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GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 
Her yerde 5 kuruş 

gör
bütiin 

~~ıa.aiiıilr~ıAJrada 

ı aır:t4>rltık 
vnzgt:e:miyeook 
a liapıhnışlar-

Amerika da 

Nazi aleyhtar

lığı çok 

şiddetlendi 
Reisicumhur nem:ıedi Wilkie 

bir nutkunda dedi ki : 
-o---

"Alman gençliği yüksek 1 
talim görmüş gangster- , 
I lere tah~miştir . ., 

1 Dctroit, 1 (a.a.) - Reutcr: 

\' _J Söylcdigı se~im nutkunda P.. W. 

~ !-:iüse.)-in Cahid ~ALÇIN Wilkic demiştir kı: 
- - Bugün Avrupa B. HiHerm mu:ız 

ihver Devletleriyle Ja- zam :ırsıılıgının tnhnltktlmti nl1mda
dır. B: Bitler m::ıks:ıdlnrm:ı "nrın:ık 

ı ponya arasında. akdedi-
dc;rı tnisakın başlıca göz önün-
13 ttltt iki büyük devlette, 
L ıt~ik ılJtı Cümhuriyeti 
rıu • • 

· ti -i Sovyetlcrde hasıl 
~~~.l'"tı:ı ~:kında epeyce 

ll'. Cihan Har-

11 hissiyat hakkın-

için resmi Yiıdlcrini bozmaktan, or-
Uıklıı.mı katletmekten, Alman genç- 1 . .. • . . . 
ligıni yuksck talim göımü§ gnngs1er- Mısırı mndafaa eden İn~Uız k1t\'Yetlerm~n 
Ierc tahvil ctınektt•n, Berlindc rnst-1 bir motörlü kıta çölde battık.et halinde 
ladıgı asude toprHklnrı tahrib et -,( ı 
mekten çckiıımiyen bir :td:ınıdıı'. A\·- ~ ~ , ' 
rup:ı acmokrasiıermi bu arsız1ıgın, Avrupada harb 1 Afrıkada harh_J 
~!ı.t:ı dÜşlışürdi\günu .zannediyorum. 

. - - -
:ır!:~~~~n°:::~;~:~~~ :C':d~r0:in 1~~ ı·ngı.ltereye karşı Mısırdakı· ı·ngı·ıı·z 
ismi verilen küçük bir grnp Anıeri-

~=~~k;:~7:~t~ı~::~!:d~·~ her fin onu hava taarruzları kuvvetleri yeniden 
Churchilk>'e ka~ı hayranlık 

~~~~~:~~l n~:1 söyl:u::r: iızetc hafif 1 e d i takviye edildi 
Detroit'yc gitmekte olııı'ı B. Wendell 
'\ılkic, Nevyorkdan geçerken gardn 
toplamın halk.ı demi tir ki: 

- Amcrıkada bir Chu-::hıll hüku
meti kun.ılmalıdır. B. Churchill, bü
yuk 'c kuli vetlı bir demokrasi mii -
dafiidir. 

Londıo, ı (a.a.) - Hava ve em
myet neznretlcriıtln tebliği: 

Londra, 1 (a.a.) - Londranın iyi 
bir kayn&gından ogrenildiğine göre, 
Mısırdaki filolıırın gerek kadrosu 
gerekse, miktan bır 1talyan ileri lıa
rekeünin beklenmesi doJayısilc ·tak
viye edilmiştir. 

Paşabahçede büyük 
bir f ondalık yangını1 
Polonez kögü yolunda Said 

--~ 

Milli Şefin 
Doğum Günü 

İngiliz krah Cumhur
reisimize hararetli bir 
- telgraf gönderdi 

Molla çiftliğinde çıktın gan·ı An1ıara, ,~ _ ReM

ıgzn büf ün gece devam eftz• ı cümhur ismet iııöııüniin do-
b"llmlarımn yıldöııümii mü-
nasebeti ile, ingiltt>rc l\rnlı 

Büyük gayretlerle ateşin Onu alındı ı ~=· .~:;~:n~.:;o·~:.!';;; 1 
1 1 l'ir tebrik telgnlJı göncleril- ı 

1

1 s• k d k b •• •• k f miş ,.e Milli ~ fimiz de -.;a-) m.a v azasın a çı an uyu :~~~!;~~ürlf'rini telgrafla 

bır yangında 250 ev yandı }L_. ~ .-1 

Dün akşam saat 19 da Pa- · 
şabahçedc Polonezköyü yoluna 
tesadüf eden Said Molla çiftliği 
hududlan dahilinde büyük bir ı 
f~ndalık yangını zuhur etmiş· \ 
tır. Yangın az 2amanda teves-

sü etmiş ve·bütün bu arazideki 
fundalık ve ormanları tehdicl e
decek bir mahiyet almıştlr. Bu
nun üzerine başda Beykoz kay
makamı Sadeddin obnak üze-re 

mahalli idaı-e amirleri derhal 1 
\'ak'a yerine gitmişler, diğer 

taraftan keyfiyet Üsküdar it
faiyesine de haber verilmiştir.! 

Alınan yerinde tedbirler sa
yesinde gece yansına doğru 

yangının hududu tahdid edil • 
mi~ir. itfaiyeye jandarma ile 
civarda bulunan shil halk ,.e 
köyliiler de çok müsmir yar-

(8onıı 3 vncU Ahlfede] 

İtalyanların Suriye Mussolini İspanyol 
hakkında talebleri nazırını kabul etti . 

Kahire, 1 <a.a.) - Reuter: Roma: 1 (a.a.) - ~tefani a-

Başvekil Ada
nadan geçti 

Adana, 1 (a.a.) - Basvekil 
Doktor "Refik Saydam refaka~ 
tinde Ticaret Vekili Nazmi Top
çuoğlu olduğu halde saat 13 do 
Toros ekspresiyle sehrimiıe 

gelmiş ve istasyonda vali ve 
hükftmet erkanı taı afmdan 
kaı'şılanmıştır. Başvekilimiz 
tı·enin tevakkufu esnasında is
tasyonda toplanan halkla ko
nuıımuş ve ayni trenle yolları
na devam etmi lerdir. 

~:::= ~uncr. bu sabah Dahiliye Vekili 
~~~ dikka şRyan isaretlcr 
· yjikındaki Cümhıırrcisi in

\\fh"batı~r. Roosf'Yelt'e ra-
11; olan Ciimt uı i~ Pt Partisi 

Rihhentrop lUosko,·a~·a 
gitmemi., mi'? 

Bcrlin, ı (a.:ı.~ - StcCani 
bildiriyor: 

ajansı 

Düşman bugün 1ngilterenin cenu; 
bunda akim kalan muhtelif \:larruz
lnr yapınış1ır. Tayy:ırelerden eksensi 
memleketin iç taraflarına nüfuz ede
memiş '\iC bomba rıtıldıgını bildiı en 
pek az rnpor gelmi tir. 

Az miktarda tayyare Londra Uzc
rine \:armış ve bomba atını tır. Bu 

Şark Arab ajansına Beyrut
tan gelen haberleı·e nazaran 1-
lalyan mütareke komisyonu, 
Orta Şarkta ikamet etmekte 

(Sonu 3 üncü sayf•da) 

Villa. Madama'da Kont Ciano 1 A k g•ıtti• 
ile 10 dakika görüşmüştiır. f n ara ya 

(Sonu 3 üncü sayfada) 
Öyle zannediliyor ki, Grazianının 

Mısırın i.şgalı bnkkındakı ilk tnnrruzl 
planı Sidi Barani sahil yolundan de
ğil, ı;öl uzerinden 1lcrlemcyi istihdaf,-----------========---------- Şehrimizde bulunan Dahili)O 

v .. e~i~i.!ai!! .. 9~ra~ .... ~üıt M. ~ 
dün sabah vilayd:c gckr k V -
1i \'c Belediye Reisi Llıtfi Kır

dar, Emniyet Miidürü Muzaf
fer Akalını kabul etmi~ 'c .ken
dileriyle bir mUddet konufjmuır 
tur. Vekil .öğleden soma parti
de meşgul olmuştur. 

1 lı.ı •Z<:di W1lki Amerı alılar 
tnaglüb edılmez btr demok-1 kmcl. bazı y.:ıbanC'ı gnz telcı t:ırRfın

l "\'a1ettikterr başka lJıgil- daıı ne e.dUen hllbcr sahÜli)dlİ k. y
~l'e lehinde d h mühim yar- nal.tan tckı:ıb 'c bil:ıkıs B. Von Rıl:-

' . <'ylemckte jdi. FaJrnt fneıliz df'vı ive- L •.:... ,,... /.,. I JuH 11 • • \- 1 /Jı 
1 

ı.. " l l .ın ı .ııyetı cin !ta y g.::-- ""' ~ "" ,... 
bazı kim..clerin ynıal. nmasına S<?beb (Sonu s UncU sahifede) 
olmustur. Kcz:ı G:ıilc sahili ynkı -1 ____________ _ 
nında küçuk bir nıevkic d~mba-

[Sonu S Unca sahifede] b tnlara. t~ı<aftaı hk edıyor. Bu [Sonu 3 üneU ı:ıhlfııdc] 
,1~~ hir h~kikatı isb t eder. O- -::_,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
"'d.J\. ~· ~ • • 
~t n1E>tık-.ıda ek ( i~etm lngıl- Boş A G 1 T M 1 ş 1ı; ~~krafında vlmaSJ?ır. ~~er 
ı ı a cl'kfu ı nnumı}esım ( 

,,-...Harb
Vaziyeti 

ı.rıgi)tere lehinde rok b:ıriz 'e - .... ... • • · 
"'at· 1 

bir cereyan me\'cud olma- G AY R ET L ER 
t ~ 1ngiliz dost.uğu hble-
ıı leyen Roose\ eltc karı:ıı 

111ZE'Uiğini kovmuş bir rakib 
~U.n zıddı bir ;ne lek takib c
~ ~eğıni ilanda bir muvaffakı
~~· Ürnidi göı ürdü. Halbuki 

ııı. ıhı olan simdıki CümhuıT i
% den daha ileri gidiyor, va
trı :a .ı.annm reylerini kazan
lı>; UrnidiQi daha fazla lngi-

11 <J.ostu görünmekte arıyor. 
la <1.tb başlangıcında Anıcı i
'1cit efl.üı1 umumiyesi bu isti
%·4ı dl'ğildi. Mihver Devletle- ı 
t !tın te kil ettiği tehlikenin git
~a~ göze çarpması ve İngiliz 
tıır.r arnanlıi;'lnııı hayranlık ve 
.\Ilı lunıuk hiskri uyandırması 
~a <'rıka efkarı umumiyec;inde 
~h bir değişiklik yapmıştır. 1 

tn larn bu sıradadır ki Al -1 
ı~lı 1 lar Amerıkada. İngilteı•e 
\,11

111de kuv\'et bulan cereyam 
\e hkat daha kuvvetlendirmek 
~~ b ı~ıandırmak ister gibi orta-

lı lt lnısakı ~ıkardılar. 
ı rı llıeı ika gazetelerinden nak
llı.üt telgı aflarda g()rdUğümüz 
bu .~ 1eaı:ır, Amerikayı hemen 
~tbıun .. Yarın harbe karışacak 
bir b~.0~~eriyor. Bu babda acele 
tur. Ukurn vermeğc lüzum yok-

bc,;;ru · . 
haıb 0 .su ara.mrsa Amenkanın 
b I.' ~ _gırrnesinc şimdıki halde 
aır. \ tıyaG olmadığı gibi bunda 
l"r.a 1 bir faycla da göze çarp - 1 

ll.ıtıtı~aktadır. Yalnız Amcrika
du ~ lngiltercyc yapmakta ol -
~~ /ar~ır:ıları esaslı, munta
lat c kafı bir şekle sokmak 

<!r, Şiır.d' . ~ara • · ıye kadar Amerıkan 
dlikı ı~ı İşittiklerimize ve gör-

erırn · 
~ade . ı.ze nazaran daha zi-

• 
son lngiliz Berlindeki 

büyük elçisinin hatıraları 

\ 

1 

Sir Ne\'ile llenderson, Hitlt'rle bir merasim<lc konuşurken ... 

193i yılı mn.yısm<lan inı;~Hnt>nin Alman~ aya ltanı har
bına Jı::ıclar Berl~<le Uii~ iik Britmıyayı tt-msil ehni~ olan 
İngiliz büyük ~•c:i i sııı ı "EVlL•~ JH .. NDF.,RSON'uıı 
hatıralarını h.'l'iınuharririmiz llÜSEYiN CAHİD YAIJÇIN 
Tiirkçeyc çe\in,l'J~tir.' Hu fc\'kaladc miihiru si~ asi tefrikayı 

dan ı tikbale matuf vadlaı·
d~n • i~cbbiislerde.n ve niycUer
hakıki ret kalıyordu. lbtimalki 

ıt·Amerikan yardımlarını Yarın neşre 
U!k>~ in Cahill YAJ,çIN 

başlıyoruz 1, 
(Sonu S uncu sayfada) l"-- • .Jı 

Balhkta yeni 
hareketler 

YAZAN: 
Hikmet 'Ilgaz 

D.ıhiliye Vekili dun vilfıyct -
tE> Doktor Admını. lrnbul etmiş 
ve aksam tl'Chiyle Aı1kar~ya 

harek t etmiştir. 

Zengin 
dilenci Hava muharebeleri, istila 

rivayetleri dikkati • İngiltere 
ile Almanya arasındaki mü
cadeleye çektiğinden diğer 
taraflarda vuku bulan hadi· 
sclerc lüzumu kadar ehem
mıyet verilmiyor. Bu sebcble 
Baltıkta cereyan eden mü
him bir hadise de alakayı cel

Belediye rei~ muavi
ninden yol parası iste-

1 

yen dilencinin Uzerinde 
168 lira bulundu 

1Jkoku1'ardan Sönra Orta okulhı.rla Liselrrde dt: tc.-drisata 

bebnedi. (}i.in ha~lanntı!ojtır. Yukanctaki resimde nı.-ktehe giden lise ia.-1 
ı: lebelerini ~<lriiyor..unnz. 1. 

1 SABAHTAN SABAHA: 1 

iİş adamı yetiştirmek 1 

1 1 

Çocukları oyun ve içki nıasasına sokmamak 
1 

1 ve onlara iyi bir aile terbiyesi vermek 

" Dün lstanbul belediyesinde 
garib bir hadise olmustur: 

Belediye reis muaHni L(ıtfi 

Aksoya 55 yaşlarında üstif başı 
perişan \"C çok sefil kıyafetli 

Hasan isminde bil'isi luüracaat 
ederek İstanbulda be. parasız 
,.c sefil kaldığını söylemiş ve 
Trabzona kadar bele.diye tara
fından gönderilmesini ıica et
mistir. Biraz garib u vırlı olan 
bu adamın \'Clziyeti belediye 
reis muavinini ku kulandırmıs -
tır. Kendisine tnlebinin is'af o-

Almanlar, Finliındiyalılar
la bir anlaşma yaparak Şi

mali NorYe<;e gönderilecek 
askerlerin Fin topraklann-
dan geçmesine müsaade aldı
hı.r: Finliler bu mtisaadcyi 
hangi menfaat mukabilinde 
Yermiştir? Gecccek askerin 
mıktarı nedi!'? MiisaaJe müd 
dclle takyid edilmis midir ?, 
Norveç ihtilafı çoktan niha
yetlendiğine göre Şimale ye
niden kuvvet geçirmek neden 
ica b etmiştir? Bu cihetler ka
fi clC'l'eccde sarih değildir. 

Yalnız bilinen bir ıoey var
s iiç gündenberi bazı kayıt 

ve r-;art altında olarak Al

~' ,.. . .. :, 
~ /, 

1 Junacağını söyliyen B:ıy Lfıtfi 

Aksoy ü"'tünün aranma"ı lazım 
geldiğini ilave cci~•ıcc ad m he
yeeanlanmıfi, maamaflh buna. 
da razı olmustur. 

man askerleri Finlandiyaya J 
çıkmağa başlamıştır. lj 

B,inlandiyanın coğrafi \'a- ı \ 
7..ıyeti malumdur. Bu mem· ::;;....-
lekette bilhassa kış ayların- ~ 
da şimal - cenub islikamelin- ····~!~ 
de muvasala pek zayıftır. 

Sonbahardayız. Laponya bu 
t.arihde bile tamamen karlar-

_ leldep çocuklannı ar1 ık kail\ e>lt>rt"' wknnyacaklarnıı~ .. 

la örtülüdür. Demiryolu yok
tur .. Alman askerlerı Simn
li Norveçe varmak için La
pônyada beş yüz kilometre 
kat'etmek mecburiyetindedir. 
Bu askerler hangi yoldan ve 
hangi vasıta ile gidecekler-

[ Sonu S DneO sahlfed•l İl ________ J , 

- Piyasada kahH• buhranı \ar ~a... ondamlir. 

U)-

.ıınk ıh.: 

c t. ı bu dcrd buyı ktı lçkı of-
rn ı \ c oyun ın:ı • sı ctrafmda b111lcr
ce Turk ı ile i ı ıC u ruyor 'e bınlcr
ce Tt..ı k ocugu zehırlcıııyor. Bun-

( Sonu 2 ncı sahifcdcl 

Belediye polisi tarefın,lan 

üstü aranmak iizere dısarıya çı
karılan Basanın üzerindt- ve 
yırtık 1c;inde olan cekctiı11n ic 
cebinde tanı 16 liı.ı bulunmuş

tur. 
Bunun üzerine beledıyc bı.ı ~ 

damı p0lis vasıtasiyJe dE>rhal 
Denizyolları idaresine gör'.io -
rerck kendi parasiylc Trrıbzo
ııa kadar bir bi:et aldırmıştır. -------
Dobrucanın tahliyesi bitti 

ı (.:ı n ) 

:ım ona cnnı tır. 

Stef 1111 aja 1-

olan 
dun 

cc
k-

Tahliye C'snasında hi bır muhi~ 

hM.se '':Ukua gelmemi tir. 



• 
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Bizim kusurumuz nedir? limandaki OKUYUCU- ı Değirmencilerin Prof-. S-aytu.-.~-.ft--H:_11zd_ilk 

· antrepolar - f?iYORKl: ı marifeti 1111 ~ ===--Q kahir kuvvet nedir? --· - Yakacık köylüsü- Sir O. J. LODGE 
.Bütün insanların - i.nsan ol

mak haysiyetile - fıtri bir ku
suru Var' ki medeniyet ve kültür 
sahasında ne kadar ileri gitse 
de o kusuru ikmal ve tashih et
mek mi.imkün olamıyor; çünkü 
ne yapsa insanlığından sıyrılıp 
kurtulamıyor. Biz insanlar, 
- bilıl ·istisna bütün insanlar! • 
ne düşünürsek, ne görür.;ek, ne ı 
tahayyül edersek, mutlaka ken-. 
di tabiatı insaniyemizin kalıbı

na uydurup ona bir suret veri
yoruz; hatta en mücerı-ed dü -
f!Üııcelerimizde bile! .. Bu kabili
yetimiz, ve yahut kabiliyelsizli
gınıız yaradılışımızın iktızası

tlır. Bu ktisurumuza, g~en a
su da bir isim koym~l:ır ve 
ı(anthropomorphh;mc - ant
ropomorfizm) demislerdL Rum-1 
cudan uydurma olan bu (ismi 
ınürekkeb) o zamandanbcri 
bir ıstılah olarak kullanılmakta 
dtr: manası da (insan şekil) ci
lt 'i. demektir. Pek tabii olan bu 
tlll'ylimizin bir cilvesi daha 
var ki bizim (sekiller yaradan 
muhayyile) mizin başlıca faa
live1 ı odur; ve bir kusur olmak
tan ~iyadc bir yanlı~lıktıı· diye- 1 

bilir iz: Biz, bütün insanlar, ken
di halatı ruhiyt!mizi etıafımızda 
bulunan can,,ız şeylere atfedc
ı iz: m<>,;el.\ bizim gönülfü !'lairi
mız Kocn Abdiilhak Ha.midin 
!?i-1 gLizel beytinde dediği gibi, 

· ı·uhuınuı:un müphem hir hiizün 
il' maO'mum (yani bulutlu!) ol
du ~u b;r zamand:ı dağlura ba-

kınca:. . ~ j 
Nt' hazan bak, ~u k.-ınjıkı daglar ! 
t zerinden gr-<;.e.u. St'hah aji.la.r !. 

d nz. 

Gayet durgun bir engin de
niz, ve: etrafında yükSl'k ve lıiı_: 
kırmldn.maz kayalar:. bgr.c ~rib 

fıkır verir: Bütün o engin de
niz, o ,·akur kayalar, derın bir 
diısünccyc dalmı~tır sanırız.' 
Çünkü biz rlerin bir endişeye 
dalarsak, öyle bir sükünct ha
linde kendimizi tamamen unu
tup (put gibi) dona kalırız. 

Bu marifeti düşünerek yap:
saydık, deyebilirdim ki: durgun 
sulatla, bizim dalgınlığımız bel
ki, hayalimize (vechi şebeh) 

dedığimiz bu münasebeti ihsa,ı;; 
ctnıişdr; fakat · bu hüneri en 
cahil adamlar bizı:leu daha iyi 
yapıyor. 

Bazan da, coştuğumuz vakit 1 

l . . D ~ l 1 
ıer ııeyG can verınz: ag arı, l 
t.1~ları dile getirerek, kendi ı 
duygularımızı ve düşünceleri

mizi onlaı-a söyletip te dinleriz; 1 
bir ölünün kuru kafa tasiyleı 
konuşur, hasbihal ederiz. Bunu 
bir ~ekispier gibi, bir Aşık Ga
rib te yapar. (Bizim Aşık Ga- j 
ribin bir ölü kafasiyle dialogu 
vardır !J. 

İşt~ bu kabiliyelimize de (a
nimizm} tabiriyle isim koymuş
lar ki (canlandırmak) hüneri 
demek olur. 

tYazan: 

Filozof 

RIZA TEVFiK 

tabiatla o kadar birleşiyoruz ki 
adeta yekviıcud ve yekpire ol
duğumuzu samimiyyen duyuyo
ruz. Şairliğimizin sebebi, et>ası, 

men.se'i buduı·. Bugün bile ilyle 
şiirler ya?.an çoktur. Benim (Şa
rni Gariban) ünvaniyle yirmi ai- l 
tı sene evvel yazmış olduğum 
şiir o duygunun coşturucu nc:;jc
siyle yazılmaş (empressioniı:;t) 

bir manzumedir. Onda herşeyi 
canh ve hatta kendim kadaı· 

hassas gönnü.<?üm. Her seyi 
canlı ve duygulu saıın1ıı:ıın1 ! .. 
Daha böyle bir kaç siirim val'
dır. \e ben böyle şeyler yaz
mak icin kendimde kuvvetli bir 
nes'e, atcsli bir uyanıklık gö
rürsem, hir putperest maoovi
yetiyle cu_makta olduğumu pek 
iyi anlıl.l'm1; bu halalın sebebini 
ve esaı::lı münasebetlerini de su 
son senelerde keşfedebildim; 

Tabiat,l pek yak~an, onun 
her- cilvesmi ve her türlü gü
zelliklerini tanunak ve anlamak 1 
askıylc onun sinei samimiyetin- 1 

de yaRayan kimseler ve hele 
(cahiliyr!U dediğimiz devir in
sanları, bu kudsi heyecanları 

ile tabiatın bütün kuvvetlerini 
te'lih etmiştir. 

(Animizm) ve (antropo-
morfizm) kabiliyetleri sayesin
de, her Uırafı, her köşeyi, orman 
lan, su başlarını, yeri, g<>ğü, de
nizi perilerle Allahlarla doldur
mu.~lar ve onları yaşayıs ve şe
kil itibariyle kendilerinden hiç 

Kok kömürü 
nakliye ışi 

kolaylaştırıhyor 
Eti Bank mUdlr mua
vini bu hususta tetkik

ler yapıyor 
• 

Şchrımizdc Etibankın ve belediye
nin nıuşteı·ek"n orgarııze ettigı kok 

köıııuru tevziatı '"' hakkında tet -
kikler yapmıık uzere Ettbank Umum 
Mudur muavini \it! Eregli-Zonguld-.k 
dak köınur işletıne-leri umuııı mudu
ril ı,;clıriınıze gelnıi~lerdir. Dün sa
bah Beledıye 1ktısad Müdunmu :r.ı-I 
yaret eden Ehb:ınk Umum Mudut'1 
l\-lua\ ini ve Ereglı - Zoı1gulrlak Ko
mar hlctmcleri Muduru \:aı.ıyctlcl 
Vali ve Belediye Reısi Llı.tfı Kırdarııı 
iı>-tirafdle hır tı>plantı yaı>ınısl ır \ c 
bu loplaııtıya oı:lcdeıı sonra lklt~lıyc 

iktısad ınudilrliigıınrlc dcvôlr:ı cdıl

ınişlir. Topl,ıntıdıı lsta!lbul tfıli k\1 -

ınur bayileri de bulunıııuş ve bunl -
rın kiııniır tevziatı işi hakkıııda şı -
kayct ve tcmcmı lcri dınlcnnııştır. 

farklı görememişler. Putperest
lik dediğimiz iptidai din de bu 
yanhş, fakat pek şairane bir 
nazarla bütün mcvcudatl can
landırmak ve bu kuvvetli v~ 

yaratıcı muhayyileyle güzelleş

tiriikleri kainata tapınmaktan 

başka bir şey değildir. Böyle bir 
derin ve samimi duygu ile ta
biatla yekvücud olduğuna ina
narak ~ir söyleyenlere, - al
:rr..anların büyük trajik şaın

Schiller (Şiiler!) naif, yani (sıi
dedil) vasfını tahsis etmişti.

Bu tabir hila muteberdir; bin:ı
ena leyh, şairlerin piri addolunan 
meşhur (Ömiros) sadedi! şair
lerin en büyüğüdür; muhakkak
tır ki eski Yunan putperestliği
nin esatirini. ya.ni (Mitoloji) s i
ni zaptü rapta alıp nizama ve 
nazma koyaa odur. (Hatta bir 
c:ok hurafeleri kendi muhayyi
lesiyle yaratıp Yunan pulpc -
rcstliğini ilihi bir destan şekli
ne sokan odur zannolunuyor!) 

Unutmayalım ki her kıtvim, 

her millet (putperestlik) dedi
ğimiz bu itikat merhalesinden, 
bu ki.iltür saf.h.asmdaı\ geçmiş

tir: lakin şimdiye kadar hiç 
bir millet Yunanilerin bu husus
ta. ve şübb.e yok ki her hu
!' usta ibraz etmiş olduğu o müb
di kudreti hayali, o şiir ve "fel
sefe kabiliyetini, o ince zarafe
ti. elhasıl o hayretbabş ve müs
tc:ma (deha) yı gösterememi.s
tir. 

Onun için bütün Avrupa me
deniyeti ve kültürü onun ese
ridir ve onun bala bugün bile 
silimniyen damgasını ~ıyor. 

Hepimiz bugün biliriz ki 
- bizim iradetimize fuzuli, ya
ni keyfi olarak karşı koyan -
kahir, gaybi bir kudret tasav-

(Sonu 4 üncü sayfad~) 

Pamuk ipliği 
buhranı --Darhğa sebeb ol•n 

fabrikalar mı 
Şehrimizdeki yün ve pamuk 

ipliği buhranı devam etmekte
dir. Bu hususda yapılan tahJci.. 
kat hala devam etmektedk. Pe
rakende satışlar evevlce İkbsad 
Vekaletinin tesbit ettiği fiyat
lardan bir buçuk lira fazlasına 
yapılmaktadır. 

Pamuk ipliği işliyen tezgah -
lar alakadar makamlara müra
caatlarda bulunarak fabrika
lardan mal alamadıklarını söy
mektedirler. 

\'r.ziyet bu şe!tilde iken şehir 

<le bazı tüccarların elinde mü -
hinı mıktarda mal meveud ol
c...iuğu ve yüksek fiyatla satıldığı 
görii!mektedir. Al5kadarlardan 
bazıları bu malların fabrika 
~ul.;eleri tarafından doğrudan 

doğruya tüccara satıldığını id
dia ı;tmektedirleı·. Bu hususda 
vekftlete şikayetler yapılacak -
tıl'. 

lr.sanda fıtri olan bu iki kabi
liyet ve yahut kusur, pek mü
him, belki en mühim hallerdir. 
Bütün ,Şiir ile, dinin nıembaları 
bunlardır, san'at ile itikadın, 

tükenmez ~ermayeleri ruhumu
zun en karanlık yerlerinden 
fı~kıran bu iki kaynaktan geli
yor. 

Bayiler en 7.İyade vesaiti naktıre hulı 
raı ınclaıı şik,ıyet etmişlerdir. Etıbaı•k 

vesaiti nakliye isırıi organize clıncl;: 

için yeni IJiL" proje tıazırlaınıştıı. Bu 
projeye ııazaran vesaL1i ıı>ıkLiyo tc -
miıı ctiigı Uıkdirde kcimı.ir ıı:ıldiJC 

i"iini hızzat yap•caklarclır. Diger ~
nıfd:ın seınt bayileri teşkilatının o 
genişlc-lılmesi ve şcl1ir dahilinde yeni~ 
.seınt bayılcri açılnın ı kararlaştnıl - 1 

mışlır. 

f .:!!_adyo Programı 1 

Biz bu animizm saycsiııı:le 
KömUr Aakfiye m~sa
rıfall tezyidi ediliyor 

r ~ 
Yeni Sabah , 

Digcr tarafdan 11 ıkliyc m:ısnrifa.ı

nın azlıgmı ileri surerek buna 7.an 

istiyen Adalar 'e Yeşil.köy semt t -

ABONE BEDEl.J 
Tlrklyı K•fteltl 

•ENELi K 
1 AYLIK 
1 AYLlt( 
1 AYLIK 

1400 K .... 1700 K,. 
750 • 1460 • 

400 • IOO • 
160 • 100 • 

2 llktqrın 1940 ÇARŞAMBA 

29 Şaban 1359 
19 Rumi Eylül 13S6 

Gün 276 Ay: 10 1940 - Hızır 150 

Gün•t ()Ole iki neli 
13.ıH '/.12 10.30 Ezani 
6.<18 13.03 16.21 Vuati 

.Aktam 
13.00 

18.fil 

Yetaı 

3.:n 
20.23 

ım .. k 
U.27 
5.!11 

Ezani 

Vauti 

1 
yilerinin taleblert tetkik olunarak 

nrnvafık goriilmüştür. Belediye iktısad 
ı müciiir1Ugü Yeşilk<i~v için nakliye llh,-

sal'ifatın.n t5u ve Ad:ılaı· için 2.,0 
kı.;ru5 rıhrak k~bıti k:ırarlaştımu~ \ e 

Daiıuı .Ennımeııe bu şekilde biı· te-k

lif yapmı tır. Ru r<Jrellc Yeşılkıiyde 

' kömünırı tonu 25.5 ve Adalarda 23.S 

lira ol.ırak satıla<.-aktır. 

---•111:--
Silivri hayvan - sergisi 

Sitıı:rl ıı•y\an sergisi dun a<;ılını -
tır. Açıkş merasiminde Vah mu:ı\"ını 
Ahmed, Beledıye mektupcusu haım 
0

bulunınU1tur. 

2/10/:)44 ÇARŞANBA 

i .30 Program, ve memleket saat 
ay,1rı 

7.:15 l\.1117JI;: Hafıf program (pl.) 
a.OO Ajans haberleri 
8.10 E,• kadını - yemek listesi 
8.20/8.30 Müzik: Hıı!iC musiki pro-

gnımının devamı (pl.) 

12.30 Program, ve memleket s:ıal 
<ıynrı 

12.GO Ajans haberleri 
13.20/14.00 Miuik: Radyo' salon 

m·k-.strası (V.iolouisl Necip Aşkın 
ıdarL>sinde) 

l!l.00 Program, ve memleket sant 
Hynn 

ııı.:~o Konuşma (istatistik Umum 
1\1 uflı.i rlııgü) 

19.30 Memleket saat ayarı, ve aja,n 
hobeı leıi 

19.-l:i Muillc: Fasıl heyeti 
21.15 Mil7.ilt: Geçit konseri 
21.45 Mfü:ik.; RIYASETlCUMHUR 

bıınclosu (Şef; ihsan Künçer) 
22.30 Memleket Si1at ayarı, ajans 

luıberleri; 7..iraııt. Eiham - Tahvilat, 
K:ımbiyo - Nukut borsası (Fiyat). 

''2.45 :Müzilc: Dans mtiziği (pi.} 
23.2~/%3..80 Yannki program, ve 

katJAl\li 

Bu antrepolar liman 
işletmesinin emrine 

veriliyor 
• 

Yeni yolcu salonun karşısın
da yapılacak otomobil parkı

nın acılması i<;jn yakında faali
yete g~i1ecektir. Bu hususda 
Maliye Vekaletine evvelce ya
pılan teşebbüsler müsbet neti
ce vermiştir. Salonun karşı.c;m
da belediyeye aid bulunan ant
repolar Liman İşletmesine ve
rilmiştir. 

Buna mukabil Eminönünde 
bulunmakta olna Liman "L!let
mesinin antreposu da belediyeye 
terkediJmiştir. Belediye bura -1 
da.ki yıktırma faaliyetine ya -
kında başlayacak ve meydanın 
genislemesine mani olan bu par
çayı ortadan kaldıracaktır. 

Diğer taraftan limanda ve 
~hrin bazı semtlerinde bulu • ı 
nan bir çok antl'epoların Li -
man işletmesinin kontrolü altı- • 
na verilmesi kararlastırılmış-

, 1 

tır. 

Bu sebeble Skkecideki hah 1 

antreposu Liman lı:ıletmesinin 
emrine terkedilecektir. Bun - ı 

dan baska Fındıklıdaki soğuk 

lıava d~porlarının Liman İ~let-j 
mesi tarafından istimlak edil -
mesi için teşebbüslere girişilmif.) 
tir. Beşikt.a.;ıtaki maliyeye aid 
kırtasiye deposu da Liman İş
letmesine devredilecektir. 

---•m<--· 

Liman ve gemilerde 
sayım faaliyeti 

Umumi nüfus :-;yımı hazırltk

ları için limanda hazırlıklar ta
mamlanmıştır. Limanlarda bu
lunan gemilerdeki sayını doğ

rudan doğruya liman memur -
lıu:ı t.3r:Uu.ıdruı ~amlaı;ak .liman 
reıslıgıne oildinıecektır. Sefer-
de bulunan gemilerde de kaptan 
lar sayım işlerini bit irerek neti
ceyi ilk uğrayacaklan liman 
reislik.ilerine bildirccekierdir. 

SABAHTAN SABAHA 

İş adamı 
yetiştirmek 

(Baf tarafı 1 inci ıayfad;;ı ) 1 
dan on beş, yirmi sene evvel Türk 
cvının en bi.iyült ıztırabı i<;ki sofrası 
idı. Halbuki buPıa inzimam eden o
yun mas;ısı. şimdi şehrin ve köylerin 
en ucra köşelerine kadar bulun 
memleketi felaket daıresi içıne al -
maktadır. Bu masa. bugünku nesli 
oldu,u gibi, onun elı·a:fındu toplanaıı 
anaların \'e babaların Iıiubalilıgi, la
ı~aydLSi yuzündeu yarıııkı ne:.lı de 
harab etmekte, bu felaket d<.ı.ircsi' 

içiııe hazırlamaktadıı. 

Maarif Vekili, kendileri na;;ıl~a 

nün derdi Me-"ar Ofisin verdi-''i 
y " 1851 -1940 Bir okuyucumuz yazıyo1·: 

«Herkesin hol hava ::ılmıtga. ıyi 

su i\·me~e ve tabialiıı ihtişamını 

.• ey~tnıeıte geldiği Yakacık. 1s
tanhut civarındaki sııyliydel'in en 
fa1la ragbet bulanıdıı·. Bur.1ya 
rlışaı-ıdurı gelenler yerli lıalkıı gıb
ta cderlc-r ve burad:ı dn:nıi suı et
te yaşıyaıılann her lı:•lde nıcsud 

ve sıhhatli insanl:tı· oltluguna ina
nırlaı. 

Halbuki, Y11kacık halkı kinde 
memur, irnd sahibi ve diger rnalı
dud esıınitan ba!ika asıl köyhılcr 
yani o rnc:;;hur bağların ve ze.rlin
liklenrı s;.ıhibleri bu bol \'e temiz 
hıwıt, iyi ı;u ve güzel ınanzıll':ı or
tasın<ln iklt-;adi ınahnımiyctlcr 

.!sinde ~·ırpınnıaktadırlar. 

tnannııyatılar gelip gon.•l>ilıı ler 
ve soı·up ciğrenebilirlcr. Simdilik 
burada bu mahrumiyetın seheblE:
rindcrı bidsini ye en miihiııımiııi 
söyliycccgiın: 

Y.ıkacık, Soganlık. Mııllı•pe. Pen 
dık \"e Kartal havalisi yaııı bes 
nltı köy !jelu·i dahi !inde bulunan 
lıaglarıınız, zeytinlikleoriırıiz \'e 
taıialamııız, Kartıılclaki çiıııento 

fabriknsının lodos h:wacla lıntün 
b\ı ovaya ynydıgı ve H •ır du nan
hır nı:ıhı:ullerin tam ~içek :ıçtıgı 

uıın:ınl:ırda Üzerlerine kalın bir 

iirtü halinde sinerek çiçekleri;ıi 

diiknıektedir. Hele rilzgi'ır olııı:rz. 

hava cereyanı buluıım:ıLSa bu du
manın tesiri pek !jiddetli ulmak
tadır. Ciftçi olnııy:ınl;ır buna bel
ki innnm:ızlıır. Fakat hakikat bu
dur. :ıo;v, elce senede yüz binleıce 
kilo ii:ı:üm \'e zeytin \'eren b•ı o
vada bugün halk ara;r.j \"ergisi \ cr
ınclden aciz bulunuyor. 

Çil'kinin tlerdlerinc- de\·a bul -
ınakla ugra:)an buyük ve mıllı hü
klıınetiıı ıiz bu duman meselc~ini 

heınalde halledecektir kaıı:ıatin -
dcYiı. Yoksa bu koyleıin hali acı
nacak bir durumdadır,., 

Gemilere fazla yolcu 
alınmıyor 

idi. 

buGdayfar dışarıda 
satthyormut 

• 
İngilterenin yetişttrdtgt biifii.k 

fizikçilerdt•n Ve ıilıııılerdcrı olClll Sır 
Oliwer Joseph Lodge !1151 .~t~ı tıa• 
ziranuıın 12 sinde 1ngi1te1·ede dol· 
muştur. Bu iki JJiiyük Joseph ıar•• 
sında bıızt mühim farklae vıH-dıt'. 

Hayata bit· iş adami olmak gıJ,.... 
sile otılan Oliwer Lodge ~oııııtııtaı' 
ilmin cazibesine tutularak l!l72 şeııe-< 
sinde Londra ünive.rsil~ıne gırııur 
tir, 1875 de üniversit~nitı (Bedf••r6 
Col!f•gc) tıdlı kı7. kolejıııe (lııkıııdi 
tabiiye) hoca,ı ol•11u:: "~ 1879) d• 

1e Londra universitesi tatbıkı 1 ıy 
profes..11· mua\ ıni olmuştuı. tkı ,,erıe 
sonra (Lı\'erpol} univeı·,.,ıte i fııık. 
klirsihunc tayil1 edilmi:) \'e l!lliJ e-

l ~esinde rlc yeni :ıçılmıs olcı' sır· 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ın in~ ha ın u ıı h ersi tes i re k to rllu.: LI rıe 

1 A HABERLER 1 seçilıııiş~fr. 

Toprak M:ahsuller·i Ofisi ta
rafından değirmencilere tevzi 
edilen 300 ton buğdaydan bir 
kısmının ~ehirde satılmakta ol
duğu söylenmektedir. Çünkü 
piya~a fiyatları Ofisin sattığı 
fiyatlardan hayli yüksektir'. Di
ğer· taraftan değirmeııciler ö
ğiittük leri unların yüzde yirmi
sini tte francelalık un diye sat
makta oldukları söylenmekte -
dir. Ala kadarlar bu hususda 
tahkikat yapmaktadırlar. 

__ K_ı_s _________ .. 190:! de kr:ıl kentfi~int• (Sir) ıı ıyc· 
sini \'ermiştir. Onj:n:ıl e~erlC'n ıııl• 
hassa yıldıı ııiı \'e p ınıfoneı·ler, t 1 '' 

* Yeııi Bır Park -:- Topk ıpı dı-
1 şınd:ı, e"ihasa nı;ılı,,u:; b, zı ıneı.-.ırlık

ların ınr>11,•fıi ım.ıınıiye kamrı J.:d
m iııtiı·. Eti irıı~ ;,;:(,•Hı tit.cl'iııde olan 
bu ıııNnrl klı•ı· dc.rh:ıl islimlak olu
nacak ve ıııırk haline getirilec-ckUr. * Balkanlara ihracat - Balkan 
ve merl~ zı ı\\-ru1ıa nıcmlekeilerıııe 

ihmc.:at de, oı. ctınektcdır. Duıı Yu
n:ıni ·t •na 10 ı ton l'nyit satı1iı ya
pılı•ıı tı:'. M.ıcad.;t ınd:m d::ı ıniıhiın 
ınikta.-cla ı.enclıı· ,.;elııu~tir. * Amerika Vapur Seferi eri -
Yun ıni t.ın \ e Turkiye Em,ınl:ırı ı

ra,.ıııda .cfer yapmak' ı olan Yun,l!l 
, apurlarııı ian lıirinl'isi bu h:ırt:ı ıçın 

de gele-tektir. Ang~oa isminde olan 
bu , .ıplı ~" \ıneuk~y.ı evvelce y;ıpı- 1 hın · ip.ırı. k•r<!l·ıı hır kı ını ~clcc<'k-

ı tir. Yuıı,m' ıpurfan s~reı lP~ınc ll'tıtı- 1 hızımı • ,Jc ~ıın edıYC'klero ı·. 

tclgr:ıf iizcrind~ toplanır. \'olt pılı 1111 

cleklril• ır.ıtırek kU\I\ et ııiıı ııı •111• 

baı elet. trol iz hadi esi 'e ıh ın ı· 

rati_, elcLtı o Jiıa.guclik dd.l~:Jl,r '" 
telsiz klgı·ı:ıf. esıı·iıı aız cı\ ınıiJK1 

hare'.cli, ekUr:gin si \e duıuJ 11 

kıılıiıımag t..ıtbıkı gibı meseleler • 
zerind(! ugı·a nıı~tır. 

S~r nı:, er Lt>dgc 19LO 

muhabere 
ku\' etli lrnnaati ,·ardı. !li 11 ı!t.• 

<1ra~ınd ı. ıkı ımınn ebetiıı 

nlduguno.ı ı, ıil olup b nu i b t ıı· 

lı>;ırdı. Iltı 1eselelece daır bıı o1f. 
kıymetli eserlen \ ııdır. Buyuk 1 -.ıb 
de o~lu n~yııırındu kaybetlı '}1• 
da ne rcllıgi t lteyıııoııd h ıv ıt ve 
ölünı) <1dlı e l'ı·iııcit' rıgluıııl,ırı t..W' 
habcı lerdcıı bah eder. ı, BELEDİYEDE 1 
Buyıik fizik ı Oli eı· L ıdg ~ 

1 
\'eli:ıd bir iılinıdir. Bazilaıı popU(·~ 
m::ılıiyeltc nlıu:ık lızcrc bu tP'-

Kurtlu Unlar cscrl~ri v.ırdır. Telsiz telclunuıı ıtit 
kiı~ifi l\f,u·ı:»ııi ise diger ca~ifı cif 
Qli\, c:· Lod!:;cdir. Ilirinrisı Hltıaafl' 
lkıııd,,indcıı almıştır. Tcbızın ıli' 

ıır 

ab haddinden fazla yolcu alın

maması hakkında ' ckalctten l 
verilen emir üzerine idarenin 

Belediye Sıhhat İ!:)leri Mü
dürü O;,;man Said evvelüıi ak
~am '1ehil" dah*ııdc hulunan ck
ğirmenleri ,.c mnh lfıt ynğ ima
llif-honoLo.rini ı,~ftis Ptmisliı. f~u 

tefti~lcr csna.<;ında bazı de.ğiı'

menlerde kurtlannuq unlar bu
lunmuş ve değirmen sahibleri 
hakkuıda c.:eza zabıtları tutul-

de\.Tmclc ikisi arcı.ı.ıııd l ıı ulıını 
i.:birliJ:ı \ardı. Onun telsiZl' aıd e,.cr1 
bu \ dıde yazılmııı çılan lk eserlt>r· 
aen ıı mT ı. 

Ben Olıweı· Lcıd c ı.-.mmi lıu e ,ue 
tamdım. Lo,ııir.ıya gitrn•~ :i ıı e • .a 
1910 f,eııc-inrl•• B~ılıdyl• ~foz ırdı tei• 
siz telgraf uhesindt• i kt•n tebı • ıel· 
gr:ır f'Sa~lurını (;gı·l•ıHhgıııı ~ Joı.;ıt>· 
laı·d.111 biı i ı,u idi. 

' vapurları bütün hatlarda mu-' 

ayycn hadden fazla yolcu :ı l -

nıamağa baslamışlardır. Bu 
sebeble bir çok iskeleler de se
yahat edecek yolcular vapuı· -

larda yer bulamadıklarından 

beklemektedirler. Denizyolları 

vapuıfarının haddi isliabisi 
de diğer gemilerde oltluğu gibi 
beynelmilel komisyon tarafın-

dan teshil ediliniıstir. Deniz 
yolları idaresi vekalete mürn -

caat ederek bu haddi istiabi mık 
tarınm fazlalaştırılmasını iste -

m~tir. Fakat, esasen yal)larını 
doldurmu~ olan bu gcR1il~rin 

istiab haddini ~oğaltmanın doğ
ru olamıyacağı kaırn.:"\ti mev 
cuttur. 

muştur. 

Bundan başka Balat cadde -
sinde bit· margarin inıalathane- 1 sinde yapılan mah lfıt yağlar 1 

gayri sıhhi görülerek marga -
rin imalathanesi mühürlenmi~ 

\•e sahibi hakkında zabıt tutul-
IDUJ1tUr. 

Belediye reis mavmmm 
teftişleri 

Belediye reis muavini Lutfi 
Aksoy dün .sabah teftişler yap 
mı~tıt. Bu teftişler esnasında 

belediye nizamnamelerine ay
kın hareketleri görülen bazı 

esnaflar cezalandırılmış ve 
Hiirriyetiabide parkına itina et 
nıediklcri görülen park miis
tahdimleri tevbih olunmuııtur. 

1 

O sır:ıl • i,ı l"Iİ'lıı;; ge~l'ıı •• ı; u·ı 111• 

den biı i dP (Jö.lcktr ~c • d ııc td•"'"11 

bakısla::- ı aıll. esertdır. T lsı.r. ·e r>• 
fın ırucidlerıııderı bıri alı ı ııı•-i tf 
dolayı i ııtillcı cııin (R ıyal s.x;ıeo 

Yarts) adlı fen akaclc.111·~i M.ıı ·fttll 
gibi oı•a da bir m::ıclulve \ l"ı"tnİ" 1 • 
1914 :;e•ıe. :ııdc i ıı~ilte:·cııiıı (Bntıııiı 
Assuciatıoıı fıı thc ::ıd\·au~·eıncı t ~ 
Sience) adlı maruf cemiyet ı ..,i$ 

seçilmi ti. Bu seçim de çok c:ı ~ 

sandır. Ilmiıı tcr .. kkisine hızınet ~ 
den ,.e yüzlere<" ilim adanııııı h l' ~ 

ne impıırntoı·lugun bir :;rlıriıırl" trı!I' 
lıyan lıu cemiyetin ııi:wııııı:.nıı•,i " ı• 
cibiııce seneli ı, ı ds kongreııııı t ıp1ıı• 
nac;ıı:ı Şth ı·cleıı secilenıcı.. t'cı ııY:-
tiıı 1913 seııcsirdeki jçt m.ıırıci ı l ıı· 

lantı ,veri) ol ır:ık Bmniııgh' .e 

zehirleıımıs olanlardan. çocuklarını =============================== 

reis ol.ırak, iııgıliı: d(• ı.ıııın ı • 
inşaiyc ınulıımflisi Siı Willı,ım Wt• te 
ı<ec;ılıııi~ti. Bu .scdnıdcıı binı • rrt " 

bu zcıt ühıııc•e yerinr>, ııi •. aınıı,ıırı .. 11 

o maddesi dışına çıl, ılaraı~ , Birıııı ılC' 
hanı üııi\ cı il esi n~ktiinı ol ıı ;oı~ 
Oli\locr Lod~e seçildı. Ce•ni:n•tin; JIJ1 

toplantı ıııda 't!nniş olduı;;u (teı ,ıa·· 

yet) unvanlı t'İ~·· ::-et nutku Ndd -ıı 
pek enteresandır. 

kurt.armalarını istiyor. Bu. büyük e·ır Sarhoş Kadın '· bir terbiye bahsi, ııııayı ve balıayı r 
uzun müddet ıııeşgut t'dec-ek ve yo
rac:ık bir iş degil, bir ihmal ve la- ' kaydıniıı k:ıçınılmasıııdaıı ıbarettfr. 

Maarif Vckıli, cliger bir mesekyi, 
eski bir derdınu..:i dah, ort,ıya <ıh-, 

yor. Mektebe H:ı-ilenlı rin _çogunda1 
mUıd:ın ve lıabndaıı lııı;ın illınml;ı 
menıur olmi.ik he\ e:s , hfıla <'n hüyıi:~ 

cm"r ve gayedir. / 
cıMcnılf."kct ınızrlc btiro faalıyeti is

tiycn nC'\ ·den kadroların nisbi dol
gunluı;;uı a n ukabil yeni ıhtiyac;lann 
dogurdu 0 u teknik me:slekleı ın kari
nıl:ırı ı:oı-c bcıstur. İı;e ve tcknıge gi
flcıı fa 1 \ellC'ri nrnyıp 1er<:ih etmek it• 
ı·ocul,Jaı ım7. :çirı dııh,ı emin bır yal'ln 
h:ı:ı:ırlam·ş olursunuz. 

Diyen, Maarif Vel» li hlil.i mel~ -
teblerimı;ı:in yüzde ı:ekseıı memur 
ycti'1tirdiğini tabii biliyoı- \;C tabii bu 
hususda çocuga yalnız uilesınin reh
ber olmadıgını takdir ediyor. 

Aılesi ona iş \'e teknik hayatıııın 

tercih ı<ebeblerini belki ıwk:-aıı olarak 
anlatuc-aktır. Ortu okulda. lisede ('O

cuğ;I yarını jçin en iyi 1E"nı<ıylilü ha
zırlıyac.tk yer aile oldugu kadar n
kuldur da. 

J\Iaamafih Maarif \·ekili, bu hu
susda ına:ırifin vazifesinı §U ~özlerile t 
de pek iyj tayin ctnıi Ur• 

cAile n• okul biı il.ıiı ıııi ~ınam1ı

yan, evladhıt'ımızı yetiştirıııe gayesin
de yekflığerini ku\' ctleııdiren iki 
müessese olarak g(1z önünde hulun
durulm:ılıdır. 

Yeter ki, bu sör.ler file iinkılab et
mek kuvvetini bulsun .. 

~h(.'4'1t SAFA 

Sultanahmed meydanında soyu

nup dökünürken yakalandı ve ... 
Dün uı:undi asliyi"' cez,ı n::ılıke

nM!,.,iııde bıı· sari o~ k •. d ııı•ı muha~ 
keın~ ı yapıldı. B:.ı gerı K ~ın ~ı
hosluk suçlusu idı. Aynı z:,m'.ll"'d. 
renlet çıkarciıgı. :.ol;nkt::ı .,,oyumıp 

öl.c•siııi bed~ir.i açtır;ı da id ii:ı ccı:ıi
yonlu. 

Sultaıwhıned:.!~ ott..:-dı.: ~ıı.nı \ e i~
ınirıiıı Seher oldugıırı'u sbyl;~ en ~u~·
lu ev\ elki akşam ul. ıı l;.ı •. rık ·~yı 

ş.'lyle :ınl.ıtıyordu: 

- Benim yeni ve ~cnç b:r ark:ı-
daşıın var. Onunla evicıııııl'ye k~r •• r 
verdik. R•:nun j.~ .• ~ de Lir '.,l<'nce 
tertib etti!:. R·ıkı f:-l::ı;ı nlıiw. Krı-

faları tultı.;\... l\fogl l" vLll aC,ınl nJ,11!1 
olnıu~uııı. Kcııdinıc gt iti!~·' ı 
zumu :ıc;tı~ıın ;.aman hıı"ı .cld.ı ol
dugunıu goı·dum. h:ı~rc~ c~Liı ı. 

Polis şalıidlcr ct:ıııc dı. Dunlııı da 
kadının yıı.ptı,!ı ı·ez.'llı·ti ,,.:j le aııle1· 
tıyorlardı· 

nında sırtüstü yatmı; m:ı7. "' .,z 
baj!ırıyordu. Erkel, arııtiı 1mı ~i\y -
lüy()r, gelen gcc,-cn dı.>ıi!~::rnlbr:ı söz 
atıyordu. Hır ;ıı-.ılık cl.ı oytıl':n:ıg l 

baştadı. Kendisini ~ ıı:. l,ııral.ol:ı 

göturduk. Muaye~yc gön1cra ıt. 

Çıık s ı hoşlu c iinkü. 
Hakı. lhy Muııib Sehere buktı 

Ye: 

- Ayıp d ·ı:ıl 111i dedi. Hk bir 
l:,ıdın bu k iÖ<ıı i~·eı·, ı e7.ıılet çıkn

nr mı'! ... 
Seher buynumı hüldiycır avuC'lıı

nııı iki y;ına ;w[ırali.:: 

-- Ne yap,ıyım Bay reb. Serde 
sc•\ d11lılık. ynngınlık \•;ır. Hem o 
l:afir ııey !iİı;<?<ie cturdugu gibi dur
muyr.ı· kı; 

- iyi :mıımı ... Bak senin bir de 
sarhıoı:luk sabılrnn ,·arım:ı. İki g[in 
hapis tez:ısı ulmış ve tecil olun -
mu.< un. 

- F<:n•t Btıy rei~. 

- Şımcli ı; ıki g~iııü de bu C"7.<' 
ill" hirlıkte çekCf'("kslıı. 

M:ıde111ki b:r !~en• olmuş. N .. ' -
yu•,;ılım. i'";.ıt ıca •ı:ı: elbet. Siz sag 
ohm. 
Sd~er ıı lııç iız:ıntusil yoktu. Giiz

leı-i ı;e\ dn ı ·ıkl:ıril~ pırıl ııı:·ıl y:ını 

~·<ll"clU. Aşk ueııruııa hap . .:;e girmeyi 
u:r lrahı .ı ımlık :-ıddcdıyor gibi idi. 

:>1111,ıyl l k, ı .. r 'erildi \•c ndliye 
ı,oı ı de. e.k lıiil.imiıı k<1rarılc Sc
hcti 1c-vk11 et• ı. 

1 

KC'ndi-ini ilk defa 1913 d.: B'r ~ g 
h:ımd:ı göıııııi tüm. Onun nuı 11" ıı 
yüzii hende b1ıyiik hil' tc,,ır bıı-.ıl· 11 ~· 
tır. 

Loııdra fizik ceıııivcr mu~ısıe· 
rindcıı bin \C lııışlıc;ı:ı •lan c;ut 1 r~· 
ııiıı "1tlıııa ız:ıfetle ~f".ncdc bir ı: 1 re; 
raııs tertibine karar Yeınu. ti. ııflıı 
.senesinde \~rileıı ilk konferans 1 

1 
i 

Amcrikıııı li.r.ikçilcı·iııdf'ıı ve (tecı >~ 
optik) le :ıicl kl;isik eserile t. ııııı 1 1 

olan Wo.ıdla ı·icı: cdilnıi~ıi. ı,oııcltll ,, 
üni\·er:sılcsinin 1mperüıl •C()lleS 
fizik salomıııd:ı Yerilen 1• feı2'111"dş 

ı.ır' riy:ıı<et makamını .T .. J. Thcınıs ııı , i 
gal c'<iıyordu. Bu kolPjiıı lıır wJeb 

11 
ve Londı a fiıik reıni veti nZ""'"d 
biri sıfatıle ben dı• o;aıia idinı. 81' 
tesadüf eseri nlarnl. öııiiıııdeki r:~ 
da tan, imiımde o se\ digım beY 
başı Uışıyllrı Sir Oliwer I.;odge aı.ı;; 
müştli. P;ıınuk gibi be-y:.ız sa,·Jı, ze ,. 
f k b .. . .. rıı~ ıceı 
ış ·ıran aş. gozuınıı ara ~ • if• 

dine rckiyorclu. Bazı !clsefelcr"ııc ı.a
tirak etmemekle ht>-raber ' baS 
tırımdan c;ıkınıyacagı ~ıbi ciuıı.Yd; 
bu-aktıgı bir takım ıntıhi:ıı eııedfl111 _ 

ilinı 1udhiııde buyuk hir yer u~~ 
raktır. ı,vi biı· syoıTu ohın ~·:re· 
Lodgc 189 ı senesinde i8rıı•ılv 1-:.:r~· 
sinden d:ıha iyi biı kii~ifcyi le !bfi(
miı: ,.c 1elsız Celgr31'ın mkaı~lfJI ;c* 
dim1i.:;tir. Paratiinerleıre ııi• bir ~:ı
kanun Yarsa o da Oli'l\«X" Lt>41Je 
nunudur. 

,, 



Veni misakın 
Amerikada 

Harb Vazf yeti 'i Hind kÖngrEısinin 
E ~ ~ E R _ )

1 

mmı•.9;"1 Yaptığı tesir 
[Başnu~.alcdcn devam] 

1nnna ıfşa c.tmcınek lüzumu 
ka a fazla bosboğazJı ~ im
A.ıu il. ~ı.ı:akiım·ordu. llçr halde 
h eı1kad,1 fngilteı'C lehindeki 

ıyat kuvvet buldu"kça 1n-
:ılt reye yardımlannın da. cid

t ve eficmmiu tini 
(. • J_• 

Baltıkta yeni 
hareketler 
(Oaş taraf; 1 inci sayfada) 

dir".' Hidigenin bu kı:.mı te
emmüle muhtaç olduğundan 
Sovyct rn yo!n:-ı bir hafta

r:bcri mesele İl" ci i su
rette meı;igul olnıakutdıe. 

b 1 ntuhakkaktlr. Son misak 
il. b~bcta biı· kamçı hizmetini 

s l":nüştüı·. 1 

Norveç istilasın nn sonr 
lsv~ her taraftı.in Almanya 
ile sarılmış ve dünya paz::.r
lııriyfe münasebeti kesilmis 
vaziyete dü .... müştfü-. 

t\nıcrıkan askeri mütelıru ::;ıs-
11 nu n biıi t:chevvı.i 
ki.<~ olmamak v.e ihtiyatlı harc-

t etruek tavsiyesın:ie bulunu-
~ ;ı t> • A ·ı l f" h • L\.CSmı merı tan ma ıa ı-
b nıu muharebeye müdahelc 
k n.,ınde bu noktai nazarı ta
eıb 1.:tmcsi rok muhtemeldir. 
ııı. lltıkU dcdiğ-iıniz gıbi Amerika-
1 n Almanya \'e lt:ılyayn harb 

lıı Nı ııesi \'aziyettc pek lJii
~ 1 hıı legjsiklık husule getir
tı '.h·eektir. Amerika limanla -

1 
llda: huluna.n Alman gemileri-

ıın n1i.ı d . . .b. ı 
tf s.ı eresı ve saıre gı ı ıa-' 

d '"'til'ı· Avnıpadnki \•aziyeti 1 
l' k.,ı tl'rmez. Bl.ı \•azıyet Ame - ı 
l 1 ı. lan lngilt ı:eyc yoJlanacak 

Y re ve ıniıhimmatın lü:r.u -
L k..ı.dar coğ lınasiylc değiS(.>- ' 
<!t ki bunun ıçın de harb ilan 

il(' rt.' lüzum yoktur. 

1 
~ltlt•qik Amerika, an .ık Ja

't(:~v alc. hinde faydalı bir su-
lı<ırtx>debılır. Bu harb 

k ~ k ictinabı imk"'.uınız bir fclıi
t~~ır. Çi.ınkii Japonlar kar .ıla
~k a biı scJ görmezlerse U -
ka Şaı ktan bütiın beyazları ı:;ı
~ tat :ık oı a<la muazzam bir im 
tıı 1 

l rluk kunnakhın va7.geç
ıı k !tadar hırsıcaha kn-
\1 1 lar hr. Son ınisak bu hüJI. 
• '{ 1 
l oı;ru atılmak istenen be-
ın : bir adımdır. Fak.ıt A-

1 it ııın Japonya.ya kat'i bit' 
oı~ indirmesi icın ıyice ha.zır 
tı 1 v bütiin g:ı.lr>bc şartı 

~...... t •ınin etmiş bulunması laı-
"''•·l1t 

ll ~U •. ~ u~~ '-"C'-1'1 mu 
li bılmcyız. Burasını bizzat 

•r l •t 1< devlet! r ta.ylıı 'c t:ılc
~11 edel.'.cktir. Yalnız Runu diye
:1lırız ki harb bugünden za _ 
tn.Url \•c muhaklc::ık bir hale gir-
tı ıı.tır. Fakat zamanı kcstirile -
~ z. F.ğer Japonlar bir an e\'\:el 

t!••rık:ılılarla boy ôlçti!~mektc 

" ' hl •ıi irjn bir fayda görii -
t ti rsa. derhal harb" Yesile 

kıt e cı:ek bir hadiseyi kol:ı.y
r 

1 1 • ıJ Pdeceklcrclir E~cr A-tq • ô 

1 
l'ıkaWaı: acele etmekle nıcn-

ı •l .... 1 1 ı.,_ b gonır ı ı; · rnrl.J\.'. onlar 
..t,Jı ıJ<'aklardıı. Yokı-;a bir müd 
.. l 1aha bekleyeceğiz. 

llıiSt· in Cahid YA~'IN 

~ 

~mdi bu devi t 
mahsulatını lmanyaya sat
mak ve alıvalin nezaketini 
nazan dikkate alm:ık m"'~bıı
riy tinde k.ılmışur. Yol v:ı
ziyeti, iklim bakımından Fin
liindiyadan müsa.id Ya=:iye't
tediı. Nanik, Ma!mö ve Gö-
tcbuı g'.ı denıiryolu ile mer
butlttr. Binaen lcylı lnu n
ya Şımall Norvcçe askeı ge
çirmesi için lsnçte daha 
biiyük kol:ıylıkfar mevcuttur. 
Emniyeti temin edecek bir 
formül bulunduktan sonm 
k lben olmasa. bile zahiı en v 
siyaseten belki İs\'ec te bu 
mii.saadeyi vercbihı. Öyle ise 
.Almanlar ne için Finlandiya
yı intihab etmişlerdir? A 
ba 191 ~ıcrö c,ıkarmasının 

tekrar mı yaşaya-

Rusy mu en h ss~ yel'i o· 
ı n Kron.şu t körft:"Zi sahille
rind · şu anda tlol.aş::ı.n \.elik 
mi,::;ferli, makinelı tiifekh ~ 1-
man ası~crlcı·i, Rus - Alman 
müııaırebetinde nahoş akisler 
yapacak mahiyette d{'gil mi
dir? Bu sualler iizeriooe e
hemmiyetle clıınnak icab c

er. 
I•'inUmdiya zengin. nıc:;u 1 

ve medeni bir d ~vlettir. Fa
knt bu devlı:-t.in zcııginlıği A
m rika, İngılt~ro Ye Hindis
t,n ile mukayese edilecek 
vaziy~ttc değıldir. Dort.tc ü
çü buzlaı· ve bı:ıt..akiıkfarl:ı 
111 ur bır mcml('kcttc uc 
ıuılyun çn hşknıı insan alın 
teriyle ne ka7.anahilmis, di
siııden, tırmığından ıw orttı

rabilmis ise o kad:ıı zengin
dir. Bu sebehle Finlanchy11 
ik diğer de\•lı:-tlerin miiııast·

ba.t ınd~ ikusacij m(!nfaatl"r 
ikinci deı·eced" kalır. 1'" kat 
Finlandiyanın askeri dununu 
iktı di değerind"ıı <'Ok üs 
tiıncliir. Botni ve I<ronstat 
köriezinin ikisine de hakim 
vaziyettedir. Bu köı fc.L.kı c 
hakim olmak Baltık denizine 
hakimiyet demektir. Alman
ı..·u ın Baltık hakimiyetim· 
likayd ltalamamnsı bu gibi 
siyasi \ c askeri fanliyetlt:ıi de 
icab ettirmiş olabilir. 

Her halde bu mesel ~ııin de Paşa bahçede 
büyü k bir lun- 1 

daJ ı k yang ını 

Tuna anlaşması ve cskı anti 
komint.ern paktın bir k,tç giin 
evvel baska bir isim altın Jn 1 yeniden ~rtayu çıka ıı hayuli-

1 
le irtibat ettirilecek bir ~-ok 
nokt.'lsl varclıl". 

~ r oa, tarafı 1 inci s~hlfcdc) 
ilıtı) 

'\" .ı.ı ıla bulunmuslardır. 
Eiıh •lngınııı sebebi henüz anla
k nı mıı:::sa da bunun bir dik -
nı't~ızlık yiiziinclen çıkmış ol-

a.-,, nıuhakkaktır. 
~İııı;.u da hii;\ ıili bir l'a.n~m 
~ k, 1 (a,.a.) - Diin akR--ım 
tı-ı avd cık:!..'l YC kasab<>yı 
d ,~ıct etmeğe baslıyan yangm 
!; ~ tsiyle ı;elırimiz iUaiye 
\ rupı:ırından biri derlıal Sima
ltJ. gondr>ıilnustir. Uşak hrılkı 
blltıı.~ kaza halkının uğradığı 
iı .. 1 felaketteı' büyük für t s-
Ut dtıvmaktadır 
(' . 

g 
1 
' ce saat 2-1 c doğpı bm::ı.ya 

e •n hab"rler 250 e\·in yan
ltıt 0 1 lugunu bılfürmektc idi. 

ı -ıııııc---

talyanların Suriye 
hakkında talehleri 

ike (Baı tarııfı 1 inci sayfada) 

<:l ll harbın bnslangıcında hu-
ltd ıı .... · . . & .... ıcı edilen Alman ve ı-

n ~·nnınrın tekrar Suriyeye dö-
ırek ""k' . ı . t'tn ._ 1 ış eı ınc ba. !amala -

L.~' Fran ız mn.kaınlarından is
"'q}} ı. lı ı:. 

ç CU:k. a.jaıı.sı. bu kimselerin. 
;:unun haı·uden ev.ve! pı-opa-
~a nıenıuru okluklurına.. isa

. hnc.kte.dir~ 

Hikmet D~GAZ 

- PX'ni mi :ırıyorlar? 
- Öyle zannederim.. Fakat 

gelecec~inizi galiba ümid ctnıi -
yorlanlı .. 

- Garib şey .• ]ijvime nc<len 
döunıiyeyim '? 

üzeyyen h •· şeyi anlamıştı, 
ga) bub tini demek de:hul men
fi bir şckiH tefsir ve kendi
siııı kaçtı 7.annetnıişlC!"di. Öy
le ya. ba~ua kaymhiradcrı Ke
mal olmak üzcı·c bir <~ok kimse
ler kendUni kocasıııın kalHi 
zann"bniyorlar mıydı?. 

Bu vaziyete daim fazla ta
hammül edilemezdi. .Müzeyyen 
gayıı ihtiyari sinirlcruııiıı1 L Bu 
komedyaya kat'i surette bir 
son \•ermek lazımdı. Ru kamt'
la kendi odasına gideceği ycr
d doğruca misafir od.tsına gir
di. İc;eri e Kemal Kadriden 
b ka Qit kaç ki t vu..rdı. Bun-

; f ez i 
1 Boıııl.; y, l (ı.ı. 1 ) - RC'ııter nJan , 

1 
bıldınyor. 

• Hıııt'fıst:ın tımtmıi v lu;ı Lo.rd Lııı-
1ıl.ho•uw ıre (.ımt11ıi .•t .ıı:ınd ı koııgrel 
paı:u~n Avrup,.ı harl•ı muv ıedıc
smaekı hnltı h.crı t"kelmc d:ıır 7.uhur 
cdeu ı!ıtil.•f h ıkkmd 1 tı• •tı cdılt•n 

nıektu~ll.1rıı1 t<ını nıetnı neşredılm -
liı·. 

Eski Rumanya 
başvekili mevkuf j 

AVR UPA DA 1 ınhısarlar Vekıh-
H A R B ı nin tedkikteri · 

Kurtarılacak 
gençler 

Rükreş, 1 
jansından: 

(a.a.) - ~tefani a-I 
( B•J tarafı 1 inci ıahifede) 

br atılnı uu..; nca pek :ız zay 'it 
uku bul mı~tur. 

K ı.gH' !JJrtısıııın tezi t•muııu va
lıııı:n ıw•kt ıbuıırl ı ıı~vcud bıt fıkt·.t

d:ı hulasa et..:lıinıqt.ıı· kı Caıı hl bu 
fıkr .. yı 41ıtrıı hiı· ız ıh• ol.ırak t:I\ ıc J 
eylemcKt,'<fı1. Unııııııi \'alı, tııgılıl I 
kumınl;ıı ının b"t h 11~1 bır h..ırbe 

pı-eı ıp ilı , ..,,,, ıııllh ıh[ ol.rn kıın L'
lcıin .:ııın 1Uı·rıııı ,.-.rııc l<'c ıf ıcl~·ye 

ımkan \ enneklc ve fak..ıt btJ kıınse
lcr"ıı cndı clı•t'İllt hnıık:ıLınu lı.aı be 1 
istır:ık lcıı me111><f,•ct<k ~kıl v~· dere
lede le Mr C'tmel>'rım k ılıııl etıne -

Re-;mi bir tebliğ, eski başv'-=kit 
Tatnrcscunun da tevkif ve tıaps 1 
olunduğunu bildinnektedit·. 

Kendisinin devlet adamı ve 
.Faris sefiri sıfativlc sarfctmis 
olduğu faaliyetler *hakkında ted 
kiknt yapılmaktadır. 

Dlı t uşm n t.ıyyare:.ı duşurul -
nıu,.tuı. t in ı.lız t.ıyycırcsi h;;ıy IJ -
tır 

iu~ifü B~H-kilinin lckoslcmık 
·miiiet irK~ hifube::. i 

t~nıH 1 ( .a.) - Şehı ııııiz:ic tet-
1,ıklerde bulunmakta ol.m Gu•n uk 
"e 1rıhis..-.rlM Veki.h R tf K ı·.ıdeniz 
dun hçec •e gitmb \ e tutt n ımr.-j 
t •hsilleı·ıle gönı,erck dileklerını din-
lcıml?llt" 1 

eniz bu telkıkleı· nı mu-

AFRİKA DA 
HARB 

Loncita, 1 (a.a.) - Churchill, 
Mlinih u nl,t. masının ikinci yıl

dimünıü münasebetiyle radyoda 
Ç'ko.,.l•H'ak milletine hitaben 

r 

gurlan 11ı~tı1. 
n srctti~i hususi bir nıe. .... ajda 

---0----
Ç•'koslovu k milletinin Avrupa 

.Memlekete sadece çok ço
cuk yeti tırmPk kafi değildir • 
Nüfusummmn sadece aded iti
bariyle coğalması hiçbir zaman 
ma:tllıb faydayı yuzde yuz 
temin etmez. Biz henı nufus 
i.stiyomz; hem de çoğalacak 
vatandasla.rın kendi iş ve mcs
lcklerind usta olarak yeti~ıc
lerini ve memleket nıek ıuz:ma
sında hisselerine düşen vazife
yi liyakatle ifa ed('bile<!ek bit· 
hale getir ilmi.'2 olmal ınnı isti-

mekL lduı;uııu ı ılcıtnı kt..ldıı. 

lJ ııumı \•alı, Hınd lıukuıut"ttrım -
kiı hurn"·ctıııin bu ;:;ıd ıı ~ •ru b r ı 
t ı zd ldsırını l bu b g..ı rcUcn b h
ırnw Ü!Şkı: etııı •klc <•ldu~u cııgelı 

k bul Nkmemcsıııı tc uı· ve tee,;-
ı 

sufk k.ıı ;.oıl.;ını • .-:t ıdıı. ı 

:z.ırerme b •11,ı de 
hcı lı.ın :ı htı lıı~ılı ,::ıtbr nı ıl alıf-

t r. Suı ..... ııı (,•heııınııyetle tf'kı 11 et
mek L<:(enm in • 1111,ıe tııı;:ılız hukü
mctmı har g.ıyr tl ımlc nuş ut ta 
dı sur.ı.t>ı>lcn d..ıım ı ioıılin::ı etn ek 
Pmelıı !flı • F · t k ~un X"><e

r yet ta.Hu içın uu mızık 

ı k t.ıırı ıın ııııkiiı ım bul ı ıı;ı 

d nı nıul ı ır, ı <'hııt>kl ·yun. 

-·•iL&--
Amerikada Nazi 
aleyhtarlığı çok 

şiddetlendi 
[ Bıış t rafı 1 irıet sahifede J 

b<:' lr mın ı ltı lı ralut ı ı Dl'r-
lı ıı ı.nd ı bır ınevk.de oldu • ı 
b<""yaıı edılme- Niıı. 

l <:ıiı:lii [tal 1 hıtkknula kfsirlt•ı· 

ile bo.ıl,ıl ıı>ı lıı. 

--ıoıı:ı--

Mussolini İspanyol 
nazırını kabul etti 

( Ba11 tarafı 1 inci s yfadıı) 

Sun~r il · Kont Ciano. s:ı.at 
11 de Duccııin y nın g-itrnis
lerdil'. G<iriişme, saat 11,35 
kadar devam etmiştir . 

~aat 13 ten bit'D.Z sonra ls
pnnya dahili)e nR2.ırı. kendı 9C

rcfine Kont Ciano tar fınd:m 
\'eı·ilıni , olan ziyafctl" 
bulunmuştur. 

-~ııc-

Einstein Amerika lı 
Trcntoıı - ı\ ı C'ı ıı-n Bıı le ik dC'\ -

lt'lleıı. ı (n. ı.) M • h!.! .ılı ı E .. -

l:ıı· dn kapının ifotinde Miizey-1 
yeni görünce ş..-ışrrnııı:-lnrdı. 

Bir den bir{' llL'§
0

C'li bir E::l.!S du
yuld ıı: 

- Ben :.:;ize ·!cıncdinı mi'! Bu
yurun :\ıüz.-.yy .... 11 ha:ı::11: z 
l'\'\'cl siıiıı avrl.::t et~1ıyccc••iniz 

hakkında sac;ma ~·ap.1;1 idJbl:ır 

yül'iitülüyuı du .. 
Bunu soykyuıı Scd:-dtlı. ~lü

zcyyeıı onu görüne<' se. ;udi: ' 
-- Teşekkür <!erim, dedi .. 

F.ıkat niçin .n·<lct ctmiycy:m? 
Burası evim d ·~~H mi: 

Buıı:ı <'t•vah \'t'.'ren olnM<lı .. 
Herk~· yckc.!iğcrin.ıı yii::ün.-. ba
kıyordu .. f:e{lacl ıncvzııu t!~ı;:ş

t!ıJi: 

-- Her şeyden cv\·el r .. mıa 
ke•uilmi takdim edeyim. Ev•niz
d · ccrey. n t!Jen ır.U . ·if lıacıi

s nin t hkik~tına re-;men m - 1 
ınur ılmiş bu1unuf•1rum. 

[Bı, tararı 1 inci HttifcdeJ 

ncı-al! sahili takıb mecbl rıyefi•ı 

k.ı lnıı tır. 

b:ırısı nefine olarak katlandı- Singapurun takviyt!sİ yoruz. 
Çok Yelud olan Tiirk aııası 

ğ~ f€'<'i fcıJ,ık" rlık sebebiyle .MU-
1 

nıh ani . m sı tarihinin bütün ı r ~ı va nskeıı oı \ Cl \ e boıT' b t'

dıııırı ı t.ıyyarclc~·ın.len ımırek ceb 
ıı odeı ı cuwtaml ı· mu etkb tliln 

çocuk doğurm k vazifesini t nı 

olarak yapıyor. Fakat bilh:ıs· 

sa ~hir cocuklarıııın bir kumu 
adamakıllı bir meslek sahtbı o
lamıyorlar. 

Jbılyan resmi t:c1Jliö-i 
ttalyad. b r mahal, 1 (a.i.1.) - ı 16 

ııuımııalı llaly<m teblıgi: 
Şi'lıali Afrilrnda, dı.ışman tavvı

Jcrı baı:. h•ıctımlardn buluııuıu
0 

tuı. 
Tobı ukda, rıtılaıı bır krı<; bomb.ı, bJ-
21 h:ıfıf h:ısarı ve b11· kışinm y.ıı-:.ı
lal'lll41Slnı mucıb olmuştur. Donanı ıa 
lıa\ • batary \arı bır d ı,}lllan tav:va.
rcsı du tll"lnuştur. B.o.r t ıyyarc ~ ~y
o n.ıncl. G olu ve alu yar alı sı vıl -ı 
n •• lır. Bu ıneyd ııd<ıki ınaddı h.ıslı 
c c mıyelsızd r. A eı tayyarelen- l 
ı • dumı:ın t 1o una, dönu •e hu ·u
ma nuvaffnk olınustur. BlenhC'ın U
pınd bfr tayyare d\l urulm u • 
Ay t1pte dıgcr lıir tan arcıı.n le 
uu ır..ılınu olın.ı 1 muhtenıC"ldıı. 
Ayı ı t ptcn dıgcr b( tayyaı L 1 e, 
bır • c kc re ı<>ııbet vıık, olm:.ıJ,tıı bc-
raber uzak! abıln i t r. 

-~>11«--

İtalyada yağ vesika 
ile satılacak 1 

Roma, J (a.a.) Zeytın-
yağiyle. tereyağııun İtalvada 
bugünden itibarç-n vesıkay ~ ta
bi olduğu resmen bildirilmıstir. 

1 

dunya tar,ıl ından daimıı. hatır
ı nacağını kaydetmhıtir. 

Mesaj şöyle btt.ı11<'ktedir: 

"Ne bi?Jm mücadelemi?Jn ne 
de sizinkinin bo.,~ gitmemesine 
ar.m tnıis bulunuyonız. Çek s
lovak hllrTiyetinin iadesi hm·b 
h defleı ımizden birini teşldl e-

diyor. Bu he<lefler tahallkuk e- ı 
CC'CCktir. Cesaretinizi kaybetme-' 
)'inız. Kurtulu11 saatiniz gele -
cektir. Hürriyet ruhu layczal
dir. Ort d:ın kalkamaz ve knlk
rnıyaeakt ı. ,, 

'f>'tf'rlin iiwriıw akın 

Ne\•york, 1 (a.a.) - Heuter 

a · n ... m n: 
Alın n payıt.nhtından alınan 

haberlere göre İngiliz tayv re

len 30 eylül nksamıııda Bel'lm 

halkını 5 saat sığınaklarda kal

nuık mecbuı-iyetinde bırrıkmıs -

lardır. 

1n0 iliz tayyareleri hem Ber-

~Bir nıilyon isianbul halk ı davetli 

av.mı h ıyı et bır urctte y h !ır !mı 

ol ıra!· l"dı 1 va da bulun ful ta 
\e Mcıkıy ı ınud.ı{ nı biıH k biri 
ni bNlC' ı lıı·Jı\ l,u. \"el n tC''?kil ct
mC'l.ll' J!dukl. • ı ı esmen bıldı ılın k
tedır. 

Ek. eriyetle ebeveyni fakir o
lan bu eocuklar tahsillerini ta
m1ml. yamıyorlar. Bir cok gu -
Iüklf'rl <'arpışarak muayyen 
bir tc:.lu::il seviy~in" kadar vük
selc'iiJ..ten sonra mekteb· t~·ke 
mPcbur Jcal.yorlar. Bu gıbıler 
b:r ~ ın'ata da inii:sub edeme-

Bu hdl ı ı.:ılıı ·n mu IJf kttd tıı e k 
k t d 

dı ...IC"l inden hayatlannı k "''arı-
·:ırsı ı ını::ı ını art ırma ,tad r. - "" 

mak ırın büyük mi.iskiılıitl 

Iin sehrin hem de varoşlarına 
hiicum etmislerclir. Alma,1lar, 
Almanrnııı şin ali garbi inde 
3 İngiliz tayyaresini diisür
ınüş ol uklannı id<lıa etmekte -
dir leı. h.uıt rılmıs ol n tayya -
rccileı in ikisi Yeni Zcl:rndalı -
d r. 

Ah uu ların biiytll. Z3) i tı 

1 ( ... ) 

k 

k:u~ılasıyo l.ır. Çcklıkleıı ı:ı
tıra bbr, onlan cemiyete karşı 
bedbin •e kındar ;} ıpıyor. Ne
tice itibariyle ~ a iktıdarlarmın 
cok dunund ı bu i · t,,'lriyori.aı·. 
yahut da ötekınin beı ti inm ce
miyetin sırtın bir yük olııyor
laı. 

Li~enin onuncu sııufma k -
dar okuduktan ~nr küçuk ve 
basit bir yazıhanede katlbhk. 
oı ta nıekteb mezwıu oldugu 

(' \ n· halde kun-iura boyacıhğ1 yap, n 

- Pe ' yakın l.ı t .. yy .rcle 

2 4 yıldanberi İstanbul sinemal armın önder

leri o lan MİLLİ ve ALEMDAR s inema

ları _BUGÜNDEN İTİBAREN 1940 1194 1 
yen~ mevsimini açmıştır Umum~ı d" 
vaz r · ·· · unya 
le rın'Y18 mı ~oz önüne alarak bu seneki film-

1 bı h, rcket,. cı;:ece le dir 

C'd ı- kim. clere tcsaduf ettim. Bun
laı tahsillerini su f ailelcrinın 
maddi va~dyetinin bnzulınası 
yiizünckn tamamı ıy mamışlıu. 
yarıda kalan ideallC'rıni güz
' .u;l n içinde teı k~tLikleıı w 
bir C'ok gü luklerl" ·çaıpı.,t•ktan 
&oma ı astgelc bir er nıC'.sleğc in
tisa b ctmi lcrdi. vcrı,., •• ,..ı_ :.11n . d . 

bUtan sayın ıstanou~ 1~,"~ •• • ~n ~memalarımız, 
f; nda da her yıldan daha pa.r laK ~§ZP.~_za~
oJan f ilmlerini her zam anki yUk sek em
niyeUe görmeöe davet eder. 

Bugün başhyan prograın: • 
Yakıcı heyecanlar filmi 

( Charles Laughton ) nun 

BÜYÜK ATEŞ 
AY R 1 C A: 

1 
L 

1940 ın en buyuk eseı ı Con tanr:c Benneıt'in L 

n. nl • buna rr uka~cs<: 1 ul cdt.'r 
h c bk muk ı emel r.o teı e ıye ek
le ·dır 

gın ılk lezzetleı ııı. 

tadırl::ır. 

GC'lecC'k senenin .ı •ust \ c eylul 
aylaruıch tngıltere u:r.errnde b"r ha
\ <ı b .. ,kını artık u ııhe k, ı ı bir 
şey olnc:ıktır. 

. ' 1 P E K Sineması yalnız T.ürkçe sözlü filmlerine başladı 
YARIN AKŞAM Türkçe sözlU .. ve en ~ü~!ll Aı·apça 

şarkılarla suslU büyuk dram 

LEKELİ KA DiN 
YUSUF VEHBi 
LEVLA ve MURAT 

Baş Hıılleı·de· 

nın en kıymetli ıkl yıldızı 
l\l ı ıı sahne h yııtı-

1 

1 

-19- .Müzeyyenin eve a\·det etme-.;i 1 
üzerine I<emal ve diğer iki kio:i 
Scdad:lan müsaade alamk çılı:
tılar . .Müzeyy.:m S dadla yalnız 
kalınca geniş bir nefes aldı: 

. d d . k" 1 sm c.n vurmasına a ım an 

Mlizen·en sev:in:.li : ... 
- .hi ın~un oldum.. Çok iyi 

olmu~. Ben ele Osmamn yanın-! 
dan geliyorum .. 

- Nnsıl:' 

- Çok ağır .. 
değil.. Ameliyat 
Funu cıl\armı ·lar. 

Fakat ümidsiz 
etmişler. Kur-

- I~endi::;ine gı~lmi~ mi? 
- Hayır baygın yatıyor .. Ji'a-

k:ıt teneffüsü, \"e nabzı norma 1 
h:ıle girmiş. Ameliyatı Biilend 
ynpm1•5 .. 

- Bizim Bülend ıni? 
EV"et.. V c eğer o olmasa 

imis, kurtulmasıııa imkan yok
muş .. Oradnki bir doktor söyle
di .. Sabaha kadar baş ucundan 
nyrılnıamıı. .. 

- Bravo .. B ülendi bilirim, 
iyi eocukt.ur. 

- Çok garıb bir mevkioeyim 
Sedad, d<:!dı. "Biliyor mu.,un ?. 
Kemal Bey. kardeşini benim 

1 

\'1.trduğum..ı zannediyor. 
f'edacl sakin bir sesle eevab 

verdi: 

- Evet biliyorum .. 
- Bunlar deli muhakkak .. 

Benden böyle bir şeyi nasıl il
mid edebilirler".' 

- Böyle diisünme .Müzey
yen! Sen veya ba~ kası mevzuu 
b< his değihiniz. Ortada sadec 
vurıılmuı:; bir Rdam var. Ve bu 
adamın vunı ldu~u odndn sen
den başka hiç kims hulunm:ı

mı.c.; .. Bunu sen d söyliiyorsw1. 
Adamın k kendi ini e 

yok. Bina .. nalcyh senden şübhc 
etınclenni tabıi görmelisin? 

- Peki mademki böyle, nc
d n beni te\'kıf etmiyorlar ? 

- Eğer Osman I'adri bey 
ölseydi. belki de tevkif cder:eı -
di. Fakat du,ı et ki yarnh r,J
duğu zaman alınan. ill< ifadesin
de ltendi.,ini vuranın siz olma
dığmızı açıkça söyledi. 

Müzeyyen heyecanı. ı1dı : 
- Peki kimin vumrnş oklu

ğunu siiylcdi? 
- Bunu da söylemedi. Daha 

do~sıı söyliyemedi.. Kenılfsüıi 
kaybetti. 

Ufak bir sükut devıl'si geçti. 
" d y·Lv bir sesle ilim,• elli: 

Şimdilik yapncak bir ·y 1 
yok .. !Kocanızın ifade \'erebilir 1 
bir h ı.l~ ""elrnesini bcldıvoruz 1 • • 1 

O zama.n Lı.bii katil bulunacak- ı 
lu'. (~onu ~·urma) 

Bu adamlaı hakikatte c mi
yet için kaybt.."'dilmiş fcı dl '"'rclu. 
Uğradıkları talihsizlik. hem n
im ı hayatlarının sonuna k dar 
u~ ,; ...... 6 • ~1Ünfeil yapmış, h m 
\ • rmok ıçın soıeıeı"' hiloı 
gayret, muallim, mekteb, lens 
kitabı Ye saire için yapt1ğı mJ.h
rd beyhude olmuştur . 

Ufak bir ist.atı tık ya ıl k 
olursa her sene bu kild"' tah
silini yarıda bırakan taleb"' . -
yısının pek fazla olduJu gtirli
liir. Halbuki bunb.,. ufak bir 
himmetle, hükumetin yap tcaüı 
bir veya bir knc scnelık biı yar
dınıla kuı Lnrdabilır~er \:e m m
lekete nafi uzuvJar ol:ıbilırlcr. 

Yüz ve yahud ikı yfü: ltta gibi 
cok küçük bir para muk bilın

dc memleket kendi ·ine minnet
tnr da kalacağı için son deı•ece 
faydalı olacak nice gcnçleı ka
z:rn:ıbilir. 

MURA D SER Z°OGLU 

Antakyada pasif 
korunma 

Açık teşekkür 
Sıhhatım ve T ır ,lul:.ıın n ı nın:ı 

iCtılt:ır duydu !Uır bıı hazak t'c bob
bır 

buluwın 
Bayan heı relere > uz nm c • 
ukranlm·ımır> i J,ı ·ırı muht l"C!l" 

ı.;:ızC'tcQizdcıı rica <.'<4• ı ı 

Ad ı Tıiiltoaıu 
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KEL ALiÇONUN ::=
SON GuRE LERi 

- Görmedim.. ı 
- Ah, o ne yaman adamdı . 

Hem kuvvetli, hem sallı, hem 
üc yny gıbi idi. Sonra da yağ gü 
resini f c\'kaladc biliyordu. 

-Kırk pınarda giiı ~ı-.in vsr 
onunla dc.;ıl mi? 

- Vaı -y ' .. 
- Aman u Uı. B ı güıes rok 

tatlı olımı öyl mi? j 
- Ne 'yltiyornun? O gün 

ma g 1 n pi m ta\ uğun 
ba~ın gelm mi. tı. 

- K ~k ~esle ~ d - 1 mi? 1 
- H •... Ta kendı ı.. Kazıkçı-

yı t.ını 11) ı 1uk .. Nıha) et, bP
nim ln ıına kalmı. h. 

- P t.a ne oh ,. :KtC .. t: Jen 
sonra onu d..ı .utlnt ... 

- Anl.ltıı ım .. Zaten bu hc
rinn in bıı bıı lı>rini yenecekleri 
l'ok .. 1 ·c Adalı, ne Koca Yu
suf \'c ne de Alıço \'C Filibeli 
Kara Ahmed, bu gtln bu güreş-1 
leri ı ıkaı amazlar .. Kim bilir kaç 
saat bö) le boğusacal.lardır. 1 

- Akşam eza.mm bulacağız . 
- Göt müyor mu un Ad:ılı-ı 

yı? Gürcsmiyor, dôni üyor ? ... 
Filibcli Kara Ahmed de Alico
mın num ral::ıl'ıııa gelmemek 
i<;:in güıcf.li ayaktan \ 'c mii<lafaa 
taızında idare ediyor. Koca Yu
suf da hac:mını çıkaı aımyacnğı
nı anladı .. 

- Biz tatiı tnrafmdnn actık .. 
Vakit geçer .. 

- Öyle, dedi .. 
Hnkıknten, Aliço ıle Filibcli 

K. ı Ahır. dın güıc i ayakta 
de\·, m c iip dw uyordu. 

I"ilıbcli O) una düsmemck 

- Boğuşsunlaı· heıifier .. Us
ta, ten ~u Kcccliyi bitir. Sonra 
da Kazıkçı Kara bckirlc füık
pmaı· gürc~ini anlat! .. 

-.- Peki elinle.. Kc~ li ile bir 
k.tç kapı!3madan sonra, ayakta 

1 
tekr:ır gürcşmcıniw dc>vaına 

1

. 
ba~lamıştık.. Herife gtiı eıı uy
durmak mümkün d ğilcli. An
cak, knça kaça y:ıkrum kurtaı a
bilccektim .. O, ne manevrala1• 
yapmıyordu. Bir keı esinde na
sılsa beni yar.m yamalak deve 
yulcrı üstüne aldı. Ar.ı:ın Al
lah, elli santimlik ensem ~ eı in
den kopacak zannctt'm. 

- Ne söylüyorsun usta? . 
- Sen <lcvc ~·uları oyununu 

biliyor musun? 
- Bilmiyorum .. 

- Eğer bilmis ols.ıydın 
le konuşmazdın? 

- ı •asıl şey bu? 

- Bu, Karakucak güı c~· 

nlıı boyunduruğudur .. Ha.ki~a -
ten yular gibi enseden ve kafa
dan, yiizden sarılarak yapılır .. 
dedi. 

Ve ihtiyar Cazgıra deve yu
Jau oyununu ameli olarak gös
terdi. 

KavasoğJu sözler in devam 
etti : 

- Eğer d"' e yularını tam 
baı;lamış ve takmış olsayıJı ha
lim harab olurdu. Bcı cket ver
sin oyun eksikti.. Bir hamlede 
sılkiııip söktüm .. Yakamı kur -
tardım .. 

i~in kendim idare ediyordu. A
lico da hasmının oyununa diis
meme;;e çalışıyordu. :Meydanda 
zevksiz bir güreş vardı. r 

Keçelinin gürc8tc eıı ziyade 
sinirime dokunan scyi onun el
lerini ikide birde yer~ vurarak 
biı· yılan gibi sürünerek ka) ıp 
üzerime hamle etmesi idi. Nc
ı eden \'e ne suretle kapacağını 
insan kestiremiyordu. 

İhtiyar Cazgır, Kavasoğluna 
b.ı.kaıak parmağını uzabp 
meydanı göı:.terdi: (Arkası var) 
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FELSEFE va EDEBİYAT r~·----- YATILI - YATIStZ .. KIZ - ERKEK 
-~ 

Bizim kusurumuz nedir, 
o kahir kuvvet nedir? 1 

• • • • 
HAYRiYE LiSELERi 

.. aJ"a!'haneha.~ında Horhor Caddesinde Telefon: 20530 

ANA I L K ORTA L IS E 
(Baş tnr:ıfı 2 1"'.İ sayfada) 

\'Uru ve itikadı, hem ımtı crest
liktc hem de snhih \ c ın\inzel 
(yani ahkamı Allah tarafından 
indirilmi~) ol n dinlerde. en e
~aslı ıtikad diisturudm. Bu
nun h:.ı) ır ve Ş\:rrıyl'· pek sıkı 
müna-cheti \. rdır. H.l~ ı ılc ser-
1 inde adet ve sekfl\'~timizdc 
her vcrhilc dahh olduğu hiç 
fiÜbhc sötürmez. Yunan mito
loJi i bu mühim hay. t felsefe
si meı::cleleıini pek şaiı nne bir 1 
sembolizm ile temsil etmiştir; 
ve her seyi m an ş klındc ta
S.W\'Ur ve tas\ ir etmi~ olduğun
dan dolayı pek kol:ıy anlasılır 
bir bUl ette arzolunmustur. 

Biitiin Yunan allahlarının 

fevkinde w hepsinin \'C insan
lnnn mukadderatına nlelıtliık 

bakim bir Allah var ki· adı 

C'l'ihc) dir. Bu kelimenin ma
nası (talih) demektir. 'l'ihc, 
bözleri bir bczl sıkı sıkı bağlı 
bir in!':an şeklinde tem il ve tas
vir ohnmuştur; sağ eliyle de 
bir tarafa işaret ve hükmünii 
- körkörüne - infaz eder gibi 
bir \'aziyet almı~tır. Hiqbir kim 
sE>yi ve hiçbir fi yi görmeden 
eliyle keyfi iradetini infaz ettiği 
iç;in bu hükümler bir tesadilf 
eseri gibi telakki olunmak za
ruridir. 

O sebebledir ki bu tnlih ile j 
frenklcrin ( chancc) ı:ıansı ay
ni mana ifade eder olmuştur. 

İşte (talih) namiyle bize inti
kal eden hurafe, bu yalancı al
lahtır. Benim anladığıma göre 
(k:ıdcz) bu değildir. Kader her 
ı::cyi bilen Allahın ezeldenberi 
herkes hakkında ferden ferda 
takdir etmiş olduğu hayattır. 

(Bu nıeselcleı i din bahsinde 
t:ıfsiliı tiyle tcdkik edeceğim iz 
ıç·n burada işaretle gcçiyo
ı•um.) 

Bizim itiknd ettiğimiz Alla
h•n .dQ ~in """""'ltl" ht>nim icin 
bö~le ve senin icin de öyle 
takdir etmiş olduğunu hiç bir 
vakit bilemeyeceğimiz ve Cc
nabıhaktnn soramıyacağımız 

1 J c.;Ll 

için, yalnız hu nta'""'kd"" ılc 
-· ıytım ır talı-

hin hükmünd ) bn· fnrk gine-
miyoruz; her ikisi el keyfi 
gö iıni.ı~ or. J. .. akat bu meselede, 
biz müslilmanlaı tul\a( bir va
Zİ)et alıyoruz; 1sl8m ilikadıhca 
hayır ve 5cr Allalıın hükmil 
olarak ezcldenbcri mukadder 
olduğu için hnyabmızcla vukua 
gelen uygunsuz ve uğursuz fe
laketlerden dolnyı Cenabıhakka 
kaı sı hıç ses çıkaramıyoruz, fa
kat Yunanil1;;rin yalancı Allahı 

olan l talih) c veristiriyoruz: (La 
net olsun bu kör talihe!. Böyle 
uğur .,uz talih yedn dibine geç
sin!) deye SÖ\'Üp sayarak, mu
kaddera tımızın uğursuzluğunu 

ona isnad ediyoı uz ve hıncımı

zı ondan alıyoruz. Bu çok iyi!. 
Çünkü kimse bizi bu isyanımız
d.m dolayı tekfir etmiyor . 

Ben, gencliğimde ı;ördiığüm 

haksızlıklaı dan dolc1yı, pesimist 
olmuştum: ve o zamanlar, ro
mantizm ıle pcsimizin p k sık ı 

miinasebeti vardı. Ben siirde 
Abdiilhak Haınıdi < ~takb ıiyle, 
ölticiylc \ iyice tanıdığım için ve 
Avı m>a şairlerındcn en mühim
jerinı de bn az tanıı dım, ve bu 
tesiJ'lcrden dolayı, siirde ro
mantik ve pcssimist idim. O 
zamanlar - yani takı ibcn ( 4 7) 
sene cvn·l - (Schopenhauer 
Sopenh.ı\'Cı} in cscrleı ini bi.i
yiik biı merak ılc okumağn 

baslamışiım. 1lk mcleler im
de bazı parcalatını - bir vcsıka 
olarak - arzelmı. ol.Juğum din
rJzcc l}ıirlı>r (~ penhaver ve 
HeracEtc) ithal c<lilmi!'jti . ki, 

Bir tavzih 
t ınhlı 

ı-

• pek manadardır. Kimlerden ı,id
detlc> müteessir olmuş bulun -
duğ"Umu göst~riı·. Bugün siib

Eski \'C yeni talebenin k:ıyıdfarı hcrgun sn;:ıt 10 - 17 ye Y.:ıdar yapılır. 
Yab:ıncı dill c ilk ınıfl:ırc!:ın itıb::ıren başlı:aur. Son anırta ft>n şubesi de vardır. 

Tnl•·bc mektebin lıu~ust otobils ve otomobılılc ~derine naldcdilir. 

hesiz ıhıı hakkında nazanrn n• #ı&:TllZllJl!ll••••11•ııa•1::S!:'El'1J•• 
itikadım çok değişmiştir. O 
zamanki şiddetli isyanıma ve 
imansı?.lığıma bakıyorum da 
bıyık altından gülüyorum. çün
kü benim o zaman inkar etmı. 
olduğum Allah, (Tihe) yani o 
eski Yunan Allahından başka 
bir şey değılmış; o halde pek 
büyük bir giınah işlemiş olma
dığıma kanaatla müteselli o
luyorum. O yalancı Allaha kar
şı itikadımı, bir mektubumda 
şu satırlarla gt><;en sene bir za

Nişantaşmda Karakol kartısmda 

Eski 
Feyziye IŞIK LİSESİ YATILI 

YATISIZ 
ANA - İLK - ORTA - LiSE (Kız .. Erkek) 

ta beyan etmişim: 

Gel konuşalım g• 1 ! .. tlerd 
arkadaşı: 

Aynlık ~·üziinden, ra.n ae1s.1~ la, 
Kanlnlık bo":-lu.~ bir ok 

atmışsın; 

Perdei esran kımılilatmışslD ! . 
Amô.limizin en yalan«ti>ı;\ in. 
İnsan ~klinde hir Hak yarat-

nıı . .. ın ! 

T 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tt>tlebaşıncla Dram Kısmııula 
2/J0/940 ç:ırc:, mbıı günu nı. a:m 

sarıt 20.30 da 
OT B l.. J, O 

latikl.il caddesinde Komedı kıımındn 
2/ı0/940 çarş.ımba ait • mı 

.:aat 20.30 da 
YALI t:ŞA(il 

Her tarafa otobi.is temin edil
miştir. 

---İstanbul--.. 
Kız Talebe Yurdu 
Yeniden 
kayıd 

açılmıt ve 
başlamaşbr. 

Dii~ine~miz bile• hakka }>erde· 
dir, 

Rilinn~r. yaradan 1'imdir? 
N.-rdedir? ! t.lilracaat adreai: lıtanbul Ve:· 

I neciler Seyh;ın :apartmanında 

Se-ı.i~ onun na.4'ıl dii~lilllluğlinü; } ... '•st•a•n•b•u•l llK•ı•z•T•a•l•cb•e•V•u•r•d•u••• 
Gönliin dil.-ği)lt>, akhn hiikmii- s t R K E C t 

ni.i 
Uz.Ja.tıra.hilmek en gü«; mesele!. 
Zihnini topla) ıp bir diişiirı helf': 

ana, hana ben1-er hir Allah 
\arsa, 

• • 
Yaptığını llO'mp kırar, ata""'8, 
İnssnu hem acır, hem kin 

Salkım~ğüt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyöla fabrikasındaki 

sergiyi ziyaret ediniz. 

tutarsa 11•••••••••••111 
Zıllimın ce'L.861 hıL5re kalır..,a, 

O, mid • i hozuk bir diktatörlliir, 
Bir kulağı ı:ıa!:rır, hir gözli 

kö.rdiir. 
~nin f t>ryadını uzal<tan tlny-

ınaz, 

Onun İ!?i bizim mantlkn ll) maz! 
ö~\e-.i h,.,,;ı.: ."\.Jl.Jı degıldır, 

Una inanmamak giinalı değildir, 
demi. im. öyle fakat ist('r Yu
nan Allahı olsun, isteı hakiki 

Allah olsun, şer mevcud Ye 

mukadderat dediğimiz muarız 

\'C mübhcm vukuat ile mücnhe
deye malıklımuz. Bu rniicahe<le
miz - evvelce de arzettiiim gi
llı - t1-aJcctıcllr. J1ayauınTZın t!n 
büyük faciasıdır. 

Gelecek makalemde bu mese
leyi tahlil etmeye çalışacağım. 
ve büyük ~airlerln özleriyle is
tishad e<leceğim. 

nr. Rıı.a TEVI İK 

1 DENİZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLA~I 1 
~~---~ 

K. ~ d 'c tccd di k:ıyıd için her gün murncaat olunabilir. T rlfnrune 

i le>) ııuz. Telefon. 80879 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Yozgat nafia müdürlüğünden 

Sorgun imzası ilk okulunun 28741.J liıa 5 kul'tış kcşıfli ikm.ıli in~aatıdır. 
2 - Ilu i.e aid GQrinamc \e C\r:lkla.r 
A ~ Bk!':iltmc şartmımcsi, 
B - Mul:nvclc projesi 
C - Nafia işleri genel ~art.rı mcsi 
D - Fenni ve hususi şartnameler 
E - Keşif metraj, pı oje 
İ<tcklıler Yozg:ıt daimi enctimcrıinde bu cHak ve fmimımelerl 

rebHirler. 
3 - F..ksiltme 14/1()/940 p :z.artcsi gunU saat H de Yozgat d:ıim! er. \!"' 

ıtfcnindc yapılacaktır, 
oi - Ek iltmeyc girebılrnek için I cklilerin ~2155> lira c95> ku ' 

DlU\:akkat teminat vermeleri ve bundan ba11ka a&nğıdaki vesaiki haiz l>IJ"' 
lunınnları lazımdır. 

A - En az on bin lıralık y:ıpı in~ h yapnıı~ bulunmak. 
B - Jh::ılc Uırihinden sekiz gun evvel murac tin vilCıyc ten ek ııtı ~ 

ye gjrttt•kforine dair \'esika almaları 
5 -- trıŞ<1at :il.fayı gayesme kadar ikmal edilecek. 1hale bcdclind<:n c1' 

Gç bin lira ı 940 bi.ıtçe:ıine mevzu tahs's; ttan senesi itinde ödenecek n uit"" 
baki istihkakı 9'4 ı biitı;esinin tasclikinc1c dcl'atcn tc<liye edılccektir. 

6 - Teklif mektupları üçlindi maddede y. zılı snntten bir s:ıat C\ \ ehne 
kada1· daiml' cncumene getiı ilcı·ek komi yon reisliğine ma buz muk. bil Jl~ 
de verlecel,tir. Posta ile ç9ndcrılecck mektupların nihayet 3 uncu m el e
de yazılı :ıatc kad:ır eelıni olın:ısı ve clı z::r!ın muhür mumu ile 
kapntılmış olması şartta·. 

Postada olım g ikmclcr kabul edilmez. c9004 -
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Yeş.lkciy telsiz ısta yonu su tesisatı vesair tamirat işi ucık clo 1\n ryt 

korıulmu tur. Eksıltme lG/10/1940 çarşamba sa:ıt 14.15 de B. P Sl· h· ııe 
bina ı im ı:ısmda Vı:ıldc hanı ikın<.'i kt.tt.a ıd:ırcmlz U. Depo mııh .sıııli'1 
odı> ınd:ı topl:ınncnk Mudurluk .. ıım satım komisyonuııdn y:ıpıl:ı.eakhı'. 

Keşif bedelı 2301 lira 51 kuruş, mu\ ukk t tcmlnat lS& liraılır. T:ı"' 
lıblerın ol baptaki keşif ve ş.ırt ~aınelcrinl görmek \ e muvakkat tcnıinatl.:t' 
rım yatıım:ık üzere çalı m:ıı gllnler'ndc Buyijk Po tah::ınedc mezkılr mu
durliik idari kolenı le~:ızını kısmın::ı., cksiltıııe gl\11 'e s<ıatlndt• de en ı 
blı· t<ıahhulte 2000 liralık bu f c benzer iş yaptığına dnir idaı·elcrinden alııl' 
olduı,>u vesikalar:ı istinaden 1st.: nbul vila)elinc mürac:ıatla eksıltme tar' 
hinden 8 glln evnl ı lınını <'hllyet v 940 yılın.ı airl Ticaret Odas.ı vcsıl> •1 

ve mu\•nkknl teminat rnakbuı.ilc komi yuı. miıracantlıırı. c909U 

v. 
Amirliği 

bedeli 
Lira 

teminatı Ekılltmenln otın ve 
Cins ve mlkdarı Lira §ekil s:ıııt -------------- -----------------------;-il 50 Çıft rot'n 6375 479 ı ap. 1ı zart 3/1/ 940 ıı J><'ı c c 
322 çı mc 4S08 359 Açık cklilltmc > 15 

Yuk,1rıda )azflı 'tcçhıı.. t hı ınl •Dda g tı.:rilen usullcrl 
rınd.ı yazılı gün \ c saatinde .ıtın oıın. crıktır. Nuınunc e\ ~ne , c • ı ~ 

mclcrı her cuıı komisyonda gorulcbılir. K p.ılı wrr.ı talih ol r. Joı:ı11 rk ılt c 
snııtiııclcn bir sa::ıt c\"\el kpnuııi v~ilrnl rlle bcral er zarfl.ııını G J, t 

5000 kilo sabunlu kösele h Mum une caddesi Jbrahim Rıfat hır.ııd<ıkı kom yuıı.ı \crn ~lerı , açık 
1 - Tahmın cdılcn bedel Hl969 lıı-a olan c5000, kılo soıbuıılu kıl c- siltnıcye ıstckli olaııl rın belli sa. ~inde yuk ırıda uzu ı:ccen kamı ) 

lenin 5/I. Te<:rJn/1940 eumurlc!ıi ı:ilnu :ınt 11 de ikinci pazarlık ek lltme ı gelmeleri. (1!8111) 

yapılacaktır. / =============::======================:--:-:::::-.:.-
2 ilk temin. tı c12;2 li .1 68 kuru!\ olup sartn::ım ı hcı· gtin ko- ı Antalya llbayhg"' ından : 

misyondan parasız ol. rak lınabıln 

3 lsteklılcı ın 2490 :ıy lı kıınunda Y• zıh vcsıkal:ırilc biı lilttc Ka- .ı\nt ly Memleket hn ;tahııııe inin eııel.k ilıtıyncı olan 2500 liı :ı ı 
sımp da bulumın komı ) onda hn:zır bulunm !arı. cDJ 73, hnmmcn bedelli ilılç '<' nir "'· iz.eme ı :ıok ek<:iltme \'C UZl.ltma) n 

mu ise de yınc talıb zuhur et cdı;ınrlen 12/10/1940 cum.ıte i gıln ı 
* • * 11 c kadar paz:ırhğa konulmu tuı-. T ılıbleı ın 37..ı lıralık kal'i tc 

Muhtelıi tıp \C <'• aitn komple motorpomp ile buttln tcferru:ıtilc bir- y:ıptırdıkl::ıı ınn dnir banl:a m:.lhbuz VC)Ol md t.ııbu ile hu n i 11 ulı t >il 
lıkte de\"t ı daım tulumba ı .ılmacaktır, bin ında toplanacak olnn vil.ı) et d:ıinıi uınıınenine 11ıürnc:ı:ıU.. 1 bıld ı J, • 

ıımpas:ıdn bulunan kom. ) ona tcklıftc bulunmal:ıl'l c!J350> ===~:::;:;::==::===;:;::==;;;:===:;:::::=::;:-_:==========-_.. 
J teklılcrin 10/Bırındte rın/940 llCl"Şeınbe günü saat lG ya k, d:ıı· K •

1 

<9060 

· • • • · Yüksek mühendis mektebi 
l :fü.fHH) kilo 1.e)~tinyağı 

1 - Tahmırı edilen bedeli c75.400 lira olan cl30000 kılo zcytinyn ·ı
mn 25/Eylül/940 uırlhindcki kapalı zarfla eksıltınesinc talıb çıkmadı •ından 
8/Biı'inciteşrın/940 E:llı gunu s;ınt 16 ıla l'• znrlıkln eksiltmesi yapıl.ıc.ıklu·. 

2 - ilk tcminııtı c5020 Ilın olup arıname j herg(ıu komi yond.ın 
c377~ kuru bedel muk bılındc alınabılir. 

3 - isteklilerin 2490 ~ılı knnund:ı yazılı \ csık:ıl:ıı l.ı lııı lıkte b<'llı gu l 
ve saatle Ka~ııııp ı <la bulun:ın komlsyon:ı mur crı· tları. 49174 

* "' • 
130.000 kilo 7R!ı tin iliinı 

1 - 16/Eyl(ıl/940 d.ı k. p. lı z. ı n ynpıl:ın ek it 1 c ndc ı lıC cd len 
fiy_tı;;ır Yllksek goruldu1::.ınden ı300UO kilo zc)tınıu 'J/J. Tc rl'ı/940 l , 1• 

tc ı sunu • t 12 ne pau ı lıkl. ek ıll c ı ) .ıpü c 
2 - ıı .... te n tı 182 r lıı a 20 kuı uş ol p h'". gı.n Ü 1 -

)ond:.ın p:ır ız olauık alıııc bılır. 

3 tstcklılerın 2490 ımyı lı k:ıııund::ı yazılı \es. • !, rl.ı birlikle belli 
un \ e attc K. ınıpn ad:ı bulunan 1.omı yona mu. t • ...ıtl. ··ı. 

Hod<J 
175 ı MetH~ 
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50 
;ı:O 
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10 
10 
10 
Jıl 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
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Kıla 

> 
1 ~ 

31 Adecl 
4 
1 Kutu 
2 Metre 

• ıı: • 
Lıf halat 2 burgrıuı 
Kendir 1•1.ın•lc h l:ıtı 1.5 burg t 
\ cst l.o lt. k J 00 amper 
Poı elen f yuz k::ıp:ı ı 100 .. ınpcrlik fuyu c 
P rlnç pıı İl !ı ılc beraber 

' ırf::ı ym ıırl k b:ı 
h .ı Lı ş 

,. sor~ı 3 lG 
> 5/32 
> 1/8 

5/32 30 m/m boy 
5/32 30 ıı / m Loy 

Gı fıtli p •• k ka bon O 10-0. l;.ı-0.20 be-he 
iki kiloluk ı.uı un k.ıblo ı, 5 ı /m 
Kı·oın mi.el tel O Ji() 
İpek izolnlı nıkcl mukm cn , t tcli 0.15 

> 0.20 
> 2> > o"·· 

Bntcrepto cmlınıınc gıbi.., 

Por elen \ .ı\ ı) en , rı htar 
K:ıp ol nıı l unc ıbı 

ore 

den Qn mlcd 

Murabb. ı > ,, 1 ıılı ku ele. B ı; 4 c!ı cı i 5 
cnumunc ı •ıb 

'Yukarıda yazılı 20 IL"ı t m lzc.n cı 4/ 10/1940 cuma gdııu saat ıı c 

{ 

direktörlüğünden: 
Şimdiye kad:ır ınckl.cbe kay,ied !mi ol.ın talebe adedi :ılın:ıe:ık ı'l Jd -

rı tecaHıı clıııış oldugu dhetll•: A.ağıcl:ıl,, g lıılcrdc biı· giriı; mu b· .ı 
imtihanı yapılac:ıl.t•r. 

7/Blrınclteşrin/1940 Pazartesi: 
S.rnt 9 dan 12 ye k .. dar Ccbır Trıkon t ıctıi 
S. :.t 14 den 17 ve k::ıdar Gcomeh! 
8/Bırlncite§rin/1910 Salı : 

Saat 9 dan 11 e J,ad. r Fızıl: 

Sa t 13.30 dan la.30 ::ı k d..ır l , 

İstanbul elektrik tramvay ve tünel işletme
leri umum müdürlüğünden 

1dJrcıı izin nıuhtc-lır seıTisleı i lçin en n agı orta ıntktcıı mezun!. ı ·
rlnıı mıı ..ıh,ıkn ile ilç daktilo :ılııııı( tkhr. Talib!cı·ın diploınn, nuru htı\ ' t 
cuzdaııı '<' 'ındıyc kndar cnlı lıklıJt·ı mlıe c clcrdcn almıcı olrlukl. ı ı 1 ' 
ı el \CSlknl:ııılc bfrlıkt~ 4/10/19'10 tıl'ihıııde ve :ıt 14 de M<tr h ı ı-
1 Zot ı lcıı l\IüdurlUgunc murac.ı füırı luzunlu bıldiril r. 

j~is~t:ı-an~b~u~I_B_e_I_cd_i_y_e_si_İ_Ia_n_I_ar_ı __ 
Keş f be:f. ilk temi. 

J476 .. 3 110.i2 İ;i B n .. ılc O 

n fııltl:ınmu ı 1 ı. 
1201100 90.00 C<"rr:ıhp::ı~1 lı.ı t. hnn i11c yaptı;ıl c:ık ,rı 

ı utma cıh ... zı 
:? 1 1 5 160.62 Hcyoglu Belediye ubcsı bmn tll'n t n d. 

h.<'<11 b dcllcu ılı:- ıll teminat mikn ı l:ıı ı yukarıda yazılı ı lcr :t) ıı ,-> ~ 
ı ı :ıı:ı' C'ı.s atıneyl' konulmuştur. Ke if \ c ıı !nameleri Z::ıbıt 'c l\lll• rııc:•• 

ıt 
M ıchırlu.-u 1 • lemındc orulccekUr. lhalc 9/10/1940 çar.,nmb:ı gunu 

11 ıı a 
Tophanede 

2 ı.o. ıu dıkım evi Md. 

Ka ımp::ı:, d.1 Dcmz Le\. zım • lıı ::ılm. ko ı yonu bina md. adi p. :zuı 1ı ı. 
mub. Y ı )apıl:ı kt ı. Talıblcı ın 2490 . nlı l rınunun ı; rçı \C i d. 1-ıl nde 
be Ilı un \ c anttc mtır .... U ırı. 9351 r 

14 ne Daıml Encilır.endc ynpılacnkt ı. T 1 blcrin ıll. teıninnt P':Jl<bU \ ).: 
•ıı ktuplaıı ıh ıl" t:ıı ıhlnd«'n cklı gılıı <'\\el Fen işleri ::vruduılO unc 11 • 

r.' • tın alac:ı darı feııni chlıyct \ c 9IO yılıııa aid Ticaret Odası \'c..c;ık 1' ı-
1 ll le günu ınuayy"n F.natte Dnımı Eneuınende bulurıın:ılm ı. (flO;, ..,2. 

• 
Sı1h bı: A. Cemaleddln Sarnçoğıu - çetin 

m. tb. ı) B. ıldı ı yer. (H. Bekir CUraoyfar \ ' C 


