat nıhaye~ 
hında. ıhaber geldi. Akber Şah bundan umıdını keserek .kendı 
~tnen atına binip son hızla yol zatına mahsus trnmpetelerın ça-

••rrııya 'başladı. lınmasını emret.ti. Bu gürültü, ki-
Fakat Salime at koştururken lometrelerce uzakta işitildiği için 

~~. arkadan yetişmek kolay ~ Salime duyacak, ister istemez ce· 
cgıldi. Akber Şah kendi kendı· vap verecekti. 

ile IÖyle mırıldanıyordu: Akberin dediği oldu. Salime 
k - Yaman kız... Ondan baş- duıydu ve trampete @ürültüsile 

1 
a hiç kimse beni arkasından koş. cevap verdi. Fakat kocasını ara
Utarnazdı. mıya kalkışmadı. Ormanın ağaç
d Şah olmanın felaketi burada lan arasında arıya arıya bulma
~;: Her kız, her cm.ri~e evet de- sını istiy~r.d~. Genç. kadının üs
I Ye alışmıştı. Halbukı kolay 1ro· tünde, bınıcı kıy af etı vardı. Kılı
'l.ay elde edilen nimetlerin hiç de cını •beline asmıştı. Yalnız tram· 
e"ki olmuyordu. pete gürültüsünü duyunca uzun 

. Salırne, hiç olmaz.sa canı öyle siyah saçlarını saldırmış ve ağaç· 
~1:<f iği zaman, hayır demesini \ardan kopardığı çiçekleri saçları 

1 
'Ykordu. Gözdelerinden yalnız arasına yerleştirmişti. Yüzünde 

Kulağımıza 

Çarpanlar 
• • • 

Garip Bir Bahis! 
Bundan hır müddet ev,•eı Nevyor

kun bellı ba~lı gazetelerinde şu ilı\n 
çıkar: 

«Bana bir dolar getlrjniz.» 
Bu cilmleden sonra adres yazılır. 
Ertesı gün gazetenin ayni yerin· 

de şu ilan çıkar: 
<ıDolarrnız11, ancak yMına kadar 
getirelıllln;inlz ... » 

Yine aynı adres yazılır. 
Üçüncü gün gazetenin yine aynı 

yerinde ı:u illin göze çarpar: 
«Dolarınızı buglin getlrmt>z iseniz 

onu artık sakhyabllinılnlz. Yarın 

va.kit gel!:mlştlr» 
llAn Amerikan gazetecilerini de 

meraka dilşürUr. Bu işin mnhlyetlnl 
anlamak istt"rler. Doları verirler ise 
de hiçbir mal!ımat elde edemezler. 

Meselenin esasını ancak sekiz gün 
sonra öğ'renirler. 
Meğerse bakınız işin mahlyetı ne 

imiş! 

Nevyorkun sayılı zenginlerinden 
iki kişi bir iddiaya girişirler. 

Bunlardan biri der ki: 
• Kendılerlne kat'tyyen hiç bır 

şey \'Adeylemeden kolayca bin tane 
cEnayb bulacağım. Bunların her bi
ri bana birer dolar gönderecekler. A
damın dediği de hakikaten tahak
kuk eder; tam 1256 kişi birer dolar 
gönderir. 

Adam iddiasını kazanır ve parala· 
rı aynen sahiplerine iade eder. 

30 Hafta Peynir Ekmek 
Yemekle Tamir Yüzü 

Görecek Kilise ~· •. endisini bir hükümdar diye peçe vardı. Binlerce erkek ara· 
acc~ı), bir erkek ve bir insan diye sında harbe gitmesine rağmen 1ngilterede Greenford'da blr rro
k "1Yordu. Akber Şah ibunun far· yüzünü kocasından başka hiçbir testan kilisesi vardır. Bu kilise on U· 
h~k~·a idi. Hatta Salime Akbcrin erkek, biç'bir zaman görmemişti. çUncU asırdan kalmadır. Son zaman
!\ Urndar olmasından hiç hoş- Adamlanna emretti: lıı.rda halkı almamıya başlıyan kili· 
d u~ değildi. Kendisile beraberce _ Siz burada .bekleyiniz. Ar- senin tamir ve tevsii için piskapos 
kagdan dağa, çölden çöle dola- kamdan gelmeyiniz. Peck ile papas Harry bir fikir bu-
..ı 11 ıbir Bedevi kahile reisi olşa Aı~b w l d .1 • lurlar. 
\liı.ha • l k O "' er agaç ar arasın an 1 erı- Müsamere, konser, para toplamak· 
•iln .memnun o aca tı. zaman ler4cen bagw ınvordu: 

'"lllar k t' · h kar•ı -'- la maksaUarına cnşemiyeceklerini 
ı.. ının uvve mı er " • G" .. .. b b v • ed .. !tık) d" 1_ b _,L - ozumun e egı, ner e· takdir ederler: ~u fikri bulurlar: c arı uşmana ı-.arşı eraıoer· 
c ~eniyebileceklcrdi. sin, <&es ver. Greenford'da bulunan altı yüz al· 

.,. ~ldber Şahın Salime kadar se• Salime bir çalılık arkasında lenin otuz hafta müddetle peynir ek· 

11 
ebıl~eği dünyada bir tek kadın saklanmıştı. Akber kendisini hiç mek yemesi rica edilir ve bu ailelerın 

b~t<lı. O da Çand Bibi adında bir zaman bulamazdı. Fakat gÜ· yemek bedelinden yapacakları la
Akbliint kraliçesi idi. Bu kadın neş genç kadını ele verdi. Gü- sarrufun kiliseye terki kararlaştırı· 
ıl· ere meydan okumu§, aarp mi,işlü elbisesi güneş ışığında pa· lır. 

b
an C~rni .. ti. Üzerine gÖnderdiği rıklryordu. Bu kararı \'Prirken halkın dini 
~~ ··~ h i ra ~n kumandanlara ve ordula- Akber: am yetine mUra.caat eylerler. 

l't "'llrşı zafer kazanmıştı. Niha- - Ruhumun güneşi, ıbana gel! Filhakika halk bu müracaatı ye-
Çc t Akıber, ordusunun baoına ge- Diye bağırdı. fakat Salime bir rinde bulur ve mutavaat eylerler. Fa-
butelr. bizzat sefere çıkmıya mec· keçi çcvikliğile kaç.mıya başladı. kat, aradan birkaç gUn geçtikten 

r olnı~tu. Eğer saray halkı bu manzarayı sonra bUtUn kadınlar itiraz etmlye 

lJ .. d' .L tt d kal rdı başlarlar. İtiraz Beslerine erkekler 

:'\khıtın hir mu'harebeden sonra gorsey ı nayre en ona ı . 
B. k AL•L Ş ht kar.mıya de iştirak eylerler. 

1 erin a~1-erı' Çand Bibinin ka- ır ız ıı=er a an r" c .ı ısA _ ..ı • d ş h d b k n Bu sırada hiç umulmadık bir hA-
"" '1\Jvarlarında bir gedilc açmıya cüret ccı.ıyor u, a a u ızı 
·•ıu 11 ff arkasında aşkını coşkunca dağı- dise vukubulur. Şehrin kaaapları, 
ka.ı a ak olmuşlardı. O ;l:aman d bakkallan. esnafı, elektrik ve su 

\lln lb d'k · 1 rarak koşuyor u ... ad u ege ı yerme at amış, S l · k 1 d F kumpanyaları hUkQmete müracaat 

Ilı. arnlarının teslı'm olmasına ma- Nihayet a imeyı ya a a 1
• • a-l d d ederek papasların ksrarmm kendile· 

0 ,..1° ınak için kendi vücudünü kat ka ın çırpınıy:odr · u: d B · rini mutazarrır eyledill'ini bildirirler. 
·•lir _ Hayır, hayır, ıyor u. enı o 

1:11 a siper ynpmı tı. Akber hü- .. · HUkQmet mUdahalc eder ve onlara 
tııitrı~ devama kıya.mamış, bekle• bir daha hi9bir zaman opemıye-
'l.cı. Ilı, Bu afet cgiQ.i kadının hiÇbir ceksin. 

hak verir. 
Neticede papaıı Peck ve Harris in· 

kisarı hayale uğrarlar \'e halkr iz'aç 

..... : __ o_·· _ıü_m_ü_nu_ .. n_1s_n_cı_Y_ııd_o_· n_ü_m_u_M_u_· n_a_se_b_e_ti_yı_e _ _,,'I {Cf El l rK 

Ziya Gökalp Şehrin 

ferine 
Seyrüse
Hürmet 

Z Yazan: B. FELEK 
İya Gökalp; Türk Tarihinde Yüksek Milliyetperver; M edeni dün:yada bir §ehrin 

İnkılapçı ve İlim Adamı Olarak Yerini Almıştir. merkezi~~~üh~ v~0~:):: 
ti hareketidir. Herkes onun 
sektedar olmamasına çalışır ve 
hcr~y onu tanzime kullanılır. 

[Be~'llelmllel bo!>yolojl ııah~ın
da da gittikçe fıu'.la aldka ,.e dik· 
kati eclbetmektedlr. ömrünü hU· 
yiik bir feragatle memleket dil· 
~Unceslne ,.e mem1eketln yük&el· 
met!llne vakfetmı, olan bu hUyük 
adamımrz.ı ölümüniın yıldönlimll 

Ye5ileslJe hatırlamak hepimize 
borçtur. Merhumun talebesinden 
B. Ferit AlplskenJerln bu ,·esile 
ile hazırladığı JllZJ)'l bu bakımdan 
memnuniyetle n~redJyoruz:] 
Mehmet Zıya, cedbecet ilim adam· 

!arından inen temiz bir aile muhitin· 
de doğdu. Tahsilini şarkın kadim 
bir ılim merkezi olan Diyarbakırda. 
yaptı. Farı::çayı, Arapçayı ve islAml 
11lmlerı çok iyi bır şekılde öğrenen 

Mehmet Zıya, muhitınl \ ' C muhitine 
yakın yerlerde konuşulan mevzii ve 
iptidai dıllere, mezheplere \'arıncıya 
kadar hUtUn içtimai varlıkları rea· 
llst bir snsyoloğ sıfatile inceledi. Zi· 
yn Bey bundan ~onra garbo döndü; 
Fransızcayı kendi kendine öğrendi. 

Abdülhamit devrinde Mehmet Zi· 
yayı ihtiliUci bir genç vaziyetinde 
görüyoruz. 

:Meşrutiyetin i!Anmdan sonra Selli· 
niğe gitti ve İttihat ve Terakki mu
hitinde o zaman ilmi kafa ile dUşU· 
nt"bilen mahdut adamlRrdan biri sı· 
!atile yer aldı. 

Ziya Bey derin vukufu ''e Umlle 
muhitine bUyUk bir hfirmet ve emni
yet telkin ediyordu. Orada kuvvetli 
ikna ve irşat kabiliyetiyle bir mUrşit 
ro!Unü ifaya başladı. Gözleri dehA 
ışıklarıyle parlıyan bu geniş kafalı, 
ağır hsrt"ketll insan en müşkül me
seleleri en kolay bir şekilde halledi
yordu. Tarihin pek eekl devirlerinde 
SelA.nlkten gelip geçen Llkilrg'leri ve 
Solon'ları hatrrlatıyordu. 

Ziya Gökalp bUyUk bır netts fera· 
gali içerisinde muntazam ve mUte· 
madl hir sAy ile çalıştı. TllrkUn heş 
bin senelik tarıhlni aydınlattı. Onun 
ma'şerl vicdanında, şuurunda ve ı;ıu· 

ur-altı hadiselerinde kaynaşan fikir· 
leri buldu. bunları milli prensipler 
halinde üade etti. Ziya GökaJp her 
mıllf'tln olduğu gibi Türkün de ken· 
di içinden doğan ve kendl!ılne has 
olan bir dini hayatı, bir ahlAkl ha
yatı, bir hukukt hayatı, bir zihni ha
yatı, hlr bedii hayatı, hlr 11lyası ha· 
yatı, bir iktısadt hayatı ve nihayet 
bir teknik hayatı olduğunu ııöyli· 

yordıı. Ona göre; Türkün hu seldz 
türlU hayatı onun milliyetini veya 
haramı teşkil eder. Milletlerde hars 
fertlerdekl ı:ahsiyet kadar ehemmi· 
yetıidir. Bir millete mensup fertleri 1 

tipleri itibariyle birbirinden ayıran 

~hsiyetlerdlr. Ayni medeniyete men 
sup milletleri de yekdiğerinden tefrik 
eden harslarıdır. Hars, bir milletin 
milliyeti ve bizzat kendisidir. 

Harsrr.ı kaybeden milletler, milli· 

Yazan: 
Ferid Alpiskender 

yellerini de kaybederler. Bu glbı mil· 
Jetler inhllAle ve ortadan kalkmağo. 
mahkQmdurlar. Bunun için her mil· 
Jet bir tara!tan kendi harsını tnkvi· 
ye ve muhafaza. etmelidir. Diğer ta· 
ra!tan da kendisinden bazı sahalarda 
daha Ustün olan bir milletin harsın-
dan istifade etmelidir. Yabancı bir 
harsı kendi harsımıza aşılamak ve 
bundan iyi bir netice almak istersek, 
her şeyden önce kendi harsımızın 

sıhhatini korumalıyız. Bir mılletin 

daha UstUn bir milletten almış ol· 
duğu hars, onun için bır medeniyet 
teşkil eder. 

SelO.niktcn itibaren iıımlnın sonuna 
Gökalp kelimesini ilfıve ed<'n Ziya 
Bey, bununla ruhunu ifade etmı.ş olu· 
yordu. O, muhtelif cins ve mezhep
teki insanların karmakarışık blr şe
kilde ihtllAtmdan hwl olmuş eski 
bir imparatorluğun içerisinden genç, 
taze ve mllll bir devlet çıkarmak is
tiyordu. Bu, MİLLI ve MODERN bir 
Türk Devleti olacaktı. 

Ziya Gökalp, btitün ÇRlımlarıııı '\'e 
ilmini buna hasretti. O. TUrk harsını 
koruyarak milletlmlzln Avrupalılaş· 

masına ve bir Avrupa devleti haline 
gelmesine taraftardır. O, fikirlerinin 
ilk merhalesi olarak Meşrutiyeti '\'e 
aon merhalesi olarak ta Cümhurlyeti 
gördü. MDll Kahraman Büyük Ata
türk onun için bir rüya olan mefkQ. 
releri tahakkuk ettirdi. Onun için, 
Atatürk, Ziya Gökalp'ın hayatta en 
çok 8evdiği ve yüksek tuttuğu tarlht 
şahsiyet olmuştur. 

Ziya Gökalp'ın milliyetçiliği ne bA· 
tıl ırk nazarıyelerlne ne de tecavıız 

ve istila. gayelerinP dayanıyordu. O, 
milletinin yill~seımesıııi: onıın hars 
ve medeniyet itibariyle ilerlemesin· 
de ve kuvvetlenmesinde buluyordu. 
Milli olduğu kadar b{ynelm!leldi. Mı! 
llyetçillğe ait bir yazısında şöyle dl· 

yor: 
cTurkçüluk kozmopolitlıklc itila! 

edemez. ı-~aknt, TllrkçülUklc bcyncl· 
mllelliyetçilik arasında, ltiltı.fa mlıni 

hiçbir zıddiyet yoktur. Her Türkçü 
ayni zamanda beynelmilclliyctçidlr. 
ÇünkU her ferdimiz milli Ye beyncl· 
mllel olarak iki içtimai hayat yaşa
mo.ktayız. Milli hayatımız. yalnız 

milli harsımızı yaşamaktır. Bcyne1· 
mılel hayatımız ise bir taraftan bey
nelmllel olan medeniyetten, diğer t R 

raftan her biri hususi ve orijınal lc.z
zetıerin bir mecmuası olan yüzlerce 
harslardan hısselerimizi almaktan i· 
barettlr. Tanzimattanberi resmen 
mensup olduğumuz medeniyete gelin 
ce bu da Garp medenlyPtıdir.> 

Bugün T!irkiyenln vatanını müda· 
fan hususunda gbsterdığl cesaret vt 
azim kadar bUtUn mllletıerle do t 
geçinmek ga);esi, bu fıklrde pek ıvı 

ifade bulmuştur. 
Ziya Gökalp; c:asrın hrdefı mıllı

yettir. Son mefkQre olarak g111ip \'c 
hAklm çıkacak yine millıyetçıliktlr> 
dedi. HAdiseler onu ıshat etmekl<'· 
dlr. Flnlanda harikası mılliyctçlll· 

ğin bir zaferidir. Şimali Avrupa Dev· 
Jetlerinin en yakın tehlikeler karşı· 
sında birleşmemeleıi ve ezilıp gitme· 
lerı ise Sosyalizm c!'reyanlarının ne· 
tıcesıdir. Harsını kaybeden I<"ransa
nın, harsını kuvvetlendirmiş olan Al· 
manya karşısında erimesi ~;ne bize 
Gökalp'ı hatırlatmaktadır. Düşmana 

karşı en bUyük silO.h. mllleUerin ye
nilemiyecek olan azim ve imanlan· 
dır. Bunun ise kaynağı harsıdır. Gö
kalp'ı da ho.tırhyarnk harsımızı veya 
yeni tAblrlerle Milli kültUrilmUzU, 
mllll imanımızı kU\"\'etli tutmalı, 

Milll Şefin arkruıı sıra bir tek kUUc 
halinde yürllmeliyiz. 

Nişan Merasimi 
Karablik demir fabrikası inşa.iye 

nıühendlsi genç ve yükBek mUhcndıs
lerimizden HulQsi Dölen ile avukat 
Muharrem Naıl Akdoğ'un kızı Nu
ranın nişanlanma merasimi dün ge
ce Harbiye ordu evinde tarafeynin 
da\'eUileri ve gUzlde bir kalabalık 

huzurunda icra edilmiştir. ÇıfUerc 

saadet diler, ebeveynini tebrik ederiz. 

Orada, 2 bUyUk Yıldız: 

81 L V 1 A S l D • B T ye B 111 B 'I P O N D A'mn 
Emsalsiz bir surette yarattıkları (TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Günahsız Katiller 
lilmini seyredt'cek, tatlı ve heyecanlı mUste8na dakikalar ya.şıyacaksı 
Husu91 iltve: RUDOLF VALANTİNO'nun hayatı. ôlUmU ve cenaze 

••••••••••- merasimi 

L<>ndrnda her akşam muhte
lif yerlerde irili ufaklı bir süni 
yangın çıkıyor, birçıok bina yı
kılıyor ve 'bir hayli CK:lam ölü
r<>r: .yaralanıyor. B~a mukabil 
Ingılızler Londra gibı dünyanın 
en büyük şehrinde seyrüseferin 
sekteye uğrama<lığını öviinerek 
dünyaya ilan ediyorlar. 

4.eç.cn akşam Londra radyo· 
su herşeye rağmen şehirde dört 
bin otobüsün halkı muntazaman 
taşıdığını söylüyordu. Bu rad
yoların ilk işi, yangın, infilak. 
inhidam vakalarında ıhcmen 
seyrüseferin ve uımumi nakliya
tın temin edildiğini ilan etmek 
oluyor. 

Umumi hizmet otoriteleri de 
herşeyden evvel !huna bakıyor
lar. Bu endişe, şehrin seyrüse· 
ferine karşı bu alaka maalesef 
bizde teessüs etmiş değildir. 

Bir tramvay, bir otomobile 
çarpar veya bir adama çar
par. Adli dlaili toplamak 
i_çin hemen tramvayı durduru
yor, saatlerce seyrüseferi tatil 
ediyorlar. A~es ve yanlış §ey. 
Bir nıanga izci bir yerden, bir 
yere gidiyor. Bu yüzden tram
vay, otobüs, otomobil katarları 
manganın temposuna uymı)'a 

ve yolunu onun ayağile takibe 
mecbur kalıyor. 

Dün, saat bir buçukta Pan· 
galttda ibir yangın olmuş. L ç 
buçukta Maçkadan Taksime gi
den otobüs ve oto~obillere yol 
vermeyip geri çeviriyorlardı. 
• Merak ve tahkik ettim. Pan· 
galtıda l>ir ev ve jki dükkan 
yanmış. Su almak için caddeye 
hortum döşemişler, onun ıçın 
seyrüsefer tatile uğramış. Anin 
marn bu yasağı. Biz 'böyle ikı 
küçük dükkan yanıyor dıye 
şehrin yanında muvazisi de ol· 
mıynn bir ana caddesini iki üç 
saat bağlarsak neye varır halı
miz. 

A vrupada ıdiye mis<ıl getir
mekten utanıyorum. Hemen 
Balkanlarda böyle ibirşey olun· 
ca hortumların üzerine tahtadan 
sıpalar korlar. Arabalar oradan 
geçer. 

Başka yerlerde tra,mva) lar 
için de bu kahil eşikler vardır. 

Her itfaiye grupuna nıhayet 
otuz kırk liraya patlıyacak böy· 
le ufak bir alet.i kullanmamak 
için şehrin °&eyrüseferi tatil edı 
lir mi~ 

~a~an kendisine vannıyacağını, Akber Şahın cevabı güzel kızı 
cdt di.i~ekten ise ölümü tercih çılgınlar gibi öpmek oldu. A~b~r 

Cceğini ibiliyordu. Şahın sarayında hiQhir kız. ?ı~bır ve içtimaı nizamlara aykırı hareket ============================================= 
eyledlklerindcn dolayı mahalll sulh 

Vatanda§ın işine gücüne git
mesine, hastasına, sağına deva 
ve .gıda aramasına ve nihayet 
seyrüseferine biraz daha kıymet 
versek iyi olacak. le ~arp ettiği diğer Hint kraliçe- zaman bu şekilde öpülmemıştı. 

tii~ı arasında da teelim olan gö· Şah, kızın uzun saçlarına sa-
Bib~etnİ§ti. Fakat bu zavallı Çand rılmak istedi. Salime: . 
'rnk'?'e harp meydanında ölmek - Hayır, bayır, olmaz, dıye 
"a anı verilmemişti. Harbe de- çırpındı. . . 
b· ll'ldan !korkan bazı adamları, Ak1ber ıtaat eLmedı. Kızın saç· 
r..ıt Rcec humısi dairesini basarak )arını kendi boynuna doladı. Son· 
endisini kahbece öldürmüşlerdi. ra Allaha şöylece hamdet·ti: 

mahkemesine tevdi edilirler ve para 
toplryalım derken kendilerinden onar 
İngiliz lirası ceza alınır. 

BULMACA 
.ııı A~cr, ölen kraliçeyi hiç gör· - Yarabbim, eana hamoelede· 
l')l ~lfti: Yalnız at üstünde çık· rim ki hakiki aşkın pİTİ saray de-
1,11 bir resmini görmüş ve kah-ı ğil, vahıi bir orman olduğunu 
I)} tnıı.nJığının efsanelerini duy- bana unutturmadın. l ı-..ı--+-....,. 
k~ru. Muvakkat surette birçok Anı<:ber, Salime ile ormanda, bu > 
le ar St"Vmesine, birçoklarile ev· suretle çiçekten ibaret lbir yatak ., 
'.f:rneıine rağmen bütün ömrün- üzerin<le bütün bir gece geçirdi. 5 
'atı Yalnız iki kız hakkında aşk Bunun sonunda barışmışlardı. Sa- , 
bi ~abı duymuştu ki !bunlardan lime, Şahın Şeyh Babaya ve Gı· 

rı. Çand Bibi, diğeri Salime idi. yas beyle kızına yaptığı haksızlı· 1 

c\ıj<\kberin etrafa saldırdığı göz- ğı ister istemez affctmiıtti. r l--L....1#-..+-I 
~sıra haber getiriyorlardı: (Arkası yann) : ._...,._-+-_.__. ........ 

ŞEHİR TİYATROSU TEMSiLLERİ 
'l'ePcbaşı '.l'i.) atrosunda ı•ran&ız Tiyat rosuntla 

ıs. DRAM KISMI KOMEDi KISMI 
llgUn g\lndUz 15,30 da ve Ilııgün gtindilz l~,30 da ve 

BU AKŞAM BU AKŞAM 
Saat 20,30 da Saat 20,SO da 

O T E L L O D A O 1 

'l'Urk Milleti bUyUk Atasmm sesini işitmek Mlllt Şefile büyük
ler 

tn~ ve ordusuna saygısını ve gUveninl göstermek için tekrar coştu. 

ÇANAKKALE GEÇiLMEZ 
Filmi: Bütün İstanbul halkını 

l' AKSiM Sinemasına topladı 
tıu da 'ttıanı kendine dost eden, Türk ordusunun ve onun büyük kuınan-

l'lla.rının b11şta.n aşağı kahramanlık destanı olaıı Türk inkılO.bındakı 
lllflıta ve izlerini gösteren 'l'ürkçe şarkılı ve sözlU olan bu filmi 

'l'&KSİM SİNEMASINDA 
Bılhruısa Cümhuriyet Bayramında görünüz. 

tıı Oyun saatleri: 1 - 2.so - 4,SO • 6,30 - 9 da 
fiJ ~.\T: Grup halinde gelmek isteyen ınektepl!:erle halkın bu hissi 
ta illi görcbılmck ıçın Cümhurlyet Ba~Tamı münasebclile Pazar, Pa· 
ıa~~esı. Salı ve Çarşamba günleri öğleden C\'VCI 9 ve ıı de ikl tenzi
~u rnaunc yapıl ·caktır. 
a .. tnatinelerdl' her yer 15 kuruştur. 

' tilın nyni umanda Ankarada Halk sineması:-ıda muvaffakıyetle 
8östcrUrr.ektcdır. Pek yakında chmir Tayyare. sinemasında. 

,, 
Soldan Sağa, Yukarıdan A9a&'ıya: 
1 - Almanya ve 1talyanm ittifa

kına verilen isim • Sevdalı 2 - Ver
me - Askerin toplandığı y~rler 3 -
İşi b~kasına devir - Kemiğin için
deki • - Bayağı 5 - Yakı,tırmak 
6 - Bizi aydmlıı.tır 7 - Fransızca. 
anlaşma • Ha.ataya verilen 8 - Kim
yevi madde - Gazete 9 - Kelimenin 
sonuna konunca beraber demek o
lur - Bekt:6filerin prkıları 10 -
Birden sonraki sayı • İnce değil 
11 - Bir nevi toprak - Sonuna K ge
lirse Almanyaya yem olan bir mll
let olur. 
DONKt)' BlJLMACA1''1N HALLI 
Soldan Sofa, Yukarıdan Aşağıya: 
l - Yunanistan 2 - Unur - Ulaş 

3 - Nuri - Tarama 4 - Arı - Ta
va - Em 5 - Tam - El 6 - İstan
bul - İl 7 - Av - Ur 8 - Tura • Gal 
9 - Ala - Gf'Ce 10 - NAıneli - Acul 
11 - Şam - Lllleli 

RAŞtT RIZA TİYA'IROSU 
HALİDE PIŞK~ BERABER 

28 B. te~ Pazarteei \'e 29 Salı 
gUnU akşamı 

Beyoğlu HALK S~masında 
cAFACAN» 
Vodvil {~) perde 

DİKKAT! ... Yeni MUdilriyet eline G'eçen 

AZAK 
Sl~'E;\-IASI 

YARIN Matinelerden 
itibaren 

Büyük Bayram için... Büyük 
program hazırladı... Hiçbir 
sinemanın yapamıyacağı bU
yUk fedakarlıklar yaparak 
ve Beyoğlu sinemalarından ev
vel Türkiyede ilk defa olarak 

DÜŞMAN ELİNDE ESİR 
Tt)RKÇE ~ÖZLÜ Bt)yt)K FİLM 

Baş Rollerde: D O U G L A S f'A 1 R B A "!'> K S Jr. - L E S L İ E H O W A R D 
914·918 umumi harbin iç yüzü ... Aşk ve lhtıra.sın kurbanları... Cephe gerisinde Alman İngiliz casusluğu 

Ayrıca: 11Ave olarak: U Ç t' R U I, A N M A D E N 
••••••••a••GEORGE OBRlE:'<'nin gorUlmemiş Itahramanlık filmi ••••••••••• 

Halkımızın en çok sevdiği • En çok alkışladı~ı artistler ... 

HAZIM - VASFİ - CAHIDE 
Sait - Perihan - Necdet - Karakaş - Refik - Elefteriya - Kadri 

Yeni bır kahkaha tutanı • Türk filminde - Sizi hayretler içerisbıde bıraltar.aklardır. 

AKASYA PALAS 
Yazan: MAHMUT YESARİ 

İzdihamm önUne geçmek ve halkımızın lı!tirahatlnl temhı etmek için 

Bugün iPEK ve SARAY Sinemalarında Birden 
Şark ec!eblyatının Romeo ve Jillyetı şark filmcıllğinin şaheseri 

LEYLA İLE MECNUN 
Mecnunun şarkılannı söyliyen 

M 
NUR 

Ü N 
E 

i R 
D D i NI 

BUtUn şarkılar ''e musiki 
USTAD SADETTlX KAl'XAK 

LeylAnın şarkılarını söytiyen 

MÜZEYYEN SENAR 
DİKKAT: Filmin fevkalAde uzunluğu yUzUnden searu;lar bugün saat 10 • 12 • 2 • 4,15 - 6,30 ve 9 da 

ma••••••••Bugihi he:- ilıi sineın~c!a saat ıo ~ tenzllMlı matine vardır. 

Halk bu yüzden yok bizar. 
içindeyiz de görüyoruz. 

B•glDkl Prosram 
9 Program, 9,03 Hafı! program, 

9,:t5 Ajans haberleri, 9,30 Proğranun 
devamı, 9,50 Ev kadını - Yemek lls· 
tesi. 

12,30 Program, 12,83 Muhtelif şar
kılar, 12,50 Ajans haberleri, 18Jl5 
Muhtelif şarkılar, 13,25 Radyo sa:•m 
orkestrası. 

18 Program, lS,03 Rtıdyo caz or
kestrası, 18,50 Muhtelif şarkılar, 

19,30 Ajans ho.berlerl, 10,45 Fasıl he· 
yeti, 20,15 Çardaş Filrstin operasın
dan parçalcı.r (Pl.), 20,45 Muhtelır 

şarkılar, 21,15 Konuşma, 21,30 Türk 
mUzlk birliği korosu, 22,10 seçilmıs 
tangolar (Pi.), 22,30 Ajans haberle
ri, 22ı50 cazbant (Pl.), 23,30 Kapan~ 

TEŞEKKÜR 
cerrnhpaşa hastahanesi dahıllye 

mtıtehaSsısı doktor Besim Ruşen Ka
natlının cenaze merasimine iştirak 

ve mektup ve telgraf göndermek su
reti ile a.crlarmuzı teselliye çal~an 
kıymetli arkadaş ve dostlanmıza ay
rı ayrı teşclckQrc tet'.ft!Jttrlerimiz mAni 
olduğundan gazetenizin ta,·assutunu 
dıleriz. 

E'}I: Ha~dar Molla kızı Vedia 
Kanatlı. Kard~lert: Şükrü 

Kanatlı, UAmlt Kanatlı, .Meli
ha Kara.yel, Seniye l~ı:k.. 

TEŞEKKÜR 
Kıymetli ya\TUmuz D. D. Yolları 

Msılat dairesi müfettişi İsmet Yıl
mazer'in ölllmUnden dolayı büyük a
cımıza. iştv&.k cd<'n akraba ve değer· 
u dostlarımıza karşı şükran du~gu· 
larımIZI bey na. gazetenizin tavassu· 
tunu dileriz. 

•rarafcynln :ı:.lesı n!Lnuna 
&bası K~'ln babası 

~'-<..-vet 'l"tlmazer Maksut Çh! 



4 ~--------------------------------------------------~~--~v ATAN------~--~--~~--~------~------~~---------------- ~7 - 10 • 940-----

inoiliz Tayyareleri 
Al manyaya 

A k ı n Y a p_t ı I a r 

Şeker Çuvallan 35 Kuruştan 
90 Kuruşa Çıkanldı 

Uzun Menzilli Toplar 
Bir Alman Gemi 

Kafilesine Ateş Actı 
' Deniz Üsleri, 

Tayyare l'vlegdanları, 
Depol.ar Bonıbalandı 

Çuval Fiyatlarının Attırılması Şekere 
Zam Yapılmasını İcabettirmiyecek 

Aln~an Topları da 
Bir lngiliz Kafilesini 

Topa Tutlu/ar Londrn, 26 (A.A.) - Sıtlö
nı} ellar membalardan hıtber alın
dıgına göre, dün gece Jngiliz 
bombardıman tayyareleri, muh
tdıf hedefler meyanında, şimali 
H.: merkezi Almırnyada bulunan 
dcnız uslerini, petrol depo ve 
fabrıkalarını, i~al altında bulu
nan arazideki tayyare meydan· 
laıını ve Man§ 3<1hilinde bulunan 
batar} a menılerini bombardı

Ankara, 26 (Telefonla) - ı 1 lcnı.iL sevkedilmemiıı 
Şeker fabrikalarının toL şeker Sô• toz şeker sipari~ lerini:1 
tışlarında çuval bedeli oldrak hiiknır tabi tutulacıtgı 

bütün 
de bu 
bildıril-

şımdiye kadar tahsıl e~mekte ol- mektedir. 
dukları 35 kuruş yerine yün çu· 
vallar için 90 kuruş, pamuk çu· 
vallar için 60 kuru,; fatural.Ha 
ilave ve tahsil edileceği haber 

Loııdra, 26 (A.A.) - Dün 
oğledeıı sonns, Kent kontluğu 
şahillı-rındc bulunan uzun men· 
zilli lngiliz topları Pa:ı de Ca
lais'dcn seçmekte olan küçük bir 
Alman semi nakliye kafilesı iıze· 
rinr ates aç.mıstır. Bir duman ta
bıtkası gemilere isabet vakı olup 
olmddığını cormiyc mani olmuş
tur. 

man etmişlerdır. 
Londra, 26 (A.A.) - l lava 

nezaret inin tebliği: 

alınmıstır. 
Bosalan çuvcıllıtr müşteri le ıa· 

fından hıç'bir i e kullanılıncıdan 
hemen 15<ıtı'I yıtpan fabrikaya 
ııtdl' edıldiği takdırde fa.brik<1laı 
çuvalları ııyni bedelle kabul ve 
r>cırasını nııit>-tcrİ.} c ödeyeceklerCumayı cumartesiye bağlıyan 

dun gece, lnı;ılıf hava kuvvetle
rının yaptığı harekatta esas hc
ddleri, Alman limanlarındaki r 
doklar ve elektrik santralları leş· c o • y ET 

dir. 

kıl eylemiştir. 1 M H U R 1 
Kiel'dc elektrik santralına dar- • 

bder ındirilmi§ ve deniz inşaat B a y r a m 1 
tcLgahlarında yangınlar çıkanl-
mıstır. 

ııanıburgda Neuhof elektrik Hazırlıkları Bı'ffı' 
santralı şiddetli surette bombar-
dıman edilmiştir. Doklardaki bi
nalar arasında yangınlar çıkmış
tır. Burcıda hava dafi bataryald· 
rına da hücum edil)niştir. 

Bremen ve Cukshavcnde de 
doklar arasında yangınlar çık
mı,; ve Amsterdam, I lclder ve 
Ostcnd hmanlarında ticaret gc· 
nıilerine taarruz edilmiı?tir. 

l lamburg, l lanovre ve Reis
holde petrol hedeflerine ve mÜ· 
teaddit endüstri hedeflerine harp 
malzemesi fabrikalarına hücum· 
lar yapılmı,;tır. Griz-nez lbumun· 
da toplar bombardıman edilmiş 
ve diğer bombardıman filoları, 
dusman İ$ali altındaki arazide 
bırçok tayyare meydanldrına h~ 
cum etmi§tİr. Sahil müdafaası 
St'rvisine mehsup tayyareler, An· 
vers limanında bulunan vapur
l;ua muvaffakıyetli hücumlar yap
nll!ltır. Bütün bu harekattan, yal
nız bir tayyaremiz geri dönme· 
miştir. 

Hür Fransızlar 
Karargahının 

Tebliği 
Hür Fransızlar umumi lı.:ararg&bı

nın neırettiği tebliğ 
Londra, 26 (A.A.) - Reu

ter: 
l lür Fransızların şefi general 

de Gol"ün umumi karargahı ta· 
rafından neşredilen resmi beya
natta şöyle denilmektedir: 

4:Hitler, Viohy hükümetine 
Fransanın ve Fransız impara· 

torluğunun bazı kısımlarının kati 
surette terkedilmesini> ve hava 
\ e deniz üsleri verilmesini ta· 
zammun eden sözde bir sulh 
muahedesini zorla kabul ettir
mek arzusundadır. Hitlerin doğ
duğu toprağın parçalanmasını ve 
tahakküm altına girmesini arzusu 
ılc kabul edecek bir tek Fransız 
bulacağına inanamıyoruz. 

«Fransız hür kuvvetleri, Fran• 
sa adına şu cıheti beyan eder ki: 

Ankara Otellerinde 
Yer K alnı adı 

Ankara. :!6 (Telefonla) - An
karatlakl (;limhuri~ı-t ha~ rıımı 

hazırlıkları tamıunf:n hitmi<:tlr. 
Bugun sardun lı;eri giren trr.ıı 

ı.ıon izci kıı.fllcı.ini de setirıniş bu· 
lunmaktııdır. 

Ankara her laraftırn ı:clcnl .. rle 
dolmuş. oullerdc )atacak ler il.al
mamıştır. 

Bu hüyUk ha.\ raıııunnı takip et
mek Uzere t:rlhlınlcrde 'e balolar
tla hulunnıak M:ln )alnız mathuat 
umum müdurliığiine 80 ec.·netıi mu
harrir müracaat etnıi~tir. 

Sovyetler, Çine 
Yardıma Devam 

Edecekler 
(Ba~ı birlm:id19) 

Vaşıngtonun salA.hıyettar mahfille
ı·inde zannedildığıne gorc Moskova 
hükümetf Rusyanın Çine l'ardıma de
vam cdcclğnl Vaşingtona bildırmlş

Ur. 

Diğer cihetten Bmnanya yolu açıl· 
dıktan sonra Çinlilerin tekrar taar
ruza geçtikleri ve Amerll<anın Çan
Kay-Şek'e yeniden yardım edeceğini 
vadettiği kaydedilmektedir. Bundan 
da Çan·Kay-Şek'in Japonya ile sulh 
müzakerelerine girişnıel< niyetinde 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

Diğer cihetten Filipln adalarının 

müdafaa tertibatının mütemadiyen 
takviye edılmesı Amerikanın büyük 
Okyanusta statüko'nun muhafazası-
111 istediğini sarahaten göstermekte
dir. 

Yeni Japon sefiri Molotofu 

ziyaret etti 
Moskova, 26 (A.A.) - Yeni Japon 

sefiri tuğgeneral Patekava, Ktenı -
linde Moloto!'u ziyaret etmiştir. Söy
lendiğine gcire bu ziyaret, reis Kale
nln' e itimat mektubunu taltdlın et· 
meden evvel, ~lolotor ile tanışmak 

arzumına müstenittir. 

Hür Fransız kuvvetleri Fransanın 
ve Fransız müstemleke arazisinin 
herhangi bir parçalanmasını ke
enlemy_ekün addeder. 

«Fransa ile ebedi düşmanı Japonlar, Sovyetlerle anlaşmıya 
arasında doğrudan doğruya veya 
bilvasıta her türlü iştiraki bir hi- çalıııyor 
yanf't telakki eyler. Düşmanın SovyeUer Birliği, ,yeni vücude S'e-
F ransaya zorla tahmil edeceği ı tirllcn Tuna komisyonu masasında 
ciddi şartları her ne olursa olsun yer almıştır. Bu yeni komisyonda bil 
müttefikler yanında mücadeleye tiln sahil devletlerin delegeleri var, 
devam azmini ilan eder.» yalnız vaktllc komisyonun mUhlm fi. 

-o- zasından olan tı,gilterc ve Fransanm 

Havacılarımız Zafer dcie;;eıerı yoktur. 
Söylendiğine göre, .Moskovada Ja-

AbideSİ00 Çelenk Koydu ponlar, Çan-Kay-Şck'e yardımı kes-
Ankara, 26 ı A.A.) - lnönü kam- mek ve belki de Sovyetıeri Bc.rlın • 

pını bitirerek Ankaraya dönınliş olan 
Tılrk Ha\a Kurumu lıava gedikli 
hazırlama yuvası talebeleri bugün 
nıualllmlerlyle birlıl<le önlerinde ban
do oldu~ halde Ulus meydanına ı;-1· 

dcrck zafer anıtma bir çelenk koy
mu"'lardır. 

Genç havacılarımız yollarda ve anı
ta çelenk koyuşları esnasında halk 
tarafından alkışlanmışlardır. 

--o 

Romanyada 1940 Sınıfı 
Silah Altına Çağrılıyor 
Bllkrcıı, 26 (A-A.) - Stcfani AJan 

ınd:ın: 

Rumrn ordıısu crkfrnıharhlycslnce 

nl'şredllen bir tcbllğdc ı94n sınıfının 
gl'lccek sonleşrının 20 sınde sllılh al

ça~ıı ılacağı h!Jdirllmcktcdır. 

Hangı sınıfa mensup olursa olsunlar 
bu da\etle alakr.dıır olan yahudıler, 
ı ılkkAnunda sadece kontrola tabi 
tutulduktan sonra bılfrn:ilddct mezun 
ıddedılecl'klerdır. ÇUnlcU yahudıler 

muvazzaf askeri hızmettcn istisna e
ditftllflcrdJr. 

Roma • Tokyo nııhverı ile birlikte 
daha fazla serglizeştçl bir siyasete 
slirilklcmek için. Sovyetıer Bırliğl ile 
bir anlaşma yapnuya gayret etmek· 

tedır. 

T&BVill 

27 ilkteşrin 1940 
PAZAR 

nı,: rnto - Al·: ıo - Gl :ı.·: 3ot 
RU.'\lf: 1856 - 1 indte.~rin: 14 

HİC RI: 13C>tl - Ramazan : :!5 
VAJUT VA~ATI EZA.Nl 

-
GÜN1'~Ş: r.,21 1,09 
öCLE : 115 6.41 
1K1ND1 : 14 o3 0,39 
AKŞAM: 17,11 12.00 
YATSI : 18 17 1,32 
İMSAK : 4,15 ll,30 

Bu çuvcıllıtr 

mn tesbıt ettiğı fiyatın çok Üs· 
tünde pıycısada satıldıklarından 

ve şı-ker şirketi çuvalları kendi 
satış fiyatı üzerinden ayn<"n ı;rJi 

almayı da kabul ettiğinden do
layı çuval fiyatlarına yapıldn bıı 

zammın §eker fiyathı.rına hiçbir 
suretle ilave edilnıenıesi l~zıın· 

gelmektedir. 

Fransa Mihverle . 
iş Birliğine 
Karar Verdi 

(Bqı hlrindde> 
l".dr.crk muhtemel bir ıhtilllf mest'le
sınde cııdışe ıçlnrlc bulunduğunu 

1'"ransaya bıldırmıştır. 

Amerıks hükünıetı. Vıchy hukiim" 
tinden vazıyetuı son ınkı~fları hak
kında mı1nıktlıı oJdıığu kadar slirat
ıe V.ı.şıngton'a mııliınıııt snııdcrllnıc· 

sırıi talep dmiştiı· 
Fransız Nuırlar Meclisi 

Petainin beyanatmı tasvip etti 
Vıclıy, 26 (A.A.) - HaHrn bildırl · 

yor: 
Nazırlar heyeti huı;Un saat 17 de 

toplanmıştır. Mareşal Pctaın ve B. 
La.va! Şansolyo HıUer ıle Yon Rıb
bcntrop huzurile yaptıkları ı;orüşmc 
hakkında izahat \"crmlşlerdır. Nazır 
lnr heyeti Mareşal Petain ve LavaUn 
beyanatını müttcfıkan UtS\•ip etmiş
tir. 

Hitlerin Şartlan 
Londra, 26 t A.A.) - Reuter: Lon-

dra son Alman • Fransız - .spanyol 
ve İtalyan' korıfcranı;le.rındaıı doğa
bilecek siyasi ve stratejik Jıurp vazi
yeti ile nlakndar olıııımaktadır As
keri mahfillerin dllşilııcesınc ;ore. 
1nı;iltereyi istiladan vaz geçmiye nıec 
bur edilen H!Ucr, başka bir strateji 
aramaktadır. Harbin önUmUzdeki saf 
hası belki de da.ha gent.ş bir sahaya 
yayılacaktır. Bazılarının dediklerine 
gore, HıUerln şartları arasında şun
lar vardır: 

1 - ltalyadan: Şimali Afrika mu
harebesinde karadan ve denizden 
daha tam bir iş birliği. 

2 -tspanyadllll: Cebelitarık'.a do~
ru açrk bir yol. 

3 - Fransadan: Aı.denlzde ve At
lantikte ilsler. 

Hitlerin stratejisinin şekil ne olur
sa olsun o da hedefe varmak için 
bliyük insan kütleler! kullanmak 
mecburiyetindedir. Şimdiye kadar 
Hitlcrin muvaffakıyetleri hticum ara 
balarına ve pll<e bombardıman tay
yarelerine istinat edıyordu. Şimdi 

Alman piyade kuvvetlerine ihtiyacı 

olacağı \ e bu kıtaları beslemek ve 
idame etmek meselesi karşısında ka
lacaktır. İş kolay olmıyacaktır. 

Amerika maliımat almakta 
ısrar ediyor 

:N'cvyork, 26 {A.A.) - Nevyork 
Times'iıı VaŞington muhabıri bıldiri

yor: 
I<'ransanm Vaşıngtoıı büyük elçisi 

Henrl Haye, hıırlcıye mti .. te.şarı Sum
ncr \\'elle~fi ziyaret edcrel•, Fraıısa 

hfı.disclerl hakkında gelen birbırine 

zıt haberler karşı ında Amerika Bır
leşlk devletleri hükümetınin ihtlyat
kAr bir hattı hareket takip eylemesi 
hususunda ısrar etmiştir. 

Haye, bizzat kendisinin de bu ha
diseler hakkında hiçbir resmi mal{ı 

mat sahıbi olmadığım bildirmiştir. 

Vaşlngtonda harldyc memurlan, 
Amerıka Blrleşlk Devletlerinin Vi
chy bUyUk elçiliğinin, Hltler - T'etain 
konferansı hakkıııda hiçbir mah'.lmat 
alamadığını söylemektedirler. ÇUn

Ak~dilll guncş batarken ağır 
1 ngilız ll)pla rı r aaliyete geçmiş· 
tir. U.ı:uıı menzilli Alman topları 
da, i a-gl dltında bulunan Frcın· 
sız sahillerine kdn;ı en şiddetli 
akınla.rındaıı birıııi ydpınakta 
olan lngiliz lıava ku\ vetleı inin 
mUhdfazası altında geçmekte 
olaı:ı bir Jngıliz nakliye gemi ka
fılesi üzerine dtcş açını lardır. 

Bir saatten fazla İngiliz hava 
kuvvetleri Fransız sahillerine 
Calais'dcn Boulogne'a kadar 
bombardıman ederek, lngiliz gc· 
mi kıtfilesinin seyrini muhafaLa 
cbmişlerdir. 

Askeri Vaziyet 
(Batı 1 incide) 

rlaf'ıtmı.) a Hl bir rltll'n ıw mıu·a-
dl'!IP .. inl guçlPı:llrınl~e raho;mak 
ı;lhi nıak .. atları takır ı-dcn bu 
tauılaki hucııınların maddı \O 

mune\I trJ>lrlr.rl de az ole.caktır. 
A.' ın 25 lndıı giinıhır. hııcomıı J:O· 
n,., normal gıınduı; tübiyeı;ino go· 
re 'e kU\" ı-tll olanık ekııeri i &\" 

tanarclrrinden mürt'kkep 20:100 
tayyarcli miıtcaddit gruplarla ya
pılmıt;ı \r, hlttahl ha\s çarrı~mala
rı ı:oıi;ıtlmıı: \e ta3~are zayiatı da 
nisbeten artnuı:tır. 

26 Mndaki gilndıır; hııcumları da 
25 inde olduğu ı;ihi 3 apılm111. fa.
kat ln"il iı: a\ crları tarafından on· 
lenmiı:tir. Tıı~.rare Lll)latı da bir 
A"iin enelkl kadar dı>ğlltlir. 

:!t/:!5 gtte hıiı•umu nh.heten 
ıu dernnı etmiş 'e 21>/:?6 ı;ooC5l 

hiieumları Londra eh ıınnda ~ok 
:ı ıikı..ekten ~apılmış olmakla bera
ber hu ı:-cce lskoı;Ja ~rk tınhllle

rindeJd la)Jare me)'danların~ hü
<'Uın e<lilınesl bir hu u i.}f't \"e ~e
nillk anetnıektcdir. 

tngllizlcrin ı:tındi~e kadar gos
ternıi':' olılııkları mU\tı.ffakıyet -
terden birisi de ta)":)'are me;ydanla
rını çok ınahirane bir urette giz
il~ ebUmclerldir. 

:!1/25 ı-ocetıl İngiliz ha\'a hücum· 
tıırı \asi hlr saha•lakl bln;ok he
deflere kar':t yapıhnıı: 'e Bcrlin 
hlr gecede üc; defa hii~·uma uğra
mı~tır. Şimal denizi limanları 'c 
petrol tll. .. flJchanelcri hedefler a
rasındadır. 

25/!!6 gecesi Kici, Hamhıırg gi
bi Alman limanlarının hilhas!la e
lektrik "antrallarının Felemenk 
'e Mımş limanlarındaki ı:-eınilere 
petrol tasfi3'ehanelerlnc, tay.}are 
meydanlanna te\dl edilmi~tlr. '.."6 
<>abahı da Manş limanlarına hii -
<'Um Nlilmioıtir. tngllir ha\ a hü
<'umlarında dc\antlr \e ınah .. us bir 
inkio:af bellrmf'ktcdlr. 
AFRİKA ('EPllE~tsın;: Ge-

rek :\fro•ır 'e ı::erek l"udan hudut-
larında ileri ıntifre.ı:eler araı.ında-

ki ı;ı-.rrı':nııılıır ı.ıkl~ınakta ,,.~ ha
' a faaliJe11erl ek"'eri 1 ta.' ,\are 
meydanlarına miıteu~<·t•lh olmak 
lhcre ı:;eni,lemcktedir. 

Memur ve işcilerin 
' 

Gecim Seviyesi 
' An keti Tamamlandı 

kü, Lava!, bu hususta mutlak bir sU- Ankara, 26 (Telefonla) _ 
kllt nıuhafaza etmektedir. Hattıl ha· Bundan iki sene evvel Ticaret 
riciye Nezaretine dahi malUmal ver- Vekaleti Konjonktür dairesi İs· 
mcıniştlr. tanbul ve Ankara şehirlerinde 

Sumnıır W'clles, doğru malıimat al amele ve memur sınıfının geçim 
rnak hususunda B. Haye neulinde en seviyesını tcsbit etmek üzere 
dir:cll bUyük bır arzu göstem1lştlr. Türkiyedc ilk defa olarak bir 
Bunun üzerine, l<~ransız hUyük elçisi, anket yaprnıya başlamı~ı. 
mufassal malümat elde ~tmelc Uze- 70 işçi ve 100 memur ailesi 
re derhal Vlchy ile temasa geçmiş- üzerinde yapılan bu etüdlcr ta-
Ur. mamen bitmiş bulunmaktadır. 
Vaşln~ton, 26 (A .A.ı - Hark'iye Neticeleri bayram ertesi ilan 

Nazın B. Hull, B. Rooscveltin, l<~ran edilecek olan bu anket, küçük 
sa ile Almanya arasında yapılmakta memur ve i~ilerimizin geçimle· 
olan müzak,.rclr.r \'e bunların Amerl- rinin beynelmilel seviyeye ne kd· 
ka :Sırlcşlk o~vletlerl menfaatlerı li- dar uygun olduğunu bildirmek 
zerin.- tesirleri hakkında Vraıısız hü· k 
kOmelınc hlrkaç ,::ün l'\"Vel Bır 

muhtıra gondcrmlş olduğunu bıı;;lin 

blldırmıştir. 

runıunıı 'erinir) tledlkl~ri 7.anıaı 

hiç tcreddut edebilir ml~iz '! Gok-
Jerin korunmasına tercih edt'hil 

ceğlnıh: hlçhir nı~IP \ar mıılır? 
hl~ tereddüt edebilir mlyl~ t ı;ok-

bakımından çok dik ate değeı 
bir mahiyet arzl"!tmektedir. -----o 

Başvekil lktısadi 
Vaziyeti Tetkik Etti 

Ankara, 2 6 (Telefon lct) 
Başvekil bugün İktısat V ckaleti· 
ne giderek Hüsnü Çakırla uzun 
müddc.-t görüşmÜ!I ve iktısadi va· 
ziyet hakkın~a Geni§ malumat 
al~ıştır. 

Almanlar 
Her Kapıyı 
Yokluyorlar 

(Bal)ı birincide) 

bir hulyayd kdpılınıya imkan ver· 
miyor. Fransanın harbe filen gi· 
rip girmemesi ikinci derecede bir 
mcseled ir. Alman saflarında gÖ· 
ııültıü.ı: olarak döğüşecek Fran· 
sızlar Almanya için bir kuvvet 
değil, ~af kaynağıdır. Fakat 
Fransızların, donanma ve tayya
relcrini ve hava üslerini dünkü 
düşman!drına teslim ederek inli. 
har etmeleri tehlikesi vardır ki 
tesir itibdrile lngilterr.ye karşı 
harbe girmekten farksızdır. Jn· 
ı;iliderin vakit ve zamanıle rran• 
sız don<ınmasını tahrip etmekte 
nr kiidar hak ve isabetle hareket 
cttiklerı şimdi bir kat daha ber
raklıkla görüliiyor. 

Afrikdya doğru Alnıaıı hava 
hareketleri içın Fransa ve Tunus 
hır basamak halıne konulunca 
bijtun harp faaliyetleri tabii olô· 
rak cl'nuba akacaktır. 

Siya"i taarruzun son safhası 
hiç şüphe yok ki Sovyctler ve 
Balkanlar üzerine aynı zamdnda 
yapılacaktır. Bu taarruzda da bol 
vaadden, göz boyamaktan, yıl
dırma nareketlerinden başlıyardk 
mutad silahların lıepsi kullanıla
caktır. Fakat böyle silahların 
tesirsiL kalacağı bir saha varsa o 
da burdlandır. Çünkii Almanla
rın herkese bol bol dağıttıkları 
vaadlerin bir yemden ba~ka bir 
şey olmadığı ve neticc.-nin yemle 
beraber Almanyaya lokma ol· 
maktan ibaret kalacağı Bulga
ristanda bile anla~ılmıya başlan· 
ını§tır. 

Fakat Almônya, bütün plan· 
larında muvaffak olsa ve elinde· 
ki memleketlerden ba§ka yeni 
yeni memleketler İşgal etse ne 
- lacak? «lngilıerenin denizlere 
ve yiyecek membdlarına hakim 
olmasına karşı ben de karalara 
hakimim» diye iddialarda mı 
bulunacak? Bulunursa bu iddia• 
ların ne hükmü olacak? Hakikat• 
le her yeni i~gal Almanya hesa
bına bir hakımiyet değil, bir mah
kümiyettir. Bütün Almanların i§· 
gallf"rİ altındaki her yerde sırtla
rında büyük bir askeri yükle be
raber karşılarında hoşnutsuzluk, 
hastalık, açlık gibi dü~manlar 
vaı dır. Yeni yeni işgaller bu yÜ· 
kü bir kat daha attıracak, boz
sun bir kat daha yakl~mııı ola· 
caktır. Zaten bütün lbı,ı kapı kapı 
vurmalar, yokuş aşa~ı kaymanın 
açık c.larnetleridir. 

Ahmet Emin YALMAN 

lngiltereye Hava 
Taarruzu Devam Etti 

(Başı blrlu<'lde) 
men munhasıran husus! ikametgah
lan hw;ara uğratmışlardır. Bazı yol
larda ehemmiyetsiz hasarat husule 
gelmiştır. Birçok yangın bombaları 

atılmış ise de ancak üç btiyük yan
gın çıkmış ve bunlar da söndurlll • 
müştür. Ölü ve yaralıların miktarı 
azdır. 

Yukarıda zikredilen orta İngiltere 
de kain bir Şthirde bazı evlerde en
dUstri binaları, çıkan bir yangın ne
tıceslnde hasara. uğramıştır. 

iskoçya. sahilinde kain hlr kasa
baya yapılan taarruzlar netlcesınde 

bazı binalara yllksek iıı!illiklı bom· 
balar isabet etmiştir. 

Tayyare diıfi bataryalarının ate.şı 

her tarafta müessir olnıuş \ ' C düş

man tayyareleri pek yüksr.kten uç
mak mecburiyetınde kalmışlardır. 

Cuma günü ık! tayyarenın daha 
dil.yürüldüğü öğrenilmiş ve bu suret
le o ;ün düştirülen tayyarelerin ade
di 14 U bulmuştur. 10 tnglliz avcı tay
yaresi kaybolmuş ise de pilotlardan 
7 kişi sağ ve salimdir. 

M üte/ errik: 
BaJranı Hazırlıkları Valimiz 

Dr. Lütfi Kırdar diln oglcdcn evvel 
vilayet parti merkezine giderek ida
re heyeti başkanı Reşat Mlnıaroğlu 
ile görUşmUştür. Görüşme bay.ram 
hıı.zırltklan üzerinde yapılmıştır. 

Berberler Araı;ında thtııaf - Ber
berler Cemiyetinin idare hcycU ta
rafından accemi berberlere dipioma 
verildigine dair iddialar ortaya atıl· 
nuştır. Bu yüzden berberlerle idare 
heyeti arasında bir lhtilfıf çıknuştır. 
Berberler birleşik esnaf cemfyetıert 
mUdürlllğUne de müracaat ederek 
şıkayette bulunmuşlardır. 

ı Bir Memur Sayım Kömürcülerin Narha 
Esnasında Boğuldu itirazı Dinlenmiyor 
Ankara, 26 (Telefonla) - Mürakcı!be komisyonunun odun 

Şehrimize gelen haberlere göre, kömürlerine koyduğu toptan \'C 

bir saytm memuru sayım esna· perakende fiyatlara kömürcüle1 

sında bir kazaya kurban gitmi • ilk günden itiraza başlamışlardır 
tir. Diyarbakırın Kult kazasında Kömürcüler Bulgaristan könıür· 
sayım memuru olarak vazife dlan !erinin perakende 7 • 7.5 kuruş· 
Şchab Ndsır adında bir tahsildar, tan aı:ağı satmanın imkansız ol· 
vaLifesini yapmak için Kult ça· dıığunu ve bu fiyatla satıldığı tak· 
yını atla ~eçerken seller kendisi· dirde ancak sermayenin koruna· 
ni atın üzerinden almış ve boğul- bileceğini iddıa etmektedirler· 
masına sebep olmuştur. Komiırcül,.rin bu tddıaları ınura· 

Şehab Nasir evlidir. 8 ya~ında kabe komisyonu tarafından varıd 
bir oğlu, 3 yaşında bir kızı var- görülmemektedir. Komisyon $on 
dır. Küçük bir memur olan Şe· ı kararında ısrar ederek tesbit edı· 
hab Nasırın ailesine bir yardım 1 len fıyatlardan pahalıya komu' 
olmak üzere Jstatistık Umum satmak i tiycceklerin derhal po 
Müdiirlüğünde çalışan memurlar lise bıldirilmesini halkımı.la tav· 
arala!.ındô para toplamaktadır· siye etmt"kt~dir. 
lar. Oğrendiğimize göre, bu va- - - -o----
zife kurbanının ailesine hiıkiimet 
de ycırdtm edecektir. 

Yollarm Bitirilmesi 
Tahsisat istendi 

için 

Şehirde mevcut bazı cadde ve 
yolların biran r.~·el ikmal edil· 
meleri Belediyece takarrür et· 
nuştır. Fakat bütçede tahsisat 
kalmadığından yapılma:ıı zaruri 
olan bu işler yarıda kalmıştır. Bu 
vaziyeti gözönüne alan Belediye 
Fen lşlr.ri Müdürlüğü mu'hasebe
ye müracaatlc diğer fasıllardan 
ımiinakale yapılmasını istemiş. 
Daimi Encümen de bu noktai 
nazarı tasvip etmiştir. Buna dair 
kararna.me.}'Iİ Dahiliye Vekell"tine 
tasdik ettirmek üz,.re Belediye 
muhasebe müdiirü Muhtar Anka
raya gitmiştir. Vekalet bıı kararı 
taı;vip ettiği takdirde yapılacak 
yüz hin liralık bir münakale ile 
yolların in~sına devam oluna
~aktır. 

Kömür Depoları 
Tetkik Edilecek 
Könıiir işletmeleri ınuduni Z' 

kl'nyya, şehrimızde mevcut ko· 
rnürlerin tevziatı hakkında Yalı 
Dr. Liitfi Kırdara izahat vcrrnış· 
tir. Bu izahata göre, tevziat işı 
normal şekilde devam etmekte· 
dir. Ortada kömür buhranı rne'" 
zuubahs değildir. i tanbuldak1 

bütün depolarla serbayıilik elin· 
de mühim miktarda kömür stok 
ları vardır. Buna rağmen yapılaI1 
1hütün şikayetlere müsbet şekifdt 
bir cevap verilebilmesi için Bele 
diye reislıği lktısat işleri müduru 
Saffeti yarın bütün kömür stok 
mahallerini tetkika memur et· 
miştir. 

Müddeiumumiliğe Davet 
lstanbulda bulunan Eğırdır C 

MüddeiumumtsJ Muammer stnnlr: 

mcmuriyetimıze müracaatı. 
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bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, markaya dikkat 

ectınlz ~OKER· ?LAV 

Deposu: 
JAK OEKALO ve Ş8R. 

IST ANBUL Tahta kale No. 51 

DÜNYAN1N 
- . EN iYi 

TRAŞ 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Cüınhuriyet Bayramı münascbetile 29/10/ 940 Salı Günü 

mevcut seferlere ilaveten: 
1 - Gece yarısından c;on ra saat 2. 30 da Kiiprüden bir 

vapur hareketle Üsküdar, Kuzguncuk ve Beylerbeyi iskele· 
!erine uğrayarak Çengclköyüne gidecektir. 

2 - Gece yarı-sından sonra saat 2 de Ü:ıküdardan Sirke· 
ciye ve saat 2. 30 da da Sirkeciden Üsküdara araba vapuru 

sefer yapacaktır. 
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