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Modern Softallğa 
Doğru Gitmiyelim 
Dünyanın Klasik Eserleriyle Tem asa Gelmek lc;in 
Latince Öğretmek Çok isabetli Bir Adımdır. Fakat 
lisede Edebiyat Okuyan Bir Türk Gencine Kendi E
debiyatiyle Teması Muhafaza imkanını da Vermeliyiz 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
iM aarif Vekaleti üç lisede, 

bi ki~ .birinci stnıftan ba11lıyarak, 
/ asık ııube açmağa ve latince 
ıı;ııtrna - k d" B ga arar ver ı. 

Mazi üzerine kilit vurarak ancak 
yabancıları taklide çıkmak nerede 
görülmüş §ey?.. Kendi kökü ile 
alakası silinen bir edebiyattan ne 
beklenebilir? 

SİYASI SABA& GAZETESİ 

t u adım ameli olarak ne neti· 
~· "erecek~ Bunu henüz kestire· 
k 1Y0ruı. F akııt her halde ctas fi. rt çok doğrudur. Eski Yunan ve 
c!~ma günlerinden baıılıyarak 
bı ııya münevver sınıfının iki, üç 
lan •ene içinde yarattığı harika· 
la r Var. Büsbütün baııka zaman· 

0
{'n Ve başka şartların mahsulü 

hl an bu eserlerin yeri artık dol· 
el u~or. Onların hazan vardığı 
•cctınlik ve yükseklik her neden· 

Liselerimizde edebiyat öğrenen 
iher talebenin eski ya)!ıya iyice 
sahip olması, dünün eserlerini an
lıyacak kadar Arabi ve Farisi öi· 
renmesi lazımdır. {Osmanlıca) 
diye bir ad çıkararak dünle bu· 
SÜ!l arasında aun"i bir aed kur• 
manın manası var mı? Dünün e· 
serleri dün söylenen ve yazılan 
türkçe iledir. Bunun ba~ka türlü 
olmasına ihtimal yoktur ve ola-

• Mant aabline yerlettirilen uzun menzilli bir İngiliz topa 

11
- modern hayatın çerçevesine maz. 

h ll~ı~or. Ruhlarımıu maddi bir Bütün bunları her birimiz bili· 
k 01 uga dü§ürmemek için mutla· yoruz ve düııünüyoruz. Fakat söy· 
ılh lc!asik kaynaklardan feyiz ve !emeğe dilimiz varmıyor. Çünkü 
a arn almağa ihtiyacımız var. aramızda inkılabı çok yanlı§ ma· 

Unu Y d w • • d" k" dek apma ıgımız IÇın ır ı e· nada anlıyanJar Ve maziye olan 
>" 1 varlığımız gittikçe fakirleşi· bir takım sevgi ve alakalara ge• 
y 

0
\ taklit ve adaptasyon cere· rilik damgası vurmağa kalkıp.n· 

i ~n an fikri hayatımm günden lar var ki itiraz karııııında derhal 
~~ne kısırlaştırıyor. Halbuki es· eski yolda susturmak usullerine 
•ıı :Ünlerin fikir hazineleri ara· baıvuruyorlar. 
il n .a biraz dolaııınca ufkumuzun Hiç şüphe yok ki harf inkılabı. 
d tn~ılcdiğini, heyecanlarımızın dil ink!labı eşsiz içtimai eserler• 
b crıklcştiğini duyuyoruz. Fikir dir. Eski harf, eski dil, bilgiyi im· 
hu .. adar güzel olmakla beraber tiyazlı bir azlığın tasarrufu altına 
ti~ıunkü ders ve imtihan usulle- koyuyordu. Yeni harf, yeni dil. 
v maksada ne dereceye kadar bunu geniş kütlelere ulaıtırmağa 
c~~acağız} Klasik kültürün icap yarıyacak güzel ve sade vasıtalar-
la ltdiği candan merak ve alaka-rı - dır. 
el ne dereceye kadar ayaklan- Şunu da kabul ediyorum ki. 
akacağız} Hele liselerde liı.tince vücude gelen taze ve güzel eser· 
Ei"ı~trn_aktan temin edebileceğimiz lerin kökü tutuncaya kadar, be· 
c!ı k·"e~im ne olacak} Liselerimiz- tonu kuruyup sağlamlaıııncaya b: k dıl öğretme imkanlarile aca· kadar titiz, hatta mutaassıP- dav· 
d ilç talebe. öğrendiği latincc· ranmak bir zaruretti. Öyle olma· 
• tn isfıfade ederek kliiıik eserlc-
•ll\ saydı bir harften diier h•rfe in· 
): 1 muhtelif lisanlardaki pek gü· tikal müddeti nesillerce sürer, 
c: c k tercümelerinden istiğna du_ra· hiçbir zaman tamam olmazdı. 
k a Ve latince eserlerin aslını o· 

Amerika 
Ne Karar 
Verecek? 

Harföiye Nezaretinde 
Noktai Nazar ihtilafı 
Vaşington, 1 (A.A.) - Reutcr: 

üç taraflı paktın lmzıı.sı dolayısile 

Birlqik Amerikanın alacağı vaziyet 
hakkında Haı-iciye Nezaretinde bır 

nokte.l ne.zar lhtillı.fı mevcut gibl gö
rünmektedir. 

Sumer Welles'in Japonlar tarafın
dan İngiliz topraklarına bir tecavüze 
sebebiyet verdiği te.kd!rde, Amerika
nın file.hl protesto ıle iktifa eylcml
yeceğinl kat'iyyetle söylemesi l~zım 
geldiği kanaati izhar .edllmektedlr. 

ftalalll' .... •aautU 
" 1111' ÇlrtU Blklmetl 
Karaoatız ,, DIJ'or rll:facak kadar alakasın; derinleş. Fakat bugün gayeye varılmııı-

~tec:ck) Bunları bilmiyoruz. İyi tır. Eski harfi hiç bilmez bir ne· Nevyork, 1 (A.A.) - Reuter: Bır 

11fa~tleba.tılan1 bir adım karşıskınbda :~r~~~şr~ıti;~t~:!t:;.r~r~:~ıl~:~ YS:çı·g~t;~~~~ :~:~e;.e~,,~~~e~ı ~~~~~!:~ 
o' aa ıt o uncaya kadar ni in tmayı tercih ediyoruz. !erde edebiyat okuyan her tale- Nevyorktan gec:erken garda toplanan 
L Yalnız bu münasebetle şunu beye eski harfle beraber dünün halka demiştir ki: 
ııat·rl eserlerini anlıyacak kadar esaslı 1Amerı'kada bı'r Churchıll htlkfı -
... • atmak isteriz: Cihan mede- • · · ~ 
~·IYctinin klasik fikir mahsullerile bir surette türkçe, hatta ıcap ~ettı· meli kurulmalıdır. B. Churrhıll, bil· 
em,.. "h · h kl l k ği kadar Arabi ve Farisi Ögrct- yük ve ku"'·etll bı·r demokrası· mtide.· 

d ..., ı tıyacını çok a ı o ara menin zamanı gelmiş, belki de bi. • • 

O~Yarken, kendi edebiyatımızla fiidir .• > 
\iln t l ld raz geçmiştir. n emas imkan annın aza ığı- • Va••-gt d 91-a1. il k~ı·"'c bugünkü nesil ortadan çe· Kendi edebi ve fikri mazimız- ..- Oa a ~- r 
~ ılce sıfıra ineceğini d~ hatırla- le tam temas imkanını muhafaza Askeri Toplantı 
t a 1Yıı. Vaziyet cidden korkunç· için böyle yapmak lazım geldiği- Vaşington, 1 (A.A.) - Birleşik A-
cur. Kendi dilinde yirmi beş sene ni hiç kimse akli deliller göstere· merlkaya davet edilmi~ olan lltln 
tt"el Yazılmı§ eserlerin bir mille- r~k inkar edemez. «Bu dediğin Amerlkasına mensup yilksek riltbelı 

, h \Ye!,li nesli için yabancı bir dil şey inkılaba uymaz. Geriliktir.:!> ilk a11kerı grup, mlide.fae. tertibatını 
iitc gelmesi görülmüş şey de- diyen olursa kendisine cevabım tetkik etmek üzere Va,tngton'a vA.
b~ ır. Eski yunancayı bilmiyen şudur: sıl olmuştur. Blrle4ik Ameı;ka Ge· 
~b·~unan talebesi tasaJVUr edi· İnkdap, aklın tam ve serbest' nelkum1ay reisi general Mart1hall, 

ı ır mi) hakimiyeti demektir. Bu hakimi- bu ziyaretin garp nısrf ktlrrt'sinin 
n Karşımızdaki va:ziyetin acılığı- yete kartı olan tecavüzlere seri· emniyeti işlerindr. daha sıkı bir iş
k~ bugün kavrıyamıyoruz. Çün- lik demekle bile kalamayız. Bu bırliği temin edeceğini ııöylemlştir. 
ı,1 Yaşı otuz beşten yukarı olan- yolda diiJünüı, eaki aoftalığın ve General Marshall, Birleşik Ameri
eak· Y.a~ın maziye kadar uzanan taassubun modem kılığa gİrmİf ka Harbiye ve Bahriye Na:z:ırlarımn 
b" 1 fikır varlığile bugün arasında bir ıeklinden baıka bir ıey de· Bermudes adalarındaki Amt'rikan Us
f."'ırkköprü hizmetini görüyorlar. ğildir. Softalığın ve taasaubun her leri için pl!nlar tertip etmekte olduk-

a llt bu l b" b" k-1· ıarmı de. be,·an eylemiştir. lar n ar ırcr ırer çe ı ıyor· nev'i ve tekli, inkıliap mefhumuna _, 
k Ve Yerleri dolmuyor. Zaten taban tabana aykındır. 
lee~di klasiklerimize merak eden· ...;.---===== 
iç rı, bunları anlıyanlan bulmak -~-ım------------, 
il ın otuz beşte bile duramayız, ,.. "' 

ırı~c:;~. kırk be i aşanlar arası!1da Mı.ll"'ı Şefı·n Oog"um 
r •nın emanetlerınc rastgelıyo· 
\ız B 1 · b. k·ı· 

n · un ar bırer ırer çe ı ınce y ld" 11 1 • 
b~ olacak} Asırları dolduran ede. 1 onum e rı 
~ t~crlerimi~in acaba hiç mi kıy-
•e etı Yok} Garp kültürünü benim· Ankara, 1 (A.A.) - RelKll'ii.m
ıtı mı:k için bunları hiç bilmemek hur hmf't, tnonii'nuıı doğumları-

1 azım? • nın yılıfüniimii miınal!!e~tl ile, tn-
C 1 giltere kralı Majf'11te Altınt•ı 

fUnrn~~p 1 alimler hiç de böyle dü· George tarafından kendilerine ha
dold uyorlar. Türk edebiyatını raretll bir tebrik U.lgrafı gönde
Çe r:rlan hazineler garpta gittik· rllmi' 'e Milli Şefimiz de samimi 
rı. 2:. a dikkati celbediyor, Av· 
d:t~ kütüphanelerinde Türk e· teşekkUrlerlnl telgrana blldirmiş-
c;o- •Yatı hakkında yazılan eserler tir. 
ili R1~hYor, tetkik ihtiyaçlan ge· , .. ..._ ___________ .~· 

1 •Yor. 

"a ~eç""n sene Amerikada Har· İtalya Maliye 
ra \ Ü~ıversitesinde bir gence 
ırı 

8 
l icldım. Amerikada mükem· N B ı• d 

~ cb·~~rkçc öğrenmişti. Eski yazı· azJrJ er 10 e 
>"a 1k•Yordu. Türkçe eserleri anlı-
tc ca . kadar Arabi ve Farisi öi-

nrnışti. Bitler, Nazın 
Kabul EtU 

Bir Adam Karısmı 
23 Yerinden 

Bıçakhyarak Oldürdü 
İzmir, ı (Telefonla) - Bu akşam 

saat 17 de Karşıyake.nın soğukkuyu 
ınevkiinde bir cinayet olmuştur. Bir 
aydanberi kocasından ayrı Y1L41yan 
Nazire, sokakta kocası Ragıpla kar
'ılaşınca, Ragıp bıçakla Nazirenin U· 
zerine yürilmUş ve bir kasap gibi bı· 
çağını sokup çıkarmıya başlamış-

tır. 

Zavallı kadın muhtelif ye.rlerinden 
23 yara alarak <SlmllştOr. 

Katil ' hAdiseden sonra kaçmış fa
kat tutulmuştur. lfadeslnde karıt11-

nın, kendisini evden kovduğ\ınu t>öy
lemekle iktifa etmiştir. eme.yetin 
hakild sebebini gizlediği anıa,ılnıak-
tadır. • 

--'----ıo----

Eski Başvekil Tatarescu 
Tevkif Edildi cd b- On dokuzuncu asrın Türk 

•ah. •Yatı el sürülmemiş bir tetkik 
· sı. •• Bu hanın tetkikine Bükrf04, 1 (A.A.) - Steıfanl Ajan-
0mrürnü s~. d" d Bertin, 1 (A.A.) - Stf!fanl Ajan· tundan: 

A verecegım... ıyor u. sından: 
ten sır.1.ar.ca Türk duygusile gö· Resmi bir tehlif, eı.kl Baş,ekll 
~ıı: duşunen, yaratan adamları- ltalyan Mali)~ 1'"nzırı. liln ak;;am Tataretıcu'nun da. ~,·klf ve hapso _ 
cic •n ortaya koyduğu eserler ne· Rerlin,. ı;-elııılştlr. l(enrllı;I ,•r ıpagan· ıunduğunu bildirmektedir. l'ab bıze, kendimize bu kadar da na:ıırı I>r. Goebbcls'ln ml!!!aflrl o- Kf'ndlı.inln dedet adıımı ,e Parlı; 
~-~ancı ve uzak kalsın} Onları lacaktır. eflrl ısıfatlle urfetml~ olduğu faaJl-
ltiJt n garp usullerile keşif ve tel· l"Uhrer, hugun, nazır B. l•ıırioacd· yetler bakkıDda tet.klkat yapılacak· 

.tıneae ihtiyacımız vardı. ~i kabıal etmııtlr. tu. 

. Askeri Vaziyet 
Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
Alınanların bir aydanberi takip 

ettikleri gündüz ha\'a hücwnla.rı 
hemen hemen şu şekflde cereyan 
etmekW:dlr: Av tayyarelerinin hi
mayesinde bomba tayyareleri 
100-200 tayyareden mürekkep 
(takriben 1-2 alay) tl~-~ dalga 
halinde günün muhtelif saatlerin· 
de İngiltere &ahUlerlnl g\iniln muh
telif saatlerinde İngiltere sahil· 
lerlnl aşmakta ve Londraya te
veccüh etmiye uğraşmaktadırlar. 
.'.'luvaffakı~et derecesi lnglllı a\·
cılannın erken ,.e )·ahut gcı; kar· 
Jtlamalarma tlbldlr. Şimdiye ka· 
dar İngiliz a\·cılannın avlannı 

uktlnde yakaladıkları ,.e bu yth:· 
den ancak maht1ut Alman tny)a
relerlnln Londraya varablldlklerl 
uıal6mdur. Gündüz yapılan bu 
hücumlardan mak,;at tnglllz hın·a 
ku\"ı;etlerlnln yıpratılarak faali
yetlerinin azaltılması fııe bunda 
mul-affak olunanıamıştır. Bllı\kl!i 

bir haftadanherl :tnglllı. hava ku,•
vetlerinln Almanya rlahlllndekf 
faallyeU durmadan artmaktadır. 

lstlla gaye!iilnl kolıı~·ıııştırmıık lııe 
intihap edilen hedefler bu nıaksa· 
da uygun değildir. 

GündUz hürumlarının her gün 
kunetleri de değişmekkdlr. 27 
eylfıl giindiir. hü«umu kunetll, 
:?8 'e 29 eylül gunlerl nlııbeten za
yıf, 80 eylfılde hücum blraz daha 
şlddetll ,.e 1 Birlnciteşrlnde pek 
kuvvetini kaybetmiştir. Bunun se
bebini izah etmek şimdilik kabil 
deklldlr. 

29/SO 'e hatta SO/l gece hiicum
ları çok ,ıddetli yapılmış hlrcok 
yangınlara ,.e tahribata sebep ol· 
muıttur. Fakat bıınlardan bekle· 
nen neticenin )·akın bir :ıamanda 
ııemere vermesi mümkiin olamı
yacaktrr. :Slhayct bu ~uretle lıavn 
hikumlarr bir ;1-ıpratma harbi 
!;'t"kllnf almı-, bıaluna<'aktır. • 

lnır;Uizlerln hil<'umlarına gelin· 
ce birinci maksat lKtilCt~·ı durdur
maktı ki, bunda mu' af fak olun
nıu,tur. tklnd maksat yıpratma 
harbi, yani Almanya dahllindekl 
ukeri hedeflerin tahribidir "e 1n
clllz harp siyasetine de u~·gunrlur. 

Bergama ve 
Dllllllde Zelzele 

DOnkD 
Hava 

Taarruzu 
Berlln ve Londl'a 

Tekrar bombalandı 
Londra, 1 {A.A.) - Dün ge· 

ce Alınan tayyareleri, Londra ü
zerinde dolaşmışlardır. Bu esna· 

1 da projektörler havayı tenvir e· 
diyor, şiddetli mania ateşi yapı· 
lıyordu. Neticede Alman gece 
tayyareleri daha ihtiyatlı davran
mışlardır. 

Londra mıntakasının birbirin· 
den çok uzak olan 2 7 nahiyeıi 

l 
üzerine bombalar atılm11tır. Ay· 
ni :zamanda İngilterenin kontluk
larından 8 ehır uzerıne l>omba
lcır atılmıştır. ~ 

Londra dün akşam nisbeten 
sakin bir gece geçirmiştir. Filva· 
ki lngiliz payitahtı üzerinde Al
man tayyareleri miktarı az idi. 
Bunların eks,.risi müteaddit defa· 
lar istikamet değİ§tİrmek suretile 
ihtiyatla Londra etrafında uçmuş· 
!ardır. Pek çabuk bastırılan bir 
yangın müstesna olmak üzere 
Londranın merkezinde baıka 
yangınlar görülmemiştir. 

47 Alman Tayyaresi Düfiirüldü 

Londra, 1 (A.A.) - Reuter: 
Jngiliz Hava Nezareti tebliği: 

Pün öğleden sonra geç vakit 
üç ayrı filo halinde ilerliyen düı· 
man tayyareleri, Kent Susseks ve 
Dorset sahillerinden ayni zaman
da aşmışlardır. Hücum eden av· 
cı tayyarelerimiz düşmanı dağıt· 
mııılardır. Dorset mıntakaaında 
bir şehre bombalar atılmış ve ba· 
zı hasar olmuştur. Diğer mahal· 
lerdeki hasar azdır. 

Suffock mıntakasında öğleden 
sonra bir şehir üzerine cüretkara
ne bir hücum yapılmıştır. Evler 
hasara uğramışsa da alınan rapor
lar zayiatın az olduğunu göster
mektedir. 

lngiİtere üzerinde dün cereyan 
eden muharebelerde 4 7 düş· 
man tayyaresi imha edilmiştir. 
Bunlardan biri tayyare dafi ha· 
taryaları tarafından düşürülmüş
tür. 22 avcı tayyaremiz kayıptır. 
Fakat pilotlardan 12 si sağ ve sa· 
!imdir. 

İzmir, 1 (Telefonla) - Diln gece 
ııaat 12 de Bergama merkezile Di
kilinin Çande.rlr nahiyesinde olduk· 
ça şiddetli ve üç saniye devam eden 
bir zelzele olmuştur. Hasarat yoktur. 

Ahnan Tayyareleri Merkezi 

İnailtereye ve Diier Mıntakalllıl"a 
Bombalar Attılar 

Londra, 1 (A.A.) - Hava ve 
Dahili Emniyet Nezaretlerinin 
tebliği: 

~ 
Temldlll Namıaa 1 

Yapmak için tahsisat lazım; 
malzeme , lazım. Onlar da bu 
8ırada az bulunuyor. Onun 
için şehrin imar işler:nin yürü
mesi~i isteyemeyiz. 

Lakin yıkmak için de mal
zeme, tahsisat, §U bu !azını de· 
ğil yal 

Neden yıkmazlar şu Galata· 
saray karakolu denilen musİ· 
bet. çirkin ve harap binayı} 

Nicin hala i .. tanbulun heyu· 
!asında bir kadit başı gibi tu
tarlar. şu C$ki ve yanık erka
nıharbiye dairesini~ 

Temizlik ve estetik namına 
§Unları ortıtclan b.ldıraak 1 

Dün geceki düşman hava hü
cumları, yeniden bilhassa Lon
drayı istihdaf etmiştir. Bununla 
beraber, Mersey nehri boyunca 
bazı yerlere ve memleketin ez. 

(Devamı: :-;a. 4, • ti • .• te) 

I' ' M. Şevki Yazman 
YaucılJ ı• ~ Aramda 
Yazıları okuyul'ular tarafından 

!;Ok e,·ııen .:u. Şevki Yazınan Va
tan ;1-azı alleslnde yer almıştır. 

811.e sık ttık yazılar yazaeaktır. 

A rkaclıı':'ınıız Bağt:ada yaptığı 

bir ı;e3 ııha.ttcn ~eni dönmUttör. 
seyahat notlarını hiı.e yazacak· 
hr. Bağdada dair ilk 3azılı Uçtın
"ü ııayfamıı.cla bollM'.aksınız. 

Yıl: 1-Sayı: 45 

BaşvekilCuma günü 
Ankaraya Dönecek 
Dr.RefikSagdamAdanada 

Halkla Konuştu 
' Adana, ı (A.A.) - Başvekil Dok· de. toplanan halkla konuşmuş ve aynl 

tor Refik Saydam bugün refakatin- trenle yollarına devam ctmışlcrdir. 
de Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu Bqvekil Yalanda Ankaraya 
olduğu halde saat 18 de Toros eks- Dönecek 
pre.slyle şehrimize gelmiş ve lstas· .Ankara, 1 (Telefonla) - Dün ak· 
yonda vali ve hUk~et erkll\ı tara- şam Hatay'a hareket eden Başveki
fından kar,ılanmıştır. B~ekillmiz limit: cuma günü şehrimize dönmüt 
trenin tevakkufu e8Jlıı.smda istasyon-' bulunacaklardır. 

Dahiliye Vekili DDn 
Ankaraya Gitti 

Vekil,memurlardan azami raııdıman 
alınabileceğini söyledi 

Evvelki gün Trakyadan şehrimize 
dönen Dahiliye Vekili Fe.lk öztrak, 
dUn akşamki trenle Ankaraya. git
mı,ur. Faik öztrak hareketinden ev
vel \•llA.yete giderek villyet ve bele· 
diye itleri hakkında Vali ve Beledi· 
ye Rel.s!le görüterek izahat almış ve 
bazı direktifler vermiftir, öğleden 

aonra parti ve belediyede m~gul ol
muştur. 

Faik öztrak dUn akşamki trenle 
Ankaraya hareket etmi,tlr. Garda 
Vall ve Belediye Reisi LOtfi Kırdar, 
Vali muavini HUdai Karataban, Em· 
niyet müdUrU, Villyet Parti ve Be
lediye erkf\nı ve dostları tarafından 
uğurlanmıştır. 

Vekil he.reketlnden evvel kendisile 
görüşen gazetecilere 'u beyanatta 
bulunmu,ıur: 

«- Ankaraya gidiyorum.. Bu se
fer Ankarada fazla kalacağım ve 
mecllaln toplantısına ait ihazırbklar 
yapacatfz. 
Trakyayı dolaştım ve çok iyi bul

dum. Bu seyahatimden çok memnun 
oldum, Trakyadaki vaziyet çok iyi
dir. Gerçi mahsul biraz fena amma 
hUkQmet köylüye tohumluk tevzi et· 
mP.k suretile bu srkıntıyı da izale et
ti.> 

Dahiliye v 4lkiti F m öı:tnk 
!Atında yapılacak değişikliklere te -
mas ederek beyanauna şu suretle de
vam etmi,ıir: 
c- Bu mesele henüz ifade edile

cek kadar olgunlaşmamıştır. Fakat 
esas herkesi Azamı çalışmaya sevke
dccek bir çare araştırmaktır. memur
lardan fızamt randıman alabılmek-

Vekil bundım sonra merkez tcşkl· tir.> 

Gandi'nin Verdiği 
Cevap 

Bombay, ı (A.A.) - Reuter: 
Hindistan umumi velisi Lord Lin

lıthouw ile Gandhi arasında kongre 
partisinin, Avrupa harbi muvacehe
sindeki hattı hareketine dair zuhur e
den lhtlltı! hakkında teati edilen mek 
tupların tam metni neşredilmiştir. 

Umumi vali, İngiliz kanunlarının 

herhangi bir he.rbe prensip itibarile 
muhalif olan kimııelerin kanaaUerlni 
serbestçe ifadeye imkan vermekte ve 
fakat bu kimselerin endişelerini baş· 
kalarınr harbe iştirakten menedecek 
şekil ve derecede tefsir etmelerini 
kabul etmemekte olduğunu anlatmak 
tadrr. 

Gandhl cevabında ezcümle şöyle 

demektedir: 
<Kongre bir Nazi zaferine belki 

de her hangi bir İngiliz kadar mu
hall!tir. Şurasını ehemmiyetle tek
rar etmek isterim ki, kongre tnglllz 
hUkflmetinl harp gayretlerinde mUş
küllta düşürmekten daima imtina 
etmek emelindedir. Fakat, kongrenin 
~erıyet tarihi için bu nazik devre
de, kendi inanını inkar ederek bu si
yat1etl hir mabut ittihaz etmesine im
kln yoktur.> 

......-.. -

Hitler Mısınn 
istilasını istemiş 
Londra, 1 (A.A.) - Reuter: Gaze

teler Berlin görUşmclerJ esnasında 

Hitlerln yakın şarktaki stratejik va
ziyet nokta! nazarından, Mısırın illti· 
JA.sının ı.·aklt geclkmekslzin f!llyata 
konulması için ısrar etmiş olduğu 

zannetmektedirler. 
Dany Telegraph, garbi çöle son 

zamanlarda. A vustrelyalı kıta.atın 

gelmiş olduğunu hatırlatarak Mare
şal Grazianl'nln depolar ve münaka
le yollan tesisi ile meşgul bulunduğu 
nu, ve Roma hUkQmetlnln fltm etmiş 
olduğu mühlete nazaran geç kalınmış 
bulunduğunu, İtalyan taarruzunun 
tngiltereye karşı bUyUk taarnızla ay
ni zamanda yapılacak olduğunu tc
barllz ettirmektedir. Fakat bu son 
taarruz hem tardedıldl hem de hare
ketin önUne geçildi. Fakat belki de 
Hitler Mussollnl'ye her ne pahasrna 
olursa olsun Mısırın lstilA.aını emret· 
mlş bulunmaktadır. Fakat Mareşal 

Grazlani'nln teşkilatını yapmak için 
kaybettiği vakit, muvaffakıyet şans
larını azaltmıı, olmaktadır. 

tngllız <!onanması, danizlt".re kaU 
~urette hAkim olduğu lçln kolay de· 
ğlldir. 

Al"'8Dya - .•~pon arkadq, korkma artık, ittifak~ 
la olmi kol.anu blıii~ 
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SARI 1 Hopah Mehmet 
Maceralarım 
Anlatıyor 

Dış Piyasalardan 
Talepler Artıyor 

BORSAN 
Zeytinyağ Satışında 

Halk Aldcltılıyor 
llCçllarıa 

ıı1ıa1eoer1 var 
Diyorlar ki: Mahvolu
yoruz, hıyvınlırımı· 
zı keseceğiz. Sütsüz 

Bir Hafta İçinde 780 Bin Liralık 
İhracat için Lisans Verildi 

l k 7,, & 
hraeat mallarının JOrek On• ı 2 7. 3 7 5 liralık •UHm, 18. ~ J~ 

Ah· v d k En Zararsız Aldatılma Şekli Pamuk 
R ırete .n.avuştur u Zarım ve Ayçiçeği Yağlarının Halis Zeytin 

Arasına Onu da Katmayı Yağı Gibi Satılmaaıdır 
kılıc:aksınıı! 

lataabul aUtçlllerlnden birkaçı 

matbaamıza seldller. o.rtıertnl 

fÖYl• anlattılar: 

trolü, gerek ıtandardı bakımın· rahk kuşyemi, 104. 99 3 hr• 
dan ahn{nıf olan tedbirler üı:eri· darı, 45 1 7 liralık kayaı çekirde· 
ne dıı piyaşalar memleketimiz- ii, 9507 liralık rapic;ka tohurn

0
Ô 

den bircok maddeler istemekte- l 1.'43-4 liralık yumurta, 22.0 
dirler, Bıazı maddelerin ancak li· liralık barsak, 43.035 liralık fı:l 
sanıa tabi olarak ihracına müsa· dık, .3879 liralık kü•be, 2S.5 
ade edilmesi de mallarımızın kıy- lin,lık bakla; laveçe 21.83'4 li~•· 
rnetini bir kat daha arttırmıştır. !ık deri, 85.800 liralık ~tu~ 
Muhtolif dı§ pİyHalarclan gelen 4883 liralık faaul:ya, -427.f lırab 
siparil~erin hep•ine birden cevap fındık, 300 liralık bar.-k; Ma~· 
vermek mümkün olamamaktadır. ristana 10.595 liralık kep~ 
iç piyasa merkezlerinden ıelen 17.94 7 liralık fındık; Yugoslaf• 
rekolte haberlerinin neticesine yaya 4920 liralık balmurnıı. 
göre bu sene ihraç edilebilecek 1 1.266 liralık fındık; Bulgarilj; 
mallar miktarının kati olarak tee• na 31 . 15 7 liralık zeytin, 402 ... 
bit edilmekte olduiu anlaıılmıt· ralık balık, 2660. liralık fınd1"' 
tır. Bu netice alınınc;aya kadar lrak'a 232 liralık çocuk patii'1 

hangi maddelere ne miktar liıanı Mısır'a 5868 liralık fındık; Y.11' 
verileceği kararlaşmıo olacaktır. naniııtana 360 liralık balık; faır 
İıviçre piyasaları bu ıeneki re· tine 4322 liralık fındık: Roın~· 
koltemizden aerbest dövizle bir yaya ııda 4400 liralık fınd'."' 
buçuk milyon dolarlık pamuk aa· 36.420 liralık zeytin ıöndorilsail' 
tın almak iıtiyorlar. lıviçre bu ıu• tir. 

• 

Kurmuştum. Piyatamızda ıehrirı ihtiyacını 
karıılıyacak kadar zeytinyait 
yoktur. Haftalık Mrfiyatımız; alt• 
mıı bin litre kadardır. İhtiyacın 
altıda biri bir ııitli hllia Ayva· 
lık yajları ile, altıda ikiai fula 
aaitli Ayvalık ve Edremit, Gem
lik, Mudanya, Orhanıuinin kalın 
yajları ile, altıda üçü de rafine e· 
dilmiı pamuk ve ayçiçeii yaiları 
ile temin edilmektedir. 

}iye m .. rafı, elli kuruı toptaneı
nın kirı he1&p eclUirM İ•tanbulda 
bir toptancının bir teneke yaiı 
888 kuruıa. yani yaiın kiloıunu 
elli iki kurut Ol\ paradan fazlaya 
aldıiı anlatılmaktadır. 

- 8am&nları 80 paraya alıyor· 
dak, dört on paraf& OJktı. Öyle ol· 
dutu halde bulamıyol'QL Ba&mol 
Uıraoat yilzUnden 196 ten sıo ku· 
rtlfa fıl'ladı. Ot ttyatı Jeçeıl Nnt 
Ud kmuttu. bu Mil• e kuru .... 

-19-
T erc:ijman, &Öıterdiiim pa.aaport· 
lar ve ort.~ açtıiım mallar kar
§ısında artık susmuıtu. Hacı Meh
met ile ben, hakim huzurunda 
hüküm bckli:yen ıuc;lular ıibi, 
p&Npor~u eözden aec;iren zabitin 
aizına bakı:yor, çehresinden, du· 
daklarının kıpırdayııından bir 
mana çıkarmak için kıvranıyor
duk. 

Nasıl oldu bilmem, 'bu defa ta· 
lih lettanlık etmedi, yarhjıru c· 
sirgemcdi. Zabit, ıülcr bir yüzle 
pasaportu verirken, gözlerini 
gözlerime dikti, elile istasyon ta
rafını İ§aret etti. !Gülünç bir ec
nebi §i.vcş:i)e: 

- Hay-eli... dedi... Çek bui
dan ağa ha. Yok ıiı: it buğda ... 

Zabitin. dediğini tercümanın 
tekrar etn\eıine meydan bırak
madım. Hcı.men, teıekkür ederek 
elinı ııktım. Yerdekileri toplıya• 
rak koynuma tıktım. Hacı Meh
medi koluma taktıktan ıonra. ar
kama bile bakmadan iıtaıyonun 
yolunu tuttam. . 

Kurtulutumıaa memnun ol· 
makla beraber, teıebbüıte uira· 
dıjım muvaffakiyetaizlik bencle, 
çok acı bir t .. ir bırakmı1o hele. 
tercumanan arkamııdan Mvurdu· 
ğu kaba küfürler ayranımı pek 
kabartmlfb. Hintlileri Anadoluya 
kaçırmak fikri zihnimden, o an
da, tamamile ailinmit. içime ter
cümaN.ft batanı koparmak arzutu 
sinmt,ti. Bu diitUnce ile trqcle, 
vapurda Hacı Mehrnetle tek k .. 
lime konutmaclan otele ıelclim. 

Çok bitkia ve 'bıezıin bjr halde 
yataima tiren Hacı Mehmet, 
buhran iç j de •ıçraya •ıçraya uyu
ınağa çalışırken, kendimi odanın 
denize nazır olan balkonuna at· 
tım. Limanda dizili duran düımı.· 
nın bol ışıklı harp gemilerine ba
ka baka derin bir clü,ünceye dal
dım ve onlardan acı bir intikam 
ilhamı aldım. Hır1h bakıılarımı 
göğe ut.attım. Sönmeie yüz tu
tan kandiller ıibi bana fcraiz rö
rünen yıldızlar ruhumu büıbütün 
kararttı. Kara geçen gÜnlerimi ha
tırlattı. Duramadım balkonda .. • 

Kendimi yataia attım. O es
nada gündüzki hadiseyi hatırla
dım ve hayalimde tekrar Y•tat· 
tım. O zabit ile tercümanın karıı
sındaki kıvranışlarımı Türklüğü
me hiç yakıttıramadım. Hele, va
ziyetimi kurtarmak için cebimde· 
ki pasaportu kullanı§ım, bana o 
pasaportu verenlerin himayeıine 
ııimmış iibi ağır ve zilletli gö· 
ründü. Bu hareketi, hak yolunda 
çalıfan bir adamın §eytanlardan 
şefaat umması kadar yakııık11z 
buldum ve çok mahçup oldum. 
Hırçın bir hareketle koynumdaki 
puaportu çekip çıkardım, parça· 
!adım, ilYaklarıı_nın altında ez-
dim. • 

Kendimi yine yatağa attım. Di
maiımı kemiren buhran biraz ya· 
tıpr aibi olurken. sahildeki Hint
hler bütün ~avallıhklarile haya
lı~de belirdi. Na.aıl oldu bilmem, 
beni büsbiıtün delirttiler. Fırlıya
rak kalktım. Uaturamı aldım. Ay
nanın karıııında, o anda. b~n~ ~~r 
miakinlik. acizlik alametı iıbı go• 
rünen sakalımı ııyırıp 11ttım. Ar· 
kamdaki elbieeleri de kestim, 
doğradım. Birkaç ıün evvel otele 
ıetirdiiim elbitelcri ııiyindim. 
Tabancamı belime, bıçaiımı kol
tuğuma taktım. Aynaya bir daha 
baktım. Hakiki benliğimle karşı
laıtım ve ferahladım. Kendi ken· 
dime: 

- Türk Mehmet. Düşmandan 
yılmaz, tehlikeden korkmaz: 

Diye mırıldanarak yatagıma 
girdim. Uyudum mu~.. Hayır. 
Sabaha kadar dönüştüre dönüı
türt> düşündüm. Kendime yepye· 
ni bir çalıfma planı meydana ıe· 
tirmek için dımağımı didikledim. 
Kararlarımı verdim. Verdim am· 
ma çok yorgun düşmüş, kendim· 
den geçmiıtim. 

Sabahleyin, ıöderimi açtıiım -- ----

YATA• 
1'ilrldy• Barlf 

ABONE! lela lçlıa 

Senelik HOO Kr. 2700 Kr. 

Altı aylık 7~ Kr. ıuo Kr. 
\;Ç a~lık •OO Kr. 800 Kr. 
Bir aylık 150 Kr. 

zaman baıımı yine ahiret karde
şimin dizi üzerinde, buldum. T aı· 
kın bir tasa ile kara kara dütü· 
nüyor, bir elile •akaklarımı oju
yor, cüieri ile de kulunçlanmı e• 
ziyordu. Göı:lerimi açıverince, 
teliılı bir tavırla: 

Y ai müetahailleri yailarını, 
mahıulün en bol ve ucuz ıaman· 
larında tedarik ettikleri z;eytinler· 
den ve bir litre yaia da dört kilo 
zeytinden istihMI ettiklerine ıö· 
re. yaiları çok ucuıa mal ettikleri 
anlqılmaktadır. 

Öyle oldufu halde ıütU toptan 
hlll on kurup utıyorwı. 4rttır· 
tak herkee çay içiyor. Sonra kay
mak altı manda 11UtU aatanların 

rek-.bettne utruyoruz. c8u katın• 
denenlz aut unnedlldltl kadar 
ıu kaldınnu. uten ud lnekrf 
mutlaka balla ıUt aatar. 

- Ya Mehmet. Bu ne hal. bu 
ne kıyafet... diye haykudı ... Sa
na bir hal oldu korkusile ben de 
aklımı kaybedecektim az daha. 

Zavallı lhiret kardeşim, uyan
dığı zaman benim öyle birdenbi
re yüzümU caııeavlak, ehram ile 
faıimi de yerde parça parça gö
rünce, çıldırdığıma hükmile me
raklanmış, ba§ımı dizi üzerine a
larak k .. idei bürde okumağa baş
lamıı m•ier ... Neı' eli bir kahka
ha attıktan sonra, geçirdiğim 
buhranı. verdiiim kuarları birer 
birer anlattım ve artık oteli ter
ketme.k icap ettiiini. ar~ ettiii 
takdirde benimle aelebileceiini, 
yahut da dilediği yere gidcbilece· 
aini de tözlerime kattım. Bir re
ce evvel seçirdiii korku, Hac;ı 
Mehmedin maneviyatını yıkrnıı. 
ümitlerini tamamilc kumıı ola
caktı ki ayrılmak teklifimi, sık ıık 
buluıup konupnak prtile derhal 
kabul etti. Karar ve teklifimden 
memnun olduiu halinden anlaıı
lıyor. aideceii hemıehriıin:in evi
ni tarif ederken, bir taraftan da 
söze çarpacak bir tezlik.le e,ya11· 
nı toJ>luyordu. 

Bir ••itli Ayvalık yaiının top
tan fiyatı, 6-4 ile 66 kuruı ara11n
dadır. Bu pahalılıkta piy .. amız
daki yaicıların hiç rolü yoktur. 
Pahalıhia •ebep olanlar Edremit, 
Gemlik ve Mudanyadaki yaj 
müıtahıilleridir. Bunlar, iıtihtal 
ettikleri yaiları ıtok halinde tu• 
tarak, piyaMyı iatedikleri ıibi i
dare cclf\·ek, eatııta fazla nazlı 
davranmaktadırlar. 

Bu iddia, bir asitli Ayvalık ya
ğının bugünkü fiyatıoı tetkik ile 
sabit olacaktır. On yedi kiloluk 
bir teneke yağ en ucuz fiyatla ve 
kilosu altmıf dört kuruıtan hesap 
edilirse tenekesi bin seksen sekiz 
kuruş tutar. Bunun 95 kuruşu tene 
ke bedeli, 60 kuru§ A:yvalı~n 

toptancının deposuna kadar nak-

Bu vaziyet, toptan ve peraken• 
dec:ileri türlii türlü çarelere eev
ketmektedir. Bu çarelerden biri 
rafine edilmit pamuk ve ayçiçeii 
yailarının hlliı zeytinyaiı ıibi 
ıöaterilerek ıatılmaıı ve halkın 
alclatılmaıtdır. 
Yağ teneke ve kapları üzerin· 

de, Belediye11in tenbihlerine ve 
teftiılerine raimen, içindeki ya
ğın mahiyetini göıteren b irer eti
ket yoktur. Bu vaziyet halkın al· 
datılmasını kolaylathrmaktaGl.ır. 
Yağcılar bu ıelcilde, lzami SO ku
ruşu tedarik ettikleri pamuk yağı 
ile 42 kuruıa aldıkları ayçir .. ği 
yaiına 60 - 65 kurup Mlmakta
dırlar. 

!nekııl •nah mah,·oluyor. Her 
t<l1o ıUttl &lyanlle Mtıyoruz. 8er· 
mayenılz tükenince ineklerimizi 
birer birer keeeeettz. Hayvan ye
minin flyatça yükııelm•I ytızUn· 
deıı bas\ln mesbah&ya 4000 bat 
hayvan toplanmıştır. 1>fırt11l ile eti 
toptan ız, ıs kuruşa Mtılıyor. 
Aklımıu gelen çare şu: Ka:r· 

mak altı ıUtUn hl!)blr sıda kayme· 
ti yoktur. Bunu ıüt diye a..tmak 
nıenedilmell, hiç olmaz!'a kaynıl\k 
altı oldu!u a.çıkça söıterUmelldlr. 
l'nk1& kayınalc altı manda ıUttl 
perakende 8 ıı., 10 kuru~ arasında, 
inek ıütll 12 ile 115 araarncla aatrl· 
dık'1a halkın «O da aUt bu da, ite• 

den pahalıya alalnn h diye dli · 

tUnm•I tabiidir. 

retle pamuk piyuamızın yeni bir Birlikler tarafından verilen j]t· 
müşteriıi olacaktır. Gireeun fın· racat müıaadelcri buna dahil dr 
dık kooperatifi de Almanyadan ğildir. Dün de Orta Avrupa ıne~ 
büyük bir fındık partiıi için aipa- leketlerile Balkanlara 1 7 3. 39' lı• 
riı almıştır. Egenin tütünlerine de ralık ihracat yapılmııtır. En faıl' 
Amerikadan yeni talepler beklen• gönderilen mal İsviçreye ketento" 
mektedir. Jstanbul Mıntaka Tica· hunıu küıbeıi ile yumurtadır.· 
ret müdürlüğü tarafından son bir H t· r· t MüdU ıu"'gO 
hafta içinde liaanalı olarak a ay ıcare r . 
iS0,880 liralık ihracat y•pılmıı· Hatayda tcıkil edilerek lak•"' 
tır. derunda f aali)!ete geçmif olal' 

Bu ıuretle liıanı mil•aadeıi Ticaret Mıntaka Mildürlüğil, 1• 
verilerek lnıiltereye 8438 liralık ı caret Vekaletinin emri üzeri~• 
§lmıir, 2689 liralık ham keten, merkezini Antakyaya nakletrrıır 
~5 -4 liralık boraei~ İıviçreye 1 tir. t ? 

Ben de pek mütecaair deiildim 
bu ayrılıktan hani. Onu bana a
yak bağı olmaktan, kendimi ele 
9na lüzumsuz bir safra gorun
mekten kurtarmııtım. Bununla 
beraber ayrılııımız hüzünlü oldu. 
Ciöz yaşlarını silerken, •ırma püı
küllü atlas kesesindeki kardeıle
rinden ayırdığı yirmi be§ Mısır 
altınını önüme koydu: 

- Ya Mehmet, bu altınlar ıa
na verilmek üzere bende cemiye
timizin bir emaneti olarak duru
yordu. Al, dilediğin gibi harca. 
Beni sık sık yoklamayı unutma. 
Daima bekliyeceğim seni. 

Dedi, Gözlerinden bo~anıve
ren yaılarla ıılanan yUzüıaü pen
cereye çevirdi. Daya Jııımadım, 
hemen eşyalarımı om•nladım. 
Verdiği paranın beı liraıını alarak 
otelden uzaklaıtım. Biraz ıonra, 
Kalafat yerinde Top Ömerin kah
vesine yanladım. Burada, on beş 
gün tam bir ıcneri hayatı yaıa
dım. 

Hac;ı Mehmeltefl ayrıldıiımın 
on altıncı ıünü idi. Galata güm
rüğü hamalbaıısı Salih Reiıle, E· 
minönünde deniz kenarındaki 
kahvede narsile içiyor, çene ya· 
rııtırıyorduk. Salih Reiı, o gün
lerin varlıklı bir aiaaı, dert din· 
leyen merhametli bir Marko Pa
fHI idi. Elinden ıelcn İyiliği kim· 
aeye karıı eairgemiyor, hele, mil
let uirunda, iıtiklll yolunda c;a
lıtan lara canını bile vermekten 
çekinmiyordu. 

(Arkut •ar) 

Orta ve Liseler 
Açıldı 

Kömür Nakliye 
Tarif esi Değiştirildi 

Bütün orta tedrisat rnüc11ete• Kömür tevziatı hakkında etüd. 

tklncl t.edblr hayYan yemi lhtlkl 

mam önüne sfl!lmektlr. Haydi biz 
esnaf bu gidı,ıe mahYolahm. Fa
kat 9lmdlden haber ,·erl.roruz. 
Çoluk ~ bu gldltle 11Ut.Uz ka· 
taeak, haUun sılıhatl ile oyll&IUllıf 
olacak·• 

\ 
Bir ZeaglD 

Dlleacı TUtalda 

J !eri dün ıabah sekiJ:de açılarak lerde bulunmak üzere Etibank u• 
yeni eene deralerine batlamıılar- mum müdür muavini ile Zongul· 
dır. Mekteplerde clerıe baılama- dak kömür ioletmeıi umum mü· 
dan evvel merasim yapılmı§, bu dürü dün Belediye:ye giderek ik
merasimde, Maarif Vekili Hatan tısat müdürü Saffetle temaı et· 
Ali Yücelin muallimlere ve tale· mi§lerdir. Bu temastan aonra her 
belere yeni direktifleri okunmuı- üç müdür vill:yete giderek kömür Birçok fakir halli kimseler Be· 
tur. Maarif Vekili muallimlere o· tevziatı üzerinde Valiye izahat lediyeye müracaat ederek, mua
lan hıtabeainde, her muallimin. vermiılerdir . .Bund°in ıonfa tek· veneti içtimaiye faalından kendi· 
her §eyden evvel bir terbiye amili rar Belediyeye giderek yardımcı ferine yardım edilmesini istcmek
olduğ~nu, bu itibarla daima sa- kömür depoları sahipleri de ha· tedirler. Bu suretle her gün 20, 
hırlı, ciddi ve ıefkatli hareket et- ,ır oldu~u halde yeniden kömür 30 ki§İye az çok bir nafaka temin 
mek euretile talebeıine hüsnü mi· nakliyat iglerini etüd dmiılerdir. edilmektedir. Dün de Haaan E~
sal olmuını, müfredat program- ı Bu tetkik sonunda, Yeıilköy ve ribel isminde, üstü başı pejmi.ir· 
!arının plan dairesinde tatbik e- Adalar için tesbit edilmit olan de bir adam. Belediye Reis Mu· 
dilmesinin muvaffakiyeti arttıra- nakliye ücretinin hakikaten a:ı; ol- avini Lutfi Aksoye münı.caat e· 
cağını. talebeye verilmeşj icap e· 1 duğu görülmü§, bu iki ~ıntaka derek, günlerdenberi aç oldu~u· 
den bilgi kitaplardı\ mevcut ol~~- j için yeni bir tArife haz:ırlanmı9· nu, yatacak yeri dahi olmadığını 
ğundıın fazll\ bilgi vermek .ıçı.n ı tır. Tarifeye göre Yeıilköy için, teesaürle söyliyerek yardım dile
talebeye not tutturmaktan ıçtı- nakliye ücreti olarak, kömür fi. miotir. Bu teeseürün sahte oldu
nap edilmesini, imtihan zamanla- il yatlarına 45 O kuru§, adalar için ğunu anlıyan Belediye Reiı Mua
rının, talebe için olduğu kadar de 2 50 kuruı illve edilecektir. vini Hasanın üıtünü arattırmııtır. 
muallim için dahi bir . randıman Böylece Y eıilköyde depoda teı- Hasanın üstünde 1 68 lira k&iıt 
ö\çii•Ü olduğunu ıöylemittir. lim edilmek üzere kömürler 25 para ile bir miktar da ufaklık bu· 

Vekil. yeni aınıflara ıeçtiklc· buç_uk, adalarda 23 buçuk liraya 1unmuştur. Han:n .. di.lencilik ıu
rinden dolayı talebeyi tebrik et- ıatılacaktır. Şehir dahilindeki çile adJiye:ye verılmıştır. 
miı ve: nakliye ücreti müfteri ile kömürü · -o 

c: 1 - Ana ve babalarınıza, aatan arasında kararlaıtırılacak· bd Motoılldet Çal'plftı 
hocalarınıza, daima ıevgi ve ıay• 
gı duy3ularile bağlı olunuz. H:l· 
kikt ineanlık bu duygularla baş
lar. Milletinize. memleketinize ve 
ona çok hizmet etmit büyüklere 
sevgi, bu duygulardan doğar, 
Henı hatırınızdan çıkarmayın: 

Bü:yüklerinc s&Yll, küçüklerine 
sevıi bealemiyen Türk deiildir. 

c2 - Her türlü kıymetli va· 
sıflar çalışmakla kazanılır. Çalı· 
ıan her ıaman kazanır. Tembel 

tır. 

her vakit ka:ybedf'r. Muntazam 
ve i:yi çalışmalar birike birike bii· 
yük ıervetler olur: büyük hiz· 
metler olur. Vatan ve İneanlık, 

bu küçük küçük çalıımalarırı bir 
araya gelmeaile :ıenıinleıir, gü

zelleıir ve bahtiyarlık olur, Hiç
bir zaman unutmayını Vazifuini 
tünü gününe yapmıyan, tembel
lik ede_n Ti.irk ~ciildir.> deıniftir. 

Panıaltıda Dami Rana adlı bi
ri motosikletle Refik adında biri· 
nin motosikletine çarpmı§tır. Her 
iki motoıiklet hasara uğramıf, Re· 
fik de kol ve ayaklarından yara· 
lanmııtır. 

-o-
lir Klmlr Motonmda 

,..... ti*tı 
Kuımpaıa itkele•inde bulunan 

23 Nisan motörilnde iki sün için
de ikinci defa olarak kömürlerin 
kızışmasile yanıın çıkmı§ iıe de 
aöndürülmüıtür. 

Bir Kutu Kibrit 
90 Para Oldu 

Son haf talar içinde dolar fiya• 
tının yükıelmeıi ıebebile kibrit· 
lerin haın maddesi d~ pahalılaı
mııtır. Bunun üıerinc kibrit vo 
çakmak inhi•ar ıirketi hükumete 
müracaatla vaziyeti bildirmİ§ ve 
kibritlerin kutu baım• on para art 
tırılmaeını jstcmiotir. Yapılan tet
kikler neticeeinde on para zam 
muvafık ıörülmü,, dünden itiba· 
ren bir kutu kibrit dokean para• 
dan aatılmı§tır. Buı perakende
ciler k ibritlere zam yapıhacağını 
haber alınca ellerindeki kibritleri 
saklamıolardır. Baıı semtlerdeki 
bakkallarda da evvelki iÜn ve 
dün kibrit bulunamanu~tır. Fakat 
hadiıeden haberdar olan tirket, 
derhal her tarafa toptancı bayi· 
!eri vaeıtasile kibrit iöndertmif
tir. 

Talebe Tramvay 
Yüzünden Mektebe 

Geç Kaldı 
Bazı malzemenin azlıiı dolayı

•ile Eminönü • Bebek tramva:yla· 
rı ıeferleri ıeytekleıtirilmiı, ida
re mevcut arabalarından bir kıt· 
mını da depoya çekmiıti. Fakat 
mekteplerin aç~lması üzerine 

tramvaylar yolcu nakline kafi 
ıelmemit ve dün Betiktaola Be
bek ar .. ında bulunan 1 6 mek
tebin tal~beainden bir )uamı mek· 
tebe vaktinde yeti,ememİ§tİr·. 

Şiıli. Maçka, Akearay ve Be· 
yazıt hatlarında da dün talebe 
zorlukla tramvaya binebilmiıler· 
dir. 

Yüzünde Bıçak Yarası Vardı ....-.-M AVI--...-...... - t9te )lhter Van lllond'up daveti ... Oedller: 
Jobn bir an ,.,a:ıattı. INr atutl vtaltlJI aırtıaam anaıP 

dtlfmtf aaYalb bir kedi sibl t.ttredL Ne ya~ ldıne 
dotru pdeeettnl t.eablt edemedi. FU.t bQ hal ,.mm bir an 
ıttrdtt. Derb&l kelMttııl fıoplry&nlc .......,._ dotnl UerledL 

hlonu doldal'&ll kırlı: bdw ldfl ll&Dkl bir~ yUz ldfl imi• 
gtbl lflrUnöyorda. ~ seloaan duvarlan bllfte.D._,. ay
na idi. Bir ..,.1ye Jolln dört tan.ftAwı kendl aksini ıördtt. 
Davardakl aynalar odaJ• ıenttllk veriyordu. Bqranm b
vuı da yalltfl bir ornıaarn 11cak kolnılartle dola idi. Ttlrltl 
tttrltt 1ro1n11&r ... En pahalı PN'tl JAvaqı.tarlle Coveııt Gar
d- mabal)eehte lll&U1aı Ut kokqlar blrblrtne karrfl)'OnbJ. 
Ttlttln ,.e bele Jolıa'a ifina ıeleıı mll&'lç bir koka, çok l· 
lflu blr 1ı:olsuı Bir ıntl&lettlr ber tarafta bluettltl porfıa
k.a.I 11olı:99 .... Diiri e&ae Betti M&Ufngton kendine dotru 
)"Ütib'ordu. _..... bep Qulana oyudıtı opacla. Geao 
kadın eUnl usatarak: 

- ı;,·et. Mlater Trençham ... Bunlar ceınubl Afrika porta
kallan-

- Cenubi Afrika mı dediniz! 
- Evet, Valpaa da cenubi Afrlka4an ıelmlftl, Siz de o-

radan ıellyonıunuz. 
John portakalını ıınymıya de\·am ederek: 
- ır;,·et, öyle ... Diye tasdik ettt. 
- Ar.aba ıtU Valpaa'ın ııandık undık aldıjı porı.kall&r 

da r,enabl Afrlb poriak&ll&n mıydı f 
- İhtimal öyle idi. Bir tane daba 1emez misiniz, Evaaı? 
- Bir tane daha portakal mı? 
John ınöatehzl bir tebeuiimle: 
- ı;vet portakal .. Dalma ve ber yerde portakal·· Dedi. 

vı 

MAVl PORT4XAL 

Jotuı bir bara gitmeyi zihninde o kadar böY"ttlrdü kt, 
bunu sartp at~lar, vabl}I hayvanlarla dolu bir ormanda 
do~ kadar mü9kül sayardı. Sakaefoa aealerlnl öfkeli 
bir haf\"&n baj'rnnuına, daneeden l.....ıann hartıketlerlnl, 
Jtlzlerlnln mAnaamı ve ı;oıkardıklan stlrtlHüyU de ormanda 
dolaşıp ııçrayan bir ıürtl mayrnunua llareket ve gttrtlltü
lerlne benzetlrdL Fakat bütün bu ürluıldlttae ~en ıı.. 
ra l'ltmek için ltln& Ue giyindi. GU7All bir frak, beyu bir 
ytılek \'fl beyu bir lırantla «ırıedenb bir ı...... kılrtına 
girdi. 

PORTAKAL 
YAZAN 

WDJiam J. MAKiN 

il -
raeQU1l izi ıöze çarpqerda. Bu yara b1 o kara ,.._ kor. 
~ bir u..t. verl)'orda. l'erbQ'.U. fakU .-,.c. Nrt bir ta-
ftrla: 

- Btr esnrlals lnJ ,,.,, Diye tordu. ll•IH"' var mı! 
BQ ıılzlerf Mlylerllea aank.I ,.elenin ~ ıt~ bUYi· 

;ret:lnl. lllyetl.n.I 1-lıtt etmek lllti10rdu. a.ı k~ bo7Ju, 
altnl dlşlt ~J de John'qn hayalinde ,_pttıiı vallfl or
mana IAJÜI lıtr adamdı. - ıı:...- blrt.ıne claYet111btt. 

- Kime olduf'llnu aorablllr ~iyim f 
Yualtbl., Ba Mavi Pon.kal barına airınek ae kadar 

mUfklU .. Jllll' ! 
- Mlstıer Van Bload'a. .. 
Bu ltılıa zencinin tnerlnde athlrU bir tıe.ir J'&ptr. Herif he

men lıapl)'I ardına kadar açarak: 

- Çok ftlkilr, Joba, nlba:Jet ~lilldPL Dedi· 
Ba çok ıü&el bir kadındı. Füat pahalı bir tenlclen tık

mıt el"6"'1. kmntıtll elmul&n Ue bir camekl.n bebefbıe 
be .. lyordu. Helen'la 1&49Ulf, eubblı •• ı.bUUlt tle lu)'U 
e<JUernf!ZdL 

- Sizi ıördüttQne bllM!nlz ne kad&r memnunum, Betti ... 
tn.-.a ı..ı.a k&lblııdOll 1elmlJ9'1. etli MZ&ket ~erlal ne 
kadar tabU olarak eöyllyeblllyordu ! 

- Dana etmeden evvel tdzl Van Blond'a t.aıta)'llTI. 
Yaıuaa J&IWaftıklaT1 zaman meşhur pırlanta kralı ye-

Vapurlar Nekadaı 
Yolcu Alabilecek 
Münakal&t Vekaleti allkad•f 

lara fazla yoleu almama11nı bİ j 
dirmigtir. Sahillerimiz ara11nd•k 
nakliyat bugünkü kadromuzU11 

darlığı yüzünden ihtiyacı karıılı• 
yamamaktadır. _.ı 

Söylendiğine göre vaktile ly• 
tetkik edilmeden verilen lcarardlı 
hemen bütiln vapurların had 1 

iıtiabı nisbetleri, kabiliyetinde!' 
az teshit edilmit ve hu yüzd~~ 
bilhaasa Kuadeniz limanlafU!CI" 
nakliyat iÜçle~miştir. 

Her taraftan yapılan ıilc&yel• 
ler üzerine vaılyet Münakalat V•· 
k&letine bildirilmi§tir. Veklietitl 
kararı beklenmektedir. ---o----
Satie Davasmı Temyiı 

Nakzetti 
Satie bina11nın yolsuz ıatın •• 

lınma11ndan dolayı İıtanbul A• 
iirceza mahkeme•ince mahk4Jt' 
edilmiı olan Denizbank erk"9' 
hakkındaki mahk11miyet karafUISI' 
terrıyi~ mahkemeıince birkaç nok· 
tadan nakzedildiği öirenilmiıtit· 
~ 

ıw ...... ,. .... .,.... 
Atılda 

Silivri hayvan ıergiıi dün ka•' 
merkezinde mer .. im)e açılmJltıf· 
Vali muavini Ahmet, müddeiu• 
mumi Hikmet Onat, BelediY' 
mektupçusu Necati hazır bulul'· 
muılardJr. 

TAKViM 
2 İlkteşrin 1940 

ÇARŞAMBA 

"FJL: 1940 • AY: 10 • G'CN: t'7f 
BUMt ı lSM - E'l'LUL: 19 
RICJBI: 1169 - eABAJ'f: ~9 

VA.K!T VASATI EZAN! -Gtl'Nl!:§: 15.58 11.IH 
OOLE . 12.03 U2 . 
nttNDt: 15.21 9.30 
AKı,AM: 17.51 12.00 
YATSI: 19.23 1.31 
tMIA.K: ·U9 10,21 

ntmtJ 
B•gbkl Program 

7.30 Program ve saat a:yan. 1.~ 
Hatif ınUzlk (Pl.), 8 Ajana haberır 
rl, 8,10 Ev kadını - Yemek 111~ 
8.SO Pllklarla h11fif mUzUc. 

12,30 Program, 12,35 Muhtelit şat" 
krtar, 12,50 Ajans haberleri, ıs,o5 
Muhtelif şarkılar 13,20 f{adyo a.ıoıt 
orkestruı. 

18 Program, 18,03 Cazbant (pSJ• 
18,SO Konuşma (istatistik umum rt': 
dUrlülü) 18.•5 Çocuk l!laaU, 19,1 lla .. "ında Ma\1 Portakal le\'lı.uı 1&.llanaa kapılllll iaü

ne t&in ~fl yarmma on daldka kala ıekJI. Kapıyı cok u
saa lloylu, iri. ma,1 ünlfonmb im zearl a.-,k ~tı. Bu acıa
ıma Jlllbde lrerkunç bir mlna vardı. Dlflerbıl bir düsJ· 
ye srcırdatıynnnuş Slbl amtryordo. Yüzüne dlldratle ba
klll«'a bu de,·anıh ınntmarııu blkmetl anı_,ı1ıyordu. Vana.
tında tA kuJ&ttnclaa atım'a kadar pden bir eski bırak ya-

- Buyurunu, efeıwdlm dlJ• Joha'u ~ aldı. Aa&ıuıöre 
bd&r söttlrdtl. AaanaörcU maymua& be!IMI' banll}uk yUz
ltl bir lbtf3'ardı. Jobn'a yUarı kata çıkarttı ve auuör ka
.,.....ta bekllyen haydut kıyafetli iki IMlama teallın etti. 
Jolul. kim• cı.vetll olduj'una '67leytace bu talın tıpkı 

HDCtye yaptıj1 teelr ıtl>t o ~ q •nrlı blr tetir 
yaptı. 

Jobn'u hemen içerd«ıld ulou söttlıdlller , .e ellertle bir 
maaa ıöstererek: 

rinden kalktı ve DUlk bir ...,_.imle keadllertne balctı. 
- AdWn. lft.e arka4&9"" Jobn. .. 

- Jolıa lllU T 
Holluclalı MQlD ~ (lbl löılerlal laM.rak ... 

kl)"orda. 
- J;.et Jolm Tna~ ... Size babaetpıl9ttm ya. .. llftlm 

cıavetllnl olerak ıelcü. 
(Arkua ftl') 

• Çocuklar için müzik, 19,30 Ajana.,_. 
berleri, 19.,5 P'aıııl heyttl, 20,15 ıud' 
NO ıuetesi, 20.oi5 Muhtelit .-ı-ıcıı-'~ 
21.10 KonuıJma, 21,25 MUzlk: ~ 
konseri, 21,oi5 RiyasetleUmhur ~ 
doau, 22,30 AjanA haberleri, tl,t"' 
Dans mUzili (Pi.), 2i,30 Xa;1•'fo 
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AL Neler Okuyorduk 
Neler Okuyorlar? 

Roman İptizale Düşmemişti ve Rüşdiye 
Talebesinde Onun Seviyesine Yükselmek 

SEYAHAT NOTIL.ARD 

Ağustosta İrak, Bağdat 

•~fi~ 
Eşek Arısının 

Akıbeti 
Yazan: B. FELEK 

paı:ar gi,joü beh~edeki ça
mırı dibinde uzanmı§ o· 

ijçuz1u mihvere ait tefsiıleı, Öğrendiklerimden Birisi de Şu ·Meşhur Filltisu Ahmer kuj.i;:~d~ ne gijzeldir 

~diy münaka§alar hAla devam f~ir gazetede yeniden tefri· lanmıya bııılemııtır. Birinci rnU· Oldu. Jlani ·~U "l:'n Atı:agvl 'Oakirliğin 1'.[il.gaSl Ne ilkbaharın ıımank aykırı· 

--- SİYASI 

Vaziyetin 
Anahtarı 

Mısırdadır. 
İçin Bir Gayret Sezilirdi 

ıtrl or. Fakat görünüyor ki ha- ka edilen cÇalgıcının Se· fahede güzıde bir okuyuc;u ımı• V &J, y .I' 
1 

it hklan, ne yıızın bir ısevdazcde 
ıcat'~an siyasi taarruz beklenen yahati> romanını cörünce, çocuk- fının bclirdığıne; ikincisi her 0 • J . b' 

1 
t hummaııı gibi yokıcı ısır;llğı inse· 

rik·r.J ;rapmamıştıt. Yalnız Amc• lug"umu7'da okudu;um"" kı"tapl"q t:uı } a.ların kendine ıöre bir ya· ydı Ti~ fana beni 1939 ai\lsto• ~ TaUD 1 ı~kaları dolayışile ng!lizlerin '-· nı rahatııı: etmiyordu. Ane ıef· 
QQll epey h k t ·· ül .. .,. o ..... .., sun a ırolde ve 1940 ağusto- 1 •an olmıyan para takıımatın1 ka· k · "b" k 1 k 

tür k" ce are e gor muş- duşundüm. Mişcl Levako ve A· ıı aradığına delalet eder. Böyle d d • atı gı ı o eyıcı, ı ı ve mut-ğı} kı bu da yılmak yolund.a de- lek6 ndr Düma tercüm .. lerı· birin- olmakla beraber henüz Türkıye·' s~" .• .. ıd Bağdıtta bulundurdı.ı. evki y azınan l:>~l etmemişler. Bir dinarı düp.e· tarit bir havanın nüvaıiolcri el· 
• ızmak 1 d d Ü ·· " d k l ıı ıçuuz en belki birinciyi şanı -' duz 1000 flus olarak kabul etmı"- d h h k ._ b lii "h yo un a ır. çuz- ci şaftıt .,.~lirdi. OnJnrı '°'arlok e en ·o ıy ve en tam teblığ va· I ,, tın a ra at ra at o urııı;en, ır tnı ver A "k k t" • ... ')' sayarsınız da ikinciyi saymazsınız. ]er. mdi bunlardap bip veva iki '- 11 Jd 

telit" men aya şu anaa ı Holmes ve Nat Pinkertonlar ta- ııtası gazetedir. Hem.iz mecmua· F k d " cıeııı; arıııı muııo at o u. 
n(; _ı_n etmiştir ki etrafında bir - 1 k d . - d"k M d 1." a at oğru deiil. Zira bu ıeya• d t t il . d x. k h f!uslükler bakırdandır ki kırmııı· /'"'_ 1 d" L •• .... kip ederdi. Edebi roman tercü- cı ı evrınc gıreme ı . a ern.-,ı ı.. tt h·t· h 1 a o e erın e 80t;U su er an .1 El h - '4EZZ ıyc .,,o.§ımın uze· 

l
·ç· 0rınek isteyenler var, bunun b .. h d I l h 11

• ~n ~ a aı anmıı \tir tavuğun b d h hk\arı dolayısı c c u~ua meu · d .ı l B . ın -·· el 
1 

.. m"leri LamDrtı"ne, Hugo, Tolstoı· u muşa c e ermem ekette mu • . b a§mııın ucun a ve termosta a· rtn e ı:ı.o ııttı. umum" nışan uıUC r··ı ki ... .. ıntı aını taşımakta olmama rağ· K h denir. ld E k inak .. a e_eye. ıı en ya at· ve Pierre Loti'dendi. Dunun kar- telif nevi ve tabakadan kariin h ıır, a ve ve çaya (buzlu da o- a ı. naeme onmak iş~di. ıhtımal . b d h k u ld men • oo tavuk evvela ~eıildii7i 1 bil" ) k c11.1 h P 1 D"rbıme•ıol bo" deg-1·1. Benı"m El" l k d . ld" ta _ ını ıraz a a sı ı- ııısında henüz garp mukallitlig-in· mevcut o uğunu gösteriyor; o h l .. a ır para )'O • " a qt a as· .. .... w ım c ov um; yme ge ı. go~e al k ııe. d " h ld l b • l ve aon.ra a.t andıiı i"'in bu intı- 1 ı. ı. h 20 k B "d k k\a d.,. eörd1lg"ilm K Ik b k · · y y . ma etı:ım ır. den kurtulamatnı" yeni bir 1 urk a e gaıete ~r u karileri ara a· b d Y ta • atur ... a !\a veY.e uru§ a- aıı at ao il .. nn .. P • ,. ıı tım aı a yere &1ttım. ino 
,.;: ~n.ı pakta ait 8cller, bir, iki ~ d 1 b ·1· h h aı e ınemez ya - birçok feyler lırlırdı). Sab"h kıahvaltısında İn· şcv)'U lokıırıtalardan tahkik etti- geld" 
""11 Cl romanı emekliyordu. ifade ağır- rın a pay aıa ı ır, ya ut er ga· öğrcnmi; bulunduC.um İ'"in rnem• .. " f k b ı. 
riy, bı~ın e nihayet gidec k, gc• dı, üslöp sıkıcıydı; takat herkes· z:ete muhtelıf tabakadan karie hı· nunum. "' " gtJiılerin ıunları yediğini ördüm: ğime göre. mr.ıela, il a i; sop Bırakıam ıokac k yahul 
b ır tıkım kumlar k•lac"'ktır t d ı ı b Anana• vıı t l d munl" bunun kntıg-ı olan tur"u i

1
·i Sı"ttı" d k 

Q L "' .. .. • te romanı ciddt bir ,.ey ... ibi alma'· ap c: en yazı ar ve yaııcı ar u· B .. • d "• ., ,.mur B ı omu;ı: ııucu- .. .- "" n sene e eıe ansı p • 
l! .. urnla d M · · ·ır " .. 11. 1 d b \ K l u qgrendiklerimin ba~ın a w k fi k ( ·· 1 J f ) flu·ıadır. Ve ,fluııuahmere müh· . d k k d ğ'J

0 

El" A. k r a ısır ışıne aı ır. meyli hakimdi.Roman İptizale düı un ura i ir.. abahat ya nıı: o· meııell tıcak mefhumu gelir. A· gu, orn e • sut ü yu a unu ' ... tın en Pfaca ~ ı ım Y"I ı· 
h·Ttıh londra, ikinçi derecede mem"ı•tı· v .. Ru··Acl"ıve t•leb .. ıı'nd• kuyycqda deg~il, biraz da aaze· • .,_ tcreyıtiı, pl'lynir. buzlu çay, ka- ta"• ıat d«!!m•k, hu en aıağı ha· me bir dal aldım. Are sıra salla-
n ar h . h ı· . · · " ... ~ ., .. .. ... ıp guıtosun ilııı; yarısında Ankarada · · k w d B l · y k P sa nesı a ınc ınmıştır. onun seviyesine yükselmek için telerdedir. ve 29 derece hararet altında (ne vun, iızl.İm, ahve. Ben bu kada- yat !'ltandardında da karnını do· ım. öy ece kendimi korudum. 

il'. ın iıtikbalin en mühim sah· bı"r aayrct se.,.ı"lipdı." Tefrika ro• Hilmi Ziya .. h. d • I rını yjyemedim arnına, yeseydim vurarnıyan demektir ki felaket· Dalrıuoım. Bir ara gafletten bi· 
eaı Mıaırdır. .;o .. • mut ı~ egj mi?) cayn cayır ya• 1 '·l d .. d . . d 1 b k k 

maninin h
•r gu""n grada•ı b"ır"' k ı. • para a mıyae~b, ar ı. tir. Bu sebeple tahmin c eraıl}ıZ ar o up a hm, cıe arm mey. 

B . İ L " --.. nar en çe~tığimiz sıkıntıyı dütti• Ö d d k 

1 
Ugtinc kıdar tılyanlar Mı· daha du""şon "evıy" c"ı·, okur yazar ·· H 1 ir•ndiklerimden birisı" de ,.u ki ben elim~ geçen dinarlara o •n a yo 1 fln .. 

1 
k " " nuyorum. a buki .§Öyle yataklı " d Ohl "' 

S 11 
ÇQ 11mında ilerlemiıler, tabakanın roman ihtiyacında öl. . . d mo•hur (flusuahmer) oldu. Ha- ~adar ehemmiyet verme i isem - .ı ... e ise defoldu .. der• 

o u S Sinema urih\nln Zafer tacı... vagonun ıçın e ve çift vuıtilatö- d'" · ,_ ·· · d 1t· - d ) ~A tn, idi Banani, Mana ,.u·· va.,,ı"f••ı"nı· 80··rmu··y0r.ıu. ·· 1 d ni ıu en aşağı fakirlig-in nıikyası. de eski at.lar sor.ünün ver ıgı ""en uzerım e ı çam o ının ı,ıcu-
••ıat h ., • "" ı.ı · run a tın a gündüz çölün orta1ın• .J ru denilen yerleri almıtlar- Sınema Aleminin ebedi ır.ıneşi... d Siz: de her halde benim gibi bil- korkuden kırmııı fluslan sıkı ıı• na konmuo oldqğunu farkettirn. 
~ır B l Af "k d k. J •

1
. Bugünse, Babıali camekAnları 5 . a termometrenin e)li be~ dere- I k' b İ k ı. f · Tam yanı .. d• da .. f .. rak bı"r 0··-k · un ar rı a a ı ngı ıı; zengin bir tcrcümo kütüphanesile ınema dUnyuının ı(inmez yıldızı ceyi bulduğunu gördüğilm vıkit meı;ıınıı;. ra ın ir ngiliz lira- ıya muna an cttım. .. .. ... ... 

rı\JdVVctlerinin en ileri karakolla- d 1 kt d k"l . Vatan Kurtaran ııc{lk mefhumu hakkında fı"lr.rı" ol. ıma tekabül eden cdinara ismin- Diğer öğrendiklerim de gclı:· rümcek yuva kurmuo otumyor. ır. o up taşma a ır, es ı er yenı• d b" A 1 l. ,_ 1 d Ete'· arısı bu, dinler mi) 
den basıldığı gibi yeniden pek mıyıuı bütün nvallı timallilere e ır parası vor. rap ar ma um ceııı; r_azı ar. •· · · _ Vıuzl diye'' orumeegın 

Or Sollum, 13 •ylulde alınmıştır. çok edebi tercüme yapılmakta. (i~afet kaideıi dolayısile tabi! M • ld ~ ııda bulunan bir lsviçreli ga- dır. İbrahim Hilmi, Kanaat, Rem. A r s 1 a n bundı Türkiyemiz de dahil) acı· ŞEB&n TIYAT sv TEMSiLLERİ ?:per~~de .~.ay~v·· a~ı~nrikdiı"bhı"neme eb~;,du.el~ 
d
eteci diyor ki: clngilizler bura• • Ul d h b" k b d - .. -· ,,... , k zı, us ve a

1 
a ırço asımev. ımB. _d d 'J'epebM• Tlnt:-osmıdn f'ranıız TJ~ııtrosunda dü . 

.. ini çe ilirken telgraf hattını, su ı · F ·1· Al v T ,.~ "1 a a 52 d ·1 · dik " ..-o en ransız, ngı ıı;, man e ıu R K Ç E ,. erece ı e gır . DRAM KISMI KOMEDi KISMI An ela bir ke-ra kon.Ju. 
,.,. arıpı, elektrik merkezini, düg. R d b" t d b 11· b l B"raz sıcakt ·L• .ı ' d .... g ·••il us e e ıya ın an e ı aşı e· EROL FL....,., • OL._.A ı an flaayet CQC)'lm •· 2/10/9•0 Çırt.mba ıı.kşamı 2/10/940 f'•r•amba •""·-ı Bu ;ki mahlOk •rzııındakı" mü· 
•t ~a Yarıyzıcak her §eyi tahrip I · tt"I B · t •A"Wfı11 11'1 dim Şoför A • · ·ı ·k· ...,. ,. ,.,., ... ,. • .. " tn l ıer en neşre ı er. u ne§rıya ııı · zen ııvesı e fi aye· sıat 20,30 da ı;u.t :10,30 da cadcıle merakımı tahrik etti, iıi 
lu k~~ ~rdir. Yalnız bir Trablus- ııonu gelmemesi de gösteriyor ki, Dl BAvlLAND timi ağıırpda bıraktı: OTEL L o y ALI U ş A G I takip ettim. 
~dcb·çıti~ zabit, bir ganimet eldo çıkan kitaplara rağbet vardır. Bu film A '"ad tl ·1 - Yoh Beyim, bu~n hov(l ,. Arı, on•mc.eoın b;;z;i)d=ıg-ii 
d 1 ınıttir ki bu da bir köşe- Demek ki İstanbulda ve Anado. mer... ın ge nen çoh uvuh.. (Scrift demek iıtİ· r . .,. • '" .. " ,. 

lb 
unu.tulon iki baş soğandan 

1 
d 

1 
.• k h I huswı! bir tümhıı memlekotimiı· d l'b ) FERAH ÇEMBERLJTAŞ yerden 'ıkmuını belder1'erı be-ar u a garp eser erını o uyan ayi de ilk defa ta.bil renkli olarak ~or u ga ı a • = - riki ufak ufak sallanmalar yırnı• 

b cttır. Tahrip ve tahliyenin zengin bir okuyucu zümresi mev• Hakkı varqı. Bir ha~a evvel YO"du. 
l~ kadar esaslı olu§u, İngilizlerin Ttırkçeye çevrilmltUr d • .. 

11 
h cutl Buna mukabil Türk romanı Hususi il!vc: MANŞ TU~'ELt: e9en sam rüzgarı yüzün en ya• tııtanbul bü"'"k 2 ....: d i An tekrar h valandı. Bu .... ,..b~ır . arbinin ilk kısmında ne d yava• Y a• '-allı"tlı'k afha taklı vaoonda bulunan 60 dere· un en J" aınemasm a a;rn zaman4a bugUn matineler. .. .. .. ı b a "I av " mu11. s • TUrkçe. • den itibaren 2 bUyQk film birde fer örümçcain daha yıkınına 

d.k1 ır t!biye kullanmak iste• sından ..,ıkmıya baı1ladı. Memle· ee taksimatlı termemetrelerin ı_ondu . 
ı lerj · ·· · E f b ~ " Yarın ak9amdan itlb!lren l x 1 k nı ııoıterıyor: tra ta O§• ketin içinde, muhtelif içtimai ta• hepıi patlamıştı ( nanmıyan Hay· J OTEL BM p ER YAL (T k ) t: . Yapı.ırak çekilmek, düşmanı bakalara nüfuz: eden realist ro· L A" L E darpaoıada bunları kontrol edebi• - Ür Ç8 Örümcdı:, ıeri bir ha1ck tle 

r cıı etmek. üslerinden uzağa mancıl;r y•fı,ı·1• Halı" d• ı::-dip, lı"r). ,..,,._, 1 .,, · .. arının ardına geçti. Ay11ğilc l:>ir ~•k ı. .. ... .. .._ ~,.11 ul!ı ... n bUl air l\eyeça.nını ıt.!Jkıl\ yaratıcı kudreUnl yaşatan k h k 1 
.. rrı.e~. İa•e hatlarını uzatmak Yakup Kadrı', S•bah .. ttin Alı· •r• Baadada ilk ,ıkıldıO.ı zaman t ~ t ta ım are et er yaptı, Tekrar , ı. • .. .. .. ... ..... ~· d '"' " .. SA Ma.nANDA ve RAY M LLA!'ll'D'ın hürlyetten ateşini, B.tktan d"" d"" k" · ıı nıııayct istenilen dakika e- tık sade n69ir değil. fakat hakiki .., mamasın ili••" " hcnüı ikmıal ~d_ilmiY•n i•tuyon üh&mmı. taril\wn !c\ıdrettnl aları milyonluk P~'T ll'tLMt on \J, eı l y~rıne 8'ldi. Der-
1\te \iz:crlerine saldırmak.» romancılarımız:dır. BütUn bu ala. miiıteıına - instnııı ijıerinde hı· ken a~ğıya ııarktı ve fırdolayı 

~ilSidi ~ıı.rrani, Sollum' dan 1 17 metler yazıcı ve okuyucu seviye. E B z •. r o N L u raktıiı tcşir büyük, mamur ve: z - T Ay y A E • o s T A s I_ bir devcrani hareket yapmıya 
b 0 1'1'1etre uzaktadır. İtalyanlar •inde umumt yükseliş olduğuna Avrupai bir şehir olduğudur. Gü. baıladı. 
01.lrasım 16 eylulde almıglırdır. delllet eden müsbct notlardır. zel ve asfalt caddeden, haki.ka- 04B'!' GBANT • JOAN Al\THlJg O esnada arı l•kr.ır uçmak 
diİll.~e. .ayni tahribata tesadüf e- fakat buna rağmen büyük O• MARKı·s ten bUyük v. yükt0k beton ki)p• Kelembl• "''lm oırkeUıı!n bUytllt Afk ve Mac.ra eirıenıa reınanı Mev. iıtedi. 
1 hlı~tır. Kuyular bile ya kum• kuyucu kütleyi ifade etmesi lazım rüden {bunlar iki tanedir) ieçe· &mln en btlytlk eUper filmi, einemaeılık Aleminin en bUytlk Mudııetıi An 1 Olduiu yerden iki iJç 
il~ doldurulmut, ve:ya dinamitle gelen gıazetc romanlarının a~viye- K u M R u rek 11k ve yine aıfalt bir ~rllYI 8antim kalktı, vı~u: vgır vııılôı-
t ılrrıııtır. ltalyan?ar mzıhallt 8U· si günden gilne düornektcd~r. Ga· bir otc:l• geliyorouJ\UZ, Yalnız bu yarak tekrar olduiu yere kop-

tte su bile bulamamı~lClrdır. zeteler cdebt romllna tahommül katedfyorııunın; ve oldukç• aijıel Bir MllJ'OD btaDbDI Balla DavetU du. 
~1 l_talyan gazeteleri, Mısır har- edemiyor. Okuyucunun daima AMEJU~J,.I AJrfCAl!INJN 8eyahati benim gibi ağustosta ya· Bunu görc_n örümcek, arıye 
d nın bir gezintiden ibaret olma- daha hafif, daha kolay, kısacası ~.000.000 hık paraanız o vakit üzerinizde hum· 24 Yddan~ lıtanbul Sineımalumm önderleri olan ALEM· ~aha ziyade yakleıtı ve tekrar 
"ığı, sürekli ve zahmetli o)aça• içi daha boı tefrikalar aradığın• M!RAŞIN.\ KONMAK tçıN malı bir hastanın yarı uyanık, ya· DAR. v!'l MİLLİ eincımalan buıünden itiı,.ren 1940/41 yeni etre.fında döndü. 
~ı fikrine okuyucularını timdi· dan ııik&yet ediyorlar. Bu o kadar Z rı uykuda hali c!e oldutµndan meftnnml açmııbr. Untumi dünya vasi.yetini ıözönüno alarak Uz:atmıyalım efendim. O cı-
erı haıırlamağl't çalıgıyorlar. öze çaıpan bir hldisc halini ol· , Q R L A belki biraı daha hulyalı görijrsü- ~ ..... yenit fibnlerini vaktinde IUlPje eden Jinemalanrrus, lız örümcek koskoca eıek arı 1• 

"1')~•rım milyonluk bir ordunun qı ki, eakidenberi tofrik.a r<>m•n· nüz. Etrafınızdaki bütün eşya, dütün aa)'ln atan~l. balkuu,. bu ı~zon zarfnıda da her yıldan nın etrafını kendi ağile öyle bir 
"'Q U ) • d d bt l TAYYARECi h t bil d d i ·· aha .,_,lalı ve mUilauı: olan filmlenni her ........... -ı.1• vii1·--•-'r' •ımaıı lbım &elmoktedir. arilc orta tıevıye e e c cıcr er ava, 0 omo • ayan ı ını~ or· _,,_.._ ..... ~ örüı ördü ki: arı sımsıkı baf;lan· 
~~nu: ıurası var ki kuvvetin bü- v ren muhorrirlcr bile günden tü veya yastık, hepsi siıin vüeu· • emniyetle ıörmeit davet eder. dı. kımıldayamaz oldu. 
lh kısmı, motörlü kıtalardan süne okuyucu ihtiyac;ına tabi 0 • I oluyor dü1\Uzden daha. sıcak oldukların• BUGÜN BAŞLAYAN PROGRAM Ondan ıı,onra hafifçe yakla· 
u •rettir. Bu cihetle mesafelerin larak yazı ıcviyclerini ind!rmeğe, Musiki ve tukılar dan mütemadiyen siıe hararet cıp baıına vurdu ve çekildi. Bi-
n~unlu~una rağmen M11ır harbi· mecbur oldular. Demek kı halk. MUHLİS SABAHADDİN geçlrmeğe slyetmektedirler. A Yalaeı heyeeanlv filmi M raz sonra bu hareketi birkaç dc-

hın venio ölçüde bir manevra vo romanı çjddt bir oeY diye almak Qördllj11nUz ve ıörecetinlı 1\ Bu muhite ancak iki gündUr CHARLES LA UCHTON' fa daha yaptı. k:be~et horbi olması ve ıürprİJ' istemiyor veya böyle dü~ünenle· kemUt Film dahil olan vücudünüz ise henüz: L un Yaklaıtım. baktım. Arı ada-
b k tiınden neticeler vermeıl rin aaylll azalıyor, mücadeleye alıımamııtır. B o o k A t İ malulh ıeraemlemİ§. 1-{c~ halde 
~llencbilir. Bu makalede yaptıiım iki mü· -------,......------ Bereket versin Bağı~tta olduk- E . y e c öri,imceğin kendisine şiringa et-

i . n iltere, Mıaıra en iyi 11ker• ~hede araoında blriz bir tenakuıı; •-• ~tnema lahlplertntıı --• ça iyi ve konforlu otel var. Hem Y tiği uyuıturucu bir madde. ile. 
dtrıl\ibyıiimııtır. Mevcut fırkalar- görülmektedir: Bir taraftan ter• 

1
de )lttanbudldakikbirç~kk (Pa1~ae· M Aynca: L Ertesi gün, ayni örü-mceği kö-

tc
llhnh iri. tamamile zırhlarla mü· cüme ve telif eıerlcrin miktCln ve an utan ıraca mu emme ıyet ıeıinde rahat rahat oturur gör-

d k 1 
f l kt H 1 b t 11 d D 1940 , .. •n L::...:~_L ..-.; ~ ır. keyfiyeti yü se iyor. Diior tara • Hiç kullıındm&mıf yepyeni ve ucu:ı u •· e o u o e tr e· ~ ... ... -.,r- --·• L düm. An da iskelet haline gel-

h Celccck haftalar içinde bu tan halkın aradıjı roman acviyesi 

1 

(&00> adet einema koltuğu eh· ki yiycıcek bolluğuna (galibı İn· CQNSTANCE BENNETT' miıti. 
c arp aahnesi üıerindc çok heye• sündcn gün~ dGı\iyor. }3u ~~rıa• ven fiyatla acele 8atılıktır. gili:ıler öirotmioler) had ve h•· A İn Ne garip tabiat mücadelui 
,~nhlı hldiaeler ıörcceğimi:ıe hiç kuzun ııebebı zannederım kı ıu· bteklilıırin R4atıdalti d sap yok. Bu yaz lstanbulda ve n o j değil mi> 
,up c Yoktur. Yakın iıtikbalin dur: Son yirmi ıenc içinde okur ' l:eyoğlu A.Ll\AZA..8 ,7 r... deniz yerlerine yakın bir (Palas) • M A o A M ve ş o F R Kim umardı, bu küçük örüm· 
ı~•.h.t rı her haldo M111rdadır. yazar mikta~~ büyük nisbettc .~rt9 ı müdtlrtyf!tlne ya bl&ıat ve=~ da kalmı~tıın. Su iateri:ı, musluk ce~ln koılı:oca qelc arısını ağ-
ı tilızlcr bunu pek iyi kavramıı· mı~t~r. _Bu .yuıdcn ok~yueu zum· 1 mektupla mUra.cutıan ı suyunu dayar; biraz ıoğuk oldu M.t:ine1er herıiin aaat 1 den itı'bv.n larile sarıp, sonra hakkından 
'~'~d~ır~·===-==;;::::=:ıııı=:;;;=::::======r=e=ıı===ıç=tı=m:a=ı~•~ı~n=ıfl=a=r=a:s=o=r=e;:;::ta=b~a=k~•~· ~::::::::::~~~==:::::: .. :!~~~m::u~S!O~k~u:ru:o~P:a~ra~y~a~z~a!rd:ı~.~B~ağ~-~~~~~~~~====~~==~~~~~~::~~~~~~~:!~!g:c~le~c:~!ğ~in~i!~!'::::;:~=========ı:== 

Simavda 250 MftHRö'NDN DEVRDALEMD ŞAHANE BiR FtLM 

ZAFER SENELERİ Ev Yandı 
nıau,aıc, ı (A..A.) - DUn ak••m 61· 
ını V<la çıkan ve kuabayı tehdit et· 
\'I Ye ba9lryan yanJln dolayıelle ••h· 
h.a~b: itfaiye gruplarmdan blrl der
lt Slınava gönderllml•tlr. U•ak hal· 
b~ koın~ kaza halktrun uğradığı 
tı\ fel~ketten büyllk bir teessür duy-

Bu ıece Yazan: MiHRi BELLi 
SOMER SiNEMASINDA 

Majeııto tnıuız Kralı ve Krall~•:ıl 
Hurctıertnln YUk8ck müsaadeleriy
le ln~Ulı StUdyolah. Amerika"nm en 
bUytık film firmuı olan RKO Radio· 
nun c'a iştirakiyle bUyük İngi

liz Kre.ııceaı Viktoryanın harl· 
ktllAdc hayatını tasvir eden muaızam 
bir film \.1lcude geUrmltlerdlr. Film, 
Krallgenin yatadı#J, saltanat ırtlrdü

fü. sevdiği ve nihayet öldüğU yer
lerde çevrllmlştlr. 

Afyon Çekenlerin Koğuşunda 
11.ktMır c . 

lııı.tıeece, ıaat 4 e 6ofru buraya gelen 
lıUdt rJcr 2~0 evin yanmış old\lğunu 

l'ntekte idi. 

l.hhlsarıar Vekili 
ZDdtte Tetkikte 

1 Bulundu 
ltı1t~lt, 1 (A.A.) - Şehrimizde tet
inh~l'11e bulunmakta olan gtımUrll: ve 
laaıı ~lar vekili Raif Karadeniz, dUn 
ı rın~eclA'c !'ilmi• ve tUtUn mü•taluil· 

V ın dileklerini dinlemiştir. 
fc~ltll, bu tetkiklerini müteakip 
valı hli1-den ayrılmış ve l!tasyonda 
ka.I\ Zeıçı Tekeli. Amiral ŞUkrll O· 
beı~~tnlral HultUI ile uıkert erkln: 
bir h y ' parti, Halkevl ve kalabalık 

alk ta.ratından uğıırlıınmı9tır. 

Sandirgham, Bucldneham sıırayla
rı, Balmoral şatosuyla İngiliz kral 
hanedanırıa ait bUtUn diler earay, fa· 
to ve mallkA.neler bu muhteşem film· 
de hakild dekor olarak kullanılmış, 
diğer taraftan Londradakl Vlktorya 
müzesi kraliçoden kalma tekmil kıy
metli hatıra "'e eserleri filmi yapan
ların lııtl!a.deslnc arz:etmlştır. 

Hakiki bir şaheser olan bu fUm 
300.000 ıncmı llrıuıı ı;ar!lyla tam tıı; 
senede meydan& gelmiştir. 

Sümer Slnemaaırıı bu muvaffaJu
yrtten dolayı tebrik ederiz. 

-11 -
Zavallı Uıtiyar b&rl Çine xadır da-

yanabllat ... BUtUn ıec• inliyor, kim· 
ııeyi uyutmuyor. Onun için bu lliıt 
yeri ~ bulabildik. Yoksa üst yerler 
rag"bettedir. 

Deniz eeviye,tnden qa~ nldutu· 
ınuz için pencerelerin hepsi kapalı 
ldı. Koğuflln iki kaptsı vardı. Yüz 
elli yolcu buradan hav& alıyerduk. 

Yeni yatağnna uzandım. Kumar
bazların yanaruı alttaldnin inUUei 
tahammUl edilir ~eylerdi. Bana en 
çok dokunıın ktJIU•t&kl ha\•uıılık, 
ve bu da yetmlyormuf rlbi ne oldu· 
ğunu bilml'!dlğim tuhaf bir koku idi. 

Çinlilerden birine sordum: 
- Nedir bu fena koku? 
- Afyon çekiyorlar. Dedi. 
Kovuşta ilk geceme dayanamııyıp 

«güvertede uyurum• diye yukarı çık
tım. Gemicilerin kamarıı.ııında. geçen 

1 P E K Sineması Yalnız T 0 R K Ç E sözlü Filmlerine batladı. Türkçe 
sözlü ve en güzel Arapça taPkılwla aiillil büyük drasn 

'Aaıx AB,AM LE ELİ KADIN 
YUSUF VBBBI n LIYLA MURAT 

birkac ı:tınd• tul& r&h&ta alı~ıt .. 
tun. Yüz elli )<ifinln pekltA ya.tıp u
yuduldan yerde k$lmıyı b._n daya
namıyordum. 

Gllvortede dondurucu bir rilı· 
gA.r esiyordu. Büyük Okyanusu 
tlmal ynluyla reglyorduk. Birkaç 
gtln aonra .Alerıtlan adalarını bil• S{\· 
Nbllecelc idik. Açık havada bet dakt· 
k& bile kalmadan ditl•rim birbirine 
vurmrya b'-'ladı. Ketuta. dlirıdtlm. 

Afyon ko)ı;uly, havıuııı, gijrllltUlU 
koğuş JıPOnyaya kadar dokuz gün 
meıı~enlm oldu. Rıaa bir zamanda 
beni ilk gece çok mUteeeaır eden 9ey. 
lere alı~tım. Bu dokuz gtln zarfında 
geçen bir iki vakayı llizf" anlatayım: 

Blr gece, ııaat ona yakın, yemek 
için büfeye gitmiye hazırlanıyor

dum. Altımda yatan ihtiyar Çinll <ı 

gün her aamanktnden fa&la tnlemı,. 
U. Adamcağız bUtün ııeyo.tıat rnüd· 
detlncc ça.yd&n ve fl!çtall bqka bir 
(ley içmiyordu. Ancak bir iki kere 
Çince bir 'eyler !"mldandığtnı duy
dum. 

fnllU birkaç 4•kika.danbert dur• 
mu~tu. (';öğşU ya.va~ ya.vat inip k~· 

ya tak!ldı, kaldı. Tamamlle hareket• 
etldl. Et11dlm nabzmı tuttum. Atmı· 
yordu. ~ğıünU dlnlldlm. Atmıyor. 

thtty&r Qinll IOn muradına nail oıa. 
manııft,ı. Çin topratı1'a değil. Ok.Ya· 
ınmın dalralarma römUlecekU. Et .. 
rafa di~er yeleular toplanmıtlar, me. 
rakla bakıyorlardı, kumarbUltr hile 
(lyunl&rmı durdurmuılardı. 

BU!ede Blekki merakla. soruyer: 
- Ne o? Bu cece pek ittih4n yok .. 

~e.n v-.rT 
Tıı.m o aırada bUfcye oturan bir 

ıemtci: 

- Duydun mu'! Oçtı:ıcüde bir (rlnll 
blmU,, diyor. IJeril'ln paralarını da 
çalmıfl&I', gemide kanundur. sır ~·oı
cu ölUnıe o::ı~ın br.·aktJğmı gemiciler 
payla~ırlf.J'. Ah! Hırsı:ı:ı bir ~·akala· 

•ak! 
Bir kere de b"n ıtıvertt-de lkf"ıı bir· 

denblre aşağıdan bir gijı'l!lttl bir pa
tırtı işittim. 1Jı;UncUnUn hemen bü· 
tün yolcuları bl:;- daKlka içi~ .. ,, !flı· I 
verteyi doldurdular. ı 

Halleri periŞan idi. Bazılan bavul· 
11U'JfU1 terbalarmı, bohçalarını ytlk· 
ltnml~ltrdl . Sanları da. vakit bula· 
ınayıp iç donlarlle dışarıya fırlamııt· 

1 

isT·tKLAL 
KAHRAMANI 

B0l't)K VE TARtRl f'İLMLER 15EJUSlNDEN 
T~~ liÖU.t) BiR ŞAllES~R 

~r vat&n.m da.hlll ve hırtc.1 dUmıe.nlara karfl müdafaa cdilmesı 
Hile, C&5Ualuk, lntrikalar karıruıll'da, caswı. vatanper.·~. blr kahra· 

:ınanm Vatt.n ve btıtlAl mücadelesi 
Binlerce tigill'anın ve binlerce atlı ve atsız muhanbin iştlrak ~ttlği 

büyUl( htrp a~neleri. 
' l!tlNCİT:ıliŞRtN CUMADAN l T 18 AR EN 

T AKSiM Sinemasında 
YAKIN AKŞAM s ARA y tl'tiE"ASJNDı\ 
TRAD?;lt HOR."l filmine nAıtre otarak yepılan mevsimin ilk aUper 

Filmi FRA:'iSlZOA !'ÖZLÜ 

KARA GÜNEŞ 
STANLEY ve LIVINGSTONE 

'Şahuertni takdim ediyor. Baf Rollerde: 
Pl!lNOER TRACY - BlCRAIU> CJREEN 

J3akir ormanlarda, 3 sene Jll.Ütemadlyen çalışılan ve 11 :mı!yon dolara 

mal QlM ve binlerce flg'Urımm f.9tlra"kile vUcudıı getirilen 
DÜ!'l'A~JN E1'" Btl1'1)K .)fAC.:ERA \fi St;RGtlZ&~T Flt.Ml 

Dünya einemalarında 6 ay mUddeUe liöaterilmiftır. 

1 

kf)'Ordu. Halinde bir deA'ltıldik oldu. 
ğu belli idi. Kendlsıne dikkatle bakı· 

...................... m•••••••••••••••••••••.I yordum. Bir aralık gözleri b1r nolct&· 

Baı Rollerde : Mısır Sahne 
hayabnın en laymeUi iki yıldızı lardr. tı;lerlnden birini kolundan t~- l 

tuJ> sordum: (Oevalilı var"ı ~--•••••••••••••••••••••••., 
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Demokrasi 
M_uza//er 

Olacak 
İngiliz Mukavemeti 

RIBBENTROP'UN 
Moskova Seyahati 
Saaıaıyoaeı Bir 
BAdlıe Bekleniyor 

Bir Dünya Birlig"' İ ~adrid, ·' (AA.) -. ~euter: 
, ln formacıoncs gazetesının Ber-

Vücude Getirecek lin muhabirinin telgrafla bildirdi· 
ğine göre, Von R ibben trop , ha

. Lon~r~, . 1 (AA.) - Pat a· ı ıcn B.erlinde değildir ve birkaç 
Jansı bıldmyor: saate kadar aansaıyonel bir dip lo-

Po_lonya . Başkumandan~. Gen7- matik hadise beklenilmektedir. 
ral S~kor .kı, radyoda soyl~~ış Muhabir, Von Ribbentrop'un 
o_ldugu bır nutukta, ~~ndra uı:c· Sovyetlcr Birliğinin üçler paktına 
rınc yapılan ~1~_8:n hucumlannın iltihakını müzakere için Moıko• 
muvaffakıyetsızlıgındcn bahset- vaya gitmiı olduğunu ilave eyle-

KUVVET SURUBU 
.. 1111 

miştir: mektedir. 
•:Almanlar harbin bidayetin- Seyahat T ekÜp Ediliyor Terkibinde IYOD, TANEN ve 

dcnbcri 4581 tayyare ve 15.000 B l" 1 (A A ) S f er ın, . . - te ani a-
den fazla pilot kaybetmişlerdir. jansı bildiriyor: 
Kuvvetlerin tevazün nisbeti m ü- Hariciye Nazırı Von Ribben-

GLİSERO FOSFAT vardır. 
emadiyen İngilterenin lehine o- tropun Moskovaya hareket ettiği 
arak inkişaf etmektedir. lngiliz hakkında bazı yabancı gazeteler 
mukavemeti artmaktadır.:. tarafından neşredilen haber sali-

Ccnera) Sikorski, İngiltqenin hiyetli kaynaktan tekzip ve bilıi
bu harbi kaybetmesin~ imkan ol- kis Ribbentropun kısa bir iıtira
madığı kanaatine varıyor: clngi- hat için Berlin civarında bir 
liz mukavemeti b ir d ünya birliği mevkide olduğu beyan edilmek
vücude getirerek, zulüm altında tedir. 

KANSIZllGA 
v E R E M E İstidadı 
Olanlara ve S İ N İ R 

yaşamakta olan milletlerde, de- Yon Ribbentrop Nerede? 
mokrasinin bar bar totaliterlere Londra, ı (A.A.) - Reuter 
karşı muzaffer olacağı imanını ajansının diplomatik muharriri 
uyandırıyor.> yauyor: 

Hastalıklarına 
General Sikorski, Başvekil ltalyan gazeteleri ve radyola-

Churchill' in İngiliz milleti namı· rı Suner'in Romayı ziyareti hak
na yapmış olduğu §U beyan;tı zik k ında · müthiş pyialar ortaya at
retmektedir: mışlardır. Hakikatte bu, önümüz-

Karşı 

cVatanda§larınıza selamları- deki 24 saat zarfında dünyaya 
mızı iblağ etmenizi ve burada mu"azzam bir diplomatik sürpriz 
Büyük Britanyad a hepimizin Po- yayılacağı hissini vermek için. va· 
lonyalıların b üyük cesa retlerine k i aşikar bir teşebbüstür. 

K ullanılır 
Eczanelerde bulunur. 

ve sarsılmaz mukavemet kabili- İspanyanın Amerika aleyhine 
yetlerine hayran olduğumuzu söy bu kadar açık bir surette müte
lemenizi rica e d erim. Keyfiyet en veccih olan bir vesikaya iştirak 
çetin anlardaki hareketlerile is- etmesi pek gayri muhtemel görü· 
bat edilmiş bulunmaktadır. Va- nüyor. 
tanlarının yeniden canlanması on- Ribbentrop"un Moskovaya git
ların en b üyijk mükafatı o lacak- tiği haber Berlinden ne teyit. ne 

Küçük Şişe 60 
Büyük 

" 100 Kuruştur _____________ ,,,. 
tır •. • > de tekzip edilm ekted ir. 

26 Eylul günü Polonyalı tay-
yareciler İngilterede 15 A lm an 
tayyareai dü§iirmÜflerdir. 

ispanya Dahiliye 
Nazın Romada 

Roma, 1 (A.A.) - Stefıı.ni Ajan
sı bildiriyor: 

İspanya Dahiliye Nazırı Serrano 
Suner, refakatindeki zevat ile bera
ber, bu sabah saat 10 da Almanya -
dan Romaya gelml9tlr. 

Suner, İtalyan ve lspanyol bay • 
tııklariyle donanmış olan istasyonda, 
ttn.ıya Hariciye Nazırı Kont Ciano 
tarafından karşılanmıştır. İspanyol 

Nazırını karşılıyanlar arasında tspan 
ya ve Almanya bUyUk elçileri de bu· 
lunmakta idi. 

Suner, ıhtlrnm kıtasını tdUş ettik· 
tc-n ve kendisini alkışlıyan halkı se· 
ıtımlndıktan sonra, yanınd ı Kont Ci· 
ano olduğu halde, VillA. MRdama'ya 
hareket etmiştir. Suner, Romadakl i
kameti esnasında VHH\ Madaına'da 

1.alaC'aktır. 

Roma Cörüımelerinin Çok 
Mühim Olduğu Söyleniyor 

Roma, 1 (A.A.) - Stcfani Ajan
sından: 

Serrano Suner, bu sabah Villa-:Ma
dama'da Kont Ciano ile 10 dakika 
gorüşm UştUr. 

Suner ile Kont Ciano, .saat 11 de 
Duçenln yanma gitml~Ierdir. Görüş
me, saat 11,36 e kadar devam et
ml~tlr. 

Saat 13 ten blraz sonra İspanya 
Da.hıliye Nazın, kendi şerefine Kont 
Cıano tarafından verflmlş olan ziya
fette hazır bulunmuştur. 

lıpanya, Mihvercilerin Yanında 
Yer Alacak mı? 

Roma, ı (A.A.) - Stefani Ajan
sı bildiriyor: 

ltalyan gazeteleri, Berlinde başla
nan gôrlişmeJere Mussolinl ve Kont 
Clano ile devam etmek üzere bu sa
bah Romaya gelen İspanyol Nazın 
Serrano Suner'!, Faşist İtalya adına 
hararetle selamlamaktadırlar. ' 

Popolo dı Roma gazetesi, başına· 
kıücsınde diyor ki : 

dtalya ve Almanyanın emin dostu 
Franco İspanyası, bııgiln Avrupada 
mlh,•er devletlerinin aiyas! sıstemin

dedir. İspanyanın şimdilik olduğu gi
gl kalmakta olan vaziyeti, zamanın
da ha.Jdannı ileri sUrmlye ve emelle
rini hattı\ sılAhla da tahakkuk ettir
mlye hazır bir halde A\Tupa ''e dün
yada bütün olanı bitenleri devamlı 

bir teyakkuz ve dlkkıttle takip et
mektedir. 

Serrano Suner'ln Berlin ve Roma
:laki görüşmeleri, bu sarih İspanyol 
hattı hareketi çerçevesine dahli bu
'unmaktadır. İRpanyayı ltalyaya bağ 
ıyan dostluk o de.rece derindir ki, 
'">adrld'ln Br.rlln ve Roma yanındaki 
nevkllnl tarif ve tayin için başka 

.. akıalarıı. ıhtiyaç yoktur. 
Popolo dl Roma, makalesini şöyle 

bitirmektedir: 
cBerlln'de başlamış olan görüşme

ler, Romada nihayete crecekUr. Su
nf'r'in DUçe ve Kont Ciano ile yapa
"ağı görüşmelerin, yeni kararlara 
varmamakla beraber, Uç memleket 
arasındaki işbirliğini gitUkçc daha 
raaı bir vuiyete getlrmiyc: yarıyaca-
'"J fUphemdlr. 

Dünkü Hava 
Taarruzu 

(Başı birlnı-!de) 

cümle cenubu şarkide diğer bir· 
çok yerlerine de bombalar atıl-, 

Xlinci Balkan Oyunları Biletleri' 
Aı:aJtıda yazılı yerlerde bu giinden itibaren 150, 100, 76, 50, 25 kuruşa satılmaktadır. 

mııtır. ~kerci Ali Muhiddin Ha-ı Bt'klr Bahçekapı - Kadıköy Merke-.ı T..c:ıaoesl Kadıköy Alhyol ağı.ı 
Londrada ve Londra banliyö

sünde, bombalar geni bir saha 
üzerine serpilmiştir. Bir miktar 
ev tahrip edilmiıtır. Şimali şarki 
banliyöaunde birkaç ölü ve yara
lı vardır. Fakat alınan haberlere 
göre, hasar ve telefat, umumiyet 

Yataklı Vaıonlar Karaköy • Beyoğlu Beden Terbiyesi Bölgeı.I SıruervUer - Takalm 
Zeki Rı7.a porf'I Bahçf'kapr '1'enerbahçe 'Stadı Kadıköy 
Ege Spor P&7.arı Perapalas karı;ısı 

itibarile azdır. 
Mersey nehri sahillerinde bazı 

yangınlar çıkmış ise de çabukça 

Terfi Eden Hakim 
ve Müddeiumumiler 

söndürülmüıtür. Hiçbir büyük. Ankara, 1 (Telefonla) - Terflle
haııar yoktur. f fiç kimse, ciddi rinde kazat ve inzibatı bir mAnl ol
surettc yaralanmamıştır. mıyan muavin, htı.kim ve mUddelu-

Merkezi İngiltere mıntakasının 1 mumller birer derel'e terfi ettirilmiş
şarkında bir şehirde, bir miktar !erdir. Kendilerini terfle şayan gör
binaya isabet vaki olmuştur. Bir dükleri halde, isimlerini bu list~e 
miktar ölü ve yaralı vardır. bulamıyanlar bir ay zarfında Adli!c 

Memlekl"tin diğer mıntakala- Vekı'UcU ayırma mcclisln.e yazı ılc 
rında, diğer birçok hücumlar itirazda bulunablleccklerdır. 

yapılmış olmasına rağmen, pek Bet inci derece h ilc:imliie terfi 
az hasar ve telefat vukua geldiği edenler : 
bildirilmektedir. Konya ceza hfı.kimi A. Nazif A· 
B r y "d Bo bard kan, birinci sınıf Adliye müfettiş! 

er ın enı en m unan Faik Urns, İstanbul ticaret mahke· 
E d ild i mesl reisi Kemal Kovacıoğlu, blrincı 

Londra, 1 (A.A.) - lngiliz sınıf adliye müfettişi Ekrem Saylam 
tayyarelerinin dün gece Berlini Altıncı derece hakimlik sınıfı-
bortıbardıman etmiş oldukları ha- na ait defter: 
ber alınmıştır. Almanyada diğer Temyiz mahkemeal raportörü Mu· 
hed eflerle istila limanlarına kar- 7.afferettin Arkan, Artvin hAkiml 
şı da hücumlar yapı l mı~tır, Tahir Sencer, Kayseri hukuk Mkimi 

Calaia'deki Top Mevzileri d e Hilmi Gültepe, Tunceli ağır ceza n>iıoi 
Bombardıman Edildi Hamdi Danı.şoğhı, Temyiz raportörll 

Londra, 1 (A.A.) _ B. B. C. Zeki Tamay, Rize hukuk hfıklml A· 

1. · ı· h k ti · b il Bahaeddin Ural, Malatya ce?..a hlı
ngı ız ava uvve erı u sa-

bah erkenden Manş sahillerinde- kimi Fehmi Atabay, Kemah h.Aklml 

k. Al · ·ıA ı· 1 h.. Ali Arın, ~{ersin hukuk hA.klmı LQl-
ı man ıstı a ıman arına u- . 

l · 1 d ' fi Çakıroğlu, İstanbul Kadastro hii-
cumM e mış :.rb .~r. h"l" d k kimi HulCısl Turan, lsparta Reisi Ke-

anşın o ur sa ı ın e vu ua . . 
1 · f' IA '-1 d J ·ı · h·ıı nan Ataergin, Bolvndın ceza hAkımi ge en m ı a~ er en ngı ız sa ı e-

. d k' 1 • k 'd" ZUhtU Uzman, Tunceli ceza hAklml 
rın e ı ev er tıtreme te ı ı. Nuri Tenılzcr, Alanya hukuk hAki-

En şiddetli hücumlara, Calais mi Fadlullfıh Senol, Adana hukuk 
limanı ile Cris - Nez burnunda 

hakimi İsmail Hakki Göktürk, Silif-
tabiye edilmiş topçu mevzilerinin ke hakimi Mehmet AH Tıngız, tstan-
hedef teıkil ettiği ~annedilmekte- bul asllye hukuk hAklmi Ahmet Sab· 
dir. ri Işıl, Bitlis rE'isi Cevdet GUnday, 

Almao üslerinden yiibelen a· Ktitahya. r.eza hAkimı Sulhi Ayık 
)evi er lngiliz ııahillerinden görül- AkSekI hı\kimi AH J<'uat Yazıcr, Si~ 
müştür. irt reisi LCıtfi Erkan, Bursa hakimi 
Berlin Halkı 5 Saat 15 Dakika Hamdi Duraz, ikinci smrf adlıye mti· 

Sıiınakta Kaldı fettişi Mustafa. TUzUn, Kocaeli hAkl· 
Londra, 1 (A.A. ) _ B. B. C. mi SaJAhaddln Ersin. 
Associated Preas, harb in batın- (Listenin ikinci kmnını yarın neş-

danöeri Berlinde verilen hava redeceğlz.> 
tehlike i§aretlerinin en uzununun 
dün gece verildiğini bildirmekte
dir. Berlinliler 5 saat 1 5 dakika 
sığınaklarda kalmışlardır. 

lngiliz tayyareleri Alman hü
kumet merkezini boydanboya ka
tederek sınai hedefleri bombar
dıman etmişlerdir. · 

----o----
Bir Ftmdahkta Yangm 
Dün akşam aut Hl,80 raddelerin

de Pqababçe ile Poleııezköy arasın
da Salt Molla çiftliği arazisinin fun
dalık kııımında yangın çıknııtt:r. 

Yangının \aktlnde görülmemesi ha· 
fi t bir riıı:gı\r esmekte o lma.111 yüzün

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Clnsl Miktarı Muhammen bedeli tık teminatı 

Tosya pirinci 21.000 kilo 35 kuruş 551 lira 25 kr. 
Gureba hastanesile İmaretlere lüzumu olan yukarıda cinsi ve mik· 

tarı yazılı pirinç kapalı zarf usuıııc eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 

ı 7 / 10/ 940 tarihine ınUsadlf perşembe gUntl saat 15 de lstanbul Vakıflar 
BaşmüdtirlUğü binasında toplanan komisyonda yaprlacaktır. İstekliler 

2490 sayılı kanunun tarifi ''eçhlle hazırlıyacakları teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri 
şarttır. 

Posta ile gönderilecek mektuplarda yine ihale saatinden bir saat ev
veline kadar gelmiş bulunması lA.zımdır. Postada olacak gecllöneler ka· 
bul etlilmez. (9372) 

İktısat Fakültesi Dekanlığından : 
FakUlteınlze 5Q lira Ucretıi bir daktilo alınacaktır. Bir yabancı dili 

iyi b!lmek ve makinede mükemmel yazmak şarttrr. İstekli olanların 
7/ X/ 940 pazartesi günU saat 10 da fakülteye mQracaatlan. (9348) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için 650 adet çuvalın alımı açık eksiltmeye ko

nulmuştur. Eksiltme 16/ 10/ 940 çarşamba saat 15,15 de B. postahane 
binası karşısında Valde hanının ikinci katında idaremiz U. depo muha· 
sipliği odasında toplanacak müdürlük alım satım komiayonunda yapı
lacaktır. 

Muhammen bedel beheri 110 kuruş, hepsinin 715 lira, muvakk~t te· 
mlnat 53 lira 63 kuruştur. 

lsteklilerin olbaptaki mUhürlU nümune ve şartnamesini görmek ve 
muvakkat teminatıannı yatırmak Uzere çalışma gilnlerinde BUyUk Pas
tahanede mezkQr mUdUrlilk idari kalem levaznn kısmına eksiltme gUn 
ve saatinde de 940 senesi için muteber ticaret odası vesllcası ve muvak
kat teminat makbuzile birllkte komisyona mUracaa.tları. (9092) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınaln1a 
Koınisyonundan 

Muhabere laboratuvarımıza lüzumlu akfırnlatör, trandormatör, tevzi 
tablosu vesaire kapalı zarf uııulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli c6750.> ve ilk teminatı <507> liradır. 

Eksiltme 4/ 10/ 940 tarihinde saat dl> de yapılacaktır. Fazla ma
lCımat i!:in mektep mUdUrlUğUne mürar.aat (8780) 

.-işçi Kız Aranıyor 
Caddesinde 26 numaraya Yeni Postane karşısında Mimar Vedad 

~--•••••••• müracaat. ••••••••••' 
lngiliz hava kuvvetleri dün 

gece ve bu ıabah şimali garbi 
Almanya üzerinde de hücumlar 

den ateş kısa hlr u manda etrafa 8İ· ----------------- ----------

yapmıılardır. 

Almanlar 2000 T ayyare, 4000 
Pilot Kaybettiler 

Londra, ı (A.A.} Yarı resml 
blr tebliğe göre, lnglltereyc karşı ha
va harbinin bidayeUndenbcıi Alman
ların zayiatı 2000 tayyare ve iyi yc
ti~llmlş 4000 pilot tahmin edil
mektedir. 

rayet etmlye ve gittikçe J{enlşlemf)·e 

ba,lamıştır. Hı\d il'ieden haberdar e
dilen Beykoz Kaymakamı Sadettin 
' e jandarma komutanı Vedat )"angın 

yerine giderek fiiindürıne lşUe meşgul 
olmuşlardır. (),.kudar ltfaJycsi , e 
halk yan'°ını ı;ondlirmek icln ul'raş
nıaktadı r. l'aogıııın ı;lra;) et tehllkeııi 
bertaraf edilmiş olmakla berubrr ga
zetemiz maklne;:te \f'!rUlnciye klMiar 
beDUz söndUrWewenılştir. 

' 1 ZAYt - 935 senesinde Fen FakUI-
, M k• d Ç 1 k tesinden aldığım hUvlyet varakamı 

a ln8 8 a I ŞaCa zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
Makina lşlerıne elverişli 15 ya
şından yukıın olmamak şartlle 

iki erkek· çocat 
İhtiyaç vardır. Taliplerin Yeni 
I"08tane karşısında Mimar Ve
dat Caddeni 26 num-.raya 

~-mli müracaaL Dllmillll" 

kisinin hükmU yoktur. 
8aı'a(hane Haaan &y mahal
lesinde ?tlo. 8 Mehmet Kırım 

Sahibi ve Neşriyat MlldUrU: Ahmet 

Emin 'l"AL.'\IAN • Baaıldığı yer: 
VAT .A..N lıL\. TBA.ASI 

EMNiYET SANDIGI iLANLARI 1 
oıo 8,5 Faizli ve Sekiz Sene 

Taksitli Emlak Satışı 
Semti Cinsi l\luhamrnen 

kıymet! 

Beyoğlunda FeriköyUnde Kilğıtha· Dört buçuk katta yedi 
ne yeni Rumeli sokağında eski 2 odnh Uç sofalı ve ha
Mü. yeni 138, 140 No. Iı. mamı olan knrgir bir 

evin tamamı. 5000 
Pendikte Sapanbağları yeni Çolak· İki buçuk katta on o-
oğJu eski 5911/ 16 yeni 300/ 32 tlalı iki sofalı ahşap 
No. h. bir evin tamamı 2000 

1 - Arttırma 3/ 10/ 940 tarihine dUşcn perşembe gUntı saat 14 ten 
16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenlerin Ustilndc 
kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 15 i nisbe
tindet.ı pey akçesi yatırmak llzımdır. 

3 - Arttırma bedelinın dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede se
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8.5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödenlnclye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dere· 
cede ipotekli kalır. 

5 - Binaların fotoğrafları sandık dahilindeki satış salonunda teşhir 
olunmakta.dır. Fazla tafsilAt almak için salona mi\racaat edilir. t8664) 

Milli PiYANGO 
Üçüncü Tertip Planmm Üçüncü ve Son Çeki l işi 

7 bkteşrla Adanada YapdacalL 
Pamuk Merkezi Adana Sizin de Taliinizi Agartı r 

tkramJye Duamlye miktarı j '-
İkramiye tutan 

Adet Lira Lira 

1 80.000 80.000 
1 20.000 20.000 
z 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 
IO LOOO 80.000 

4IO ıoo 40.000 
4.000 10 40.000 

20.080 5 180.000 
zo.ooo 4 80.000 

44.491 Tektn - 480.000 

Üçüncü Terbl>İn bundan evvelk i çekilitlerinin her birinde 
( 240.000) lira dağıhlmııtır. 7 Birinciteırin ketidesinde 
( 480.000) lira, yani evvelki çekilitlerin iki miıli ikramiye 
tevzi edilecektir. 

Büyük İkramiye ( 40.000) den ( 60.000) liraya çıkanl
mıı, a ynca ( 20.000) liralık ikinci büyük bir ikramiye ilave 
edilmiıtir. (10 .000) liralık ikramiye bir tane fazlalatbnlmıf, 
iki tane (4.000) lira yerine dört tane (5.000) lira konmuı, 
( 2 .000) liralar üçten ona, ( l.000) liralar kırktan sekaene, 
( 100) lira1ar da ( 200) den ( 400) ze çıkanhnıp. 

D ört liralık tam biletle P linda yazılı ikramiyelerin tamamı
nı, iki 1irf.hk yarım biletle d e bu ikramiyelerin yansını ka
zanabilininiz. 

KENDiN 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
lkraıniye Planı 

BiRiKTiR 
1940 İKRAMfYELERt --•ı 

1 adet 2000 lira - 2000. - lir 
3 > 1000 > - 3000. - > 
6 > 500 > - 3000. - > 

12 > 250 > - 3000. - > 
40 
75 

210 

> 
> 
> 

100 > 
50 > 
25 > 

- 4000. - > 
-8750. - > 
- 5250. - > 

Keşideler: ı Şubat. 1 l\layı., l 
Ağustos, J İklnclteşrin tarlhlerlD 
de yapılır. 

Devlet Demiryolları ilan l arı 
MuJıammen bedeli 60.000 lira olan 15000 adet buraj, 10000 adet top'rak 

kazmaeı 15.11.940 cuma gUnU saat 15.30 da kapah zarf usum ile Ankara· 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln (4250) liralık muvakkat: temlnıı.t ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklificrir ı ayni gün saat 14.30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (300) kuruşa Ankara '.: H. • 1, veznelerinde saW· 
maktadır. (9~) 


