
r- Bu kupona ketfb aaktaJma -

VAKiT KIT AB KUPONU 
J Tcrtlb 1 1 deı:ı 25 e kadar kupon toplayıp fdAreınlze 

9 geUren okuyncutarmuz& Reruııu Hatta 
--ı .Mecmuaamm 26 nllsha!Jk bir koUekatyo 

I 
1 3 ı:ıwıu vereceğiz. 25 kuponla blrllkte '2S 

kuru§ d:ı lSdenme5l 10.zmıdrr. Tqra okuya. 
cula.rnnız aynca 15 kuru~ ödeyeceklerdir. 
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Başvekil Romanya 
Elçisini kabul etti 

Maarif Vekili 
Afyonka1ahisarda r~ı.z.ut 1s BtRtxctr~~l:1'· 19~0 * ın.: 2JJ ,,.. sA1'1: ii7s 

r Ankara, 12 (A.A.) - Ba§Vckil 
Doktor Relik Saydam bugün saat 
11 de Romanya Büyük EJçisi Bay 
Cretzescu'yrı kabul etmiştir. Ro· 
manya Büyük Elçisi Başvekilimiz.e 
arzı veda etmiştir. 

(Yazısı 4 ünc\ii!e\ İDARE EV!: Ankara cad. tSTA?-."BUL •Telgraf: VAK:rr• Posta kutuııu: 45• Telefon: 21413 (Yazı) • 243iO Cldare) 

istanbulda 
Mektep kitabı sıkıiı- i 

· tısının içyüzü 

... ------------------·~ ROMANYA 

HADiSELERiNDEN 

SONRA 

Balkan 
vaziyeti
ne dair 
T aymis' in yeni 

makalesi 

.fl nketinıiz - ......... _____________ ... ______ ,----~---
Metresinden olan çocaıa yol 
tlıtbe bırakmı, kadulın vic
dan ininde meı'allyetf nedir ? 

isminin neşredılmesini istemiyen 

YDksek salihiyetli 
bir hukukçu diyor ki: 
''Bu, cezai değil, içtimai kanunlarla 

halledilebilir bir meseledir ! ,, 

Meğer yilayetler istanbula ait kitapları da çekmemişler mi 

Maarll Vekilitl neşriyat 
lllldlrllğtl kat'I tedbir aldı 

Lise ve orta okullarda okutulan bazı kitap
larla ilk okulların dördüncü ve besinci sınıf ki
taplarının İstanbul kitab bayilerinde bulunma
dığı, bu yüzden de okul talebelerinin kitapsız 

KALDICI nlRÇOK GAZETE. 

N LER TAHAFJ!\I.>AN YAZIL-e bir eksik, MAKT.\l>IH. BU 1'1ESELE 
etrafında Maarif Vekfücti ııcşri-

N e bl·r· fazla'· yat i..,leri direktörlüğünde 'c Dev. 
Jet niatbaasmda yaptığımız tet. 

-..._ __ ._ __ ... _________ kikler neticesinde kitab buhranı-

'/tı"c bir fazla., ne bir ek. nın hakiki sebebini öğrendik. 
:tik derken bilha.ssa gizli Maarif \'ekfılcti muhtcİif \"İlfl· 
'llü/usım 1;aydcdilmc.si. Zü· yetlerde bayi tc~kiJatı ) aparak o. 
:umuna i.şarct etmek isti. kullar açılmadan bir müddet eY. 
yorıLZ. Bıı gizli tıüfııs ara· Yel bu bayilere vilayetin talebe 

meva.ıduna göre kitap göndermiş-
8112da babasız olan ~ık. ti. Fakat muhtelif vilayet kitapçı
lar da vardır. Ara sıra ga· lan da Maarif Vekfiletinc sezdir. , . . • . 
zctclcrc geçen luidisclcr. meden ayrıca 1stanbul kitapçıları Maan/ Vclwletı ncşnyat genel 
den bıı türliı çocuk1.ann ile anla ma yaparak kitap istcmi§.

1 
dirc1~törli n. Fail~ füJ§it 

dik1;atc i!eğcr bir ra1:am. lerdir. bul kitapçıları ·endi 
olması ihtimalini dilf'iinü· aldıkları kJtaplatJn mühim bir 
yanı::. kısmını anıaşma mucibince bura- Bom•nyada 
~ - - • ]ara sevketmi~ler ve kendilerini 

yazan: ASIM us kitapsız bırakmışlardır. Halbuki 
Devlet Matbaası kitap vaziyetini 
normal olarak tesbit etmiş Ye ona 
göre bastırmıştı. Bu suretle birçok 
vilayetlerde bugün lüzumundan 
fazla kitap bulunmaktadır. 

Aım ·an 
askeri 
h eye ·ı i 

İtinlle buluncluğumuz tlktetJrin 
RYtnın 20 ncl günU memlcltetimliln 
her tarnfmda umumi nüfus s:ı.ylIJlI 
~aıırlacnk· S:ı.ynn ı ı ssdece bir hü. 
ltiirrıet meselesi dc,brildir· J\y:m uı.
tnnnda hiç bir resmi ,'tı.zifcsl olını. 
Yıın '':ıf:ır.c!nşları da. alBkadar eden 
~lr 1:5tfr· J\üçilk, bUytik, kıı.dm, er. 
"~ hiç bir ';{im e sayını faaliyeti 

harıelnde kalamaz. Sa:\'lm münase. 
betiyle kendilerine bW<tımetçe ,·a. 
:rJfc 'erilml'} olanların nasıl o gün 
~u f~ bUtUn varlıklarını Yererek 
; ikkatıo ~alı~:ıla:n IAznnsa teşkl. 
t~t haricinde kalanlarm da kendile; 
~nin, allc1erl elrn<lınm \ 'O hatta 

1 
endi muhitlerinde bulunan komsu. 

ka.nnm muntazam surotto nUfus 
llYdıııa g~mcsi itin muayyen za. 

lttan ULrfmda bulundu'klan yenlen 
~?'l'ılınanıaıan bir m11li ''8zlfcdir· 
ıra nUfus sa,·unmdan mcmlekc~ 

<l'd " 
1 • e edilecek fayda an<'ak ra.kam. ;rrn hakikate uymasnuı. bağlıdrr· 

11 
l.<;J takdirde deYletin ~Uz blnll'rce 
talar sarfoocrek ,·o bl~ok mc

rnurıannr bir scnedcnberi çah,tıra.. 
~.k ~·aptığı sayım hazırlığı bo~ git. 
"'

1 o!ur. 
h Sayımın ilk fayclabırmdan biri 
~r sene memleket nlifusunun ne 

~iktar a.rtmnl.."'f.a o1duf;'1.ınu te11bltc 
1 1.rnet etmesidir· Blrlm~i nüfus sa.. 
l •tıır l'üı<:-Oycnin umumi niifusunu 
~n Uç kU Ur milyon bulmuştu; hu 

C'faki !i:ınmih nUfn~:ı. h:ı.sıl olan 
ll.rt • 

ıs elin.na karşı Türk milletinin 
~ c '.l'ürkiyc Cumlıurlyctinln mctleni 

r 3~"ntt.a lnkJ af bakonmdan bir za. c. 
ıl ti olncaktır; bıı zaferin J.,ymctl 
nt~ nüfus nrtı mrn derecesi Ue öl
"uliir. 

i Sa:nrnda ı;özılC'n katınlmamak 
~atıeden hedef: "Ne bir fazla no 

t ~ksik" «'!'.nsıılır· ' 
'v•'t:\c bir fazla, ne hir el, lk der. 
,1.1

n bUha<;sa gizli nUfusun kaydc. 
u' ll'ıc 1 li.ızumuna i<ıaret etmek is. 
~~l"tı7,o nu gizli nlifm; arasında 
ta asız olan tocuklar d:ı. \'ru'dır. A. 
'"rııl'llra sazctderc geçen hadise
ı.,lt "n bu türlil ~ocuklnrm cllkkate 
.. l"t bir rakam olması lbtlmalinl 
"un ı 

111 roruz. 
bi cıı ni knnunla memleketimizde 
i :

1
ll<lamrn birkaç kadınla e' 1enme. 

~r "A'hnU knlclırdıl<· Dununla bera.. 
l'lletr nMolunıın bazı ycrlcrindo 
tltJ\ ~ ltayatınm nğbet gördUğün. 
lıl tf\ı-_ ~st'<lC'tıler görüliiyor· nu tür. 
~I '.\ etıor 1c:indc bir haldlca.t his

'ar mıdır 'r. ılcrecesl nedir? 
(Devamı 4 üncı«Je). 

Vaziyeti öğrenen nc~iyat işleri 
müdürlüğü derhal faaliyete geçe_ 
rek muhtelif vilayetlerdeki fazla 
kitapların şehrimi~ gönderilmesi. 
ni alakadarlara bildirmiştir. Bir 
iki güne kadnr kitaplar gelerek ki
tap buhranı ortadan kalkacaktır. 

.. ............................................... , 
l Romanyadaki 

ıngilizler ı 
istanbula geliyor 1 

Bükre§teki Jngiliz 
Sefirinin hareketi 

ı 

i : 
! 

Blikreş. ız (A.A.) - Röylcr A· ı 
jansı bildiriyor: t 

Romanya da. bulunan lngillzlerln 1 
bUyUk bir kısmının pau.rtesi ak~a
mı I~östencedcn kalkacıık bir vapur
la tstıuıbulıı hareket ~tmcsl muhtc·.j 
meldir. BUkrcştckl sefaret lta.drosu 
tahdit edilecekse de hcnU:: diploma. i 

(Devamı 4 iincüde) 1 
ı .............................................. ... 

40 subayla 
Bükreşe gelerek 

merasimle 
karşllandı 

Bulgarların 
tekzibi 

Bertin, 12 (J\·A·) - D· N· B· bil. 
diriyor: 

Romanya. için kabul edilen ı;a. 
ranti iizerlnc ve Roman:ı:anm izhar 
ettiği arzuya ccva.ben, Alman hU
kümeti, Romanyaya bir Alman ns.. 
keti hevcti ile lüzumlu talim teşck. 
kilileri· göndermiştir· Bundan btı§. 
ka, Romen petrol kuyularının mU
temmlm muhafazasını temin için, 
A iman m·cı tayynrc filoları da Ro. 
manyaya nakledilmi§lir· Alman 
ordusuna mensup teşekküller, Ro. 
men ordusunun nonıen hükümct 
reisi General Antoncskonun proje-

(Devamı 4 üncıi:le) 

Günlerin peşinden: 

. En k8rlı san'at dilencilik 
M EGER dilencilik lstanbulda ne karlı bir sanat imiş! Karlı olma-· 

sa birkaç hafta içinde yakalanan dilenC'ilcrln sayısı beş yüz 
rakamını bulm::ızdı; karlı olmasa ~ir dilenci bir günde güzel sanat 
erbabından hiç birinin kazanama?•~• .. ~creccde J?~ra toplayamazdı. 

Dilencilerin kazanç dcrcccle.rını o •rcı_ımcl\ ıçm evvelki gün yaka· 
lanan zengin bir dilencinin üzerınde l~ !ıra 39 kuruş çıktığım ,.e hu 
parayı kendi ifadesine göre dört sa.at ıçındc toplamış olduğunu gös.. 
tcrmek kafidir, sanırız. Jstanbulda bır rencbcr kaıma. kürek sallayarak 
günde ancak bir lira kazanabiliyor. Bir dilenci ise 8 saat dilcnmclde 
cebine 28 - 30 lira atıyor! . 

. Polis altıncı şube müdürü bir gazct~cıre §Öyle demiş: "Biz di. 
le~cılc~den ziyade ı~taitt>ulun rnerhametlı ınsan\an ile uğraşıyoruz. 
Dılcncılik bir suç oldutruna göre bunlara para verenler de onların suç 
ortakl.andır. Eğer i~c buradan başlar da \'ercnlcıi de ceza\andınrsak 
o \'akıt İstanbul bu baş betalarından kurtulur.,, 

Altıncı ~ubc müdürünün hakkı var! HASAN KUMÇAl'l. 

"Tlrklye ve Yana
nııtan mukavemet 

edecektir,. 
l.ondm, ll (A • .A.) - Brcnncr gö· 

rll.§mesinln muhtemel neticeleri zn. 
''iycslndcn mUııahedc dilen Balkan 
vazlycU, lnglllz dikkatini çekmekle 
ve Hitlerln ııusollıılyc Doğnzlarz, 

Ort.a A.ııyayı ve SUvcy§l ''Unnak l· 
çln Balknnlan askert iagall nllınıı 

almak nlyctlnl bildirdiği hakkında 
Bcrllndo bitaraf menbalardıın gelen 
raporlıır, gazeteler tara!ından, Tay
ml!ln dlplonuıtlU: muhablrlnln a§a. 
ğ!Uakl tcfııirl ile birlikte iktibas 
olunmaktadır. 

'l'ayml.sln diplomatik ınubııblrinln 
tetalri eudur: "Bu ~dakı askeı1 
sırlar umumiyetle kolayca kc~olu· 
namaz. Bu gibi hııbcrlerin ınzmasını, 
~ka plAnla.n gizlemek için bizzat 
Almanların yapm~ olması da muh· 
temeldir ... 
Şu cihet kaydıı. §ayandır ki ıılmdi. 

llk 1taıyr m Yımnnistan \lzcrlnc 
1 t~ı to.zJ&I111tırııın&ı:ıu1llr. 

.Mihver do,·IeUerlnln hallı h:ırc· 

keti iki tUrIU izah olunabilir: 
ı - Cenubu Şarkiye doğ'ru iler

lcyl§ karar~mııtır ve bu ilerle. 
yl§ hazırlık sa!hıısmdadır. 

( Det.'amı 4 üncüde) 

Hukukçularımız arasında açtığımız içtimai 
anketimize devam ediyoruz. Anketimizin mev· 
zuu·hepimizin hemen her gün bir başka çeşidi ile 
KARŞILAŞTIGIMIZ t ç Tİ- . 
MAT BlR YAR~llZDIR. :Mt· 
s~l olar:ı.k da ortaya ~ h5.dise. 
yı koyuyor ve hukukçulnrımız.. 
dan soruyoruz: · 

"Bir kadın, Karamürsel· 
den, 5ocuğu ile !birlikte yola 
çıktıgı halde, lstanbu11\ gel_ 
diği vakit yalnız görüli.iyor. 

Çocuk ne oldu? .. Adliyede 
tahkikat açılıyor, kndrn malı 
keme huzuruna. scYkolunu· 
yor. 

Mahkemede çocuğun ne 
olduğu sorulunca kadın, 
metres olarak yaşadığı ve 
artrk ayrıldığı bir adamdan 
olan ~.ocuğunu gelirken yol 
üzerine bıraktığım söylilyor. 

Bu hareketini mazur gös • 
tcrmek için söylediği şudur: 

- Anam, babam beni lbcş 
çocuklu bir ihtiyar adama 
metres olarak Yerdiler. Asıl 
kabahat onlarındır. 

Son Haberler 
Londraya 

yeni hücum 
hazırlığı 

Bulln, 12 (A.A.) - D.N.B. 
bildiriyor: 

BugUn öğle Uı:crl Almıuı mu
hıırebe tayyareleri Londm ı;c· 
maıımdnn çekilir çekilmez, Lon· 
dnıya ltal'§ı tahrip hıırckcUcrı. 
:ne devam tçln yenJ muhnrebç 
ftlolo.n yolrı çıknu~lır. 

Şimdiye kadar nlmnn haber· 
lcrc gtırc, Londra üzerinde ve 
Mcrkezt lnglltcredo vukua sc· 
len hava muhnrcbclerlnde ll 
lnglllz 4\"Cl tayyıırcsl dU§UrUl. 
mll§Ulr. lkl Alman tayynresl 
lliılcrino dönmeml~tir. 

(Devamı 2 incide), '(Diğrr harp haberleri 4 iinciide) 

Trakya gençliği hakkında Amerika· Sovyet 

G 
mlnaıebetıerı .n. Tan·er'in Rus mallarına 

konulan 
beyanatı ambargo kaldırıldı 

Yqlngton, 12 (A·A·) - Birl~ 

Sayın Ge 1 d··n B lk b• , , Amerika hilldimctl Sovyctler Birnera u ' a an ırıncı- lfğino ait olup owelcc ambar. 

lerine merasimle madalyalarını verdi :=.~:n.~:,k~;: 
İ<ıtanbul, 12 (A·A·) - Tra.1'-yada gcn~llk spor te .. . . Bundan bnşkn Birleşik Amerika-

ti~ eden Beden '.rerblycsl Gf'..ncl Direktörü G<ıtc.raı ~kkullenuı fof. ya. ait Ye mecmu hacimleri 100 bin 
nadolu Ajansrnm bir muhnrrirlnc beyanatta 1 1 mll Taner, A. tona baliğ olan sabrın~ g~lerinin 
det iı:inılc başarılan büyük hımrlıkİ:ınn ken~~ ~nara.k, I.ı~a blr müd. de Sovyct Rusya. tarafrndan teçhiz 
de müsait bir intiba uy~ndırd.Jğmı söylcmi~tır. nde tah.mınln fe,·ktn. edilerek kulln.nılmalanna dmiz ko-

BALKA.'ı B1R1NC1LER1~E -::~:z•::::::::::::::::=========~m;is;y~·o;n~un;c~a~m;;;U;sa~a;dc;;c;di~IJUJ~·ş~li;r·= 
TEVZİAT () : 

On birinci Balkan oyunların· J,Q,!lQ.C ftaciltatüt.!a,.ı·.· 
da büyük bir muvaffakıyet ka. k~ 
za.nan atletizm milli takımımı· 
zın şerefine beden terbiyesi gc. 
nel direktörlilğü tarafından dün 
akşam Parkoteldc bir çay veril 
mi~ir. .( Dtı•amı 4 üncüde) 

-- _) 
Beaen 1crbiycsi gcııcl direktörü 1!.ERB_ER: - B u y u r u n buyurun .. Elimdeki i§ pek çok 

!Jencra'l Cemil Tahir Taner. degıl. Bır iki ~aniyedc bitiririm. • 
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H4dise~er arasında 

f t t .. ' .. n 
Hü · Fransızların reisi general 

dö Gol bir müddet Londrnda 
hawlık ya.ptıktcı.n sonra .Afri 
kaya ge;ti. Gc..'!.Cralin ilk sözü • 
nü Fransız K:ımcrununun mcr : 
kezi Dua.laya kasaba.s:mda. vah 
,llbay Lcklı>rkin: 

- Hoş geldiniz!,. . 
Demesine karşı mukn.bclcsın • 

den işittik. Hür Frn.ns4zl~nh rei· 
si cevnbmdn şöyle demış: 

_ Size te~ekltür ederken Hit. 
terin (!\Iayn l{a.mpf) ismindeki 
kitnbmdald sözlerini tekrar e· 
eliyorum: Bir millet .nağhlp o. 
la.bilir; fakat bir millet ve onun 
zimamdarları hizmet k~.bul c · 
derlerse o z:ım~n ebediyen malı. 
volmuş dcme!ffr. Velev ki 'bir 
a.vuç bir insandan ib:ıret olsun 
millet içiru.ıen bir parçası biz· 
met kabul etmezlerse kurtuluş 

kilometre mesafede olan !tal· 
ynn kt:wc-tıe:·i dururken 1600 
kılom.ctceden yürüycce!{ Alm!lll 
kuvvttJcri tara.fındnn on::ı yar. 
dım edilmesine inanmak biraz 
gUçtUr.,, 

Şeklinde bir mütalea. ilavesi · 
ne lüzum görüyor. Biz bu ilii.. 
veye b r ilave dalın. ya.parak: 
''Bahusus 1600 ltilomctrelilr yol 
üzerinde krı.hr:ı.ma.n TUrk ordu · 
sunun muhafazası altında. olan 
müstakil Türk vo.tam bulunur _ 
sa.. .. ,, A. 

Havagazı ve 
elektriğe zam 
ih in1ali. var 

Uınicli bakidir.,, Gazlıiıne, Yedllnılc ve KurbıığıW· 
'Glirülüyor ki general dö Gol 1 dcro ha.vngnzl eırkcUcrl belcd:.Yeye 

bu sözleıi ile mareşa.l Peteni nıUracaat ctmı11, her nc\'l kokkômtırü· 
• : itham e nUn ı;e!:cn s<'neyc nnuı.ron bir mlkta.r 
~e arkadaşlarını adeta • yUkzelıuia oıduğU.nu ileri sU:crcl> hıı· 
diyor. Onları esaret altında. ~,a· vagazt fiyauarmıı zam yııptlm:ısmı 
bancılardan hizmet kn.bul eden istcmt,ıcrdir. 
insanlar vnziyetinde gösteriyor. 
Kendisi ve :ukadn.~lı:ın da bir 
avuç derecesinde az olma.kla be
raber, hizmet kn:bul etmiycn hür 
Fransızları temsil ctmiB oıu· 
yor. 

General dö Golün Hitlcrln ki. 
tabından naklettiği saz bir.e A • 
tatlirkün güzel bir sözünli ha. 
hrlntt1. Atatürk milli mücade· 
lenin daha ilk safbnsında gene. 
raı Hn.tburd isminde bir Ame • 
rikalı ile konıLsuyordu. General 

Haber \'erUdlğine gü:-c bcledlyo rcla 
ıı.gt, k6mUr flyathrmd:ıkl yUkaekllğt 
gözönUne alarak :ırkctlcrlD mUracaa· 
tmı tetkike lllzum g6rmll§ bu tetl:.1· 
katın :rnpılnra.lr 1cnp eden zıı.m mlk· J 
tnrnım tesplU itin blr komlnyon tea· 
ırtı ctUrm~Ur. 

Belediye makine şubcs!, hukuk IJ· 
ıcrt t"C fktıs:ıt mUdUrlerindcn mUtcr 
vc~tlill k ımlsyon toplAnaral~ v:ı.:tlyctl 
tetkik edcctlcUr. Hıwnguı flyatıo.rm:ı 
bir ınllttar am yo.ptlacıığı nrJaııtmak 
tndrr .. 

- Siz memleketinizi kurtar 
mak Iç!n çalışıyorsunuz. Fakat • 
bütün gayretinize rağmen kur· 
tara.m~ız ne ynparsmız?,. 

Ki Ta 
Demesi üzerine Ata.tUrkten 

§U. cevabı alnu.5tfr: 
- Ti.irk milleti fedaltftrltk ya. 

parsa muvaffak olmamnnm im· 
kanı yoktur ... 

a b one 
onuınıuz 

. ' .·!:· ,• .... . . . . 

r Ba5 tarafı 1 incide) 
Hakim onu· muhakeme c· 

dip hükmünU veredursun; biz 
bu Mdis:?de içtimai bir acı -
ltk duyuyoruz. Kruıun ve nh· 
ilk ba.lmmnd n dU&UnUyor, 
vicdn.n mUr...ka'bcsinc Yarıyo. 
ruz: 

Bu kadın bi1.c h:ızin bir 
misal tesiri \·eriyor. Acaba, 
diyoruz. kamın, n.lılak, vic· 
dan önünde bu kadının me J' 

suliveti nedir? 
Önu metres olar.ık aldık· 

tan sonra, çocuğu ile bera. 
bcr tcrkeden adamın mcsuii· 
yeti Yar mıdır? Nihayet bu 
kailim o adama. metres ola. 
ra.1< veren ana ve baba. mesul 
sayıla:bilir mi? Hangisinin 
mesuliyeti daha ağır? 

Bu vaziyet bugünkü aile ' 
sistemimize göro nasıl bir 
kanuni tedbir almayı ilham 
eder?,. 
DUn değerli avukatla.nmızdnn 

irfan Emin J{ösemihaloğlunun 
fikirlerini yazmı~tık. Bugiln de 
isminin neşredilmesini istemiyen 
kıymetli hukukçularımızdan tn· 
risl fiunları söylemiştir: 

"- Bu öyle derin bir mevzu. 
dur ki, teşrih edildikçe ehem· 
miyeti artar. 

Hakikaten !bugiin artık bu iç.. 
timo..i derdimize bir çare bul· 
mak zamanr gelmi§tir. Zira bu 
kabil ''akalar son senelerde o 
kadar çoğn.Iniıştır ki, üzerinde 
ehemmiyetle durmak l&zımdır. 
Fa.kat bu cezai knnunln.rnnızla 
hıılledilobilecelc bir iş değildir. 
Daha. doğrusu içtimai kanunlar, 
bazx görenek, terbiye, ahlak ka. 
nmılnrilc, prensiplcrile hallcdl· 
lebilir. 

Bu gibi lıadiselerin, önüne 
geçmek için yegfuıc çare kili. 
tür seviyemizi yilkrelt.mektir. 
Mesela daha küçükten hak me.1' 
bumunu tam nuınasile öğrenip 
telkin ve iman ettirmek, mese· 
leyi !hnllc kô.f i gelir sn.nırmı. 

tinıiz 
Bu suretle h:ı.kkt öj;;'I'Cndi:kten 

sonra bir khnrenin. ba.~kasma 
haksızlık ynpması herlı;llde dü. 
şUnUiemez. Ama, bu blidisedeki 
ha.kınclıl'.rın l:imde old\tğunU t!-rR 
mıyn.oağım. Belki a.nadn, belki 
bahada, belki oe kıuladır. 

Neden aranuyacağnn, zira 
bence hepsi ayni derecede mc· 
suldür. Bu yolda. si:r.e şöyle bir 
misal de gösterebilir im: 

Bir gün yar.rhaneme b ir genç, 
kapıyı bile çalmadan top gibi 
daldı : 

"- Ama.iı, bny avukat, dedl, 
ben bir kızla sevişiyordum, son 
ra bikrini izale ettim. 

Şimdi beni tevkif edecekler; 
' lturlarm.,, 

Genç, yaptığı hareketi gayet 
tabii buluyordu. Hatta kendisi. 
ni suçlu bile saymıyor, ve ken· 
disini tevkülerin.e şaşıyordu. 
Öyle ya. onun için, "kız r&ZI, 
ben razı ba§kasıruı. ne,. prensi -
bi dünyanın en doğru bir knnu· 
nu gibi idi. 

Fakat aradan birkaç sene 
geçti ve ayni delikanlı, evvelce 
göğsUnU titrete titrete geldiği. 
nin tamamen al<si olarak ağla· 
maklr bir haldo yine yazılın.ne. 
me uğradı: 
"- Anınn, Bay avukat, de· 

<li, bit- alçak kız kardcşintln ibik. 
rini izale etti. Aleyhine bir da: 
va açacağım. lşi mUddeiumumt. 
Jiğc de bildirdim.,, 

Kendince, bu sefer L,in rengi 
değişmi.,ti. Kız kardeşinl alda • 
tan idam edilmeliydi. 

lşte hak mefhum unu tanıma. 
manm hasıl ettiği neticelerden 
birisi. Delilmnlı birinci lıadisc • 
yi kendisi için tabii sa;,yordu. 
Kız karde.,i için ise aksi. 

Fakat asıl kabahat kanuni 
mevzuatımır..dır. Evlenme!:. ko. 
lay olduğu kadar, boşanmak 
zordur. BugünkU ailevi hayatı
mızı ufok bir tetkjkten geçirir. 
seniz, nile bağlarmm yl.i7ile 
kırkının metres ~klinde oldu • 

ğunu dehşetle göreceksiniz. B Si an n zararı 
Bu niçin böyledir. Gençler ni.. 1 r g 1 

çin evlenmiyor? Evvela bunu E SK.1 devrin bir inşa, bir rcsm1 
halletmeliyiz. Gençler evıenmi· kitabet dersi vardı. Bu dersler 
yor, çünkü bo~maktan kor. umumi hayatımızda tavsamaya 
h-uyor · ba,lamadan evvel bir makam. bir 

'Mesela nahiyeye ]ark sekiz manevi şahıs namına kon~~ar. 
saat uzakta oturan bir köylil eğer re<:mi ve temsili sıfatlariyle 
medeni nikahla evlenmiyor. Dü birtakım muvaffakiyetler nakil ve 
şUnüyor ki, ufak bir anlaşma· hikaye edeceklerse, bunlan nefis· 
mn.zlık sonunda kar.ısından bo • lcrine izafe etmekten çekinirler, 

"§Öyle yaptım, böyle yaptım,. de. 
şanmn.k için 48 saat lik yolu gi· mezlcrdi. Zaruret olunca "yapıldı", 
decek, boşanrns tcşebbilsU yapa "yıkıldı., gibi meçhul sigalara 
cak. Avukat ve saire ile uğra· aığımrlardı. Böyle yerlerde konu· 
§iP duracnl\, parası varsa eri· şan şah~ zamirinin terki yalnız bir 
tecek, yoksa borç ede<.'ek... tevazu ifade etmez, yalnız ina. 

Nihayet boşana.bılecek, ama bir hakikate hizmet ederdi· zira bir 
. . ı niyetten kaçınıldığını göstermez, 

nasıl, belki iki sene başkası ile müe::.sesedc cl birliğiyle, ~üsterek 
evlenemiyecek, karısına nafaka raesai i~ ,ıkan bir iş kimin adına 
ve saire ''erip duracak. mal edilebilir? Bütün maiyetin 

•. . . . . muvaffakiyctte şa}i bir hissesi ol-
Nıçın rızacn y~pılan bır aJ?t duğunu dikkate alan ~r ye mü-

bu kadar kuweUı knnuni b:ı.g. messil bu nükteyi gözden kaçırmaz, 
Iarla bağlanmıştır. Boşanmak sahsi işleri haricinde kendi ancak 
kolaylaştırılsın, bakınız, nasıl bir "meçhul siga,, run faili olurdu. 
evlenmeler .çoğnlır. Bu gibi iç· "Yaptık, yıli:tık,. gibi müteke1. 
tima! acıhklard:ı.n eser bile kal. lim cemi sigasından sızan te(ahil1' 
maz.,, duygusu da h~arına gitmezdi. 

Bu an'aneyi Cum.~uriyct, rejim 
icabı, daha kökleştirmek icabcder· 

Ziraat Enstliu .. SÜO· !ccn ak i oldu Dikkat ederseniz bi~ 
dairenin, bir kurumun icraatından 

de ımllhanlar 
Kazanan taıe
benın listesin ı 
neşrediyoruz 
An kam 12 (A·A·) - Yüksek , 

bahse girişenler şimdi dillerinden 
"ben,, i düşürmüyorlar 

Bu siganın zaran oldu~m:ı ina. 
nıyoruz: 

Meçhul sigada vakıa §ahısw 
~zli kahyordu; fakat buna muka· 
hil müşterek eserin benimsenmesi· 
ne imkfuı verilmemiş ohıyordu. 
Bir işte mesai arkadaşlığı yap:ınlar 

beraber, hep., olaınıyacald:ırım 
mılayınca "b~raber hiç., clma\·ı 
tercih ediyorlar. Bu bir ruh haleli: 
fakat uyanıklık alametidir. 

Ziraat Enstitfu;U onlUUl, zl.ra&.t ve 
veteriner fakilltcler!ne alma.cak ta. Gerçekten kendi kafamızın ve 
lcbc için yapılan mD.sabalta imtlha. 1 endi eme~imizin eseri olmayan 
nınn iştirak ed"nlerden ~ğıdn ı. bir şeyde fail ya manevi şahış ol· 
simleri yuıh 62 ~ orman, 49 u ınah, ya meçhul kalmalıdır. lh 
7..i: t ve 12 si veteriner !aldlltc.sl- sigamn zararından mu\•affakiyet. 
ne glrnıeye muvaffak olmll8la.rdır. !erimizi koruyalım. Ilı fi:11 

Orman fakutteslne knbul edilen.. 1 ============ 
talobeler: 

. Atatürkiln bu sözünün doğ. 
:nıluğuna. milll mUcadele tarihi· 
miz dünya durdukQ& şahadet 
edecektir. 

Nüfus sayımı, ibir devletin sı· 
mrları içinde ya.şayan insa.nla. 
rm sadece azalıp, Çoğalmasını 
bilmek için değil, ayni zaman· 
da ilcrl, doğru ve !hesa.plt bir 
~<;amanın, imkfınln.rmı bulmak 
ve tanzim etmek için yapı1ır. 

iSTANBULU SEVENLER GRUPU 
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Yükselen. İsmail Çaktroğlu, Ahmot 
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mıır., 1lyaz Sal!'i, Scl!ıhc.ltln Söıer.. 
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Kurbıy, Kemal Sıı.rıgüzcl. Hüseyin 
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Hn.kkı Öz.kan, Halil G:Htoğlu, Cr-. 
mal Knrtlnay. 

T aymis'in bir işareti 
Taymis gazetesi Romanya.da .. 

]tl Alman işgalini tclılil edG?'" 
ken 'bunun Anadoluüan Mısıra. 
doğru yapılacak lbir hareketin 
başlangıcı olmam ihtimaline i .. 
şaret etmiştir ve ''Bu ilerileme 
daha. ziyade Libya. taarruzuna 
mü.7clıereti i.crtihdnf ediyor gi· 
bidir,, demiştir. Fil.kat İngiliz 
gazetesi bu hükmünil \•erirken 
~e şüphe ve tereddüdünü de 
gösteriyor: "İskenderiyeden 4.00 

Bu bakımdan önümlizdcld 
İlltteşrindc yapılacak sayım 
devletin daha ileri lbir yaşama 
seviyesine vamuısı jçin ahı.cağı 
tedbirlerin saha, çare ve yolla. 
rını gösterecektir. 

Dün Beyoğlu halkevinde 
birinci konferansını verdi 

Türkiye Turlng KlubU kıı.droıu 

fclııde tekrar !aaUyeto seçen 1 '1.staıı· 

bulu Sevenler Grupu,. tartıfmdan 

ter~p olunan konfero.ıuılar4An J:ı1rlıı.. 

cb!nl dUnkU cumnrtCBl gUnU üsta.d tıı
mall Hlhn1 Danlımend, Beyoğlu nnıı: 
cvlride vcrmloUr. 

&ytrlllf1, birinci kısmında lataııbul 
etro.1'mdA tc~kklll cde:ı knhramanhk 
edebiyatını gVzclen gcçlrnıJI, Arap Ye 

TUrk deatıuılan o.mamdaki nıtınase. 
bellerden bshaetmıo ve ondan sonra 
'•Kllsllı: Divan Edcb!yab,, na geçcrtlt 
'Divancıların tst4nbul hnkkmdllkl ya.· 
zılan hakkında misaller lrnd ederek 
izahat vermifUr. 

Ba.şvckalet 
lstatistil.: umımı. müdürliığü :Me\"ZU "Divan Edebiyatında lstan· 

'bul Scvglsı,. idi. 
,. "':) q;tıır,. ... ~- • ..... . l .~ • .. ..." •• ··~ • .. • üatad bu konferansını iki kıam&. 

Tefrika Numarası 6 
M&lebin ünUndeki geniş nhtnndan. korna.larmı öL 

tn.rerek, sl.nlrlcrl tc:!!c:-c ile kesiyormll§ gibi ürperti Ye

rici sesler çıkararak gecen otomobiller, tramvaylar 
Gillserenl hülyalarından uyanclirmlı; gecenin ~inde JŞik. 
1arınI denize serip süriikliyerck geçen Boğaziçi vnpurln
rmı sc;Tedip dinıcıur, sonra o.r~lnrmm rasma ka
rışmak üzere ~ağıhl bahçeye inerdi· 

Bu arkn.d~lar... İncir çekirdeği doldurmaz sobep. 
Jetle biribirlne da.nlıp on dakika sonra b:ınsmak '"in ve· 

~ ,,. ~ 

sile nrıı.yan kızlar; geceli gtlndüzlil, senelerce bin>.rada 
yaşamaktan doğan 6lcldctU bir nlıştklıklıı. biriblrlcrine 

muhtaç, birlbirlerinl hem seven, hem kıskannn, hem be.. 
ğencn, hem de biribirlcrlniıı 'bugün lehinde ynrm nley. 
Wnde bulunan iki yii'zden fazla kız QOCuğu ..• 

Blıibirlcrinc elden gelen fenalığı: yıı.pmaktnn geri 
knlmnılnr, foknt b:ı.~ka blrlıılnin lhUcmnu knrş1smda da 
tek bir cephe h~linde knr§ı koyarlardı. Hele bazı oto· 
rllcfliz hoc!llara karşı yara.ınazltkt.a öyle içlen, kuvvet
!l blr ittifak alttct.m.iş gibi jdJ1cr lti bu birlik manz::ırnst 
baz:ı.n mektep idare.sini uzun uzadıya nı.eşgut ederdi· 

G'ılscren şimdi nkhna geldikçe hon gülme, hem 
utanma hls:ıc:ılUl:'i o mU7.ipliklerden birini hatırlıyor· 
Il'r fizik hocası Vardi, zııvıı.JII O Jmdar Çirkindi ki ÇO· 

cukl:ır hem ncırbr, l1cm ruay ederlerdi: bl<;:ar(lnizı Ü~ le 
pek cPzı. vcreAck, yahut c"za .. ız tedbiri". s~p"lti il<' 

~ınÜ İd'.ll'C OOC'CC'k h:ıli de yqktu. Q derse gclip "de ta'<'· 

bC(ler. hC'rlıan"i bir" ini mUr~k0reyc kaldımı:ı k i trrsC' 

d"'ri a!: 
ÇalL5JI1ndı:n IIoccin:m! 

Cevnbmı nlırdı· Bir d fasında ikincl. U,."iı il. d'',._ 
or. ·ncu talc~e dı> kPndlR!rf' b·ı 

başka birisine ,rakat Çocuklanıı o zam a n a. kadar kendi

sinde g6rmeğe alışmadıklan bir çfddetıe: 
- Sen kalk, b:ıkalnn! 
Emrl.n1 verml§ti· Bu emri nlnn talcl)e', oturduğu 

ycl\ien istifini ibomıada.ıı: 
- Bugün canmı istemiyor. 
Diye cevap venn13, bu cevaba lioca ile beraber bil· 

tün sınıf da tinşnıratı. Artık bu fazla, haddinden !azla 

bir cUrotkArlıklı· Fizik bocal!r ees!nln şlddeüni artıra· 
rak emrini tekrarlaymca talebe nym eükQn ile: 

- KaIImuyacağım ! 
Diye da.yntmıııtr· Mu&llim bu aerıaiz iıuıdı tclılikeli 

bulmuş olncak ki hemen eulha ~·an:ı.§mt~, fakat bir ta
raftan da. garip bir teldiflo kendi onunınu da. sözde 

korumıya tbşebblls ederek: 
- Kalk, bir eey slSylcmcden otur; folıat benim 

2-0zilm yerine gelsin! 
Diye emir vcım~U· Bu sefer inatçı talebe yerin. 

den kıı.lknııa, fa.kat bir sıçrnyqıt:ı. aııranm fuıtQne c;;ıkn· 

rak ve iki kolunu iki kanat gıöl çırpt.ı!ttan BOnra horoz 

tnklidi rıı.parak: ''O'"tlrüUli !'' <ll:re ötlip ·yerine oturmutu· 
önce derin bir h~yrcto dil§müş olan ıııntf halkı ilk tier. 
semlik geçince kntı\Jrcnııma sUlıneğe bnelnmıı;, bu büyük 
hık:ınd:ıl ltrll'§lfmd:ı ne ycp:ıcağmı ı:a~ırnn firik mt::ılli·.ni: 

- Allah bclA.nm versin! 
Diye ııöylcn~rr1: s•nıftan cılup gitmi li· Huna ben· 

zer dnh:ı. lb.ln bil" rytnnh.k· . 
l.ül'icren b:r d fn da. nyııı munllim dcrtıhıı.ncde i!:cn 

olanın kcpuımı iç"ridrn kllltleyip kndmı hnpscıttiklcri
ni. not defterini z~rlıı rr:"Jlntlnn t1.lrn kırık numara1ar1 
t~Mh ettflcten ısonra \'C k ndislr.i, kimseye bir fJCY söy. 
lemlycccğlne dair t6z rl • kta.n soımı, :ıerbcst. hıroktık. 

1 ıını hntı 1:• oı" 

lIAdic.e mektep ldarcmne akaedhıce uzun bOylu tah· 
ldkat yapılnuu, fakat 1ıJG kimse clebA§tlnn söylememiş, 
esasen muallim do ,mektepte daha. fazla. tutunamayıp 

istifa. edince müdllr bntiln suufa birc.r ihtar vcrmeltle 

l§in içinden çıkmlilt· 
L1se sınıflarına geçtikleri z!lnıo.n aralarındaki bu 

umumi birlik mn.nzarnsmın kaybolduğunu· hatırlıyor. 
Eski arkadaılıı.rdon bazılıı.n mektepten çıkm~ln.r, arala· 
nna bazı yeniler 1tansmt!J, talebe nra.smda gruplar ha
sıl olmuştu; :mut.nlAa. ıw\Uerin<le, yahut geceleri. yntaıc,. 
hnnedo nöbetçi hoca çe!dldikten f)Onra bıışbOfS. verip 
biribfrlcrinln kulaklarma günlük, kUtUk, ehemmiyetsiz 
sxrlnnru telıi§ ve heyecanın. tevdi eden lkızların fı.sılrla§· 
malarmı hala duyar gibi oluyor· GülseNn o konw.tma

la.nn mevzulnrı: için etmeli ''ehcr.ınılyetsiz'' dlyor, fakat 
bu ehemınfyetsü: 5eyler o zaman b:u:rlannm sa.çsaça. b:ı.ş· 
başa gelmelerine sı:bcp olacak derecede chemmlyetli 
sayılıyordu! 

Şunun giyinişi, bunun saç tU\·aleti. ötekinin elbise
sinin rengi, berikinin n.e:ıılsn bir defa yüzUne hn.fif bir 
pudnı tn.bakası geçimliş olmMı günlerco dedikodu mcv. 
ıuu tCDkil ediyor; konU8Uluyor, konuşuluyor, bolıis üre· 
tlliyor, ur.atılıyordu; t!ı. ki işin ıı.liıkıı.darı kızsm, çlled~n 
çıhıırn ve bi!' temiz kavga. o!sun ! 

1 .. ıscyi billnneloılne yakın. ı.m1fm mn.nuı.rasr pek 
r,arip bir hal n.lmtstı. Yr.~lan en aı:: on sddıi bulmu.~tu; 
en kalender kendi hn.lintle s:ıy1lnnmda bile wnulmnz . . 
bir süslenme merakı iha.şlsmtştı: mokteı> ııb:ıımlr..ıın:n 

mlisandc c tti.;rt d~re~cde gll::Pl ve cazip görilnm<'~<' <;l'llı· 

ır.rorlnr<lı: •nekl"P içi'lde kımdilcrini bc~c-ndi~Pk l~tl 

vebilcceklorl h~ kimse yoktu; fakat bu yaıış ıurf blı ı. 
birlerin o knr'jı blr'birlcrlnden a~a3ı sıwıl.ırn.mak i indi~ 

<ne, amı 'r.rl 

Ziraat fakültesine kubul C<tlt:.. 
lcr: 
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Okan, Orhan Şahinoğlu, Mehmet 
Demiralp, Mehmet Gllrlln, Mehmet 
Ergin, Ciiıııt Ortun. Mehmet Çinin, 
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Amerika, Mısıra a skeri 
ata §e gönderdi 

VQ.f;1ıgto11, 12 (A.A.) - ınzz 
dcnberi ilk defa olnrak Biri ik 
Amerika hükOmeti .Mısıra ib!r 
ntrujemiliter tayin etmiştir. 

İspanya.da. atnşemilltcr mua • 
vini olan binbaşı Fcller, (Bey · 
nelmilel vaziyet içerislndo Mı. 
sırın bun-ilnkü nncttiği ehom· 
miycte binaen) yakında. Kalıi. 
ı-eye nakledilecektir. ---o---
Bir Yunan torpidosunda 

kaza 
A11u:ı, 12 (A·A·) - D. N. n. 8. 

jansmm hu.&ust ınuh.nhlrlııln hıı.bel" 
vcrdifüne göre, bir sllr'nt tecrllbctd 
eıma.smd:ı. Chioo toı11ido muhrtblnin 
b:zanı pntlanu:ıtır. 8 deniz kUçilk 
zabiti ölmtl tür. Bnşka. zaylat ~-olt.. 
tllr· J{ml ve B!lırv<'kll lilUler'.n ai. 
I"lerlnc 1*J-·nm t zi:·c• c-tmicılerdil' 
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Antonesko
nun Alman 
jandarmaları 

Romanyayn. gelen Alman kı • 
tal.an 'hakkında konuşuluyordn. 
Hidisenin clıemmi~·etini a.n1a
tan bİJ"5:.ok moktai na.zarl&r ileri 
~r:üldü. ihtimaller ihtimaUeri 
tak.ip etti, bütün muıntJki sebep· 
leri dinleyen bir arkadaş dedi 
ki: 

"- Romanyaya gelen Alman 
kuvretleri sa.dece bir jandarma 
\"UÜeBİni göreceklerdir. Rolle. 
ri sadece dahilidir. 

Bu noktai nazarı ')·&hana nt" 
ma.m.ak ~~inae olur. Romanya.. 
ya -gön6cri1miş oln.n kıt:ı1ann 
nuılıiyeti ·ve miktarı 'böyle ibir 
düştlnceyi akla getirebileceği 
gibi • .Romanyanın Viyana ha· 
.:k-em J~omisyonu kararile ut,'tra.. 
dığı akibet de böyle bir düş.ün· 
ccyc bak verdirecek sebepleri 
ortaya atnbilir. 

nomanyaya. .,.önderilen kıla • 
larm hakiki mikt.'ln nralüm de· 
-ndir. Fakat malum olan nok. 
talar şunlardır: 

. . -'' . 

" 

Oğretmen konferans\arı 
Üniversite ıdaresi 

konferans serisi 

de ayrı bir 
hazırltyor 

Her yıl ıilk okul öğretmenleri 
1çin tertip edilmekte olan mcs· 
leki Ronferans 'ıe kurı;la!' bu 
ders yılı da tertip cdil~ektir. 

1stanbul Maarif Müdürlüğü 
ıbu husustaki hazırlıklarına b~ 
lrunı:::tır. Konfernnslo.ra geçen 
yıl oİdUo~ gibi, öğretmenler de 
iştirak ettirilecektir. 
Di~er konferonslnn ilk tedri. 

o 

19 şotör ve 3 
arabacıya ceza 
Dün 1stanbul cihetinde ~le • 

diye nizam1arma aykırı 'hare· 
kette bulunan 10 fioför. 3 ara. 
bacı, Üsküdar cihetina~ de 9 
şoför ve fazla yolcu alan bir 
ot.obüs sahibi .hakkmda ceza 
kesilmiştir. 

Bandnn lbaşka şehiT dahilinde 

sat müfettişleri, ve anın.mı~ 
terbiye ve pedagoji mütehassn;· 
ları , ·erecektir. 
Oifer tar:ıftan unıversite de 
bir konferans serisi hazrrlan. 
makta.dır. Bu husustaki pro· 
gram tcşrinisaninin on be.sin . 
den _sonra tamnmlanmı§ ve tat 
bik mevkiine girmiş bulunne14<· 

.trr. 

' Bir kaçakçı nasıl 
yakalandı 

Kaçacağını anlayan 
muhafaza memurları 

ate§ ettiler 

Meseleler: 

TicareUe 
ahbaphk 

Son günlerde ticaret· 
tc ahbaplık adt vercbile. 
ceğimi?. bir ml'sele ile 
karşıla§ ıyoruz. Şu \'Cya 
bu maddeyi almak için 
uğradığını?. tanıdık ibir 
dükkanda, :tezgahtar "siz 
vabancı d$ls.iniz. Khn. 
~e duymasın. Mnllnr gün 
~ltçe nte5 pahasına 
çikıyor, ibir defa ir..in bir 
miktar verelim., diyor! 
Bunun manası pek ba· 
rizdir: ihtı1tiır. 

Dünkü ~aretelerde kış • 
Jık kumaşların C'1Jllan· 
makta olduğu ~".Ullı idi. 
Fakat ıbunlb.r ı.nc olursa 
olsun. gene satılmakta. 
dır; ve muhak'ıkak da 
fazla. fiyatla. Çünkü bu 
şekilde !konusan tezgah· 
tarm söyliyeccği fiyat 
münakaşa. edilmez. Zira 
karşınızdakini müst.ağ. 
ni görünce şüpheniz bUs • 
bütün artmıştır. Bu .hu. 
susta 5iddetli bir ıtakip 
lıiznn geldiğine kaniiz. 

~ zwwwa =-- ,,,..,, ,_., .-

Bir iç yaramız 
V AKff,, ta bir anket var. Gazetem. ''Yalovadan ~en bir 

kadının çocuğunu ~·ol ü tünde bırakması,. hadisesinde ~i
ınai bir yara gormü~ olacak, ki onu bir haber -şeklinde brrakmadr. 
Mem1ekctin hukukçularına, ahlftkçılarıııa, içtimaiyatçı1arma, hül:ı
sa bütün münevverlerine hadise hakkında -sualler soruyor. 

1 ün, değerli avukatlarımızdan lrfan Eminin cevabı çıktı. Y~. 
nn da bir ba~ası, bu kürsüden fikrini söyliyecek 

Dava. yeni değildir. Arada sırada sarsıo vıika1arla sahne~~ 
ç~kar. Etrafında konuşUlur. herecanlı sözler söylenir ve niha)et 
l·ıne unutulur, gider. 

Şimdiye kadar, birkaç kere iı::ıtünde durulduğu halde, bu mc. 
scl~ın bir kanun işi, bir cemiyet ve devlet hamlesi haline s:irme
..mesıne gerçekten acınır. 

;ı.· eryüziinde, erkekle kadın yaıradıkça. ''C tabiat kanunlarryıe 
bunlar birbirlerine yak~tmldıkça, a~ \e neticeleri de :ra~ycı
c:ıJ~tıT· Yalorndan gelen kadın, ne bir baş, ne <le bir sondur. Ah1ak 
titızl.ıği, içtimaı boykot, -~rnnunu ~zalar diye 'Sa)'lp döktüğümtu: 
tedbırlerin- hangisi bu türlü faciaların tekerrürüne ed ~? 

. Bu türlü yaralar, korku ile, "recm,, Je. ''.kısas.. la b'Je ted \.i 
edılcmedikten sonra, başka hangi i§kcnceye ba~ vurulabilir? 

11adcmki gaddar ve ~-alçın gegmi_şin bu kanlı diı.ginlcri, ~·ara. · 
tı.Iı~m §CYheL küheylalını durdurmadı, bunu ]n_aıi1$n değlf.mcz 
hır alm yazM gibi di.i,.ünmek 'UlZlmdır . 

Çok defa ayıplamak. tahkir etmek hakkım kullananlar da 
malıkUın.ettiklerinden daha temiz değilleroir. Ya1ancı namasluluju, 
Yapma jffeti alkışlamaktan çekinseydik, şimdiye 'kadar ı.iiradı~
ınız zararların çoj:,rundan kurtulurduk. 

. Hata, saç dediğimiz bu türlü i~, cemiyet ,,e kanun aforoı
Jar~yle daha bü}'Ük suçlara yol açıyorlar. Mesel! bir kadın, dc;iur
dugu yavrusu~nu halka göstermemek .isin ıkendi elleriyle ~;ıy.. 

b
l!fiçlar, sondaJlar, §unlar bunlarla da çocuk \'e.ananınher ildsinik 
ırden kaybedyioruz. 

l - 'Romanya büyük harpten 
sonra Bal!ranlara ve M.erlre%1 
.A'TUpaya. ve şarka doğru -ge· 
n· lemiş bir memleh-etti. Ro. 
ma.nyada:lti bütün eiyasi ;parti· 
lere lllensup <0!an Romenler dok.. 
trin farkı m olursa olsun Ro· 
maJlyamn harpten onraki Jıu -
dutla:rıro muha!nza etmek eme· 
lindeydi. Liberaller lngiliz -
.Fl'allBIZ politikasını takip edi" 
yorlardı. Sebebi galiplerle at . 
.ba§ı ıPQlitika. yaparak Roman -
Y&mn harp sonrasında l.cızandr. 
ğJ 'lblitllnlüğü temin etmekti. 

işleyen :J169, 3075, 3018. 3006 
numaralı otoblislcrıin bozuk ve 
Eefere tehlikc1i olduldarı görül
müş, p1i1rnları alınarak sefer. 
den mcnedilmi~lcrdir. 

Evvelki gün gazeteler tara.. 
fından adam kaçınlmB.!ı ve ak!l 
Me bir sarh~luk §akaı5ı şek· 
linde yazılan J\ tecidiye köyün. 
deki hadisenin mahiyeti anla· 
51lmıştır. • ·~-. ... MIJl~ıOlııı~ • 

Yapılan tahkikata göre. hadi. 

en Şeft~ yuvnları. doğum eııleri açmalıyız. Bunlara bir kadın 
•1 ~ )'uz kapalı olarak müracaat edebilsin. ç.ocuğunu bu Ibt 
~~,.a~ bırakabilsin. Ynnn ımaniler ortadan kalkınca gider ora. 
bfrn t~''Tusu!1u .alır. ~lmndığım düsünür e'k de bütün ket)-ıbımıı, 

~ ... ana ısmınden ıbarct kalır. şefkat :yuvalan. ô-Oğam IC\~ 

Sağ cenah fikirlerini temsil 
edenler, hatt.i rnsist olanlar lbi· 
le Romanyamn harp sonr.a.sı 
haritasını bir emrivaki halinde 
mtibafar.a. etmek istiyorlardr. 

Bütün politik faaliyetlerinin 
hetl&i Romanya haritasıru oldu. 
gu gibı korumaktı . Mctodla.rda· 
ld 'hatalar \'e ynhut ha.lfü ndk. 
trıla:r bugünkü neticeyi ya.km· 
la.5 ış '"Cyalıut umltlaştı~ 
o)albilir. Fa'kat 'bütün Romen 
halkı revizyonun {iiddctle aley .. 
hindeydi. 

Romanya. evvela .Besara.byayı 
1.ıı:rketmek mecburiyetinde kal· 
dı. Daha sonra Viynna ha.kem 
romisyonu .kararilc Transilv.an. 
yayı. Hem de bir rrulyondan 
fazla halis Romcni Macari.sta· 
-:mı terketti; Dobrucayı Bulga. 
Tista.na Jb1rakt1. 

Uru:p nonrası havası iç.inde 
yaı;a.yan Romen halkının revir 
yandan ne derece nefre.t ettiği.. 
ni anlatmış olmak için iki mi • 

1 kaydetmeliyim. Birınci mi • 
e.1: P~a.nya Bu~istana 
Dobrucayı tcrketme.k ürere beş 
defa.dan ia.zln. faaliyete geçti. 
F:ı.kat hcı· defaamaa. kral müt
ıh • .. 1b'ir muhalefeti k~ılaştı. 

'Kral Karol bu ha,·a lmr§L"illl
da :verdiği söil ri geriye aldı. 

Taksi bir ihtiyara 
çarptı 

Şoiör Fcöainin jdaresindeki 
31.BS numaraiı tak!!.i, Lala bira· 
hanesi önünden geçerken, 53 
-yaşlarında Şcmsettinc çarp~. 
ihtiyar muhtelif yerler.inden 
tehlikeli surette ")Urala.nmı.~tır. 

Şemsettin ifa.deye gayri muk 
t.eP.ir ibir halde Beyoğlu hasta • 
nesine kaldırılnııfi, şoför yaka· 
lanarak tahkikata ba.,Ian.mıştır. 

parçalanmış !bir Romanya emri 
v&ldi kal1}ısında yü.zdc yüz 
memnun olacaklarım kabul et. 
mek müınJ...'iin olamaz. 

:Yine hatırlamak <icap eder ki 
sa.bık .kral Karole mukavemet 
ta.vszyc eden generallerin de 
.mevcut oldui,;'llnu Bilkreş bun· 
dan lbir müddet c,·vcl resmen 
bildi.rmi:§ti. Bu generaJlerin or. 
du ;te_şkllatı jçinde nüfuz sahibi 
olmaları da mümkündür. Bina· 
enaleyh bugünkli mevkii ikti. 
darın .kendisini koruya bilmek 
için ayni -zamanda petrol mm • 
takalarını korumak için ya.ban. 
CI kuvvetlerden istifade etmesi 
ga.yri mümkün görülemez. 

Bunun için nomnnyada. Anto· 
neskunun Alman neferlerini 
bir jandarma müfrer.esi ıgibi 
lnıllanmasını müstdb'nd addet. 
memelidir. 

SiA.DRf ERTEM 
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En bü~·ük arz.um. ~crbest 
kaldıktan sonra t'krar onu bul· 
mak... . 

ııse şudur: 

Gümrük kaçakçılık memurla· 
n Galatada kahvecilik yapan 
lsmaili •bir ımüdcrettcnber.i cro. 
in ve esrar kaçakçılığı :suçun· 
dan dolayı aramaktadırJar. 

Nihayet evvelki gün lsmai • 
lin Mecidiyeköyli civ.ır~da bir 
J<ahvede oturduğumı .ha.ber aı· 
~ar ve iki memur bir otomo. 
bile atlayarak Mecidi~"Cköyüne 
gitmişlerdir. Memurlar kaçakçr 
ya durmasını ihtar etmişler, 
iakat lsmail bunu görür,ce ka~
mağa davranmı_5tır. 

Bunun üzerine muhafaza rnc • 
murlarr bir.kaç el ııilah atarak 
kendisini km•lm1:ınu lar ,.c ts. 
maili .otomobillerine ıalara'k rrit• 
:rnişlcrdir. 

0 

Kaçakçı. beşinci .uliye ceza. 
mahkemesine ~erfimim:ir. 

Rakı şiıesini indinniş 

KUçükpn.ı.a.rda oturun Nazif 
He arkadaı;r Ahmet dün gece 
bir meyhanede içmi !er, SOD.r.a 

hiç y.oktan kavgn~a ba§1amr!r 

la.rdır. 

Kavga <'snasında ~ıız.i.f önün. 
deki rakı şişesini kapt~r gibi 
Abmcdin başına jndirmiş, ynra· 
ls.nu~tır. 

DUn. iiı:üncü 5Ulh ceza mah • 
ikcmesine vcrilCil Nazif 25 g'ün 
hapse mflhküm \'e hemen tc,•ldf 
olun.muştur. 

Köy kurslar1 
faaliyete geç1yor 

.ahlnk~tzl!ğı arttıran yerler değillerdir. "Jlecm., i tecrübe eden in
sanlık, bıraz da kendi zaafını hab:rlay:n.rak ')'Uİka ıyürek1i olmalıdır. 

HAKKI SUHA GEZGn.: 

Kursların arasında 
kadınlarına ait 
olanları da var 

köy Edebi musahabe: 
-- .... ı:ws ._, "'-'2 ._ --.ı.._. ..... 

Köylerde seyyar ola.r:a'k lmrui 
masmıı .karar ver.iıen maran,goz· 
luk. demircilik ve köy kadınla.. 
rı iç.in sağlık, çocuk bakımı ev 
ve el islerine ait kursların pro· 
gramı l\f a.arif Vekaleti tarafın. 
dan hazırlanmaktadır. 

lçtlmal nestr ci~erim1z 

Kurslar ilk olarak belli b~ h 
vilayetlerin b inbirine yakın 

köylerinde tesis Cdilccelrtir. 
nıınslnra dcva.m eden köylü • 

lere bilahare kurs '"azifcsi de 
Yerilecek tir. 

Kurg programları tamamen 
köylünün köydeki yaşayışına 

ait lüzumlu b " gileri ihtiva et. 
mektcdir. 

Bir genç kıza bisiklet 
çar:ptı 

. ''1çtimaillk., me elesi edebiyat 
ı~ın ancn1t diınün dava ıdır .• •cte
kım büy~k F~an~z edcbiy:ntçılan, 
sanat tarıhlcrındc, edebiyatın bir 
cephesini de hu bakımdan tetkik 
ederler. lçtimai roman, içtimai .e
d~biyat me~leleri onlarda büyük 
bır al.aka 'e tecessüs mc,·zuudur. 
Sosyal hareketlerin. yığın )'ığın 
batıp çıh"tığr, eski ve Yeni fcrd ·ye 
cemiyet müna betlerinin bir inti. 
k~l devresinde birbirleriyle dö!'!üı::. 
tüğü devir-l~c .. içtimai :debi)·ut, 
gerçekten ?ır ruunakaşaya sebep 
olmuştu. fakat bugün içtimai ol
~yan saı:ıa~...:~iç bir köşede 'f}}u
) ~~· ?enmı.:ııgı ~ıakikat değil mi. 
dir. s.a~atkar bızzat cemiyet me. 
~l~erm~ k~l~ine. içtimai hayatın 
dı) alekbzmını fikirlerine hakim 
k.rlmaya. mecburdur. Bu belki rr!l\.·· 

13 yaşında Ziya admdıı. bir rı c 1 b~ s!-!"~~ Q arak b<>yledir. Fakat 
çocuk, diin Horbor cnddesindo kat ılıgı muhakkaktır. Bir -Oefa in-
bisiklctle gc7..inirken yolunu 5a· sa.n~n da, cemiyetten de gelse yir. 
~rmı~ ve Emine adında lbir 

1 
nıu:cı asnn dünyası azap ~ekmek. 

goııç kıza iddo.tlc çarıpıruştır. tedır. Bu azabın, kazanında san'-
Emine birkaç metre ileriye :,tktırın ~lsun eli bulunmamak, 

.fn-laınış, birçok yerler.inden ya:. ~abr tev].id_ eden sebeplerin dışın .. 
ralanruıı.k ha.staneye !kaldınl· . a! hodbınlıkten uzak kalmak bile 
~tır. :Acemi bisikletçi ya:ka.. ~~~.olmak için yeter. Fakat bir 
ı~tır. .0 

• 
1 
ıpler kültürlerine esaslı ~ir 

ro ra Yeçhe vermişlerdir. Hepsi. 

üı.erinden bir bulut geçiyor uya· 
nryor, pavyonun çıplak ~k du. 
':arlan Yeniden kal}.'lsındadır. Ha. 
kikat acı, 1ahammülsüz Jıakikat 
beynine bir kırbaç gibi çarpmıjtır. 

Yazan: Rü§dü Şardai 
nin, ya birer Jüritik mahiyette vt. 
) a css.-ıi halinde, 'erahut birer da
Ya h~lind~ içtimai problem1erı \"ar· 
drr. l~.ebryat dili, r.cşir dili onlara 
en mükemmel va na olmu~ttıı 
''Edebiyatta içtimai olmayı, aemı. 
yel ese.lelcnini ele alına), b~ll 
etmeden ;apmah!,, idd·a,,.ını bu 
gun yer iz bulanlar jJCk &ok.• Ge 
çen yıl bir Fransız gazetesinin a. -
tığı ankete cevap 'erenlerden pci.. 
çoğunun "San"at .i~imai!i i .mu. 
dafaa etmeye. bir ;şey isbat etme
ye meCbur değildir. 'Belki· 'bunu 
gizli ve belli belirsiz ·yapabilir,, s;ı
bi fikitler ileri sünnesine rnu'luıbil 
bir edip §(>yle cevap \Yecyt>rdu: 
"San'.at, cemiyetten ba1ısedcr.li:cn 
gizli ve .belirsiz bu j i \Y:\P nmr~ ; 
neden? Bu korkaklık neye? ı~·i bir 
edebiyat için oomi,yetçi tarallarJ. 
mm belli etmemek değil, ewelrı 
korkak olmamak geregir.,, 

!kinci misal: iRoma:.nyadaki 
Eiyasi fırkaların Dobnuca hak
kında yaptıkları prop~ .... andala. w. b 

M~o.li! !ırkalar ırak.ipler.ini 
tezyıf ,.e tahkir etmek istedik· 
kri .mmıin u haYa.disi çıkarı. 
y.orlardı: 

_ o da sizi cvıyor mu! 
- Son mektubUııu üç ay ""'ti 

aldım .. Tekrar bana karn~k ü. 
mit ve sabıl'Slzlığı ile yandığını 

Aşk ve rr:ıacera romanı 
ÇeViren: 

O zaman nazarlnrr yeniden ba. 
na dönüyor .. Ümitsiz, şayanı mer
~hamet nazar1arı.. Dü~üş, 
muş. silfilısız, .km'VC'tsiz kalmış ka· 
dının mzarları .. Birdenbire ıgöz. 
):aşları soluk yanaklarından asağı. 
) ~ ~~~nryor; sessizce ağlayor. U. 
mıtsizlik.le mücadele eden dudak
ıa:.mın takallüs ettiğini görüyorum 
Dort buçuk sene bu cehennemde 
çektiği bütün ıztırap, bütün ta. 
haznı!ıül ettiği, hakim olduğu .his. 
1e~ nıhayet patlak veriyor, feveran 
edıyor. 

r~cbiyatumıcla bu manada içti. 
mai yazılara şuurlu olanik Cum
huriyet jnkılfıbını tnkip eden ::nt
Jar jçinde r.astlamm~tır. T.anzimat 
<le-.Ti cdip1eri hayata, garbı ökur. 
h"en tesadüf ewtilcr. Servetifünun 
g~ lıısan )'lt?Jnlarına .kapalı bir 
saray içinde, f er-d blindeki in&a. 
nın. psi~ik safhalarını ihya etm.i~. 
tir • .Meşrutiyet yatan fellketl~
ınin ortasında, 9uurların muvaz~ 
:nesizlestiği !Qir devre rastlar. l:lal. 
ara, cemiyete ·ve kütleye giden ilk 
:yol son inkılabımızm cseriffir. 
F..Oebiyatmıızm bu (!evrede tanıdı
ğı iiç içtimai ;neşırciyi beUilesmI! 
mahiyetleriyle :camyabili)'OrUZ· 
Sadri Ertem, Ismail Hnkkı Balla· 
cıoğlu, Vedad Nedim Tör. 

"- FB lan giin hti.kfımct Dob· 
rucayı Bulgatla:rn ttrkediyor.,, 

Bu söz Romanya.da derhnl 
akis husule getiriyordu. Va.k;a 
Rome.n muhaliflerinin kendi hiL 
kümrtleri için yaptrkfan pro· 
pagandnmn nksi tc.siri Bul"'a. 
r.ist.nnda. revizyon t.ale,p1erniliı 
a.rt.mn.mna ,.c.::ile verdi. F.a.kat 
.Romen 'halkı arasındaki haleti 
nıhİb'e cle seç.irilen nimetin ter· 
ki aleyhinde idi. 

Bugün Roma.nyadı:ı. iktidar 
rne,·kii ~cmelcrdenber.:ı Romen 
halkrnm korktuğu blltiin ~ylc. 
ri yn.pm111 olan bir kudretin e· 
Lndeair. Bu ıkudreti clindc .tu.. 
t<4n ne derece diktatör olursa 
olsun, onun ,gertektcn yerini m· 
kı bir surette muhafaza edece 
fi. funit olunamaz. Gerçi bugün: 
~U hükumete Demir Muhafız. :1' rniizn.'hirdir. Ve .Demir Mu· 

ıı.fızlar Aimnnlarla. SJkı bir su. 
~tte .işbirliği e.tmiş!Clldir. Fa.~ 

at nıhuyct onların da böyle 

~-:azıyordu. 
_ Size yeni bir hayat kurmak 

için yardı~ edebilir mr? •. .. . . 
- :ıannetnıiyorum .. Ç unku ırı 

bir mevkii ıok .. Fakat size söyl~ 
mıştım · n 1ö yö Paterson, ben _ıhı~ 
bir zaman için mcnta7t k~n;;ısı~·le 

vmedim.. ~1adem1n ~ız bu ışe 
sarıldınız size ı;unu seırlırcyım kı, 
ka1bim b;._ka9~a ait iken ızin bu 
ha),rµen ~r \'n:ı:iyetinizle yanımda 
kalmanızı kabul edemem. 

_ Size <'',·eke de söylemi~tim 
Madam.. Kalbiniz se,·mek husu. 
sunda tamamen serbest kalacak· 
t\r. Eğer n: Bu kadın bir bnşk~
sını seviyor, arlık hiç bir hususı. 
yeti, hiç bir cazibesi kalmı::~ı;-tı.~ .. 
diye di.ı~iınürsem bu bir du~~luk 
o1ur. oylemı~tim ~·n ben muka{al 
bcklcmivorum.. Sizinle bu kadar 
Blakadar oldu um içın bir -cana\oat 
vaziyetine mi dişl.\yorum? 

Oyle 1.anncdiyorum kı efsa~e~
deki kadar iyi görünmem. duşu· 
nü5lenmin ciddıroti .hakkında siz
de şüphe ynr8tıyor .. Bu husustan 
emin olunuz. Merak etmeyin. size 
yardım ctme'k ıçin büttin varlığım 
mahvolacak değildir. Size elimı u. 

Yıu:an: ... 
Moriı dö Kobra 

zatıyorum. Eğ!r siz bed.baht <]eğil 
i$'el'liz boş ;ere ,,u..1.1mı 'kasbt:t. 
.ınekte mana '"Ok. 

- Mösyö Paterson slı:e hayra· 
nı~ı .. Evet, evet· harran kalıro
rum bu harelretlerinize. Fakat :me. 
rak edh·orum bu kurtarma hare· 
kctindciı nasıi huzuru kalb duya. 
caksımz? 

- Sizin yeniden hayat b~a. 
ntz için elimden geleni yapac:ı.$lm . 
Bu \'aziie ne kadar mü~iil o!urı::a, 
o. kadar bürük \'e samimi bır se· 
vınç <luyacağım. 

- Bana ne ,gibi yardıml~rda 
bulunmnğı dü~ünüyorsunuz kı? 
. :-• Hapishaneden çıkar çıkmaz. 

sı.zı ~ımayeme .alacağım. Sonra ye. 
n~ !Jır isim ile Amerikaya girme. 
nızı temin edcccl;im. Size himaye. 
me terk.edilmiş bir hemşire mua· 
mclcsi yapacak. mahrum kaldı;yı. 
mz !ilk ü temin edip sizi yeniden 
c~ıyet hayatına sokacağım .. -iz 
Y!~. ~it o1duğunuz muhitteki mc\·. 
kımızı .kazanacaksınız. E_ğcr güzel 
sanatlardan he.r hangi bir.ine heve 
ederseniz meşgul olmak imkilıunı 
bulacaksınız, Ne\ yo~k soo::yetesinin 

Muzaffer Acar 
kraliçeleri arasına ka~ak arzu. 
c:.unu gö terirreniz size '}·ardımda 
bulunacafnn. Nihayet bir mevsim 
içinde bütün :ıev)·ork-u ayağınıza 
~irmek vazifesini üzerim alaca
iım· Ve a~rnızı bulmak için 
Jze 5zami ı; :kilde yardımda bulu. 
nacaltm-

oy. 'io Jl. 

~Iadam Kabrera, bası elleri a. 
ra~mda. masaya daynnmıs bir va. 
zirette beni dinledi.' Gözleri artık 
beni görmüyor, artık bakı.:aları Sôz· 
lerimin yarattığı serab içinde 
kayoolmu~. dalmış düşünüyor. 

Halini çok i)·i hissediyorum. Ar. 
tık onun, kalın, kaba hapishane 
üniforması içinde olmadıt'lna cmi. 
nim. Uapissanenin atelyesini, ra. 
takhanesini, demir kilitlerini. sür· 
güleri, zincirleri unutmuştur. o 
~imdi adımlarına filıenk veren bir 
~usikiri. bir salonda etrafım ~vi .. 
ren hayranlanmn koruı~alannı 
i5itiyor Çiçc"klcr, kokülar, t~':a. 
lctler .ıc.;ılclar. pırlantalar, bu tun 
bun~ ~trahnda dönüyor. Ba§lnı 
döndürüror, sarhoş ediyor, pençe. 

sine ahy~r... Ye sonra nazarları 

h" ~vaUı kadın, geceden ürlanil:l 
ıı masum çocuk ıgibi ellerini uza.. 

tan znvallr zayif ·yaratılı~. arkada· 
li1_D~ "felfilcetten kurtaran bir erkek 
?ıbt onu nası1 göğsümde sıkmak 
1 terdim, onun yarasını tatlı söz. 
l~Ie_ sarmağı, ıztırabmı tahfif -et. 
ıneğı ne kadar arzu ederdim. 

Fakat o bu hissimi mtihnkkak 
Yanlts tefsir edecektir ye ben ara .. 
mızda hiç bir anla~amazlığın 
çıkmasını istemiyorum. Onun için 
sadece elimi elinin üzerine koyµ· 
Yor ve en munis sesimle konuşu. 
~·orum: 

.. • ~ ~~e. yanınızda bir dostunuz, 
gozlerınızm aradı~'l mucizeyi size 
ta'hakkuk ettirecek bir arkadac;ı. 
nız ·var - Bir arkadaş, bir do t ... 
Baş'ka hiç bir şey değil_ Anlata 
bildim değil mi? ( Droamı ı·ar) 

Sadri Ertemin nc,..o::ri ba,.tanb:ıl>w 
bir .zekfuun eseridir. l3u insan <'. 
niş 'kültürüne, ~ok renkli· ~tlı 
bilgi hazinesine gfü·cnıncktedir. 
Dört beş dersin ayrı ayn hoc31li:'1 • 
nr yapmış -0lan bu kalem mtihtdif 
sabalann usaresini emmi~ Olmanın 
verdiği cesaretle :i~timni .alasını 
bütün vru:ılarında aksettirir. Hi
k:lyeci, -romana, gazete ve fıkracJ 
değil, fakat bir Sadri Ertem tanı· 
yorum ki so~'nl mn'hiyeUi ve da. 
vah neşirleriyle edebiyatın her sa. 
Jıasmda sik sık karşımıza çıkmak
tadır. Teşri cesurdur. 

Faz1a mnteryellerine, bu mater· 
yellerin geniş lhürriyete boğdu'ğu 
:zekasına güvena® için bir.s.ı da. 
ığırukt~r. -0, fikirlerini yalnıı ci':m. 
e halinde söyler d~l, ~·azar de.. 

Ve yazarlten sariki eliıneleri .unu
ıtuverir. Bir c~pri cüretkArlıiı kclı
ırnelerini ı;.ok .zaman bifbirinden n. 
yınnl§tır. Siz bunların hakikatim 
ayn a}TI okumaya çalışırsanıı boş 
yere didinmiş oıursumız •..• Onu 
cümle halinde \'e ciim1edekı 'her • 
ı.hangi bir kelimesinde bmlınıi~ .mfı
ına kütlesini ara~ okuy:uruız. 

Fnkat Sadri Ertem!n ne,ri 
ahenkli olmaktan uzaktır. Çok r.a. 

(Dcromı 6 vırıd" 
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Romanyada Alf!lanMaarif Vekili Afyonkarahisarda\ 
askeri heyetı 

Ne. bir eksik, . 
Ne bir fazla! 

(Baş tarafı 1 incide) 
rri mucibince yenidC'n tanzimi L 

rm tn!im kıtalarr Yazifesini göre. 
rf:'k ve vazifeleri bitince Almanya.
~ a döneceklerdir. 

.. \ man hükumeti. Alman askeri 
hcvC'tinin Romanyaya gönderilme. 
!Iİ~e karsı si~·asi bir alaka göstere.. 
bılecC'k dost hükumetleri, bundan 
haberdar etmiştir-

ı~ mK n~AYI.\ GF,l,ES llE\"t~'l' 

Bıikrcş, 12 ( A.A.) - D. N. 
B. ajansı bildiriyor: , 

Romanya htikiımctinin talebi 
iizerine Romen ordusunun ta · 
1 m ve terbiyesine yardım ede. 
cc-k olnn Alman askeri heyeti 
azası bugün öğle vakti Bükreşc 
muvasalat etmişlerdir. 

Gar Alman ve Romen bay 
raklarile süslenmişti. Başvekil 
muavini ve Jejiyoner hareketin 
kumandanı B. Horia Sima ile 
hariciye nazırı B. Sturdza, ge -
nC'l kurmay reisi general .Joni· 
ti ,.e birçok yüksek rü,tbeli su. 
baylar garda hazır bulunmuş· 

hrdır. 

J{cza Almanya ve İtalya eL 
cilerile 1.spanya ve Japonya mas 
Jahalgü.zarlarr ve memleketle· 
~in ataşcmiliterleri de garda 
idiler. 

Trenden evvela Alman a.ske -
ıi heyetinin reisi general Han: 
sen inmiş ve Alman elçisi tara. 
frnda.n Romen su'baylanna tak· 
dim edilmiştir. 
Garın salonunda genel kur. 

may reisi general Joniti birkaç 
~öz söyliycrek heyeti general 
Antonesku adına selamlamış, 
pek uzak olmıyan bir mazide i· 
ki ordu arasında kaydedilen 
te5riki mesaiyi hatırlatarak 

başlayan yeni devrenin o za. 
manki muvaffakıyeUere mün· 
cer olacağı ümidinde olduğunu 
bildirmiştir. 

Çeneral Hansen, bu sözlere 
tcsckkür etmiş ve Alman ordu. 
sunun Romen devlet reisinin 
talebini memnuniyetle kabul e -
dcrek Romen ordu.sunu tecrü. 
bclerinden istifade ettirmek i · 
rın askeri bir heyeti memur ey 
IC'diğini bildirmiştir. 

Gcncrnl Han.sen, kendisinin 
ve bütün heyetin ibu vazifeyi 
bütün kuvvetlerile ifaya çalışa. 
caklarını ilave eylemiştir. 

General Hansen, yanında Al 
m~n elçisi ve Alman ata.şemili. 
terleri olduğu halde doğruca 
başvekalete giderek general An· 
toneskuyu ziyaret eylemiş, he _ 
yetin 40 subayı da kendilerine 
tahsis edilen apartımanlara 

gitmişlerdir. 

150 AL:\1AN TA YYARESt 
Bf'KREŞ iiZERlI\'"F>E UÇUŞ 

YAPIYOR 

Mektepleri 
teftiş ediyor 

Afyonharahisar, 12 
(A.A.) - Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel dün 
akşam buraya gelmiştir· 
Hasan Ali Yücel beledi
ye tarafından şerefine 1 

verilen ziyafetten sonra 
geç vakte !:.adar vilaye
tin maari; işleri üzerin
de alakadarlar ve öğret
menlerle görüşmelerde 1 

bulunmuştur· 
Maarif Vekili buraya 

gelirken Dinar ve San
dıklı kaza merkezlerine 
de uğrayacak, mektep
leri teftiş etmiştir. 

General Taner' in 
beyanatı 

(Baş tarafı l itıcidr.J 
Çaydan evvel atletler, Gala· 

tasaray mektebinin bahçesinde 
toplanmışlar ve önlerinde şehir 
bandosu olduğu halde Taksime 
gelerek cumhuriy"t abidesine 
çelenk koymuşlartlır. 

Parkotelindeki toplantıda be. 
den teriliyesi genel direktörü 
general Cemil Tanerden başka 
vali ve belediye reisi doktor 
l..utfi Kırdar. İstanbul kuman· 
danı, Parti Başkanr -P..e!,iat Mi. 
maroğlu, .l\ lcrkez kumandanı, 

Beyoğlu kaymakamı, beden ter· 
biyesi genel dkel\lörliik erkanı, 
matbuat mümessilleri ve atlet -
]erimiz ha.zır bulunuyorlardı. 

&den terbiyesi genel direk · 
törlüğü yüksek istişare heyetin. 
den ve on birinci Balkan oyun· 
lart organizasyon heyeti f>14tka. 

nı Burhan Felek, çaydan evre! 
kısa bir hitabe irat etmiR ve 
teşkilat başında bulunduğu de· 
"Virlerde yüksek gayreti \'e bü. 
yük 1..ckasile son muYaffakrVf'! • 
tin hakiki hazırlayıcısı general 
Cemil Tanerc sporcu gençlik 
namına te.~kkür etmi~tir. 

Bunu müteakip general Ce. 
mil Taner. on birinci Balkan o· 
yunlarında birincilik ka7.anan 
atletlere bir hatıra olmak i.i1...c - j 
re madalyalar vermiş ve sporcu 
gençlikle samimi bir ha!tbihal j 
yapmıştır. 

General, kazanılan büyük 
muvaffakıyetin kıymetini dü~iir 

mek için yapılan menfi neşri· 
yatı telmih ederek genc:lere ı 
mtitees..,ir olmamalarını tavsiye 
etmiş ve bu neşriyatı (kıymet_ 

Bukrc...,, lf ( A.A.) - Röytcr siz) olara1k tavsif etmiştir. 
ajansı bildiriyor: .Miiteakiben davetliler izaz e· 

150 Alman muharebe ve ibom dilmişjir. 
barclıman tayyaresi dün akşa _ 
ma doğru bir grup halinde al· 
çaktan uçarak Bükreş fü.erin. Alman vapuru sayılmıştır. 
den goçnıişlcrdif. Karadeniz limanı olan .Kös. 

Bu tayyarelerin bir kısmın. tenceye yüzlerce ltalyan mual· 
da Alman. diğer bir kısmında lim ve teknisiyeninin muvasala 
da. Romen işaretleri göriilmek. tı beklenmektedir. 
tc- idi. Tayyareler şehrin üze. Bu ~talya.nl~r :Köstence civ~
rindcn birkaç dofa gecc-rek hal. rındakı Mamaıa hıı va meydanı· 
kın dikkatini çeh-mişlerdir. le deniz tayyare.~i ilssüniin in -

Tayyareler arasında Stuka 1 şasma ne1.aret c~eceklerdir .. 
f inden pike bombardıman tay BUJ,GARtSTA~D,\ AI.MA~ 
'-~:r(']eri de göriilmekte idi. KITAl.ARI \'OK llU ! 
,,, Berlln, n (A· ,\.) - D· x. B· 

Diplomatik mahfillerde zan· bildiriyor: 

ncdildiğine göre, hu hava geçi. Bulgarlstanda sanki Alman kıta· 
di lngilizleri korkutmak için lan bulunduğu hakkında bum 
nazileıin ilhamile tertip edil· haberleri ve şayialRn tekzip edil-
miştir. mektedir. 

Bu tayyareler içinde Alman. . Berlln siyasi mahfillrri eu eihe-
tt tı tebarüz ettirmektedir ki, halen 

) adan yeni gelenler mevc~ ur. Avrupanın cenubu ~ark! mPmle -
Alman askerlerinden murek • ~etleri, yeniden lngiliz propagan· 

kep bir gurup büyük ibir Alman oasınıı. bir merkrz teı;kil dmi11tir· 
nakliye tayyaresi içinde askeri Ve bu Propagandanr.ı hedefi, endi
hava meydanı olan Banersaya fe yaratmak. cenubu Ş8.rki millet. 
muvasalat etmiştir. lel'.inin sulh içindı>kl meeııisinf' eon-

Biikrcştc general Antonesku. gel olmak ve Avrupanın bu mınta
nıın bcvanatma nazaran Ro· kasında bazr memleketlerde balen 

,,, . 1 vukua gelmekte olan kalkmma ,.a 
manya ordusunun ~talım ve mani t~kil eylemf'ktır. -
tC'rbiye) fırkaları erkanını yer. BuJ.,.aristanda sanki Alman lcr • 
lcşt rmek için hnzırlıklar yapıl taları:ın bulunduğu hakkındaki 
maktadır. haber. bu 1ngiliz harp Propa~anda-

Dan öğledon sonrıL sarayın rıı <'erçevcsi içinde :.·apılrn113tır. 
iınündcki meydanda ıbirkaç Al· Aksi takdirde Bulgar kıtaıarının 

·· ··1 ·· t'' Cr>tıubi Dobruca\'a girmesi nıUna • 
man tayya:ecisi goru muş ur. S<'betiyle Alma~ fotoğraf ve •iM-

Calaçdan gelen a1abcrlerc gö. macılarrnın Rulg-ari,tanda bulun -
re. Tunanın deltasında şimdi j· ma~mı I..ondrnnın bir u:Cerl teh • 
kı b"n muntRza!l\ Alman askeri dit t"lakk.1 ettiğine inanmak ll· 

Ankara - İstanbul 
boks müsabakaları 

HARP V AZIY ETi 

Bingaziye 
ingilizlerin 
hücumu 

(Baş tarafı 1 irıcidr) 
\ "ok"'a kalabalık lçinılf' lstlo;na ~a3 ı. 
labilf'f'f'k hiıfüı<>lcrden mi bııh"f'ıliL 
mektt'dlr! Bunu umumi nkfmı sa. 
\0ın1ıııın neUre_,j ~iistercc·<>k11r· ifa. 
İükıttin oldu~"lıdbl nnla~ılma"ı yarın 
)lillrt )lrrlislnin koyncaj;ı kırnun

larn """s tc ... t:ll edecektir· l"alnı1 
haha•m: c;ıırıı 1.;J:ırrıı <'1'7.ll korlm"'u ile• 
kıntlrttlrilmt•slnılr.n !:l'kinealf'r hu_ 
ltı~ahllir, Znnncdiyoriız ld hül•iımı•_ 

li. alıirt" 12 ( A.A.) - 1 ngiliz tin IMr hc-,·anname ile habası:ı: hulu. 
ha\·a kU\ \·etleri kumandanlığının · 

nacak r0<·11klartlan dolayı hic hir 
tehlıği: ı -

rc1a <•ndi5c-"i"" mahal olnını 11::1111 
Evvelki gece İngiliz ha\'a kuv. lliin etnlt'-.i farclnlı olur· 

\"etleri Bingaziqekı- a"keri hede ile- Sonra ~·c-ni • s:tyımın H'rt'ceğt hir 
ı re karşı hucumlar<la buhınmu:lar. ııPli<·e dc- m('mlrkrtlmi7.dc ç(wukhı 

! dır. Bu hücumu mliteakıp liman- allrlerin miktarı hakkıncla bir fikir 
da huluııan <lcpolaı da bu yük bıı , ·ermesidir- lliikiımet c:ok çocuklu 

, ) an!:ın çıkmı~tır. Bu yangın tay· nilclt>r<' yımlım Phnryl bundan on. 
1 varclcrııı düniı<:lcrincle :iO kiloml'l- ra hir niifns si~·ast>tl olnrnlc fotlıi'>< 

~7. ınc:ıakde~1 ,·azih bir surette gu: <'tme~·c karnr vcrml<; olduğundıın 
rulmrktc ıdr. ( ç "aal sonra yenı s:ı,•ım rsnasında ~iı.li nüfus ı.alma-
1>: r hücum yapmış olan dığer tay. ı m;sı bio.at bıı nziyf'ttckl aildrrln 
yare er, hedeflerim. şiddetle devam de mrnfaı.ıtırri irahıdır· 
etmekte olan bu yangınların ı~ık. 
!arı 5a\"C:-iııde kofa\·hkla bulabil-

ASI~ l 

~en Terhiyc!4İ UircJ,törlii':i l'rkanı 'ı• :ı.ilrtlrr ('nmhurl~·e( ibitlr<iinıl~ ıni"lcrcİir. Lımaııda ·bulunan üç ge. 
ıni;·e tam işabctler kaydedilmı;;ıtir. Romanyada Macar 

gazeteleri yasak 
edildi 

lsıanlml - A11kara boksiirlrri a. 
rasmdaki l>oks 111açlar111a diiıı ge. 
re Rryoğlıt Jtnlkeııindr. saat srkiz 
buçukla ba,~la11dt. 

llk müsabaka 5i kilo; hakem: 
Kemal. Maç dört Ravnd. 
Emın (Ankara) Jlü nü (1 tan

bul) arasındaki bu maç ZC\ kli ol. 
du. . 1ü ·abaka sonunda Emin 
(Anra) ~alip. 

Ikinci maç: Yine ::i7 kilo. Ila. 
kem Kemal Beko!. ~laç .\\xli (b
tanbul) I lal it C\nkara ara. ıncla. 
<~üze! bir oyundan sonra Abdi (b. 
tanbul) galip. 

Üçüncü mii abaka: 61 kilo. Ha. 
kem: Kemal Bekof. 

Hilmi (Ankara) Ilü:;eyin (1 -
tanbul) ara.;ında. Bu müsabakayı 
da 1Jü-.e\'İn kazandı. 

Dördüncü maç: Kilo: 61. 
t mail (lc:tanbul). Şeref ( \nka. 

ra) ara mdaki bu maçı da lsmail 
kazandl. 

&~inci maç: Kilo: 66. Hakem 
Kemal Bekof. 

Fuat (Ankara) Ccydet cı~tan. 
hul). Ru maç çok heyecanlı oldu. 
lki Q<>k•;ör de birbirini yenemedi. 
• eticede mu'\abaka beraberlikle 

Balkan vaziyetine 
dair Teymısin 

makalesi 
(Baş Jarrıfı 1 i11cidr:} 

2 - Bahl~ me,•zuu olan Balkan 
memleketlerin~. bllha.~a Türkiye 
'l'C Yıınanlıtıına kı:ı.rşı bir tehdit ve 
korkutma h\'reketldir. 
Çarpışmuız avantajlar elde et· 

rnek ıçin bir tehdit ve korkutma ha· 
r . etınln bahis mtwzııu ol:ıbilcceğl 

ı •. n,, aoağıdakl sebepler mevcut. 
tur: 

Balkan taarnızunun nihai hcdrll 
ııU\•ry§ oldutıına göre, şu cihet lmy· 
dedilebillr ki bu hede! uzal.tır \•e bu 
hede!e varmak için d:ıha evvel, Av· 
rupa Türklyesl, Boğazlar, Anadolu, 
Suriye ve nihayet ı-·ill!tlndeki lngl. 
Hr. kuvvetleri gıbi muazzam mania· 
}arla ka~ııa~mak lılzımdır. 

Dilter taraftan. zaman, mihver 
devı,.,ueri için 8tkt§tklır. Kı!J yakln:r 
tıkça, haı•l\lar gitUkçe daha ziyade 
fenalaşmaktadır. Umumiyetle pek 
pre.Uk olmıyan mUnakaıAL me!lele. 
ııl. ıuıı.:ut lhtimallerile daha zıyade 
~Oçleşmektedir. Vaziyetin lnkişafla· 

bitti. Bir kı ım bombalar da a::.keri li-
G ıncı m:ıç: Kilo 7:!. 1 Iakem: man:ı is:ıbct etıni~tir. 

ı~ f Sel"k Tobruk limanına tekrar taarruz · .... re .,. ı ·. 
Bu nn~abaka \nkarad::ı:ı Kfıınil edilmi-=.tır. Hu limanda hasara uğ. 

Ye 1 tanbuldan .:\hızaffcr ara ... ında rnyan ~gemiler olmuş ise de, umu
yapıldı. Fakat Ankaralı boksör mi hasaratın dereccsı le bit edıle. 
maça de,am etmediğinden I\lıızar- ıncıni-..tir. 
fer galip il:ın edildi. Eritredc 1 ııgiliz tayyareleri ı\s-

7 inci maç. iKlo: 72. l lakem: sab üzerine de hücumlar yapmı':z. 
E~rc[ Şefik. !ardır. Bü} ük mendireğin ucunda 

1 tanbuldan Ha an. Ankaradan yangın çıkmış \C limanda bulu
Ilakkı, .\nkaralı boksör rakibin. nan binabr ha ara u!';ratılmı~tır. 
den G kilo fazla olm::ı"ına r~ığmcn A .;ah _ De' ie yolu üzerinde bir 
I Ja.::an maçı kabul etti. olornooil ııakli,·e koluna mitr:ıl-

::\lü abaka nctice:.inde .\nkara. yözle hücum edilmiş \'e zayiat ,·er. 
lı hoksör galip geldi. dirilıni~tir. 

8 inci maç: 1 En<'li.i glin Cenubi Afrika ha\'a 
lki lc:tanbullu ağ-ır siklet ara~m- kuvYetleri de mutad olan ke~~f -~

da yapılan bu maça Galata genç. çuşlarını tekrar t·tmi~lerdir. Butun 
!erden llyac; \ c ı\lcmdıır por<lan 1 ngiliz tayyareleri ü..;ferine 3\"det 
:'\uri iştir;k etti. etmiştir. 

lkinci Ra\·ndun .:onunda ~uri ALMA:\' SA0.AYt ::'o.UNTAKA. 
ringi terkctti. Bu suretle raki'>; 11. LARI YENİDI~ 
ya galip ayıldı. BOMBALANDI 

FE0.ER (B> - Bı\KIRKOY 
l\l.\ÇI 

Bugün Fenerbahçe (B) ile Bll. 
kırköy t stiklal ldman yurdu arn. 
sında hu;;u i bir mü,;abaka yapı. 
lacaktır • 

Roman yadaki 
ıngilizler 

T.oııdra, 12 ( A.A.) - Hava 
ne1.arctinin tebliği: 
Cumayı cumartesiye bağla -

yı:Q gece. fena hava şcr:ıtitL 

h:tmb rdrman tayyare erimizin 
faaliyetini a.1.altmalarrnı mucip 
olmuştur. 

Bununla beraber, Almanyada 
\'e düsman işgali altındaki a _ 
razidc geni~ askeri hedeflere 

Bııdapcşic, 12 ( A.A.) - }\la 
car ajansı Romanynda bulunan 
Macar gazete ve mecmuaları. 
nın yasak edildiğini bildirmek· 
tcdir. 

hücumlar yapılmıştır. Hedcfl~r 
arasınd:l., petrol tesisatı, fa'bri· 
kalar \'C melde, Hamburgda, 
Bremerha\'cndc, Vescnnunde'de 
ve \'ilhelmshavende, doklarda 
bulunmuştur. Bir çok düşman 
hava. meydanları da bombardı -
man edilmiştir. 
Roterdamdan Chcrboıırga kadar 
()İmal denizi ve Manş limanla -
rına karşı taarnızumuz devam 
etmiştir, 

Tayyarelcrimizin hepsi, iisle. 
rine dönmüştür. 

ntR ·~·GiLiZ MA \"İN <a;~ıısı 
BATTI 

J.on(fra , ıı ( ·A·) - mlmllik 
dairl'Sİ. .Mayn tarama jşJerinde kul
lanılan Sca King gemisinin bir düe. 
mnn ma~'lline çarparak balmış ol. 
duğu bildirilmektedir· Knybolanla.. 
rın yakın ailekrf haberdar edil. 
mİ!ıtİr· 

( n11.~ larııf 1 1 iııciıfo) 
tik heyetin harckrti mC\"ZUU bahis 
değilllir. 

ısoıı.t1. :;;1<:FiHI il \HJ.; Kl':TY, 

11.\Zlltl.,\ :-."il Ort 

.MtCHT.l.E 1'10RGA?li'ın parlaklığ'1, 
rtımmr, RfCH.\RD wn.:wın 8Cvlmlillfl, 
CHARLF.S \'AXF.L' ln klbllrhğı, 

Bükrc,, J2 (,\.,\.) - D.N.B. A· 
j::ınsı bildiriyor: 

Siyasi mabtillcrden nlın:m ma!Q. 
mata güre, Bllkrcşteki 1ııglllz elçi:;! 
• ·ır Reglnald Hoare, işleri bir mu· 
lahııtgUzarıı. lnrnlmrak harekele ha· 
zırlnnmaktadır. 

Sefııretin diğer erkll.nı llc bir lu. 
sıın gozetccilcr ,.c 1ngillz tebaası da 
memlelcetl tcrkctmek Uzercdlrler. 

Sefirin General Antoneslcu ile 
yaptığı son görUşmc hiç bir netice 
\'ermemiş Ur. 

D.N.B. Ajansınn göre. Sefir Ge· 
ncral Antoneskunun bir sualine C('. 

vaben •'Sizin yerinizde olsaydım ben 
de ayni slyast'tl takip C'd<'rdlm,. de· 
mlştlr. 

Hind Müslümanlarının 
bir kararı 

• F.n mür1111lr , .e hlıt11ı BlR DRA)lJ'!\"1~· hUrllkliiiff.-

Şimal kanunu 
BUylllt Fransır. filminin !evlcalf.deJlt,,lnde ba§lıca 0.mlllerdir. Uç crkrğln 
n~kı ıığnına hayatını !eda eden bir kadın ..• .Ağlatırcaınna hlsııl ve ~Uesslr 

ıınhncl<'rle dolıı bir §aheııer". 

Bugün Sümer Sinemasında 
llıh'etl'n: SO:S- \'.AKIN Ş \UK ,·e Harp Handl11lcrL 

Bugiln ııaat l1 de tcnzillth mgtine 

ır'~~fll~'IH# S4-nrnfn rn bil.rll!• Fran91ır. filmi -11111::\\ r ·· .,, . ıı~ııldıııllli! •• llll'ı:• • 
HAKiKATI 

rı karşısında. TUrklycnln ve Yuna· B<ıınhny, J2 (,\.,\.) - Hint nir.: 
nistanm hattı haı eke ti, s:ıl•ln ve liği ~Hislümnn cPmiycti reisi .J inna:1 
azimkar olarak kalıyor. Esasen t.arnfmdnn neşredilen bir be; an na. 
'l'Urklyenln \'P. Yunanistanın vazlye. ml'.'de Hindistanın bütün Müslü
tlnin, meselA Romanyanm ,·azlye· manları 1 1kincitesrinde '•Müslü. 
tinden tamamlyıe başka olduğu bir man mcmlel:cllerin hakimiyet ve 
cos;'l"nfi hakikattir. Romanya nşağt 1 istiklallerine yapılacak her türlü 
yukarı çenbcr içinde bulunurlcen, taarruza karşı Hint Müııliimanları. 
•rurkiyenln ve Yıınanilıtanın gı>nlş l nın. diğer Müsliiman memleketlere 
deniz hudutları vardır ve deniz. denn sempati hislerine tf'rciiman 
mihver devletlerinin müttefiki de~il • olmak lizer-e" tezahürat tertip edil. 
fakat cllişmanıdır. ÇünkU Akdeniz· mcsi hildirilmektedir. 
de lnı;-tliz kontrolU hüküm sUrrucl>- BcyannnmC'de .Mtislümnn memlc-

ARAYAN ADAM 
Derin bir nşk ... Gizil bir ıı:tıra.b ... ~nııu:r. bir hicran kayn&ğı olan 

ııüJM'r nım 

Raimu-JacQueline Delubak-Yvette Lebon'nun 
\"n5a ttığl hakiki bir hıı.\'at romıırı- Bütlln rönüllerl titrett-n c; ıl;ın 

bir ihtiras ka~ırgası ..• 

Ldle Sinemasında ----- ..... 

teıJlr. ketl<'re bir taarnız \"Ukuu halindo 
so,·yetıer Birliğinin hatlt hlU'cketl Mitslüman Hindistnnın bu mC"mle. 

çok sarih değilse de, Bo:azların ketlerin ynnıba~ında yer nlmayn \'C 
mihver d~vıetlcrl tarafından kon· j bunlara miimklin olan biilUn yar. 
trol edilmesini mUsalt bir tarzda dınıı yapmnyn mecbur kalacağı ll:i.. 
lcıı,rşılamıyacıı{!ı ve Tilrldyenln. icn· \'e edilmC"ktedir· 
b•derse yııpacağl mukan•mfttte Sov. ===========:::::======= 
yeller tarııfından mllşktllAta rnaruz 
kalmıyaca~ kolayca tııhmin oluna· 
bilir. 

1 

Htr ne ıııırelle olursa olsun Al · 
manya bir tehdit ve korkutma ha. 
reketinde bulunsun veyahut Balkan· 
Iardıı. haldld bir taarnıza ı:cçmck 
niyetini tagısın, Türkiye ve Yuna· 
nlııtıın, bunıt nn.<ııl karşı koyıı.cnkla. 

rını bllmektcdlrlcr. Birinci şıktıı.. o· 
yuna dUşmlyecekler. ikinci ı,ıktn ı~e. 
kendilerini mlldaCııa edeceklerdir. 

M\lhatamatm bidayetinde Almıın· 

lıarut fıçısmı aleşlcmcklc itham c . 
dlyorlı:ı.rdt . Şimdi, mihver de\0lctlerl· 
nln, Mlen o zaman tııglltercyi tnh· · 
tle l'ttiklerl ~eyi ynptıklannı söyle. 
menin tam zamanıdır. 1 

Bunıın sebebi ele. ln~lltcre Uzcrl· ı 
ne yapılan hücumların muvaffak!· 
yetslzllğe uğramış hulunm1111ıdır. 

SUveyş J.:annlmt istihdaf eclcn 1 
p!An, CebclUttarık dhctınden bir nn. 1 
zlrlnl lhth-a etmezse tam olamaz. 
Fakat 1ng-lltrre, dil<katinl her iki 
cihete de lt'\"Clh etnuş blJlunmakta· 
dır 

DIKKA T: IAındradan tayJnre ile ı-r.ten f!n 11-0n HARP h:wadı .. ıerl 

TPRKÇF. r .. UC.\!\lt'N l' .nmS.\U).\ 

• Bıııtiin aaat 11 d" t"nıllAtlı matine H 

1111-~ Emqı§lır. bir harlkı. filmi olıın •11111111111, 

KARA Güneş 
J'rıtmıııc.a ııii7.lli 'llhe9<'rl ıuriilml!'ml' bir mo,·affakl3 ('tle 

SARAY Sinemasında 
SPERCER T ARCY - Rt CHARD GREENE 

Son ı:iin"rdıon lııtlfl\M ediniz. \ 'e &'klip gorUnll:t. 
Buı;iln aa&t 1(1,4~ t" tenzılAtıı matine. 
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Gece • • erv s 
<~ tara.rı ~ lnctdo) 

ğnn bir balık gibi duruyordu; ve gözlerlmdekt denizden b:ı.§ka 
bu çıplak derl~.i gören hiç bir uey yoktu. 

Söyliyecoğlm §U ki Pati Mondi~ııl. o akşam en fena babe. 
rlni \·erdl-

Sovyet ordulan Polonya hududunda harettcte geçmişlerdi· 
Vıı.nda, bunu nasıl feltti? Adeta bu haber, yalnız Vanda için 

cçurulmuş, ve h:ı.in blr kueun kanatıanndıı bize geldiği zaman, 
k.ıpalı pencerelerden Jçeıi girecek hiç bir yer bulamnclığ'r lc;lo, 

r; gasınd:ı. getirdiği bu mUlhi~ §C}i, bir ikl \'Unışln radyo nntc.. 
n;nc btrakmış; oradan bu hain s~ kelim.eye inkılap etmişti· Ya.. 
but Vandanm kulııldıınna dli§Uyordu: 

- - Yallln! diye birdenbire kalktı; yatanı ... 
Ye aynı dakika, omuzlamıa vunılmu, gibi oturduğu yero 

çbktü: 
- fü:r ~ey, dedi; her ~ey bitti artık? 
- Ynnda, dedim; Vanda, bir çocuk gibi dU~Unmc ... Bir gün 

gdocek ki Polonya tekrar dirilecek! 

Te.krnr! 

Doğruklu; ve bunu gerinerek garip bir §ek.ilde söyledi: 
- Toknır dirllecek ..• 
Sonra o kadar fazla gil.ldü fi korktum: onu tokatladım; ve 

omuzlanna dlşlerlmJ geçirdim: 

- Yanda. dedim; Vandn! 
?niceli ve hiç sesini çıkarmadı· 
O gündcnberi beraberiz! Eğer Po!onra 'kurlulursa onu tek

rar V~vuya götUrmek istiyorum! 

Bir katil dava
sında karar 
!kinci ağır ceza mahkemesi dün 

bir katil Mdisesi hakkındaki ka
rarını bildirmi~tir. 

Katil Mustafa adında bir genç 
!\Iustafa. bir müddet ewel ar 

kadaşı Süleyman ile birlikte ötede 
beride bir haylı içmiş, sonra Sliley 
man bir müddettenberi arası açık 
bulunan metresi Hayri) enin evine 
gitmelerini teklif etmiştir. 

lki sarhoş Hayriyenin Küçük· 
pazardaki e\"İne gitmişler, fakat 
kadın kapıyı açıp kendilerini içen 
almamıştır. Bunun üzerine iki ka· 
fadar kaprya abanmışlar, fakat eV" 
deki erkekler sokağa çıkarak yap· 
tıklarımn münasebetsiz olduğunu, 
hemen, çekip gitmelerini söylemi~· 
lerdir. 

Böylece evde bulunan Yaşar ile 
Mustafa ve Süleyman arasında 

ş:ddetli.bir kavga baŞlamrş, Ya§<U' 
sopa ile Mustafanın kafasına vur 
mu~. Mustafa da bıçağını çekerek 
Yaşan ağır surette l'aralamıştır. 

Mustafa yakalanmış. Yaşar d~ 
hastaneye yatmlmı§tır. 

Bu suretle bir cerh mahiyetinde 
olan hadise, Yaşarın hastaneden 
çıktıktan bir müddet sonra ölmesi 
il.zerine cinayet §eklini alnus ve 
Mustafa ikinci ağırceza mahkeme
sine verilmi~ir. 

Mahkeme dün Mustafalı 12 se· 
ne 1 gün hapis rezasma ınahkfun 
etmi~tir. 

---<O--

l\EN ı\1\- JrULüSI 

içtimai nesırcı
lerimız 
(Baı tarafı 3 üncüde) 

man dile takılır. Bu ne;ir, bütün 
s:ıntimantalizrnindcn soyulmu~tur. I 
Ve bu nesrin cümle konstrüksiyo. 
nu r<'.r yer sarsılır. Fakat içtimai ' 
nesrimizin en çizilmiş ve katagorik 
bir mahiyet almış ol.ı.n · örneğini 
onda bulmaktayız. Bu nesri gözle. 
rimiz her glin gazete ve mecmua 
sütunlarında hararetle arar durur. 

Baltacıoğlu, bir içtimai m~irci
dir. Yasını,verim çağını, felsefesi. 
ni bilmem, fakat yeni edebiy;ıt de. 
)ince ve burada da içtimai yazan. 
lar bahis mevzuu olunca onu unut. 
mak mümkün değil. Nesirinde iki 
hususiyet var. Birincisi. bu nesirin, 
tamamlanmış bir ilim çeşitini te. 
barüz ettirmesidir. Bu sebeple o, 
daima tok, kati, inandırıcı ve i
nan.mı konu§ur. Şuurunun alt ya.. 
pısmda bu taraf hep hakim olmak 
ister. Fakat Baltacıoğlunun nesir 
dilinde bir cephesi daha var. Bu 
da §ahsiyetindeki bir başka tara~ 
fımn aksidir. Onda hissi hayatı
nın akışını da hesaplamak lazım. 
dır Bu akış süratlidir, hamlelidir, 
hırslıdır. Cemi)•etten gelme darbe
lerle mücadeleci bir mahiyet ta~ır. 
Bu insanın bütün edebi katagori
ye dahil nesirlerinde bu tezatla:
dalgalarur. Sakin \'e durgun ke!i 
meleri asi bir ifade takip ede. 
Kuvvetli bir sentaks, katiyet tel. 
kin ederken bütün bir kompozis
yon ruhu, heyecan ve hamle tesi
rinde bulunur. 

,~-···········································~, 

BÜYÜK MÜSABAKA , 

' 

ABER'. ev'9 nası 
v nerede yapılmalı? 

Dlkkat? 

IL\.BER Git.zeteslnln bq t.a.nıtmda bulııclto:m. kuponlan t.opla· 
maya başlaymn:. Bıınlar alzin Dabcrln daimi olm)"UCU5U olduğunuzu 
lsbııt edeoclı.-Ur. Tertip ettltlmlz mlisabakaları dofru bAllctml' bulun. 
ı;an~ dahi kuponları tam otıırak ibraz edcnıedlğtnlı: tııkdirdo hlçblr 
D<'Y talebine haldtnuz yokıtır. Kuponlar ııııra numaralı otm:ım ınecl>url· 
dJr. (ttçn~ ııüaha.larm ldıırebanf.lden me\-eudu bulunduğu t:ı.l•tllrde 

temini ancak cıu.ete nyabnın Uç rnlslUe knbUdlr. 

MIJSABAKALAR NASIL OLACAK ? 
Ev! kazanacak okuyucuyu seçecek mUsabakalo.ra. başlamazdan önce 

yapılacak ve ba%ırlanacak birkaç noktada okuyucuların yardımmo. 

lhtıyıı.cı var, • 

Müsabakaya bat lamazdan önce 
IL\BER, yaptırmaya karar verdlğl ovln, okuyuculıınnın arzul:ırmm 

muhassala.sı olmasını !atıyor. Bu itibarla: 
E\'YELA: Daim! okuyucubnJilJ%lll evlıı nıı.sıl ve nerede yapılması Ilzmı. 

geldJğl hakkmda flklrlerinl ve verilecek malQmata göre onlar. 
dan kaMtula.k krokiler isteyecek n terUoot hakkında blriblr. 
ıcrine yakın krokiler esası alınarak veya fikirleri gözönUndo 
bulundurularak plllnlar neşrine ba§lan.ac:ık ve en çok rey toplı. 
yan plAnm. ln~ruıma ı;eçllmek llzcrc taallyeto girişilecektir. 

l!Mn nerede lll§a edileceğinde do yine okuyuculıttlmtZlll ınU§. 
tcrelc fikirleri dikkate almacaktır. 

SA.~l\"E.'i: BUtün bunln.r devam ederken, 10 Dlrlncl te§rln 1940. 10 lldneı_ 
te~rtn 1941 nrnsmda okuyucularımız arumdn.n, evi ve dlğcr 
bedtyelerinılzl kazanacak okuyucularımızı seçmek tızere llab<'r. 
bhibirindeıı ~ip Uç mlla:ı.baka tertip edecektir. Bu mUsabaka. 
l:ırdıın blrinclsino 1şUrnk eden okuyucutanmız hlU varal<cılarmı 
kapalı ve kendiler! tarafından mUhUrlenml§ birer zart içinde 
idarchancmU:e teallm edecekler ,.e mukabİllndc birer numara 
alacaklardır. Bir ol<Uyucu Uk müsabakaya hangi numara ile 

ltUrak ebnl§SC lkinciaiııe ve OçtıncllsUno <!o 'aynı numara Uc 
1.§Urak edecektir ve ınra. numaraslyle isimleri ve adresleri yazılı 
b1r dofter tutulac:ıktır. 

Her ınüsabakanm nlhayeUnde, okuyucularm bize tevdi edecek. 
Jerl kapalı vo mühUrlll r.arfiar Altmcı Noter Gallp Bingöl'e 
tel!llm edllecckUr. Bu suretle her okuyucunun aynı numarayı 

ta§JYM Uç zarfı bulunacalttır. A.nc.ak Uo mliSab:ı.k3 nihayete 
erdltl eınd.tı - ki, bu zaman içinde ev de ynpılm!§ ve bltml§ 
olacak - Altmcı Noterin kont1"91U a11oıda Oi;dac:ık, her mu_ 
s:ıbıkm Uç mUaabakayı da doğru halledip etmedllderl ara~tırı. 
ls.caktır. Elin kur'asına dahil olabilmek ıcın mtbabıldarın tıc 

mllsnbakn.mu.ı doğru balletmı, bulunmalan p.rtiır. Şnyet UçU. 
nll tı.-.Uoden hiç kloıso f:tkm:ımı:ı~ - ld mllsabakalanımz ko. 
lo.y olacıığ"I için bu lnıkO-nsızdrr - lrur'a lklslnl h:ıllodcnlcr 

llrMmda çeklleoeldtr. 
Şayet halleden yalnız bir kişi ise ev doğrudan do~ya. malQm 
prtlarln. ona bırakılacak, birden f'a.zlııyn:ı, d!ln tznh edildiği 

cıı Ude hıı.reltet olunacaktır. 

HABER KUPONLAllNI TO l {:,.L :A il 
İHMAL ET EYİNaZ 

.M!Uabıklarm ber mllsabaka biU~lndo z.arflannı getirdikler! 
eırad:l ilAn edilecek tarihler arasındaki kupoıılarmı da blrllltte 
göndermeleri mecburiyetinde bulunduklarmı dtl§Uncrek flmcll. 
den ona göro hareket etınelerlnt, go.zetelerln1 muntazaman al. 
malarmı tekrar hatrrl4tmnyı faydalı buluyoruz. 

Şimdi Haber okayacuıarındaa bir saaı : 
EV NEREDE YAPILMALI VE NASIL 

YAPlLMALIDIR ? 
12 dilenci 
yakalandı 

Şehirdeki dilencilerle mücadele 
devam ediyor. Dün de muhtelif 
semtlerde dilenen on iki dilenci ya· 
kalanmıstn. 

Bunlardan Aziz; oğlu Omerin ü· 
zerinde 340 kuruş 30 para, Melı
met oğlu Hasarun 425 kuruş, Ib· 
rahim kııı Meryemin 92 kuruş 20 
para, H~n oğlu Hasanm 493 
kuruş. lbış k:1 Tcvhidenin 13 ku· 
ruş, Kirkor o~lu Atmacanın 152 
k"UruS Hasanm 763 kuruş, tsmailin 
üzerinde de 540 kurus ~lunmus· 
tur. 

EV HAKKINDA MALUMAT: 
1 - lki oda: Yatak ve oturma. 
2 - Hol: Aym zamanda yemek ooası. 
3 - Küçük bir antre. 
4 - Banyo • Abdesthare bir aracja. 
5 - Mutfak. 
6 - Bodrum katta sığınak halinde kiler. 
1 - Kömilrlük ve oounluk. 
8 - Bahçe ... 

LCTFEN CEVAPLABINIZI GÖN E İNİZ 

Vedad Nedim Tör kimdir? Ede. 
biyata nereden, hangi kaprdan gir. 
mişt:ir? Her §eye rağmen bu soru
ların cevaplarını bilmi~ olmak is
terdim. Bence o, ekonominin dün. 
yamızı ku~ttığı bir devirde ken. 1 

disini zahirde tahrik eden ekono
mi dalga.kırına tabiatteki linzmle 
karşı koymak ister. Iktısat ve li
rizm, hayal ve hakikat çarpışması 
bu insanı sosyal kılmıştır. Işte o 
bu iki ııd istikametin nesircisidir. Bu hasustaki cevaplarmızı 2:J Blrlncttearin 1940 t&rlhlne kadar: 

Dilenciler sabahleyin Yanlannda 
beş para olmadığı halde işe çıktık· 
lanrıı ve bu paralan yakalandıkla· 
n zamana kadar kazandıklarını 
söylemişler. hepsi de dliyeye teslim 
oiunmu)lardır. 

ütüyü arkadaşlarına 
fırlattı 

Eminönlinde Çiçek pazarında 
Şirinhan 8 numarada. gömlek. 
çilik yapan Yuda ile Nesim a · 
dındn iki Musevi. l<omşuları O. 
hanne3 ile bir meseleden dolayı 
kavga etmişler VFJ Ohanncs c· 
lindeki UtUyU iki Murevinin ü. 
zerine fırin.lmış ır. 

K:rgın Utü Nesimin kolunu 
yakmı~. Yuda.yı da c.ımuzunda.n 
varıtla.m~tır. 
- Oha.nnes :raknlnnn111ı. yaralı • 
Jar troa\·i a.ltmn al11UNştır. 

- -<-----
Köy enstitüler~ne 

talebe seç:liyor 
İsttıı:ıbulun rr.Ulhnkat imza.la· 

ı ında.n köy enstitülerine talebe 
!iC1;ilmcsi için manrü \'ekaleti 

Piyeslerinde, hatıratında, \'C bil. Ankara cadıleslnc!o \'akıt yurdund:ı n.a.tıer ,ıızetelll bt1yük D1U!18b3ka 
hassayeni neşrettiği ''Dinimiz., ad. memurluğu. 
lı ki.~ fakat iddialı eserinde ne Adresine C'llııdcrmenlzl veya goUrmenlJ:l rica ederiz:. 
zaman Vedad Nedimi düfünscm 2 Cevap için hiç bir formaliteye ve kupona U1t1yaç yoktur. 
dinamik bir nesir diline şahit olu- 11

•• • • • •••••9'JV<V•••••w• ••~++'+"•+'+• •• e •• <"V'rovvvv• 
rum. Bu nesirin lisanı birden ko
nuşucu, bir anda royleyip susucu. 
dur. Hattfı baş taraflarda biraz 
sıkıcıdır. Fakat ilk sıkıntılara' kat. 
)anılarak okunulmu~ nice eserler 
var ki sonunda insana pi~manlık 
his-i duvurur. Bilhassa bu son e
seri, içtimai ncsircilerimiz arasmda 
ona e.iemmiyetli bir yer ayırtmaya 
kMidir. l'vfü~terek ayrplanmız ve 
zaaflarımız bu kitapta çalkanıp 
durur. Fikirlerimizi değil. hisleri
mizi de eser avlamaktadır. 

. E<!ebiyat yolunun itcrisinde iç. 
tımaı kalabilmek son devirlerin 
yeni, kıymetli bir çeşni sahac;ıdır. 
Bu sahada bizim kıymetlerimiz 
tek _"Şiir ."~ makale sahiplerinin bi~ 
ıe .gırebıldık~eri erlebiyat tarihi ki· 
taplann~ ~lınm:ımışlarsa. yollan
nrn hcı:u~ ıdrfık edilmediğini dü. 
şiinmelıdı:-ler. Yeni edçlıiyat yep. 
yeni cer~yanlar ve ~ahıslarla i!er
leme.ktcdır. 

RVşro ŞARDAC 

tarn!:ındrın verilen emrin tatbi. 
k!nc başlanmıştır. 
Reçiırt ayın sonuna kadar ik -

mal e-dilcce'{tir. Almacak tale. 
be mikta.rı 5fl den fazlıı.dır. 

Yaşları bir yaş büyük ı 
ve küçük olanlar 

Ortaokul ~ liselere yeni talc· 
be kaydına son verilmiş bulunmak 
tadır. Fakat muhtelif vilayetlerden 
nakil ve sıhhi z ~erct suretile okul 
idnrelerine, maarif müdürlüğüne 
müracaatlar yapılmaktadır. Bu 
müracaatlar vekfiletle muhabere e· 
dildikten ve mazeretleri makul gö· 
rülduğü takdirde kc:ı.bul edilecekler 
dir. 
Diğer taraftan maarif vekilliği· 

nin verdiği bjr emir üzerine tali· 
matnamenin tesbit ettiği yaşta bu· 
lunan talebeler okula kabul edil· 
dikten sonra rer kalırsa. bir yac:: 
büyük bir yaş küçük olan di~e; 
şartları haiz talebeler de lise ve 
ortaokullara l:ayıt ve kabul edile· 
cektir. 

Karar tat'"·· ... baş!anmıştır. 

Zayi 
Ortaltöy lnönU Şehir yatı nıclcte· 

b:nden 029 seneslnde aldığım §:ılıadet· 
nameml zayi etUm. Yen!alnl çıkanı.. 
caCJmdan eskisinin hUltmU yolctur. 

l~ulıı: Scyld AH mahallC11lnc1en 
Ali otla hm:ıtt. <=:l79)' 

Yakıt neşriyatmdan : 

Seçme 
Hikayeler 

Dördüncü Kitab 

Ha lra defteri, 
adiyle neşredildi 

Bu Kitabda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu'· 
nun blldtyrterl v:ı,Wr. 

128 sa} talık bu kitabın kıy. 
meti 10 kuruştur. 

---
~ahib1 . ASIM US 

Umum neşriyatı idart eden: 
Basııdı'!ı ,·rr · VAK iT Matbaan 

Rtfik Alzmct Sr.vcnt!i} 

Türkiye Cumhuriyeti 
z· a 

Kurulus Tarihi: 1888 
:Sermavesi: 100.n,,o.ooo Tiirk Lirası 

Su be ve A 1ans nr.ledi ~ 265 
Zirai ,ve ticari her nc\•İ banka muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

tıraaı Baııkasmda kUm'-1rab t'c t!ıbars12 tasarrut ccsaplaruıaa en u 
60 Uraal bulu.canlara aencdo ' defa çekilecek kur'a Uo a~ağıdakJ · 

plA.na göre ikramiye dağıtııacaktır. , 
ı Ade& LOOO Llr:ıWr c.noo Ura 
• • 600 • 2.000 • 
, • ıso • ı.ooo • 

CO t • JOO • 4.0UO • 
ıoo • 60 • a.ooo • 
120 • 40 • C.800 • 
ısı> • ıo • s.200 • 

DiKKAT: HeS3plarmdakl panı.Jar bir .ene t~Dde 5'1 Uradall q&ğı 
dllşmtyenlero ikramiye çıktığı takdlrde o/o 20 fuzlaıılylo verilecektir 
ı<:ur'alar ICllcde f defa: 1 EylQI, 1 Blrlndkruıun, 1 ?.!art ve 1 Hıu:lro:ı 
t&rUılcrUıdo çekilecektir. 

tanbul Be 
1 

ly 

DUy1lkdere meyva ıslah istasyonunun tcvsll için lsUmlAko t.tıbl ~utulan 

ve dosyaya bağlı 1st1ml1k hartwmdıı ı \'O 2 numaraların gösterilen Sofyalı 
Ali Bey ''C .Mahmut Muhtar Pll§a verescıılnln Bilezlkçl çiftliğine alt iki pıırtıı. 
araziden ı numaralı Sofyalı AUbey vereaeslne alt kısmm heyeti mocmuasmo. 
f:>07 lira 80 kuruş, 2 numaralı Mahmut Muhtar I"aşıı verescsine alt arazinin 
keza hcyeU mecmua.smo. 705 lira 80 kuruş olarak takdir olunan 1.stimlik 
bedelleri kesbi kaUyet ettiğinden mnl ııahlplerlnJn lsUmlA.lt bedelini ıı.lmak 
ve muamel~i kanun!yeyl tamamlamak llz.Jlre dairemize mUracııaUan, 1295 
tarihli kararnamenin 13 Uncü maddesine mllstcnıdcn ntuı olunur. (0512) .. 
V A K I T matbaası 

Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, me~mua, ga.zete basar. 
Tabiler naı.mma dizi!i i~leri alır. 

~ 

lstaııbul Valiliği ve Belediye Reisliğinden ı 
mmscs!z çocultları kurtarma. yurdu itUhaz edilmek Uzere 1205 tarihi! 

lcararnameye te,·.tkan i.stimWclnc kuar verilen D:ılurk6y kazamnm Yeşil· 
köy nahJyesl Y.öy1ç1 m:ıhalles1nln Dibek 6okağındıı. 4 numarada bulunan eakl 
Fraıuıu: ~akrk6r okulu blnaST.ıuı. bahçe ve mUştemllll.Ule birlikte komlsyonc.\ 
takdir olunan 7500 11ranı.'l nrttınlması hıı.kkmd:ı mal sahiplerinin verdiği 1tl· 
raz tetkik edllml§ ve bedelin 10 bJn llrayo. arttınlmaınn:ı karar verilmlgUr. 

Bunda.o dolayı mal sahlplerinln olbnpta BUy1lk Millet Meclls.nce 1tUha.z 
edilen karar mucibince ta.vız bcdellle ver; "llerinl ödeyerek ta.krlr vermeleri, 
nluıt tnkdlrde ka.ro.rnamc:nın !13 tarihli fıkra! mahır.uıası hUkUm.lerlne tevtı. 
kan cebri tescil yaptınlacağı 13 Uncu m:ıddeyo tevfikan illn olunur. (051{)) 

inhisarlar Umum Müdüı·lüğünden: 
lnhtz:ırlardakl memur lmtihıımn:ı girmek !~in numaralı ltart alanlardan 

ı - ı::;o numarnyıı. kadar 14/10/ 040 Pazartesi günü ve lCiO den ~-ukıırumdıı 
15/10/040 Salı gtlnü :ıaat 13 te Sirkecide Mtm:ır Ved:ıt c:ıddcslnde lnhlsarlar 
tc!U§ binasında lıazır bulunmalan. (07153) 

Kirah ve .oda ar 
Ankara Caddcsini_n en ~utcber yerinde fcvkaHldc nazaretli. 

~ıvadar ve aydınlık bır kat k1ralıktır. Ayni binada aynca kira!ık 
odalar da \'ardır. 

Yakıt Gazctcsi idarehanesine müracaat. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 
kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik edebilirsiniz. 

1 

1 


