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Ortaya Bir Dava 
Koyuyoruz: 

Dünün Hakiki Türk Tarihi Kitaplarda, Yazma Eserler
~e, Vakıfnamelerde, Kitabelerde Hala Gömülüdür. 

unu Yazmak için Pek Çok Fikir Amelesine ihtiyaç Var. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
~ Oktanberi içimi kemiren etmi,lerdir. Bu bakımdan mem

I ~ bir dert vardı : Mazimiz- lekette tam bir birlik ve ahenk 
c olan b v I b' b ' k vardır. 
tuğ ag arın ırer ırer op· 
lığ Unu ve gölgeısizliğe, renksiz· Bugün berrak b ir gözle etrafı 
da.'·. t~klitçiliğe kapılmak yolun· görmek ve iyi ile kötüyü seçmek 
dığ ıs.tıdatlar ve tehlikeler belir- safhasına artık geldiğimizi iddia 
lcr:nıd'görüyordum. Bu tehlıke- edebiliriz. Bunu daha fazla ~e-
la"' ık kati celbctmeyı vazife ciktiremeyiz. Çünkü iyi kıymetle-

·"Yordum ri, mazinin iyi mirasını yeni nesle 
Nihay ·b ı · 1 d lA · devrettirmek vazifesini görecek okut I et azı ısc er e atınce . . . .. 

d U rnasına ait karar vesile ol- olan eskı nesıllerın mevcudu gun 
k:· içiıni iyice döktüm. Bazı ar· geçtikç~. azalmakt~dır; Ana kök-

datl~r yazdıklanmı dogv ru bul· !erden oz almak ımkanları sarsı-
llıad l 1 k'" ··1 t ·1 A.k 1 a~. itiraz ettiler. Bu arada ırsa ve . opru er a~amı ~ °.r.t~-
SaJ~~ da arkadaşım Necmettin d~n kalkarsa. f~na b~r t~kl~t~ılıge 
t .. k. ın bir yazısı çıktı Necmet· ı gıtmek ve mıllı gahsıyet.ınızı .. _te§· 
_ırı. her vakitki kuvve~li mantı· kil eden bütün unsurları kaybet
~l ı, berrak lisanı ile benim nere- mek tehlikesi başgösterir. Bugün 1 
Ctde b 1 h·1· d dele Yanıldığımı anlatıyor, me- un ar a ~ aram~~ a .. ya~!Y~r ve 

)o Ye kendi zaviyesinden bakı· meyva. ~erıyor, çunk~ dunu~ e• 
d rdu. Selami İzzetin de İk· manetını taŞ.ıyan nesıller sagdır, 
oktn'da ayni zeminde bir itirazını ve her halde yeni nesle de bir 
Uduın. ~yler vermiştir. Fakat yeni nes· 

1İlk Önce bu arkada<ılara te· lin eskiden aldığı hamule, kendi 
ltıtk.. y (De s 
lcr' ~r etmek istiyorum. Gazete· vamı: • a. '· Sü. -' te) 

daI~b·de hiçbir münakaşa fay· 
tor .~r surette · devam cdemi
lah~i çb?kü ta iptida dan kırıcı ve 
iab k ır vekilde başlıyor ve pek 
na ~ .. ~.ötü bir sen ben k_avgası
na it onuyor. Arkadqlarım, ha· 
Pıla arşılıklı sevgi ve saygı ile ya· 
\'c n, •ırf mesele üzerinde duran 
de.n ° b ıneaelenin aydınlanmasın
lttıy aıka hedef ve alaka tanı
dc/n neviden bir münakaşanın 

an hazzını tattırdılar. 
~~·~ gelince, arkadaılarımla 
(İ\!r l...ı~.tilô.fımız yok. Mazinin 
Oıı) ~elerile temas ihtiyacını 
tap~ da duyuyorlar. Dünkü ki
tak· n okumak ve anlamak için 
Yacı harfin ve dünün lisanını anlı
tilltl:k . kadar dil bilgisinin öğre
fak sınc taraftar bulunuyorlar, 

at bu .. . . d 1 ll'ıa nun unıvenııte e yapı -
kit:•nı k&.fi görüyorlar ve dünün 
'icv ~farının ~ası~ olsa yeni harfe 
bir{' ~ceğini ve anlaşılmıyan ta
leccC..r.ın. yeni tabılarda iz.ah edi-
~~ ilave ediyorlar. 
,~ • ı?rüyorum ki, aramızda 
et_ bir- i!ıtiyacm derecesi lıaJdmı. 
'İte bir ~til&f var. Bence üniver
~ ihtuaı yeridir. lhtı.sasa li
~ 0~ hazırlıklan temin et
rtt liseye dii§er. Lisenin edebi
çİrıd tal~ine . verdi~ teçhizat İ· 
ı.~ı-~ latincenın yen olduğunu 
~ ediyonak dünkü eserleri· 
""Cl -~ kadar türkçe öğ
~ de lisenin vazifeleri a
""-~a Yeri olduğunu kabul et
~Y\%. y oba ölçümüz çok bir 

-u olur. 
rrı!cn öyle düşünüyorum ki, bu 
1-ft~~c .Yalnız Fikretin, Abdülhak 
~lıli .1dın, Kemalin, Nedimin, Fu
Y1tt nık, Naimanın, lisede edebi
rlfın~ uyacak bir Türk genci ta
l'lleacı a~ okunması, anlaşılması 
tin esı de~ildir. Ortada çok de
ki ' Ç~k fÜmullü bir dava vardır 
tı~ 0 ~ milli köklerin sağlamlığı
~e· d~ıl~~ hayatın devamlılığına, 
İyj 1-unun fena §l!'~lerini atarken 
dan . r~flannı kurtarmaya, onlar-

ııtıfade etmiye taalluk eder. 

1-{ Z-.ıui Bir Fasıla 

55 Günde Almanlar 
2211 Tayyare 
Kaybettiler 

İngiliz Zayiatı 
585 Tayyare 

Berlin, S (A.A.) - O. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

lngiltereye karşı yapılan hava 
hücumlarının şiddetlenmiye baş
ladığı tarih olan ağustosun ikin· 
ci haftasındanberi 2,400 İngiliz 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Muharebelerin en büyük ıid
detle cereyan etmiı oldukları 7, 
15 ve 2 7 eylul günleri düşman 
2 7 4 tayyare zayi etmiştir. Al
manlar ise 1 O 7 tayyare kaybet
mişlerdir. 

Londra, 5 (A.A.) - Resmi 
Al!!lan Ajansının, Ağustosun . i
kinci haftasındanberi 2.400 ln
giliz tayyaresi düşürülmüş oldu
ğuna mütedair verdiği ha~er hak 
kında Londrada şu mütalaa yÜ· 
rütülmektedir: 

İngiliz hava nezaretinin resmi 
rakamları 8 ağustostanberi ce· 
man 584 İngiliz tayyaresinin zi
yaa uğradığını bildirmektedir. 
Ayni müddet zarfında ise 2.2 1 1 
Alman tayyaresinin düşürülmüş 
olduğu da haber verilmektedir. 

8 Ağustostanberi zayi edilen 
584 İngiliz tayyaresinin 31 7 pi· 
)otunun kurtulmu§ olduğu da İşa· 
ret edilmektedir. 

Romanya Bu Kış Açlık 
Tehlikesine Maruz 

Sofya, 5 (A.A.) - Tass A
iansı bildiriyor: 

Romanyanın iaşesi vaziyeti git 
tikçe fenalaşmaktadır. Hububat 
bir vagon buğdayın fiyatı 85.000 

ku ~.~a turadan başlıyor: Dün
hi) d~rk tarihine (Osmanlı tari· 
~·· 'Yoruz v 't h 'n "cıtu ol v e ona aı er şeyı ]eye çıkmıştır. Ekmek ve-
'l'ıiye rn:ugu~u toptan kabul et- sika usulüne tabi tutulmuştur. Bu 

Dünk·~ledıyoruz. Kış Romanyada açlık olması 
dc._,

8 
u rejimlerin bir düzüye muhtemeldir. 

de ıtı~ e~cn ihanetleri neticesin
like, 

1/t~~ varlığı adım adım teh· ı 
\'arlı" llfunce, ve bunun üzerine 
İtepJııınızı ve terakkimizi aklın 
tdec akına. göre serbestçe temin 1 
tüph c hır rejim kurulunca, hiç 
~ttckc/0k ki, araya bir fasıla gİ· 
l.)li il 1 ~.c dünün enkazı içinde, 
'lara{ ~.otij biribirinden ayrılmı· 
birde kır müddet için hepsine n .... 
tı. Bu f otu damgası vurulacak-
bir t k asılalı zamanda dünün 
tak a ırn zihin itiyatları kmla
Üte;j:e.ııi rejim sağla~ temeller 

ftu ':.kurulacaktı. 

l stanbullulara Kurtuluş Hava Kurumunun 
Yeni Kararları 

~ 

Bayramları Kutlu Olsun 
Mehmetçikler, İstanbulu Kahraman 

Esaretten 

Geliri Arttırmak blaksadıyle Nakil 
Vasıtalarına 10 Para Zam Yapılacak 

Bugün Kurtarmışlardı Hava kurumunun gelirini art· kuruma teberru ve vapur ücret• ı tırmak ve kurumun haııılatını da- !erine yeniden 1 O para zam yn
ha çoğaltmak gayesile evvelce pılarak, tanınmış tüccarlardan te· 
teııekkül etmiş olan 24 kişilik en· berruları alınacaktır . .. 

'ı cümen faaliyetine devam etmek- Encümen, bundan sonra mek-
tedir. Verilen kararlara göre, ku- teplerde ayın ilk pazartesi günü-

1 rum te~kilatı genişletilecek, şeh- nün hava kurumu saati olmasını 
rin muhtelif yerlerinde şubeler muvafık bularak bir program ha· 
açılarak bu şubeler kanalile her zırlanmasına karar vermiş ve 
vatandaş kuruma aza yazılacak- propaganda için bastırılacak 50 
tır . Bilhassa kurban bayramı mü- ı bin takvimin d e bedava olarak 
nasebetile kurban derilerile baı- 1 halka tevziini m ünasip görmiış-

1 sakların ve fitrelerin tamamen tür. 

!=============================== 

Onbirinci Balkan 
Oyunları Bcişladı 

İstanbulu kurtaran Mehmetciiin bugünkü ıtıümesaillm 

Birinci Gün Müsabakaları Bizim 
İçin Muvaffakıyetli Geçti 

Bugün, letanbulumuzun 3 sene mışlardı. Bugün, yine o mesut yı· lal şehitlerinin ruhlarını taziz i-
süren esaret hayatına kahraman im bu günüdür. Şehir baştan ha- çin bir dakika sükut edilecek, 21 B d T G G 
Mehmetçiklerimizin son verdikle. fa donanmı~ ve süslenmiştir. .eare top atılacak ve İstiklal mar- e en erbiyesi enel Direktörü eneral 
ri gündür. İstanbul halkı bugün Herkes neşe ve sevinç içinde §ımız hep bir ağızdan söylenerek C "} T B k"} d Q A 
hürriyet ve istiklaline kavuşmu§· sokaklara dökülecek, kahraman- h~r tarafa heyecan saçacaktır. emı aner aşve ı A ına yunlan çtı 
tur. Kahraman askerimizin zafer larımızın geçişini, gençlerimizin Merasimin Taksimde tatbik edi- r 
süngülerinden fışkıran parıltılar vekarlı yürüyüşlerini alkışlıya- lecek olan programı da halkımı· 
İstanbul halkının zulmette kalan caktır. Sultanahmet meydanında zın heyecanlı hatıralarını tazeli- ı 
ümitlerini yeniden ışıklandırmış· başlıyacak ve Taksimde mermer yecek, dün İstanbulu kurtaran 
tır. 16 sene evvel bugün bütün merdivenli meydanda nihayet bu Mehmetçiğin bugünkü kardeşleri. 
İstanbullular, kurtuluşlarının bü- lacak olan geçit resmi, şüphesiz nin geçişi gururla seyredilecektir. 
yük sevinci içinde coşkun teza- ki, İstanbulluları sürur içinde coş· Jstanbullulara kurtuluş bayram
hürlede kurtarıcılarını alkışla- turacaktır. Bu sah.ah onda istik- lan kutlu olsun. 

AmerikaSefiril Askeri Vaziyet 
Molotofla Yaz.an: Emekli Albay 

Go•• fll•• ştu•• Mecit SAKMAR 
'.l'amıunen ayrı a)Tf makııatla

ra hamledilebllecek haberler gel· 

Mihverle İş Birliğinin 
Zararları Anlatıldı 
Vaşington, 5 (A.A.) - Reu

ter: Amerikanın Sovyetler Birli
ğine karşı hattı hareketi ve Roo· 
seveltin 1 2 teşrinievvelde milli 
müdafaa bahsinde Daytonda 
gayri siyasi bir nutuk söylemek 
hakkındaki kararı, bilhassa bü
yük bir alaka uyandırmaktadır. 

Amerika hariciyesi yüksek me 
murları ile Sovyet Büyük Elçisi 
U m a n s k i arasındaki gö· 
rüşmeleıde, üç Baltık memleket· 
lerinin ve diğer üç memleket a· 
razisinin ele geçirilmesinin tanın· 
mıyacağı tebarüz ettirilmiştir. 

Fakat Amerika hariciyesi, ay· 
ni zamanda, Sovyetler Biıliğinin 
uzak şarkta J aponyanın an· an e
vi rakibi olduğunu ve şimdilik 
dünyanın bu kısmındaki menfaat 
)erinin - Amerika Birle§ik Devlet
leri menfaatleri ile mutabakat 
halinde bulunduğunu unutmıya
rak, realist bir noktai nazar al
mış bulunmaktadır. 

mJye batlJ!.mı,tır. 
Çörçll eyJQJ ~larında sö~1e

diğl nutkunda Almanya latUA ha· 
zırlıklarmm N oneç sablllerine ka· 

dar uz.andığını bildirmiştir. Halbu
ki bir aydan fazla bir zamandan· 
beri İn~ bombardıman kuvvet
leri Fell!'menk ve Manş denizi sa· 
hlllertndekl istiUi üıderlne hl~ fa
sıla vermeden bü<"uma devam et· 
tikleri halde ,ımdiye kadar -:ı.·or

'EW.' ~illerinde hiçbir hava faali· 
)'f'tl ıöatermlyorlardı. Hatta IS ey
IQJ tarihli günlük hillAsada bu ~ 
il (Belki :Sorv~le Brltanya a
da.."ı araı;mdaki 41'>0 Km. ilk mf'tl&· 
feyl a.şnuya mecbur kaluak &'f'ml 
kalUelerlnJn lmh~rnr anavat.an do
nanması li'U'rlne almııttır.) mUta
IAa.oılle izah etmek l!it~mlıttlk. 

ltanl gelen hal>E>rler donanmaya 
menııup tayyarelerle :Sorv~ aahll· 
!erinin haz.r noktalarındaki 1reml· 
1ere hü<"um edildiğini blldlrmf'kte
dlr. Bu hal>E>r :Son·~te dahi Al· 
man fı;tıta. ha.z.Jrhğının İng'UIZ a
mlrallığrnm dikkatini celhede<-ek 
bir malıiyet aımıya ~1adıtını gö5-
termektedir. l baftadan~ri glin· 
düz Alın&n bü<"umları nlsbeten za. 
yıf olarak devam ederken dün 

20 Alman 
Tayyaresi 
İmha Edildi 

Dünkü Hücumlar 
Püskürtüldü 

Londra, 5 (A.A.) - fngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaret
leri tebliği: 

Bugün düşman birçok tayyare 
filoları kullanarak Kent ve Sua
sex sahilleri· üzerinde muhtelif 
hücumlar yapmı§tır. Hücumların 
hepsi ciddi ~ir inkipf gösterme· 
den müdafaa kuvvetlerimiz taıa
fından dağıtılmışlar ve püskür
tülmüşlerdir. 

Yaz saatile 17 ye kadar alınan 
raporlar bazı !!ahi! şehirlerine ve 
Londra mıntakasına bombalar a
tıldığını göstermektedirler. Çok 
az hasar olmuştur. Fakat Medvay 
mıntakasında iki defa hücuma 
maruz kalan Hastings' de muhte
lif evler yıkılmıştır. Birkaç ölü 
az bir miktar da yaralı vardır. 
20 düttnan tayyaresi imha edil
miştir. Dört tayyaremiz gaiptir. 
Pilotlardan biri sağ ve salimdir. 

Maarif Vekili 
lstanbula Geliyor 

' 

Dünkü m.üaabakalarda and içme merasimi 

Bu sene memleketi~~de ya· ı tibine bizi muvaffak eden Tan
pılması mukarrer 1 1 ıncı Balkan 1 rıya hamdederek sözlerime baş
oyunları dün F enerbahçe stadın- 1 lıyorum. Balkan oyunlarının kıy· 
da sahayı çerçeveliyen yedi sekıı: met ve kudreti on bir senedir ve 
bin ki§ilik bir halk kütlesi önün· her şeye rağmen intizamını kay
de başladı. betmeden her sene başka bir Bal 

Saat tam 1 3 te, müsabakala- kan §ehrinde icra edilmesile an· 
ra fiilen ictirak eden Yunan, Yu- la.tılan ve ehemmiyeti . hakkında 
goslav ve Türk atletizm takımları artık söz söylemiy_e lüzum kal
önde bayrakları olduğu halde sa· mıyan yakın şarkın en büyük 
hada göründüler ve halkın önün- spor hareketidir. 
de bir geçit resmi yaptılar. Olimpiyatlarda bile görülmi-

Evvela bir genç and içti, bu yen bu ittiradın amili, bu oyun
merasimden sonra Balkan martı larda spor ruhunun dığer büyük 
çalınarak Balkan bayrağı dırege mülahazalara üstün tutulugudur. 
çekildi ve Beden Terbiyesi Ge- Bu oyunların Balkan sporuna 
nel Direktörü General Cemil Ta• verdiği hızdan ba!!ka, Balkan 
ner, şu sözlerle oyunları açtı: gençlerini biribirine tanıtmak hu· 

<- Türkiye Cümhuriyeti yük- &usundaki ilerdeki komşuluk mü
sek Baıvekili Doktor Refik Say- nasebet ve hislerinde büyük in· 
dam namına On birinci Balkan kipflar hazırlamaktadı;. 
oyunlarını açıyorum.> Balkanların muhtelif yerlerin· 

Açılı§ merasiminden sonra, den davete icabet ederek gelen 
Balkan organizaayon komitesi ve bu oyunların tertibine imkan 
batkanı Burhan Felek şiddetli al- veren Yunan, ve Yugoslav takım
kıılar toplıyan şu nutku ile Bal· larına ve izalesi ellerinde olmayan 
kan oyunlarının ehemmiyetini maniler sebebile gelmeyıp hayır
anlattı: nah temennilerle bu güç İşte bizi 

Amerika Birleşik Devletleri 
nin Moskova Büyük Elçisi Stein
hardt, Moskovada görüşmeler
de bulunmuş ve Molotofa, Sov
yetler Birliğinin mihver ile daha 
sıkı bir iş birliğinin zararlarına i§a 
ret ederek bunun Sovyetler Bir
liği ile Amerika Birleşik Devlet
leri aarsındaki münasebetlerin 
iyile~mesini imkansız bir hale ko 
yacağını tebarüz ettirmiştir. 

. bu·a faaliyeti tekrar artmıt ve 
tlddetıt Juna !:Arpıtmaları olmu,. 
tur. 

Ankara, 5 (Telefonla) - Ma. 1 cMuhterem misafirler ve sayın teşci eden Balkan federasyonla· 
arif Vekili Hasan Ali Yücel bu spor severler; rına bu maddi ve manevi iş\irak
ak,am 8,20 ile lstanbula hareket Bugün on birinciııinin muvaf- !erinden dolayı teşekkür ederken 
etmiştir. Vekil tetkikatta bulun· fakıyetle açılışına şahit olduğu- Türkiyedeki gençlik ve spor ha
mak üzere oradan Antalya ve muz Balkan oyunlarının ikinci reketlerinin b_anisi olan Cümhur-

... ~ 

. 
' 

Dlter bir ingillı: haberi ise bom· 
bardıman ve nakliye tayyarelf'rl· 

(De,·aını: Sa. 4, ısu. 2 de) 

eyr~· 
81sgAr iken 

Fırt11aa Biçer 
Ajanslar haber veriyorlar: 
Berlindeki çocuklar çıkanlı

l:ormuş. Bu o demektir ki; 
Berlinde yaşıyanlar daimi ölüm 
tehlikesine maruzdurlar. 

Acınacak şey. Binlerce ma· 
sum yavrunu!.1 evlerinden ayrı
lıp uzaklara gönderilmeııi elim 
bir sahnedir. 

Lakin neyliyelim ki; rüzgar 
ekenlerin fırtına biçmeleri mu
kadderdir. 

Bundan evvel de Londrada-

İspartaya gidecektir. defa olarak memleketimizde ter- (Df:,·amı: Sa. '· Sü. 1 de) 

~ ~n ;hu neticenin gerçeklef
~ler'. dıa ebnek caizdir. Türk 
~t~ın aklı selimi güzel bir 
'tn'l aeçirmiıtir. Yeni nesil 
t~~ e Yeni rf'jnn ruhu içinde 
~\in e_n ~a eski neıi11er de 
ll\in •• 11Yaai fenalıklarile bugü-
.. tnuaL ·t • • • l . 

Sovyet Rusya Büyük Elçisi Bay Vinoıradof'un Reiaicümburu-

ki çocuklar ayni akıbete uğra
mışlardı. Hatta bunlardan bir
kaç yüzünü Kanadaya götüren 
bir vapur torpillenerek batırıl
mıttı bile. Kendi hareketleri-

"'l'lcfaJc• ue ve ıyı nelıce erı ara• 
~ far~. görecek kadar ol-

ıahibi olduldaruıı iabat ı 

muza itiınatnameaini u kdim ettit~ yu:ınlfhk. B"y Vinoara
dof, Rivsıdi Ctimknr F!U'41yıntı ~k.P:ı ir J..Lf>n .. z ihtiram 

VW)'cti Umık kodileıı!ııti ···- .. •'· 

nin aksüli.melini görenler için 
tahP..rumülC:en ve tevekkülden 
bajk.a -CWC yoktur. Almanya it arkadaş, daha çabuk yürürüz! 
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Vişi F ransasının 
Hazin Manzarası 
\\ n Yazan: M. H. ZAL 
VJ işi hükumeti, Amerikaya 

d başvurmuş, Martinik a
b~aının tahkimi hakkındaki eski 
ı:b Projenin tatbik edileceğini 
ın er Vermiş. Amerika dn şu 
ı ukabelede bulunmuş: cRazı o
a.rnaYtz, çünkü bugün mukadde
Ötına sahip bir Fransa yoktur. 
Y rtada ancak Almanya ile İtal-
a.tın bir aleti var.> 

ca. nsan bu hadiseyi de duyun· 
"· F' ransanın haline ne diy~ce-
ilni u T 'h . l ~ h' b.vw!lırıyor. arı ınsanıga 
b~ç ır zaman bu kadar büyük 
"ır ibret dersi ver.memiştir. Me
~r h~a~si menfaatin, zümre ve 
~ ıf ıhtıraslarının umumi ha
F' ata hakim olması yüzünden 
tansa gibi kuvvetli, varlıklı, 

~lti ~.ir ın~let ne derecelere ka-
r Çokebılirmiş 1 

h ~ ranaanın acia yüzünden harp 
ar · k ~ ıcı almasını, Almanlara bo-

F' n eğmesini haydi anlıyalım. 
.,. akat Fransız milletinin, dünkü 
ı: her vakitki dü,.manlarına kör-
ıı:o •• :ı.: 

§ rune köle olması, onların ho· 
'l.un.a ıitain diye lngilterenin Ü· 
;rıne bütün kuvvetile saldır
ak~aı havsalaya sığmıyor. Her 
d' 1 başında Fransızın şunu tak· 

1 
11 etmesi beklenir ki, eğer yab1 müstakil bir Fransa var ola

~iiecekse, bu ancak İngilterenin 
cadcleden zaferle çıkması 

ıa~~inde mümkündür. l!!giltere 
h:kı.ra;., F ~ansa uzun müddet iç.in 

k ıkı ıatıklalden mahrum kala
~ • arazisinin de büyük bir kıs· 

1~ kaybedecektir. 
h' b· le olduğu halde Fransızlar. 
dl ır kıymeti olmadığını bil

ı leri bir takım teminata ina· 
~arak donanmalarını Almanya 
e ltalyanın emrine hazır tut· 

rna" in ~~ kalkışmışlardır. Dakarda 
d'gılızlerle harbi kabul etmişler
~r. Almanyaya karşı göstere
! e~ikleri cesaret ve atılganlığı 
knf tltereye karfı göstermeğe 
da kışarak Cebclitarık'ı bombar
,K;1an etmişlerdir. Şimdi de: 
d' artinik'i tahkim edeceğin 
gf"
1
.0 rlar. Kime karşı'? Tabii ln-

1 iZiere ..• 
t i F'r.~sızların mazereti §~dur: 

ngılızler bize vaadettıklerı 
~ardımı temin edemediler, biz 
e mağlup olduk .. > 

d·· Eier lngilizler, F ransanın 
d Utkun halini vakit ve zamanın· 
da farkederek kuvvetlerini ora
dan ka~ırmasalardı bugün orta
da ne !ngiltere bulunacaktı, ne 
~ F'r~nsanın yarın istiklale ka-

!labılmesi ümidi ..• 
~(·Biz de bir Babıali hükumeti 

8 
orduk. Bizde de mütarekeden 

l:~ra. ecnebi emellerine alet o
m nar bulundu. Fakat sulh za
lia anında yüz elli kişilik bir kara 
rrı tc Yapmak lazım geldiği za
a an milyonlarca vatandaş ara
ltı~dan böyle bir listeye girecek 
ı; kr:ı bulmakta adetp zahmet 
re rk. Babıali kabinelerine gi
l'erı erin çoğu da gizliden gizli
b c .. tna~ludaki milli hareket~ 

11
} ılık ve sevgi gösterdiler. 

.., 111nsada ise köleliği seve se· 
kel kabul meyillerini görmekle 
h:k~ı~oruz, Visi Fransası kendi 
b·ı ık~ dostlarına arkadan bile 
kı e llllah çekmeyi iş edinecek 
el adar baka ve istiklal iradesin
rrıerık mahrum kalmış gibi görün-

e tedir. 

1 . E. A i I~ 1 SAN' AT NOTLARI 

~ii~~i-::::::::--:~ IBA H i s LE A. I Şehir Tiyatrosunda 
~ e~~~ :~";::~:ü·~~::.:~:; lnoiliz Hava Kuvvet:. cnj:,:-·~"··;;~:~ı~ı;"~~.""c~~.ı; O T E L L O 
başlıgvı altındakı' yazıda eylu·ı a- 1 • • s k durumun fenalığına raimen lngi- h k H d' erinin ev Ve 1 "d f · d ·w· Şe ir Tiyatrosu tnevsimi, Şe s· ı Otello rolünü oynıyan a ı, 
yının İngiliz hava kuvvetlerinin ız av mu a aasının goste~. ~~ pir'in Otello'sile açtı. Otello ad- tam bir Mağripli oldu. Ve rolünü 
muvaffakı'-·etı" ı' le kapandıgv ını • kudret ve muvaffakıyet butün dik C h . " ld d .. kd ' h · · .. lı Mağripli Vene · ürı:ı urıyeti ilk anlarda muvaffakıyetle baııar-
söylemiş ve sebep olarak ta Bü- are Usfu .. nlu .. ov•u· u~yanın ta ır ve ayretını u· emrinde bir generaldir. Ayandan dı. Ortalarda ağır başlı Mağripli-
vu'·k Brı'tanya adaeına karşı yapı- zerıne toplamıştır. d " " T 'h · 1' 1 · Brabantio onu sık sık evine avet ye yakışmıyacak bir tarzda yap• 
lan istila hazır1ıklarını hırpalıya- )iz ::~~= k~:!~~ie:;i:cıı~vıt"~~ eder. General orada ukerlik va· tığı deklamasyon ve biraz da suni 
rak çıkarmayı geciktirdiğini kay- Müdafaa ve taarruzda d k k kalarını ve sergüzeşt dolu haya· hareketlerle bozdu. Fakat son-
deylemı .. ,tik. İngı'lı'z hava kuvvet- j aresi ço sarih bir tefevvu l .. · k d ' tını anlatırdı. Ayanın kızı güze da çok iyi muvaffakıyetle bitirdi. 
lerı. hakkındakı· du .. "l·ı· ncelerı'mı'zı· Muvaffak Olmuştur gösterme te ır. ld kl d k" " Ç" k .. Al B k B · ve saf Desdemona ona tutu u. De amasyon, Yago rolün e ı 
bu haftnya blrakmıRtık. un u manya. üyü rı· - T l d d b .. d d k Ik k Ve beraberce kaçtılar. Desdemo- a atta a var ı. Şekspir unun 

Bu .. yu""k Brı'tanyanın asker·ı ha- YAZAN tanya a asın an a aca tayya- d H 1 : l · · b _ _ı na bu cicftli, cesur ve vakur as· düşmanı ır. atta Ham et'de ar-
vacılıgw ı 191 3 te yani Umumi Emekli Albay re er ıçın uzun bom aruıman me• d - safesindedir. Ancak Şimal ve kere kuzu gibi bağlandı. tistlere olan n~ihati, sırf ken i 
Harpten bir sene evvel başlamı§· M e c 1 t S & KM AB Manş sahillerinin bir kısmı ve Fakat Yago adlı Otellonun kumpanyasındaki artistlere ve-
tır. 914 te hava hizmeti biri Ro· maı·yetlerı·nden bı'rı·, generalı'n ka- rı·lmic bir derıı tarzındadır. Fi C 1 belki de Ror havzası yakın ve .. 
yal .;~~ or~~w na.m~e kalrN tayj 1 mış olduklarından mükemmel ha orta bombardıman mesafesi için- fasına kıskançlık tohumunu serp- Cahide en çok muvaffak olan· 
yarecı ıgı ve ıgerı oya aua 1 .. l . ld · I d' B'l de kalabilir. ti. Desdemona'nın Otellonun mu· dır. Temiz ve masum Desdemo-
Air Service adıyla deniz tayya- va us erı e e etml§ er ır. . ,ı_: Ca · l b b 1 d ·1·w. l k .. 'k' k hassa F clemenk av tayyarecılığı Böyle olmakla beraber ehem· avini aaıo İ e münase ette U· nayı kendini çok zor ama an ta-
recı ıgı o ma uzerc ı ı ısma ay· 1· .1 ı· h d l l · d lundugwunu uydurdu Nı'hayet o ·1 ·1 t · t' rılmıştır. j ngı tereye l'. a p ı 1 a c a k hü- miyet ı e ef erin seçi meısın e · • mamı e temsı c mı" ır • 

Hava kuvvetleri t kk .
1 

d cumlarda av tayyarelerinin hima· ve bomba sıklet merkezinin gü- tello kıskançlık yüzünden güzel El'm geçmiyen Otellonun ter. 
eşe u e er yesini temin ı'çin k b 't · .. vaziyet' .. ala karısını bo. ğdu. Kendi kendini de cu"me

1

sı'n~ı aslı'le kar•ılaştıramadım. 
ken her devlette olduğu gibi bir ur an gı mış- nun ıne gore en can • ... 
çok münaka .. alar yapıldıktan ve tir demek caizdir. Çünkü av 1 cak hedeflere tevcihinde ve sc- hançer111edfı. . Fakat oyunda yakaladığım türkçe 

" tayyareleri havada çok kalama· çilen hedeflerin behemehal bulu- Ote 0 acıası demek, Vagonun cümleleri birçok yerleri kafamda 
g eri. ileri adımlar atıldıktan son- h . t'd . B'' .. f . k dıklarından ancak mesafesi kısa nup bombalanmasında gösterilen 08 sıye ı ır. utun acıa onun •- olan aslile derhal karşıla§tırdım. 
r.a ikinci teşrin 191 7 de bütün ha- meydanlardan kalkarlarsa bom· ı azim ve sebatta İngiliz havacılı· fasından çıkmadır· Mesela · 
va hizmetlerini müstakil bir elde b d k b k Yago rolünü alan Talat, Ya· · toplıyan cHava kuvvetleri hak- ar_ ıman filolarına refakat ede- ğı yükse ir numara kazanma - Harfi harfine tercüme edile· 

bilirler. tadır. gonun ruhuna tamamile gireme- 1. -k. 
kı d k. k k b 1 d 'ld ' 1 f k rek ·• cKızınız. ve Magw rip ı, i ı sırt-n a ı anun> a u e ı ı . Al l d h b 1 di, onu. sır ötülük yapan mürai Asıl garibi, Hava nezaretinin man arın el e ettikleri hava Ajans a erleri takip edi iree 1 k d h bir hayvan yapıyorlar> diye i-

üsleri bombardıman kuvvetlerini bombalanan hedefleri ayırmakla bir adam 0 ara canlandır ı. Hat- B d harp zamanı gibi nazik bir dev- • b" d t b · fade edilen bir yer var. un an 
de arttırmı•tır. Çünkü yakın ve Almanya dahilindeki benzin ik- ta ıraz 8 gey ana enzemcsı ı d Ş k · · reele büyük mikyasta yapılan mat " · · y k 1 d t k 1 kimse bir şey an ama ı. e spırın 
orta bombardıman mesafesine mal yQlları ortaya rıkar. ıçın agoya ısa a a a ı mış. 

buat mücadelesi neticesinde te- " ş k · •· tt ~ k ti' lisanı halk lisanı ve tabiri olduğu yaklaşmıılar ve azami bomba ha- Mütemadiyen · · eçen e spır ın yara ıgı uvve ı l 
"ekkül etmesidir. Geçen harpte ısmı g h · 1 · h ' b ' · · d · k irin bizim de bu tercümeyi ha ka 
... mulesile günde bir tayyarenin i· (Ham) mevkiinin ehemmiyeti, ıa sıyet erın ıç 111 ıra cısı uv· ~ 
bütün gu"rültüler tayyare imali de. 1. tk• y k d anlatacak surette yapmamız icap 

ki defa vazife görmesi imkanla- buranın yalnız bir demiryolu il- vet ı ve aana ar ago a ar 
recesi ve birliklerin tayyare ihti- rını elde etmişlerdir. Buna mu· tisak noktası olmasından müte- Şekspire benzemese gerek .• Böy· eder. İngilizcesindeki haikki ma· 
Yacının tatmini nl'eselesi üzerin- 1 b" h kt" d w ·ı k d ' na: cKızınız ve Mağripli timdi kabil Büyük Britanyanın coğra- vellit olmayıp burada hazırlanan e ır f8 ıı a or egı • ·ome ı· 
de toplanıyordu. f' h .1 ak ll l yen temsil edebilir. Taltit bir ak· mercimeği fırına veriyorlar> diye 

Bu tafsila• ttan maksadımız ı vaziyeti avacılık bakımından ve istı a m aatları için ku anı a· ı'fade olunabilir. 
f b . ki k I k J ı · o d tördür. Latife yolile yapması la-

CMU .. stakı'I hava kuvv•tlerı·... me- ena ır ıe e so u muotur. ca o an ma zemenın urtmon l l d .._ ., B. d f h.. ı k · d E k l 'l ş· 1 d · · zımgelen birçok işleri veya söyle- Eser, ruhu iyice an aşı ma an 
8elesl.nı'n · ı'lk defa olar•k İnm]te- ır e a ucum arı va tın e ms ana ı e ıma enızıne sev- I k h' .. 

.. e· h b 1 k . . k. f ' r k" . . b' b l k d meıi icap eden lafları trajik bir tercüme edilmiş o ma ıssını ve-
rede halledilmi<> olduguv yani ha- a er a ma ıçın a ı mesa e ı ıçın ır a§ angıç no tası a l y f Ah skalı 

" yoktur. Londra cenup ve §ark olmasındadır. Biraz şarka gidi- halde yapıyor veya söy üyor. riyor. llM1 ı 
va kuvvetlerinin istikbalde oynıya - ---sahillerinden ancak 60 - 80 kilo- lince (Hanover) de ayni vaziye-
cağı rolün ehemmiyeti hakkında 

h 
metre uzaktadır. Bu mesafeyi bu te mütabih bir manzara arzetti-

da a o zaman tebellür etmiş bir günkü bomba tayyareleri azami ği görülür. Bir kaç makaleye sığ-
kanaat mevcut bulunduğuna iaş- 1 O dakikada geçerler. Av ve dırılamıyacak derecede çok mi-
ret etmektir. Bu evvelden görü• d " bomba tayyarelerinin süratleri a- tıaller var ır. Bütün bunlardan 
kabiliyetinin bugünkü hava faa- rasındaki fark ise ancak 100 ki- çıkan netice İngiliz hava kuvvet
liyetlerinde büyük bir payı var- lometredir. Yani bu kadar farkla )eri üsleri, mesafe itibarile Alman 
dır. İngiliz havacılığı bugünkü uzakta bulunan bir av tayyaresi yanın bulunduğu müsait şartlara istirahat En İyi ilaç 
kudretini yirmi sene evvelden ha- ancak bir saat sonra bomba tay· malik olmamalarına kar~ sevk 
vacılığın manasını anlamış olma· yaresine yaklaşabilir ve yaklaş- ve idarede muvaffakıyet göster
sına medyundur. tığı takdirde ise benzini bitmictir. m eleridir. İngiliz tayyarecilerinin 

İkinci kuvvet membaı hava l .. nmek mecburiyetindedir. hedeflerini bulup bombalamak-
kuvvetlerine verilen vazifenin sa· 
rahatinden fışkırmaktadır. lngi- Dü§manın nereden geleceği ta gösterdikleri kabiliyet ve azim 
liz hava kuvvetlerinin vazifesi belli değildir. Mütemadiyen ha- Umumi Harptenberi tanınmış ve 

vada, kuvvetli av tayya.releri bu- tasdik edilmie bir meziyetleridir. 
şöyle tesbit edilmiştir: .. .. . lundurmıya tayyare adedi yetişe- Adet üstünlüğü ve coğrafi du-

«Buyuk Brıtanya adasının ha- mez. Av tayyarelerinin bir kısmı üaait olmaması da dü-
h" 1 k "d f rumun m 

va . ucum arına arşı mu a aası yerde hemen uçuşa hazır vaziyet- ·ünülüue, İngiliz bombardıman 
ve ımRara.torl.uk muvasala yolla- ı te bulunacaklardır. Bunların ha- kuvvetinin elde ettiği neticeleri 
nnın .~m~ıyetınc y~rc;'ımd~r.> valandınlması ve sevk ve ida- sevk ve idaredeki üstünlüklerine 

o~~~cu ku~etı ıse ıhtısasa resi için telefonla uzun uzun e· medyundurlar hükmünü çıkarırız 
verdıgı ehemmı~~~~e bulmuştur. mirler vermiye vakit yoktur. Tay. İngilizler, 935 te daha Alman 
Bomba tayyarecılıgı, .b.~z:ıba ko- ı yare süratine uygun yeni bir ku- hava kuvvetleri yeni teşekkül e· 
mutanlı~ı av t~yyarecılıgı: .~~ ko- , manda sistemi lazımdır. Bunda derken, Almanyanın tayyare i
~utanlıgı, aahıl tayyarecılıgı, sa- ı her emir elektrik ziyasile veya e- malatında gösterdiği yeni faali
hıl tayyare kom~ta~lığı ve do- lektrik !'!adıuile ve nihayet telsiz vetin mar.asını vaktinde anlamı§ 
nanma harp gemılerı ve tayyare telefonla ve muhtelif i~aretlerle ~}salardı hava üstünlüğünü der
ıı:emileri üzerindeki tayyareler de yapılacaktır. Bu kumanda siste- hal elde etmİ§ bir vaziyette bu
deniz tayyareciliği namı altında minde elektrik ve telsiz telefon lunacaklardı. 
donanma emrinde toplanmıştır. 

Bir doktor: (İ!ıtlra.hat, ,;kut &'f!
ml-lnln kalafatıdır.) Demi§. Bu llÖ:ı: 
c:ok doğru, c:ok yf'rlnde P.öylenllmlt 
hlr IA.kırdıdır. VucudUn. çalıttıtı ka
dar da, dtnlenmiye thtı~·acı oldutu· 
nu ht>r z.aınan tekrar edert7'. Hlc: din· 
lf'nmeden vf\ya yarını ~·amalak hlr l -
tlrahat ile çaıı~·a de\'am r.tmek 
vilcudUn ç.abuk ve fa.zla yonılmasına 
IK'beblyet vertr. Fa.da yorgunluk da 
tıpkı, ıslanmak, üşUmf'k, ııoğuk al
mak. uyku uz kalmak.. g1bl hllta~ 
Iıkları haZırhyan hlr Amildir. Faz
la yorulan 'e dlnlenmlyen vllcutla· 
nn, ~talıklara ,·e mikroplara kar
tı dayanıklık kablllyetle.rl auı.Iır. 

BMen bu tesir altmda gittikçe :r.a
yıfiar. Zayıf bünyelerde ise mikrop
ların faaliyetleri daha futa ,.e daha 
kolay olM'.aJında hiç şüphe yoktur. 

Bedenln et ,.e kemiklerine alt yor-

Ordu emrinde çalışacaklar da or
du emrine hazerden itibaren ve
rilmiş, fakat donanma ve ordu 
emrindeki tayyarelerin merbuti
yetleri, tabiye ve sevk ve idare 
bakımından olup ikmal ve sair 
hususlarda Hava nezaretine bağ-

MöHRö'NöfN DEVRDAJLEMD 

' lılıkları olsa gerektir. . 
Bu kısa malumattan sonra In

giliz hava kuvvetlerinin bu son 
harpte gösterdikleri kabiliyet ve 
muvaffakıyetleri ve sebeplerini 
daha iyi gözden geçirebiliriz. 

J Yazan: MiHRi BELLi ' 
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1 

da dağ gibi duran o\llmalll: 
Yalnız her ışim henilz bıtrne· - Dedim, ne olncak !.. Diye kar-

mışti. Ameriks.da aldığım Ja· şılıkta bulundu. 

pnloklar ar bir 15tira.batle kolayt'a 
dlnlendlrUeblllr. Fakat kafa , . ., di· 
mağ yorgunlukları daha ciddi ,-e da~ 
ha muntazam bir istirahate ihtiyaç 
gösterirler. 
S~hk hallndfl böyle olduğu gibi 

baatalıklar esnasında. da lstlraha.t~ 

en başta &'elen şartlarda.o biri idlr. 
Hastalığı husule getiren mikrop 

ve zehirlerin bedene yayılmasından 

dolayı kalb, böbrek, karaciğer gibi 
mllhlm hanın ,·mfelerlnde bo:ıtık-

luklar olur. 
işte bu ııırada tam ve mutlak bir 

istirahat, yapıla<'ak tedavilerin en 1-
)iSi ve e.n mUcııslridir. Çünkü ancak 
iıtirahat saye&indedlr ki. çalı~maları 
~te~·e ağrıyan bu büyük ve mü· 
him li:r.ıının faaliyetleri, bir derece-
;\'e kıutar, 'iirudü idare etinl:'l'e mu· 
vnffak olablle<-ek tılr se'l.i;l ede kala· 
eaklardır. Bu takdirde ,-ikııt mııka-
vemf!t kablllyetlnl, M c:ok, muha.la
m eder 'e bu suretle menııt tuısta
hğın ağırlığına rağlllen ona dayan· 
mak ve tclıllk'yl atlatmak mümkün 
olablllr. 

Grip, nez.le. bronşit gibi hatıtalıkla· 
rm hi bir lattrahatle çabncak ı:eç -
ttrlldlklf'rf, istirahate ehemmiyet 
vermiyen hastalarda ı~ hıınlann ar· 
kasından zatllnie, zatülcPnp tanın· 
dakl lhtilAtlarm çok görllldUğil dil ü
nlUecek olnrııa. Ml';hkta olduğu ka
dar, ha taltk esnl.!'mda da l5tlrahattn 
t:n b1 htr lllç oldutunu takdir f'tme· 
mek kahil df'ğlldlr. Dr. N. ERGENE 

Ağaç ve Masa 
Yazan: B. FELEK 

Ağaçtan masa yapılır, IA.· 
kin masadan ağaç ya· 

pılmaz, yapılamaz. 

Halbuki görünüşte masa da· 
ha sağlam oturmu§tur. Daha gi1. 
zel ve daha muntazamdır. 

Lakin ağaç, masaya nazaran 
kaba saba da görünse. intizam· 
aız manzara da arzetse, maaanm 
dört ayağına mukabil onun bir 
tek istinat noktası da olsa yine 
masadan namütenahi daha e· 
sıulı ve §iiphesiz mukayese e
dilmiyecek kadar daha metin
dir. 

Çünkü msanın dört ayağı 
vardır. Amma biri kınlıraa to
pal kalır: Hele ikisi kazaya uğ
rarsa durucuk dahi duramaz. 
Hemen devrilir. 

Ağacın kökü tektir amma 
pektir. Yerine iyice yerle§miştir. 
Istinatgahı masa gibi suni de
ğildir. Tabiate ve tabiat kanun
larina, kökünün toprağa olan 
derin nüfuzuna güvenir. 

Kütleler de buna benzerler. 
Muntazam, dört ayak üstü, 

yekpare duran, hiçbir pürüz ar
zetmiyen kütleler vardır. Masa
ya benurler. İntizamları göze 
ho görünür. Harice İyi tesir e
der. Ukin mesnetlerinden bi
risi sakatlandı mı dingildemiye 
ba~lar. ikisi kırılırsa hemen dev· 
rilir. 

Buna mukabil, kendi kendine 
dimdik duran cemiyetler, mil
letler vardır ki, bütün kuvveti. 
toprağının derinliğine nüfuz et
miş olan kökündedir. 

Fırtınalar, rüzgarlr.ı ve sey· 
laplar onu yerinden oynatmaz. 
Yalnız bir kaç yaprağı dökülür. 
belki bir iki dalı da kırılır. Fa
kat fırtına geçer geçmez, kökü· 
nün sağlamlığı sayesinde tekrar 
feyizlenir ve dal budak salar· 
lar. 

Lakin bir masa kırılırsa, dev
rılirse ne kendi kendine düze
lir, ne de doğrulur. 

Burhanett!n Tepsi .Jtlbllesl 
Tiyatromuzda bUyUk bir inkılAp 

yapan Bürhaneddln Tepsi n~mına 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 

önUmUzdeki Salı akpmı bir jUbile 
hazrrlanmı\ltır. Bu müsamerede Ah. 
dUlhak HAmldin A.sanndan parçalar 
söylenecektir. Şehir Tiyatrosu artist· 
leri de iki perdelık bir komedi oynı
yacaklar Senıye Tepsi de A \TUpa· 
dakl kendisine bUyük alkışlar ka· 
zandıran danslarını oynıyacaktrr. 

Yeni baştan bir sahne inkılAbı 

yapmıyo. hazırlanan kıymetli sanat
klınmızın jUbilcsinl kaçırmayınız., 

Sakarya 
StNEMASDı"DA 

2 güzel ve bUyük film birden 

AŞK ve ŞÖHRET 
HARRl' B.AUR tarafından çe 

CANiLER Taburu 
GörtUmcmı, heyecanlı film 

Göze çarpan muvaffakıyetler, 
biri müdafaada, H'! diğeri taar• 
ruzda olmak üzere iki kısmı ihti· 
va etmektedir. 

pon vizesi Japonyada gezebllmem Bu IAfı söylemesıle Japonun koc~ 
ıçın kAfi değildi. c.Taponyaya şu ta- herifi yere !ırlatmaın bir Clldu. Dl· 
rihte girmiştin diye bir mUhUr dn· ğer taraftan birkaç Japon da ırl 
he. lAznndı. Bu işi şimdilik dl\şUn- adamın arkadaşlanna saldırdılar. 
mtiyorum bile.. Taft gittikten sonra Kavgayı heyecanla seyrediyorduk. 
bununla meş~l olacaktım. Joe Louis'in maçlarında bu zevk ne-

Adam uzun uzun dli\!Undti. Diğer 

muada oturan bir memurla japonca 
bir Şf'Yl'r görüştU. Ben mtimkün ol· 
duğu kadar masum bir hal takını· 

yordum. Bunun teıı1iri mi idi, yoksa 
memur müsamaha gÖStermiye mi 
karar verml4tl, bilmem ... Bıraz daha 
düşündükten sonra dedi ki: 

, Daima en iyi Türkçe tilrpler takdim eden 111••·-~ 

Günlük hulasalarımızdan birin 
de kısaca temas ettiğımiz av mii
dafaası başlı başına bir şaheser
dir. Bir defa Almanlar Britanya 
adasını şarktan ve cenuptan sar· 

• 

TAKSiM SINEMASI 
Bu haftada büyük mu,,'1lffaluyet kaz.andı. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

ŞERİR TİYATROSU TE SİLLE 

Japonlann kısa boyuna, sık sık re· rede? Kısa bır zaman sonra Skandi· 
verans yapmalarına b:ıkarak sakın nav gemiciler kendilerini kabarenin 
görünil~crine aldanmayın ve kendi- :..apısı önünde kaldırımlara senli bul 
lerıni daha uzun. daha iri Avrupalı· dular. En ufak bir mukabelede bile 
ıardan cesaret, hattA kuvvet işlerin- buhınmıya fırsat bulıı.mamı~Jar idi. 
de aşağı ka.lrr sanmayın. Japonyada İçeri gırdlklerınde Japonların . Ustıe-

- Hata sizin değil, Taft vapuruna 
giden me.m.urlarınuz bize haber ver
meli idiler. Talliniz varmış ki, polis 
sizi karaya brrakmqı. Buna. hakkı 

yoktur amma ne ise. Amerikada al· 
dığınız bu Japon \1zesl bize klfidir. 
üst tarafına karışmayız. Sonra pa· 

saportun üzerine bır şeyler yazıp mil 
hUrledikten ı-onra bana uzattı. 

ıstiklil Kahramanı 
çok takdir edildi. 

Kahramanlık - Ceng{ı\f'.l'lik ~e VatanMı\erllğln parlak 'e canlı bir Jıl.ansız Tlyntrosund3 
KOMEDi KISMI 8UG'ON: saat 15,30 da 

VE AKŞAM 
saat 20,30 da. 

l'ALl UŞAGI 

Tepeb:ışı Ti~ntrosunda 

DRAM KISMI 
BUGüN: saat 15,30 da 

VE AKŞAM 

sant 20,30 da 
OTEL J, O 

Uğrunda canlar verildiği hu kadın kımd!r ? ... ve ... Aşkı, Kıskançlığı 
Ve bütün ihtirasları uyandırmak için nereden gelmiştir? ve niçin 
mahkeme tarafından ncftedilmiştir? tşte bütUn bunlar ... 

8 A L 1 s u M E slNEMASINDA 
A ŞAMı G6sterllecek ve 

MICHEL MORGAN - PIERRE RICHARD VILLM 
CHARLES VANEL 

tara.tından temsil ve Jacques Feyder tarafından vazı sahne edilen 

\a Şi ~~ !:.ın~~~~- u 
& 

RAti 
SPENCER TRACY 

RiCHARD GREENE 
~ NCY KEl.lY 

.rd a.· ilk gece bir kavga sey· rini başlarını ~·erlı ye.rinde gördüm. 
geçı 1e> 1m Un "zlUkl · b 1 
rettim. Bunu size anlatayım kı, böy· HattA gözJüklUn go erı ı e 
le yanlış fikırler edinmeyin. krprrde.mamı,tı. Şlmalll gt>mıC'ıler 

0 gece gemici arkadaşlar ile bir herhalde bundan sonra bu .Aııyalı 
kabarede idik. Limanda birçok ya· mılletl tahkir etmeden once bır hay· 
bancı vapur olduğu için burada baı;ı- Jı yutkunurlar. 
ka gemilerden de tayfalar vardı. Ertesi günü Taft \'apunındnkl ar
İçlerınden biri genış omuzları, uzun kadaşlarımı uğurlamak tizere iskele
boyu, kırmızı yanakları ile göze çar- ye gittim. Gümrtik mP.mtıru tarafın· 
pıyordu. Barda ayakta duran bu a· dan aranmayı göze aldıktan sonra 
dam yanındakı Uç arkadaşı ile bir iskeleye gelmem ihtiyatsızlık df!ğil· 
İskandinav lisanı konuşuyordu. Ba- dl. Vapurun uzaklaştığını gözümle 
rın öbür ucundaki birkaç Japonlo. gördükten sonra iskele clvannda bu· 
bunların aralarında bir anlaşmamaz- lunan Kobe polis müdUriyetlnf! git· 
!ık olmuş olacak ki, bir aralık iri a· Um. Memur bana gayet nazik dav· 
dam dişlerinin arasından benim du- randı. !ngilızce: 
yamadığım bir şeyler mırıldandı. Ja - Pasaportumda bir eksiklik var. 
ponlardan biri yaklaJ1arak İngilizce : galiba ... Dedim. 

_ Affedersiniz dedi. sız bizlere Muayene ettikten sonra sordu : 
cPıs Sarılar> diye kU!Ur mU ettiniz? _Siz hangi vapurls gc.ldıniz? Ja-

Ufak tefek bir adam olan Japo· ponyaya nıunl girdiniz? 
nun tavrı gayet terbiyeli ıdi. Yanın- _ Pres!dent Taft ıle.. üçüncü 

BUtl\n ~lr halkı bu Fnuısn.ca ' 
sözlü Şaheserini gormek üzere 

SARAY 
S/NEJJIASINA 

mevki yolcusu ıdım . Galıba UçUncU· 

(Arkası var) 

ttmsa.U olan ht:Ser 
İl!Hıten: tNGtUz - İTALYAN Harbini gö terlr &inema gazet~ı 

Bugün saat 11 de tenzili Uı matine IM•••••FAlllll,,, 
B U G tl' N -TtlRKÇE SöZLU 'e :!:N NEFİS :MISIR MU tKtsı İLE SOSLU BV'

yt)Jt AŞK ~e MACERA FtLMt • 
LEKELi İPEK 

Sinemasında KADIN 
Baş Rollerde: YUSUF VEHBi ve LEYLA MURAT 

DİKKAT: Filmin uuruuğu ytlzünde.n bugün ııean lar 10 • 12 • 2 - 4.15 • 6.80 '<C 9 da. Bugun lZ de tenzO~tlı 

~-••••••••• matine, Buglln nat 10 ,.e 12 de ucuz matineler 'l.'ardır. , 

,-------------------------------------.... Bütün tSTANBUL'u bir klıhkalıa kuırguı kaphyM'.ak. Çünkü Merzifonlu NARK1S KUl\mU, Amerikalı 
Amca mın mllyon!a.nna konmak için 

ZORLA TAYYARECi 
O 1..ı U Y O R 

Yakında: Türkçe Nüshası ~ransızca Orijinal Kop yas 

iPEK MELEK Koşuyor. Bugün saat 10,45 te 
'Ienzil!tJı mıı.ttne vardır. 

den Japonyaya benden ha,ka çıkan 
yabancı yoktu. Dün vapurda sıramı 
bekledim, bekledim. Nihayet sabır· 

sızlanıp memurların bulunduğu &alo
na girdim. Gitmişlerdi. Ben de mer
dıvendeki polise derdimi anlattım: 
kendlsıne San Fransiskoda aldığım 
işte şu Japon vizesini gösterdim. geç 
meme müsaade etti. Ben bir Türk 
talebesiyim memleketinizi gezmi~·e 

geldim. j ~-·••••••••• SIDemıı.\arında birden takdim eclilecektlr. ••'l•cı•m::ı•••••:ııııwıı!ll'' 
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Onbirinc i Balkan lngilizlerAlmanların Ortaya Bir Dava Koyuyoruz: 

O l B l d Yardımcı Müttefik 
yun arı aş a 1 Aradığı Fikrinde 

Balkan fampİyonu Türk A rat' a olimpik merasim yapılıyor 

(Başı birin<·ide) 
reısımız Milli Şefimiz İsmet lnö
nüne ve hükumete, Türk sporcu
luğunun minnet ve şükranlarını 
alenen izhar etmeği bir vazife 
bilirim.> 

Ve Burhan Felek sözlerini bi
tirir bitirmez müsabakalara ge
çildi. 

100 Metre Sür'at: 
İki Türk. iki Yunan, iki Yugos

.av olmak Uzcre altı aUet girdi. Mü
sabaka ~tan nihayete kadar bir 
r;ckışme içinde geçti. Ve neticede bir 
~oğüs farkilc Yugoslav Stefanoviç 
il sanJye Ue birinci, Fikret (Türk) 
ıklncl Muzaffer l Ttirk) üçüncü gel
diler. 

ısırık Atlama: 

Melih rakipleri arasında çok gt1 -
zel bir koşu yaptı. M 5/ 10 ile birinci 
Despat (Yugoslav) 50 7/ 10 ile ikin
ci, Kllnar (Yugoslav) UçUncU oldu. 

çekiç Atma: 
Günün en iyi derecesi bu müsaba

kada alındı. Yugoslav atlet Balkan 
rekorunu kırmıya muvaffak oldu. 
Ve Stepişnik (Yugoslav) 54,42 lık 

Balkan rekorile birinci Galç ( Yu
goslav) 46,21 le ikinciliği, Dimitro
pulos (Yunan) <l4,31 le üçüncülüğü. 

U:ı:un Atlama: 
Yugoslav IAzareviç 7,06 atlıyarak 

birinci, La.ntbrakls (Yunan) 7,4,5 le 
ikinci, Klinar (Yunan) 7 metre ile 
UçUncU oldu. 

1.'500 l\letre: 

Yunanlı Tanos 3,70 atlıyarak bl· Bu müsabakada çok heyecanlı geç-
rinci, Muhiddin (Ttirk) 3.60 ile ikin- tl. Son on metreye kadar Rıza Mak
ci Lcnar (Yugoslav} 3,60 ile Uçilncü aut önde olduğu halde yarışı kaybet-
oldu. U. ZekAsile hnrekct eden Yugoslav 

Gillle Atma: Ka.şlr, Rıza ile yarışın favorisi 2 Yu-
tık muva!faklyctlmlzt bu mUsa- nanlı ne çekişirken aradan çıkarak 

baka teşkıl etti. Arat (Türk) gill- 4.4.4/ 10 ile birinci, Rıza Maksut 
leyi 14,40 metroya atarak Balkan 4.4.8/ 10 ile ikinci. Lokopulos {Yu
şamplyonluğunu kazandı. Ve bayrıı- nan) UçUncU oldu. 
ğımızı şeref direğine çektirdi. 4XIOO Bayrak: 

14,26 ile Stefanakis (Yunan) ikin Bu müsabaka bayrak takımımızın 
ci Ateş İbrahim (Tilrk) 14,17 ile ü- muvaffakıyet! ile netlcelendı. Mu-
çUncUlüğü aldı. zaffer, Fikret, Turan, Melihlen mü-

110 ~IAnlalı: rekkep eklbile güzel bir koşu yaptı. 
En UmlUI müsabakamız bu idi. Bilhassa son ytlzli koşan Melih ra

Faik in kuvvetli rakibi Yunanlı .Man kibl Mandlkası son iki metrede ken
dıkası geçeceği zannediliyordu. Nlte- dlsinl ipe fırlatmak suretlle geçerek 
kım müsabaka lhtilılf doğuracak ka- Balkan şampiyonluğunu bize kazan
:lar sıkı oldu. Ve neticede Mandikas dırdı. Derece 43, 6110 idi. 
liJ sanlyelık bir rekorla birinci Faik Yunan takımı 44 ile ikinci, Yugos-
lynl derece ile ikinci, Bratavlç (Yu- lavlar UçUncU oldu. 
~oslav) 15 6 10 ile UçUncU oldu. Her müsabaka için olimpik mera-

Yugoslav hakemi Mandikasın bl- sim yapıldı. 
rlncilığınl kabul etrniyerek raporu bl· Bu suretle dllnkU ml\sabakalarda 
te imzalamadı. Türkiye 3, Yugoslavlar 4, Yunanlılar 

400 l\letre: iki blrlnclhk aldı. Ve birinci gün 
GUnün en heyecanlı ve en sıkı 1 mUse.be.kalan bizim için muvaf!akı

müsabakası bu ldı. Bize Balkan ı,am yetle geçU. Mtisabakalara bugün de-
piyonluğunu kazandırdı. 1 vanı edtlecekttr. 

İngiliz - Amerikan 
Anlaşması Bitti 

Londra, 5 (A.A.) - Tass A
jansı bildiriyor: Daily Mail gaze
tesinin Nevyork muhabirini!:! ha· 
b er verdiğine göre, Hull, lngil
terenin Amerika büyük elçisi 
L ord Lothuan ve Avustralya se· 
firi Casey arasında Pasifikte müş 
terek bir ahenkle hareket edil
mesi hakkında cereyan eden mü 
zakereler bir İngiliz - Amerikan 
anlaşmasile nihayet bulmuştur. 

Reisicümhur intihabının neti
celeri belli olmadıkça veya uzak 
p.rktaki buhran derhal fili hare
ketlere girişmeyi icap ettirmedik
çe hiçbir resmi tebliğ neıredil
miyecektir. 

Anlaşma mucibince Amerikan 
filosu Pasifiği, İngiliz filosu At
lantiği himaye edeceklerdir. 

Yugoslavyada Bir 
Tren Kazası 

Belgrat, 5 (A.A.) - Cuma 
günü, Belgratla Niş arasında, 
Kustak istasyonu civarında bir 
t ren kaı:ası olmuştur. 3 ölü, 4 a· 
ğı r ve 8 hafif yaralı vudır. 

Askeri Vaziyet 
(Başı birlnt'ide) 

nln Boheınyıtdakl tayyare ıne,ydan· 
!arına \C pilot Jetlştlrme kamp
larının da Çeko&h'\akyaya nakle
dildiğini bildirmektedir. 

Bu lııc Brltanyanın istilası te
şebbusünün ı.ararına yapılan bir 
harekettir. 

Britanya ada.sına karşı bulunan 
2 1'o. lu hava ı·ephe komutanlığı 
mıntakaııımda f'enubu ıtarki f'Cp· 
heıılnc karşı bulunan 4 1'o. ıu tıa.

\'8 cephe komutanlığı mın takaam& 

ku'\ ,·et kay<lırınak demektir. Bu 
hareket Afrika «ephetılne bombar
dıman ,.e bilhassa nakll;ye tayya
releri &'Öndermek maksadına da 
hamledilebilir. fiOOO Ualyan tay
yare pilotunun Almanyaya gön
derUmeıılnln hakiki ı;ebehl de bu 
tayyareleri alıp gotünnek olabilir. 

Afrlka cephesinde: Perşembe 

günü lnglllz ha'\'& hücumları doğu 
Afrlkadakl deniz ~·olları üzerine 
teHı<:eüh ettlrllmlştır. Buraya ha
riçten hlçhlr şey g-lremedlğine gö· 
re petrol ,.e yedek malzeme depo
lannın bombardımanı ,.e deniz: yol
larının tahrip edllmetıl buralardaki 
kara '\ e ha'\& kııH·etıerlnln faali
yetine mtınfl t~lrlerl olacaktır. 
Trabluııı ' e Karbi çöl üzerlndf'kl tn
glllz tan·arelerlnln uzun ke,lf u
çuşları İtalyan orduaunun haı:ırlık 
derecesini mrydana c;ıkaraeağın-

ITt 1 ıDlJ J:;o:;~h·~:;::'~~hasının 
Tanınması nı istiyor BugiDlll Program 

9 Program, 9.03 :Marşlar ve ha!ıf 
müzik (Pi.), 9.15 Ajans haberlerı, 

9 30 Hafif mlızık devamı lPI.), 10 
!'"\• kadını • Yemek lıstesl. 

12.30 Program, 12,33 Muhtelif şar
kılar, 12,50 Ajans habC'rleri, 13,05 
Muhtelif şarkılar, 14,30 Radyo salon 

Brenner Mülakatı 
Etrafında Tefsirler 
Londra, 5 (A.A.) - Rcuter

in diplomatik muharriri yazıyor: 
Hitler ile Mussolini arasında 

acele bir surette vukua gelen 
konferans, yeni bir sulh taarruzu 
yapılacağını tahmin ettirmekte -
dir. , 

Fakat bir sulh taarruzu yapıl
sın yapılmasın, görüşmeden bazı 
manalar çıkarmak mümkündür: 

Brenner konferansının, mih· 
verle Japonya aruındaki paktın 
akdini müteakip vukua gelmesi 
keyfiyeti, Sovyetler Birliğini bu 
ittifaka dahil etmek suretiyle Sov-
yetlerin faal ifbirliğini elde ey
lemek te!iebbüsü hakkındaki şayia 
ve ispanyanın fikrinin alınmasın· 
da kullanılan tarz, halen Alman
yanın içinde bulunduğu güçlükle· 
ri göstermektedir. 

Hitler, tek başına Almanya -
n,n İngiltereyi ezebileceğini bir 
çok defa dü!lyaya bildirmiştir. 
Fakat Almanya, lngiltere meydan 
muharebesinde muvaffak · olama
mıştır. ve şimdi, yeni hücumun
da kendisine yardım için mütte
fikler bulmak mecburiyetinde • 
dir. 

Görünüşe iÖre, mihverin harp 
gayreti, ciddi tarzda yeniden göz 
den geçirilmektedir ve eğer bir 
sulh taarruzu olmazsa, aşağıdaki 
dört karardan biri alınabilecek 
gibidir. 

1 - Doğrudan doğruya ln-
gilterenin istilası Alman genel 
kurmayının muhalefetine rağmen, 
Hitlerin hala bu istilayı §iddetle 
arzu etti~i sanılmaktadır. 

2 - ispanya yolu ile Cebeli· 
tarık'a ve şimali Afrikaya müte
veccih bir ilerleme. 

3 - Belki de 
0

Alman nezareti 
altında, Mısır" a karşı taarruzun 
büyük mikyasta yeniden başlama
sı. 

4 - Sovyetler Birliğinin böy
le bir karara itiraz etmesi müm· 
kün olmakla beraber, Balkanlar 
yolu ile bir ilerleme. 

Yeni Nizamın Hatl&n T•bit 
Ed~ 

Berlin, 5 (A.A.) - Yarı res· 
mi bir menbadan bildiriliyor: 

Dünkü Brenner görüımesi ile 
alakadar olarak Berlin siyasi 
mahfillerinde, resmi tebİiğin, iki 
memleketi alakadar eden bütün 
meselelerin mutat fikir taatisi 
çerçevesi içinde tetkik olunduğu 
,hakkındaki mü~ahadeleri tebarüz 
ettirmektedir. 

Resmi tebliğ, görü9ülen mese
lelerin ne olduğunu sarahatle bil 
dirmiyorsa da Von Ribbentropun 
Romada Muıısolini ve Kont Cia
no ile ycsptığı görüımeler esnasın
da istikbal hakkında kararlar a
lınmış ve U.i:ak şi~alin Afrikaya 
kadar tesirini gösterecek olan bir 
yeni nizamın umumi hatları tes· 
bit edilmiştir. 

Ayni siyasi mahfillerde tebarüz 
ettirild!ğine göre, Brenner buluş
ması, lngilizlerin, yalnız Taymis 
kıyılarında değil fakat Süveyş 
kanalı kıyılarında da müdafaa 
mecburiyetinde bulunduğu bir 
zamanda vukua gelmektedir. İk ı 
mihver devleti, gerek diplomatik 
sahada gerek askeri sahada uza: 
ğı gören siyasetlerini, düşmanın 
kafi mağlubiyetine kadar, uz
Jaşmasiz, kompromisiz, idame et
miye, düşmana göz açtırmamıya 
ve onu yenmiye azmetmiş bulun· 
maktadırlar. 8.lmanya ve ltalya, 
Afrika sahası meseleleri ile sıkı 
surette bağl ı bulunan büyük Av
rupa sahası meselelerini, organize 
bir kül olarak telakki etmekte ve 
askeri ve diplomatik kararlarını 
buna göre almaktadırlar. 

Mühendis ve Mimarlara 
Ait Kanunda TadilAt 

Yapılacak 
Ankara, 5 (Telefonla) 

Nafıa Vekaleti tatbikatında ck
ııiklikler gördüğü ve ihtiyaçları 
na kafi gelmediği için mühendis 
ve mimarlara ait kanunda bazı 
tadilat yapmak üzere tetkiklere 
başlanmıştır. Bu husU!~ta mühen
disler birliğinin de noktai naza
rına müracaat edilecektir. Ha
zırlanacak kanun projesi mecli
se tevdi edilecektir. 

">rke~trası. 

18 Program, 18,03 Radyo caz or
ı<estıaııı, 18,fiO Fasıl heyeti, 19,30 A· 
Jans habP.rlerı, 19.45 Muhtelif şar

ular, 20.15 Operet \'e fılm musiki· 

Tokio, 5 (A.A.) - D. N. B. 
diın matbuata yapmış olduğu be
yanatta Başvekil Prens Konoye, 
Birleşik Amerika üç taraflı paktı 
imza etmi olan devletlerin ken
di hayati sahalarındaki haklarını 
tanıdığı takdirde, Japonya, Al
manya ve İtalyamn da Bırleşik 
Amerikanın Amerika kıtasında
ki hakimiyeti Lanımıya hazır bu
lunduklarını söylemiştir. 

w . ' 
--u-

ıındcn parçalar (Pi .), 20,45 Muhte- Ô f 
ıır şarkılar (Pi.). 21,15 Konuşma Dakarda rfi dare 
Kahıamanlık mC'nkfbe~e~i) , 21.30 Roma, 5 (~\.A.) _ Fransız 

Müzik, 22,10 Dans mUzıği, 22,30 A· tGarbi Afrikası umumi valisi Bo
jans haber!C'rı, 22,50 Cazbant (Pi.), issan, müstemlekede örfi idare ı-
Ja,30 Kapanı• lan etmiftir. 

(Başı blrl"clde) 

~slini doyurmıya kafi gelmiye
cektir. 

0.-nanlı Değil, Türk Tarihi 

Eğer Osmanlı kelimesini or· 
tagan kaldlracak olursak bu da
va çok basiti~ ir. Türk tarihinin 
asırlarca sÜ!en bir devresini (Os
manlı) diyc;,..ayırmak bir hanedan 
pr~~a~andasından ba§ka bir §ey 
degıldır. Tarihimizin en yakın 
kısmına (Osmanlı) diye bir dam
ga vurup ona ait her şeyi kötü 
görmek, memleketi hanedanın 
bir hususi çiftliği sayan eski ha
nedan propagandasına kendimi
zi kaptırmak de~ektir. 

Bu hanedan içinden Fatih Meh 
met, Selim gibi bir kaç büyük a· 
dam yetişmiştir ki, kendilerine 
padişah sıfatile değil, Türk ku
mandanları, Türk diplomatları 
sıfatile saygı duymaya hiçbir ma
ni yoktur. Hanedan içinde geriye 
çokluk halinde bir takım buda
lalar, keyfine mağlup zavallılar, 
kara cahiller kalır ki, bunların 
keyfi idaresi yüzünden memlelce
tin çektiği fenalıklar dünkü ta;i
hin mühim bir kısmını te~kil e
der. 

Fakat Anadoludakj Turk var

lıiının tarihi bundan ibaret değil4 

dir. Bu tarih Türk milletinin be

ka müca~elesinin, yaratıcı kudre· 

tinin, bir çok fenalıkları yenen 
yüksek faziletlerinin tarihidir. 

Türk varlığının inkişafı, bazı 
ecnebi tarihçilerin bize bile in;n
dırdıkları gibi bir kılıç meselesi 
değildir. Türkler, yabancıları 
temsil. etmek ve inkişaf etmek 
hususunda, bugün Amerikada 
gördüğümüz mekanizmanın çok 
mükemmelini yapmışlar ve bütün 
İşgal ettikleri yerlerde kültür te
sirlerini o suretle hakketmi§lerdir 
ki, nesillerce sonra bile bütün Bal 
kan memleketlerinde bunun kuv
vetli izlerini buluyoruz. Gernjci
lik, ticaret, sanat, bilgi, içtimai 
teşkilat, dini tesamüh gibi bir 
çok sahalarda Türk varlığı asır
larca müddet garptan çok ileri 
bir safta bulunmuştur. 

Garp, bu üstünlük karşısında 

ilk önce ticari, aonra sınai bir in

kılap yapmıştır. Biz bu iki inkı
labın tesirlerine yabancı kalınca 

mutlaka silinip süpürülmemiz 
beklenirdi. Bizim yerimizde han· 
gi millet olsa iki asır evvel da
ğılmış bulunurdu. 

Neden Yatadık? 

Evet, neden yaşadık~ Neden 
en ~akus yıkıcı amillere göğüs 
verdık? Bu umulmaz, eştıiz zİn· 
deliği temin eden kaynaklar han· 
gileridir? Bugün bunlar hakkın
da bizi tenvir edecek Türk eseri 
azdır. Dün Osmanlı hanedanının, 
tarihimizi sırf k endi tarihi diye 
yazdırması yüzünden, bugün dün
kü devreye (Osmanlı) diye bir 
damga vurup her §eyin kötü gÖs· 
terill!lesi yüzünden dünün hakiki 
Türk tarihi yazılmamıştır. Her 
garp milletinin mazisini bildiği ma 
nada, biz bugün kendi mazimizi 
katiyen bilmiyoruz. Garp lisanla
rında dünün hakiki Türkiyesine 
ait kitaplar gün geçtikçe çoğalı
yor. Siyasi ve askeri sahalar ha
ricinde kalan iktıııadi ve içtimai 

tarihimiZi, Türk sanatının tarihi
ni, Türklerin fikir hürriyeti adına 
asırlardanberi verdikleri kur
banların heyecanlı hikayelerini 
yabancılardan mı öğreneceğiz? 
Utanarak itiraf edeyim ki, ben 
de burada ileri sürdüğüm tarih 
telakkisini her §eyden l'vvel Lay
bayer gibi ecnebi muharrirlerin 
eserlerinden toplamış bulunuyo
rum. 

Dünün hakiki tarihi, bir Os
manlı askeri ve siyasi tarihi de
ğil, Türk iktısadi, içtimai, fikri 
tarihidir. Bugünkü milli şahsiye
timiz, bugiinkü faziletlerimiz o 
zinde Türk milletinin tıaltanata, 
zulme, taassuba karşı mücadeletıi 
sayesinde elde kalan birikintiler
dir. Bugün bize §eref ve itibar 
veren cesaret, vekar, söz tutmak 
gibi meziyetlerin köklerini uzun 
l!ir mazide aramak icap eder. 

Bunları her halde hariçten al· 
madık. Alsaydık hariçte buna 

benzer kıymetler bulunduğunu 

görürdük. Halbuki hiçbir tarafta 
izi bile yok. 

Dünün bariz vasfı Osmanlı sı
nıfı denilen ve saltanat etrafında 
toplanan bir azlığın fenalıkları 
değildir. Ahlaksızlığa ve namus
suzluğa verilen bütün bol müka
fatlara rağmen yüksek ahlaki fa· 
ziletlerini muhafaza edebilen asil 
bir Türk çokluğunun eşsiz hika
yesidir. Osmanlı sınıfının bütün 
tazyiklerine, şark taklitçiliği ve 
Müslüman kozmopolitliği namına 
yaptığı bütün tesirlere rağmen 
bir Türk halk edebiyatı, bir halk 
musiki!!İ, bir halk kültürü yan· 
gından kaçırılmıştır. Büyük bir 
Türk çokluğu, dini taassuba kar
şı durmanın öyle yollarını bul
mucıtur ki, başka hiçbir milletin 
tarihinde bu yolda devamlı bir 
mukavemet bulamayız. 

Mod em Yobazlık 

Dünün asıl tarihi bugün türlü 
türlü kitaplarda, yazma eserler
de, vakıfnamelerde, kitabelerde 
gömülü bulunuyor. Her gün bir 
~arçası kayboluyor. Bunları bu
lup bir araya getirmek için üni· 
versitede okuyacak bir kaç him
met sahibinin gayreti kafi gel
mez. Fikir amelesinden ibaret 
bütün bir orduya ihtiyaç vardır. 
Lisede edebiyat okuvan her Türl· 
genci, bu ordunun tabii birer e
ridir. Kendilerini dünün yazılı 
eserlerini anlıyacak bir surette 
teçhiz etmek eğer zahmetli bir 
şeyse bu zahmeti çok görmeme
liyiz. Çünkü pek yerindedir. 

Aramızda öyleleri var ki, (bu
nu söylerken olgun bir sosyolog 
olan ~ecmettin Sadak'ı katiyen 
kastetmiyorum) bu hakikate so 
nuna kadar göz yummıy.a, bize 
ait her şeyi iptida~an hakir gör· 
miye, bizi kurtaracak yolun garbı 
kör körüne taklit olduğuna, mazi 
üzerine kocaman bir kilit asarsak 
en doğru bir iş yapacağımıza 
kaildirler. Bence dünün dini ta
auubu ile aklın serbest yolunu 
kesen yobazlar ne kadar zararlı 
ise bu modern yobazlar da ayni 
derecede zararlıdır. Çünkü onla· 
rın da yapmak istediği şey, mu· 
vazeneli terakki yolunu kesmek, 
milli varlığm köklerini baltala
mak ve aklın sesini bir takım is
kat usullerile susturmaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

SUADİYE Plajı Otelinde 
Balkan Atletlerınln bulunması hasebiyle neıf eli günler geçiriniz ve 
Müzik ve Danstan istifade ediniz. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanıan 
Satılık Konak 

l\luhammen KıJmetl Teminatı M eır.ah.ar.ı 

Li. LJ. 
8000 600 363 69 

t - Ortakoydıı Palanga sokağında vaki eski 13 mlikerrer yenı 19·21 
sayılı konak 20/ 9/940 tarihınden ıtibaren 20 gün mUddetlc ve kapalı zarf 
usulüyle müzayedeye konulmuştur. 

2 - Bu konak Ferltp~ kona~ı nAmıle manü olup dörl katlıdır. 
Birinci katta iki oda ve bir matbah, bir heltı. 3 ilncü kııt 6 oda ve bir 
kiler, hır hf"lll 4 UncU kat iki oda. ve hir heltı. ve bahçeyi mUştemildir. 

3 - İhalesi 10/ 101940 perşembe günti saat 16 da Beyoğlu Vakıflar 
müdUrlUğU ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - 1stekhlerin muhammen kıymeti üzerinden <~ 7,5 tf'mınat akçe
lerini veya banka mektuplarım 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarile birlıkte ihale saatinden bir saat ev
veline kadar iiçUncll maddede yazılı komisyona vermeleri ltı.zımdır. 

5 Posta ıle gonderilecek mektuplann nihayet liçilncü maddede 
yazılr saate kadar gelmiş olması ve dış zarfını milhl\r mıımu ne f)ice 
kapalı olması lAzımdır. Po11tada rılacak gecikme kahul edilmez. Bina her 
zaman gortlleceğı glbı daha ziyade tnfsılAt ve malQmat almak iııteyen
lerln de Beyoğlu Vakıflar mlirlUrlllğU vakıf akar ve mahlQIA.t kalemine 
milracae.tları. (889<!) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonllndan: 
22 numaralı UAn - 7/ 10/ 940 tarıhlnden ıtlbaren edılmek üze

re tam yağlı beyaz pı!ynlrin toptan tenekesi ile azami fiyatı kilo haşmda 
42,50 kuruş ve perakende fiyatı da kilosu Azami 50 kuruş o:arak tesbit 
edildiğj ıl1n olunur. (9549) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı 

Derbal Keser. 
tcabında &;tinde üç kaşe alınabilir. Taklltlerlnden ısakuıım7-

Her yerd" pullu kutuları ısrarla l!ıteyinl~ 

Yüksek Mühendis Mektebiwlüdürl üğünden 
Şimdiye kadar mektebe kaydedilmiş olan talehe adedi alınacak mlk· 

tarı teca'\'Uz etmiş oldugıı cihetle aşağıdakı günlerde bir giriş musaba· 
ka imtihanı yapılacaktır. 

7 /Blrlnciteşrln/1940 Pazartesi: 

saat 9 dan 12 ye kadar cebir, Trikoometri 
Saat 14 den 17 ye kadar Geometr 
8/Birtndteşrln/1940 Aalı: 

Saat 9 dan 11 e kadar Fizik 
Saat 13,30 dan 15,30 a kadar kimyı.. 

Saat 15.45den 17ye kadar yabancı dil cFransızca,Ingilizce,Alrnanca' 
Mektebe yazılı saatlerden geç gelenler, kayıt karnrslni yanında bulun· 
durmıyanlarla kopye kalemsiz veya mavi mürekkepsiz gelenler imtihan· 
lara iştirak edemezler. (9303) 

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

nulmuştur. Ekııiltme 16/ 10/ 940 çarşamba saat 15,l~ de B. postahane 
binası karşısında Valde hanının ikinci katında idaremiz U. depo muha· 
slpliği odasında toplanaco.k mlidUrlUk alrm satım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

Muhammen bedel beheri 110 kuruş, hepsinin il~ lira, muvakkat te· 
mlnat 53 lira 63 kuruftur, 

İ:!teklllerin olbaptaıd mühilrltı nUmune ve şartnamesini görmek ve 
muvakkat temlnatlannı yatırmak üzere çalışma günlerınde Büyük poıı· 
tahanede mezkQr mlldürlilk idari kalem levazım kısmına eksiltme gil:1 
ve saatinde de 9<!0 senetıi ıçin muteber ticaret odası vesikası ve muval<
kat teminat makbuzile birlikte komisyona. mUracaatlan. {9092) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan 
23 Numaralı ilıi.n - Kaskam iplikleri ile, Makara, yumak kuka ,.·e

ya kilçük masuralardakf dikiş iplikleri hariç olmak Uzere yerli \ 'e" 

ya ecnebi mamu!Mmdan olup tUccar, fabrikatör. veya herhangi diger 
bir şahıs elinde bulunan pamuk ipllklerınln karde '\'eya penye, tek veya 
müteaddit katlı, merserize veya adt çile halinde veya bobine sarılı gibi 
vasıfları ile iplik numaraları zikredilmek şartile miktarının nihayet 
12110/ 9<!0 Cumartesi günü saat 12 ye kadar Sirkecide Liman hanındıı. 

mıntaka iktL<ıat mildilrltigüne bir beyanname ile bildirilmesi JOzumu 29 
numaralı mim korunma kararnamesinin 6 ncı maddesinin bahşeyledlğl 
salAhıyete istinaden U!n olunur. (9550) 

Kayseri Tayyare F abrikasI Genel 
Direktörlüğünden: 

Fabrika teknik kontrol servisine Metalojl işlerinde tecrübeli btr 
metaıojiat kimyager veya mühendis kimyager alınacaktır. 3656 sayılı 

devlet memurları ayhklannın tevhit ve teadUIUne dair kanun hUkürn· 
terine göre 300 liraya kadar aylık ücret verilecektir. Taliplerin aşağıda 
ya.zıh vesikaları bir dilekçeye bağlanarak en geç 15 birinciteşrin 1940 
salı gUnU akşamına kadar Kayseri tayyare fabrikası genel <lirektöriil· 
ğüne göndermeleri veya bu vesaikle bina.t müracaat etınelcrl llıln oıu· 
nur. (6288) (9380) 

1 - Diploma 
2 - Geçrni~ devlet hi2metine ait ve son memuriyetten aldığı maıı.IJ 

veya ücretini gösterir resmi vesikalar. 

3 - Hıi.len devlet hizmetinde müstahdem ise bu yerden aynlma.sın· 
da mahzur olmadığına dair resmi veaika 

4 - Tasdikli nüfus cüzdanı sureti. 

5 - Sıhhat raporu. ~Bulunduğu mahalde varsa, askeri hastahane· 
den yoksa memleket hastahanesinden bu d& yoksa en az iki tabip iIJ1• 
zasile.> 

6 - Polis hüsn\ihal kağıdı. 
7 - Askerlik vesikası sµreti 
8 - Fotoğraf 5 adet vesikalık. 

MiLLi PiYANGO 
Üçüncü Tertip PIAnmm Üçüncü ve Son Çekilişi 

7 iudqrta &danada Yapılacak. 
amuk Memleketi Adana Sizin de Taliinizi Ağartı 

İkramiye İkramiye mlldan .. İkramiye tutarı 

Adet Lira Lira 
1 10.000 80.000 
1 20.011 20.080 
z 10.00I Z0.000 
4 5.00I ZO.OH 

11 2.000 20.000 .. LOll 11.000 
400 100 40.000 

4.0M 10 40.008 
20.0ll 5 100.IOO 
20.HO 4 80.000 
44.491 Yekta - ----

410.000 

Üçüncü T~bin ~an evvelki çekı1iflerinin her birinde 
( 240.000) ~ da!"hlnufl~ . 7 Birinciteırin ketidesinde 
( 480.000) lira, yanı evvelki çekiliflerin iki misli ikramiye 
tevzi edilecektir. 

Büyük İkramiye ( 40.000) den l 60.000) liraya çıkanl· 
mı!, -:~ca ( 20.000) l.irahk !kinci büyiik bir ikramiye il.ive 
edilmiftır. ( 10.~) liralık ikramiye bir tane fazlalqtınlmıf, 
iki tane ( 4.000) lira yerine dört tane ( 5.000) lira konmuf 
( 2.000 ). liralar üçten ona, ( 1.000) liralar kırktan seksen:, 
(10 ?.) l~ da (2~) den ( 400) ze çıkanlımqtır. 

~o~l ~alık tam bil~tle Planda yazılı İkramiyelerin tamamı · 
nı, iki. !ır~l~ yarım bıletle d e bu ikramiyelerin yansını ka• 
zanabılınınız. 

Sahlliıl ve Neşriyat MUdllrU: AhmcL ı.ıuw l .~llA.'l 

Basıld.ı&ı yer: VA.TAN MATBAASI 


