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VAKiT KIT AB KUPONU 
1 den 21 • kadar kupon topll.1Jp lclarlmla 
ptlnD ~ Rea1m1l Safta 
.lılecmuumm 26 no.balılE bir ko1JIUl10. 
ll1lll1I ftftCllts. 2G kupoala bb'Ukt• 2t 
kurut da ldemnul J&mndır. Tapa okaJU. 

csalu'Dfm qnca 11 k1ın1f Me,eceklerdlr. 
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HERYERDE 3 KURUŞ 
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AnkarG~ U (A.A.) - Bugün 1&&t 2,45 de' 
Murlf Vekili Hasan Ali Yücel Yoeat ııse·\ 
abıln Ankara sergi evindeki reısfm sergisini 
pzaıiş. takdirlerini bildirmil}tir. 

-f:ı TILı 11 • SAYI: 8118 

6 
SA ·YFA 

!DARE EV1: Ankara cad. tSTANBUL •Teltraf: VAKJT• Poata kutusu: 441• Telefon: 2141S (Yazı). 24370 ıtdare) 

Eczacılar .cemiyetı dun bır toplantı yaptı 
-=- - - - -a:wı ,.1- - --

Romanyadan 
ayrılan ıngihzler Lüzumlu iliçlar Ame- Bu .. balı tehrimize 

seliyorlar 

rikadan getirtilecek B••r•r•rümda 
ıı aıma llrlrm 

ı••••luali 
ihtimaller ve Doktorların ·reçetelere Bükref• 14 ( A.A.) - lngiıiz 

atal""'iliterlle deniz atqeeı ve 
memurlan bugün Bil}cretten ay 
nımqlardır. tahminler Avrupa müstahzaratı 

arasındaiıeklerken I . . 
tnıiliz orta elçisi Sir Reri

nald Hoare, timdilik Bl1krette 
tala.caktır. Öyle ıannediliyor kl 
Romanyada Ingiliz tebeası o· 
1ari.k elı;;.fliğin 20 memurundan 
başka kimse kalmıyacaktır. 

Ytuan:ASıMus yazmama arı ıstenıyor 
~ k...n koatrolil aJ. 

ta9da •lenlufOUI 1tlr )'Ol tclik· 
ki eUlll 'l'ua nelarllldea llacarls· 
tul ....U Bemaa;rayı askeri lt
ı;al altma almıt olmuı maa17ea 
Wr pl6am tatbiki llalmnmdaa ilk 
hanket olclaia tüplıesizdlr· Bu iti. 
...... derhal batıra gelen teY Ta
na - Kandenb 1oıu ile BoğuJa. 
ra ve ora4a Sven kanalına kadar 
-- ... ıa.rraz ıtkrtcJlr. Beynel· 
mllel matlJıbtta en çok rc'-aç ba· 
lu Bdlmal budur· Tabii olarü 
a.11 b;ralı ve lstlkWI ı.Jals IDe\"" 

- o1d:aia lcba ba Uatlmall firk 
..Uethla •ntbu1en blnıll mk 
t ' ı mllll ı.uaret ve lb~ ,at 
h" ,, ................ 
.. bdar ft\·M 41n Jlao lla sa. 

...... ~ &iM Md IMıdef •en .. ..,.., Alıdealrdeld ıqı; 

................. le oldata· 
•"IAJa .......... ı~ 
~ ..... ~bilhmd•· 
.... pSre .._yum işgalini 
... lld ltal4e 1tlr sdlr hareketi 

..... 
Jame&led Almaa _....... • 
füttJe edllmek \'8 Allllu 1-fb
madu• Ba,ıel'la ldareslae veıll
mek için be".d17ona Breaaer mal&· 
.... .unu kumalldanı hazır 
....._..P llaldo Afrlbdakl 1tal· 
~ D\"fttlerlal idare eclea mare
..ı Graqul'aln .lçtJaau çaiınl
....... olmau IMmclall ileri ıelyor
• ... fhtlm.U büttin bitin gayri· 
\vfd ıirmcmek l&sllll gelir· 

Türkiye eczacılar cemiyeti, 
Avrupa harbin.in başlamuile 
memleketimizde hileedilmesi 
muhtemel ohm ili.c; buhranını 
önlemek üzere Sıhhat Veki.leti. 
ne Uc; liste vermişti. DUn yapr 
l:ın toplantıda bu btthranm ö. 

Nl&eldm ltal)'UUD Akdeniz öze
l'llldeld bAldmlyet iddialan da ba 
mll&Jaanyı kal"l etleadirlr· Haki· \ 
kaa. lta&Ja Ub;yadaa bkeıulerl· 
191• ve 81lırene Pi.iP Mısın DP
~ .. AbumJ'UUD orta Av. 
"IPrioa Balh•Je• ve A.DMola yo-

ingillz 
tayyareleri l• ile pUp ~ ..... etmellbae 

\e hagllb ordalua .. ~ var-

-- Datlyag ~ ... dev-
let 11111111 olar da Akdeab Jlildml: 
Jeti blllyalarma keadllll bptıra-
lııUlrf Zira ba ıeldlde 1600 kllo.. 
hletn mesafeden ordalan ile ıdha-
J etııls aorlaklaıa ııP. gererek 
8-lıe,e gelecek bir Atmuya 
Mllttu ....,. Akdeniz ltAldmlyetl· 
ili ı...,_.. elne bınlwak bora
lal'daa oelliJlp lldelılllr mi f Jtalya 
artdc AlmuJWIDI eUnde bir emir
ber nefer ...._ plmlf ve lndHI· 
.. b)'betmıı fanoludlıia WuUr. 
de Balkaalardaa " J1oiM1an1an 
._ tanda Mıma ve Sinne 61-
.,. JaP11Mak lılr llllfer &J9I __. 
tla So'VJ'8tler Blrqlala .....,._, 
...... demek olaealma s•re Ta. 
.. m•pblAtı njllllllll prote.to e
._ M•lro\-. hllimetlahı ..... 
...... ._.. ... ve byıf;saı bl-
-. ........... olaWllr mi? 
Vakıa Frauum mailfllllyetla.. 

•• ._.. seferi bir TU17ette ola 
~ Almua aakerl bqla 
...... ..._.,_. aalbo da ne ra-
... ve llUll oleeaiıaı ldmse Jıll. 
llllJ'or- Alaaaa lalldmaetbdn onla
.......... olarak ......... 
_ .. , ıarU)'ona Bltlir tanklı ,.. 
..,.,_. lılt .....,.. ....... Hfe
"-8 ..... ~elılJlr. Bele BeJ. 
..,. \'8 Jlolani&p. ............. 

elDullaarbamTe --... 
......... ecllldlll de ..... Jdaa......................... -.........,..... ........ 
..... ••iebtled talık Te ..,,... 
te Be eserek glemek pliam ,.. 
..._ 1- Ufa llla1 etnK'-' ls&e.D
leıt -.emlelsetlerla _..vemet .. 
.... ae Norveoe, • de Daalmar
..,_ ....... ~ ..... Wlmeebl, o-
..... mır 
........ ltl .... 

12 Adada Leros 
limanını 

bombaladllar 
I 

34 111, 28 , .... 
Ylr 

Kahire 14 (~.A.) - Dün ak
gam ~ılen lngiliz hava tebli· 
~. . 
61 • • Bardi da Ingiliz ta> yarelerı >:3 
askeri hedeflere ta~ etmı,ıer 
dir. Muyaffakiyetle hücum c:<lilen 
bir kıılaya en az altı tam ısabet 
kaydedilmi1tir. 

El·Edhemde toplanmıJ olan d~ş 
man tayyareleri bombardım~n e<!ıl 
mlş ve mühim hasarlar tedıt edıl· 
miştir. 

Demeye yapılan bir baskın ne· 
ticesinde, .§ehrin deniJe ııazır kıs· 
mında büyük bir yangın çıkım1tır. 
Büyük bit binaya ağır hır bomba 
düşmil§tür. ( Dno11U 4 üncfldı J 

nüne geçilmek ve vatandaşlarm 
hayatı için elr.em olan ilaçlan 
temin etmek yollan arqtınl • 
mı~ttr. 

Memleketimize ilk olarak it • 
hali Jlzım olan hayati kıymeti 

( Dtvamı 2 incide J 

Bugün Bükref,5ten ayrılan Jn. 
giliz tebealarmdan mürekkep 
bir kafile akşam Köstenceden 
vapura binerek fstanbula hare· 
ket edecektir. 

(Devamı 4 üncüdt J 

Bugün HABER gazete
sinde başlıyor 1 . 

BütünTürkiyenintaklpedeceOi 
bir tefrika. görünrniyen harp: 

Beşinci ko' 
Bütün dünyada ilk defa olarak habralarını 
yazan sabık Polonya Entellicena Senia teffe
ri"lden Vlac:lnıir Ssbat'm Clc:i bueün Haber' de 

bqbyor. 

....... 1tıt11• 1111-u ••••1111 
Bügü ~e büyücüler 

- lstanbulun en ~tli büyücü teYhi Kasmıpaplı Çqraldı 
Hocanm batıralan -

Yedi aSllmışın hikayesi 
- Ert~ Muhsin'in bir Garb §3beserinin tercümesi -

LUKRECYA 
''Dördüncü Murad devrinde Topkapı sarayına giren Veneclik 

D()valyesinin km'' 
- Jskender Fahrettin'in tarihi romanı -

ORUÇ REiS 
- Kadircan Kaflı'nm en gnıet eıerleriilden biri -

1 .il nketinıiz 
Metrelllldea olu çocata JOl 
lıtllle llara1rm11 lladmıa 91c
da IBbtle •••'•Urıtl aıt11r 'I 

• 

Avukat Mes'ut Selen'in cevabı: 
Yarın metres oturmanın daha acı 

misallerina tesadüf edeceğiz l 
Amerikada olduğu aibi, 
evlenmeyi kolaylqbr· AWt~~· 
manın biran evvel l"•re: . ~ .,.. 

auıe bakmalıyız 

b1~iiraelden latanbula gelen. 
~ u- kadnun metreaı olarak yqadı
gı adamdan olan, kUçUk çocuğunu 
gelirken Yol üzerine brraktığmı i 
mahkemede bu, hareketini maru~ 
göetennek için de: 

- Anam babam beni beş çocuk· 
lu bir ihtiyar adama metres 'erdi· 
ler. Asıl kabahat onlarmdır dedi• 
ğinl yazmış, biz.bu hlcıuıecıe' bir a
cdık duyduğumuzu, bu ltadmm ah· 
~k ve vicdan önünde mesuliyeti· 
nın ne olabileceğini hukukc:ulan· 
mrza sormaya karar vermJttlk. Bu· 
gUn genç ve değerli u'Ukatlarmm· 

(De\'alllı 8 •etda) 

Taymis•in reziiya·Şili 
başmakalesi: Bazı denız Dslerinı 

her tarıa 
tecavOze 
mukave

met 
edecektir 

Lcmdra, .q ( A.A.) - Röy 
ter: 

Taymia gazetesi, bugUnkl 
hqaİakaleeinde Alınanlarm Av 
nıpnm cenubu prkl8bııe yap· 
tıiı Üeı'leyiften Wledarek di • 
yor ki: 
. .. _ lnciltereye bqJ gÖltr 

dikleri Yildınm harbindeD üıhll 
ve hariçteki itlbarlan ıÇm bu 
harbin li.znn olan aeri neticele· 
rhıden ve a.ferden Umitlerin1 
keeen AlmanJu, daha az moka' 
vemet edecefhıl r.amıettiklerl 
hatlara tevecdl:h etmltlerdir. 

Buna aebep Almanlaım bur 
Balkan devletlerini korkutula· 
cak kadar zayıf addetmelerldir • 

{ DırJamı 4 üncüde) 

~ 

terk adıyor 
(1' azısı 4 üncudt 

BeJllOS lllrltrlll• 
... lllr lftl•tllil• 

lllllQl81 
Murad Beyin Ahmed 
Midbata verdiği üıwan 

'' Promate ,, mi, 
''Nankör 

Vahada,, mı ? 
Oatad'fhun Sungu'nun 

bir mektubu 
- Yamı 5 bad sablfecle -

Besim Atalay'a 
açık mektup 

Yazan: 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Baglba WDel uldfembıle 

Günlerin peşinden; 

Yen'i nizamın yeniliği 
- Hüsıyin Calıid Y .fllpll·• uu/ -

....ı.._ ... Perami Safa arkada1ımmn yan edebi, yan ai)"UI bjr fıkrasını 
~uuuk; fıkranın edebt tarafına diyecelimiz ~tur; yalıııı edebi us
~p Yaznıtn siyasiye ç31an :tara~ru da pirane bir ı~ sisi içinde 
~ş: Güzide muharrire göre, mihver diktat&ien~ı~ Avrupa 

h~bı ba§ladıktan sonra icat ettikleri "yaJi nilam" m bıçımini daha 
kimse farketmemi1- • 

Bakınız fıkrasında ne diyor: 

b.''~ir diktatör - Feylezof, yeni nizam diye terter tepiniror. Bu 
ne ıçım yeni? Daha kimsd farkmda delil·" 

Halbuki mulitemn üstad Hilteyin Cahid Yalçın, i§te tam bir 
~beri, bütün talAkat ve be!Qatmı bu "yeni niı.am" denilell F" 
~ izahma vakfetmi1. çalıpyor. Her gün, her hadiseden istifö0. 
L &azetesinde sütün sütün tefsirler yapıyor. Acaba bu kadit tefsir • 
•oer bu yeni nizamı izaha klfi gelmedi; ve §İmdiye kadar anlırP kal. 
Dladıysa acaba Romanyanın başına gelen de farketmeye imUn vtr • 
llledi mi? 

• Bizce ''yeni niJam" m yeniliji ile "yeni san'at" m ~ni pek 
binöirine kanttırmama1ı. Balkanların epıine kadar pllp dayanmı!; 
olan ''yeni nbam" m mahiyetini ıerçıektıen ~ vana, onlara 

~ld111u şiJ?i aqlüaclk bir~ auMÇAYI 
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Gilz ~ •••• ~ wmn ~m~ ~.~~.~.~~ .... ~~l :~ ?.!rak~ ~!m~!!l [ G o N o EN G o NE 1 
l.ınp dökcr~:cn, kı~, i.e!ınlil toprn-- ! i nzami surette kendi lls:ıni nınlro-e ğı soğu!, , .. e ımr namdl\ kefenler- ı Yazan: ı memlz.lc yapnıak gnyestndeyi:n· Tramvayda 
ırnn, sestiL; ti:ı.d:lsrz. ~::.lı~:ıo ICU\'\'Ct· lı Fazıl Ahmed Aykaç ,Sıınıyonım hl senin de turkçe lçln 
ter ,-ardrr: Gelecek balıan lıımrl:v • dlledl!;rfn l~iliklorin bir kısmı bun· 
yan tablııt u•ı .urlıı"1'1 ·· DunJ:ınn ne : ........... ,,................................... 1nrdnn başka bir şey doğlldlr; ıın· SJ gara 

Belediyemiz, asker ailelerine 
yardım işi Uzerinde çalışıyor. 
Milli müdnfua ~akımından bu 
işin hny~ti ehemmiyeti meydan· 
dadır. Milli varıu;ımızı ve is. 
tikHilimizl korumak için hudut· 
lara giden askerlerimizin muh. 
taç aileleri kendi karde$lerimiz, 
kendi cvlfıtlnnmız, kendi anala· 
rnnız ve bab:ı.lanmızdrr. Bu i§i 
bir gün evvel te<:kil;; tlandırmak 
lıiznn. 

Şimdiye kndar ~s~nbulda 
2526 tnuhta.ç nsker aılesı tesbit 
edilmiş. Bu miktnnn da.ha fazla 
olması tabiidir. Gazetelere ak. 
sedcn malOmata göre bu suretle 
tcsbit edilecek olan ailelere ya· 
pılacak yardımın para. olarak 
dnğıtılncağı anlaşılıyor. Her bir 
aileye 30, yalıut 40 lira. mikta.. 
rında bir para vermek süphesiz 
ilk hatıra ge:cn bir tedbirdir ve 
bu i~in en kolay olan şekli de 
budur. 

Fakat accba yapılac:ı.k yardım 
muhtaçlara muayyen bir kaç 
kalem c;ıya., bilhassa gıdn. nıa.d· 
dscl olarak verilirse daha. fay. 
dalı olmaz mı ? Çilnkü asıl mak· 
sa.t hayaU ihtiyaçları temin et. 
melrtlr. Muhtaç asker aileleri 
yardım şeklinde alncaklnn para· 
ları bakkala. knsa.ba. dağıtır. 
In.rsa her halde yUzde otuz, kırk 
bir kfir hi~esl vermek mccbu· 

riyetlndc kalacaklardır. Fakat 
bunun yerine iki, üç bin ailenin 
muhtaç olduğu hayati maddeler 
bir b~yük kooperatif vasıta.sil~ 
tcdank ve tevzi olunursa belki 
yardım hisseleri yüzde otuz, 
kırk nisbetinde çoğalır. 

Bir talim ve terbiye 
heyetinin masrafı 

Telgraflar Romanya orduf;U -
nu talim ve ter.biye etmek mak· 
sadilc giden Aimanln.rm bu 
memlekete knçn mal olacağı 
hafckında dikkate değer maIU. 
mat getirdi: Romanya hükfune. 
ti bu masraf için 18 milyon tn
giliz liralık tahsisat ayırmış; 
bu rakam Türk parasına çevri. 
lince 90 - 100 milyon liralılt 
bir yckUn teşkil ettiğini görü· 
rüz. 

Mnlümdur ki Türk ordusunun 
ve bütiln milli müdafaa. ihtiyaç.. 
tarının normal zamanlarda bir 
senelik masrafı ancak 70 mil • 
yon lira idi; demek ki Roman.. 
ya~ . .ı gelen talim ve terbiye he· 
y~t~. bu memleket blltçcsine 
butun Tilrkiyenin bir senelik 
.Mmi Müdafaa tahsisatından 
fnz1a bir masrafa mal olacak
tır. Romanyayn ge!cn Alman 
işgalinin mahiyet ,.e man1SIDI 
ruıla.rnak için bundan daha oo· 
lağatli bir misal buluna.bilir 
mi? A. 

Eczacılar cemiyetinin 
dünkü .toplantısı 

(Baş tarafı 1 incide) 
haiz mustahz..ırlar ile kimyevi 
maddelerin hepşinin Amerika· 
dan getirilmesi mümkün görül. 
müş \'e bunun iı_:in de yarım mil 
yon liralık serbest dövize ihti· 
yaç olduğu neticesine vanlmıe. 
tır. Bu tahsisatın a.lmmnsı ve 
idaresi salahiyet ve mesuliyet 
brumnmdnn Srhhat Vekaletine 
düşmektedir. 

Bugiln piyasada meselii. şc· 
ker hast:ılığınm • tedavisi için 
şart olan ensülin yoktur. Bir 
çok hn.stilar ı.unmıa. haline gel. 
mekte ''e bu ilacın bulunama· 
masından hayatınrrpı kny'bet. 
mektedirler. Neosalvarsanv Fro· 
ginon, Santonln ve daha em.sa. 
li müstahzarlar ve bilhassa ço· 
cuklar için biberon ve her t.ürlU 
kauçuk eşya buhrıını vardır. 

Derhal teşebbUso geçildiği 
takdirde hayati kıymeti haiz o. 
la.n ilaçlar nihayet bir ny zar • 
f mda koli postal olarak Ameri
ka dan getirtilebilir.. Ensülinin 

Danimarkadan getirilmesi için 
de tcşdobüs yapılacaktır. 
Diğer tnrnf tan doktorların 

da. memlc"kette yapılmasI mum· 
kün olan ilaçlar yerine müstah. 
zar vermemeleri 'buhranın bir 
dereceye kı:ı.dar önUnü alabilir. 
Sıhhat Vekf~leti bu humısta dok 
torfann dikkat nııuı.rlmnı !:.ek· 
melidir. 

Sıhhat Vekaletine bu hususta 
Uç liste veren Tilrkiye Ecza· 
cılar Birliği, hcr1tes gibi vek~
lctin fıcil kararını beklemekte • 
dir .. 

KİNİN BUHRANI YOK 
Memlekette bir kinin buhra • 

nt olduğu hnkkmda. dönen şa • 
yiaların aslı yoktur. Türkiyeye 
kinin ithali işi uhtesinc tevdi 
edilmiş olan l{ızılay büyük 
gayret göstererek kinin ihtiya. 
cım karşılayabilmektedir. 

Filhakika. bugUn kinin biraz 
pahnlrdır; fakat sıtmalıları 
müşkül vnziycte c1üşürecek her 
türlü lıalin önü nlmmıstır. 

bol'ft.br, tipi! r t!U 3 :ı:n;ımısı du· ana eserlerin ntık ılUıgtin ,,0 sa.- cnk tılmdiyc k~d:ır gördliğUmo g& 
YJılur. ııo de bir sruılye lcencli ü· blh ter .. el i 'nmlik olc;un· re Gen her ~eyıo ba.,ınn, tc?ı:mll df
dc\·lcrlııl yerine ~etirınr':.ttPn vaz- 5 _c~ , er 

0~~türlim bir zevk tin sırf '.Iiirk kelimelerinden yap
g~tiklerl ;;örülür· Tanı nksine! ,.0 cıl b~ rH:ı~~ t~e :rnpıl:ın ısoy· ına olmasını ltoyal""m· Bu dilek, el· 
''erimli 'ıı.ri!klnr, • ımrş•Jnrına ~ı- suz '":: m:Oa.ım. rrcnk • mulaıllitllk· bette tntblkntfa bir çok gUtlilkler
lınn engeller ne olursa olsun, yolla- lerlnılrn almo;mr p~a<1ınr lm:1.ar- lo karşılaşır· Fakat hadtll z.:ıtmrla 
rmclıın ılüıımc:ren, çalışmnlarm-

810 
\'c ;ah.,! ·etini t:ıma.mllc b~ son derece takdire layıktır· Ve bu 

dan usanmayan Ur faJ.ım yıırndı- lirlsln· "' · l ııla.nd:ı. gösterllc.cek lcd.ıfn tlttzllk-
lış fcdiı.ilerldlr· I'cl< J:ııkh olaml< (j _ T .. k 1 lilyııtı btfüln ,.0 tir W ı:a.Jışıınhr l'J4ncısmda. ~ok 
SC\inclıilir·fa •clilny:uım mllycnl:ır ,.c ooluk b. u~ 1. C< ~nnt.e:Li' ölülcrh·le Yn~t 1?,örüldiiğU ~lbi- rastl:ınan 
rnllyonl:ırcn bo~gezenl. sürtül' mi· dei,-II ;en:, ''~c pcrk hir lrfa~la gcyeşcltliğt YO ç!izüklüğli orta.dan 
oeı ,.e mcılcnJJ et :r:lncısı nrnsma. ,·Ucuil tirllebttcn her ncd ede- lmldıre?::llir· O bıtlmndan seni 
yznu1:ınm kudretli eli. bu ayı ı n.z bi sc.:.-efı~r c do rtsin Ull.lı·- ~aI<;ız görcmc:n· Ancak .~~n~nll· 
yapıet1ıı:-iliuı d:ı. bir lmç nnıı; serp- • . 1 "\: glnı, sağlamht,'lnı, gcnlşlıgınl bll· 
mlştir· O ficbep1('(1ir Jd cliinya yü- 1 alnız mlihim bir ~0·'~3• ,k'onut- tün canım!Zla dllcdl~miz turkrcnln 
zünde, l•crgUıılrU knnl:ırn, yıı.ogm· ~:ı.T.::Jrrım: ben ~UU!n u. men: ı;Uze!llf,lni. tnr.ell~ini, tenıl7.lik \'e 

l:ıra mnknbll. ~·ine b:ınndırlf.r ese· ~.~ll)r, }~e~;l<lefirl.en !ıllll~~~n b~- nhenldillğlnl ıle ıUlt7·:ı.tle gözctme-
ri gör'.irUz ,.o o eserlerle gcçlnl· un lm!dcrınl ar:ı.'lUı '• n c' mızc: mani ycl.c. Bi!iıkis!·· I 
riz. Senelerce ijmrlinli, ~ölt yUrli· 1 . Lllk:.-dıyı ilk konumuzdan uzak-
nün sır1an:ıı nn1o.mak için yıpra· ••• .. ·····-········ .. •••• ....................... ! l:ı...5tırmıynyım: I>h·anı her b:ılnm· 
fa.n, yıt1nrc'.I. nhoratm·o.rmdıı.n Bir san' a.t hadisesi .f elan n~. kı~~r öı:!ntc yeniden hayıı.-
mikroskopmıun başmdıın nlTılmn- l l ta ge~ırd_! ;ini bü~1ilc sevinç duya· 
yıın mm ,.c fikir ım.lını.ır.nnl:ı.mu münasehctiy e : rak ı;urılt.m· Bu ııek ılcğerli eseri 
elbette bu ;rBpıc1L'U" \'e h-uruenla; --·- .o-- - ı· gönlüniin ılilcdiği rn bl7Jm de om-
tıı.kımınm oym::ık lıe~·terl snymnk, ' A' ı ·· doğumuz mUkemmclJyet içinde ta· 
pelc rcrtndc lıir ltCflap olur· İşte =: K o r mamhyamk ortaya tıknrman .Y•l-
dostum scn:n (l..amlarınr bilgi- nız biz n.rl<ıulnşlnrmı <lc~ll, gclece-
ni, çnh~mn ı;UcUnU, dalın 'mektep E Bur "anP.tlın 1 ğlu değer tnnrr insımlannı da sana 
sırnbrındr_ R:ı.y'gı ile tanınıış bir E il - $ (doac.ı~ edecel~r·. Kitap ortaya çı-
:ırl{ndn~ olt1uğnm tein cmrnnli JJfl i "A .. B h . d • • : kar ÇliUlU!Z, Turlcıyo fildr plyasa.. 
gut-it-Tiirt..) ün ilk clldlnl dlllml· f kl9r ur anettı?•• .ern i smdıı oynnclrrdı~'I ilgi, umumi ıtft<· 
zo armağan cttt~rln r,ün içimde, : ce haya.limdc mc~tıyct ıhı.nı: i kr.tln pek lr.ı.5k1\ mevzular nrlwıı
b:ır..:ı yulmnıla n!llllttıb'lm \'llsıft:ı.Sd 1 mn heyes:anJan 'e co~unluk · i on. takdı olmı:nnB nığmcn, iç fc
ndıı.ml:ırı lıntırlııtnn bir ~eni :tik E lan .~anıyor ,.~ ha.fı~ 0- ! ralılatıt"ı bir mt\flznra olmuştur. 
belirrli· fütabnı h:ı.l,lmıdıı. ı;:ız::tcle- : t~z ıkı .scn7 cvveiıı:c donore~ 1 Gerek politika., gerek· dil ve celebi· 
rln bıı<ttı~ı b:w dihilnc~leri \"C di· i kıb~ bır a~)~ ÇOCUgu: rak.!§ı~ t yat meselelerinde müşterek lılr va.. 
tehl~ri görJilm ,.c bazıl:ı.nnd:uı : h bır Babıalı Efendını gorU - sıf görülür: l\lubnyyile ·i pek 13-
fa.yclnlandıın· Anca!< o z:ıınıın iste- i yor. E\·et, Burbc.nett~n, 1908 lck olmıyanlar, keııdi knfabnnda· 
!,i nçık olsıı. dn sıkı l Ir pcrlılze ınec- de ilk defa olarak sahneye hl roıruıfümayı unuturlar ,·e zeki. 
bur lıir cdıı:n Jıo.lindey<1im· Ciddi ,.0 çıktığı v:ı.kit, sadece genç bir la.rmm clcmınıısrzlıi'.,"lnclnn dôL'llla 
de..-nmJı lmfa vorgunlultlarmdan heveskar, istidatiı blr amatör- lımcı başkıılarmm çok yllrümcslnl 
hıı.yll zamıı.n u:r.:ı"lt <lurmıımı clok- dil; ve tekmil öınrilnU tiyat. bir lmba.h:ıtmll} gfbl göstererek or-
torlıır çok ıuznnılu görUyorl:ırdi· roya bağltyaca~mı ib lki o za· i taya çık:ı.nrlar· Onlara sorarsa.ım:. 
Ilummlıı beraber senin e erini te- ma.n ltendisi de bilmiyordu. ! kendileri dalına (haküııt) arsası 
d:ı.vl olunmak Uzero ~ittiğim Ya.lo- : Fa.kat gönlUndeki san'at sev. i Uzorlndedlr· \'o b\iyllk UJkUler pc-
,·ıı.y:ı. beraber ~ötün1Um , c orada gisi o derece kuvvetliydi ki : şlndcn lmı?antarsa fazla hayalci· 
knçmnal• 51.1rcfüc -fnknt c~ncbın dayanam:ıdı, memuriyeti, ra· : Rn.lbukl tam (hakikat) kcndllcrt-
blr gozle- lı:ışll tınn tmlım· t~ bat ve emniyetli bir istikbali i nln d!1r btr nfuk içinde nefes tıl
sanı1 bugün a.çılu;:r. yıızdı~'llıl ~ sa· feda ederek artist mesleğinin i m~.a olınalıırmde.n lba.rettir· Ba.51 
tırlar. o gtintcnlc tr:!lınhk içinde, __. hele o tarihte - pek ka. i ka şey dcğlll 
tabbt o,:t!tSmıln. ,.e otl:ırl:ı, çiçek- ranlık ve pek çetin olan dağ" : Her yeri eşelcyin clillmhln ann 
lerin, n:,,'1lçl3rm sabırlı l5Jerlli:rfnl dağa.lı ve cazip ülcmine aWdı. ! köklerini anyac:ıi' · .. 0 bu ı~e ö-
S{'y~ederken 

1

i-;lmdo birilrtlrcll,rim Burhanetti.nin san'a.t aşkı, sa. i tcdcnberl en yorı z kolla gec-
lrutıu duygu :ır<lnn bl~ kısmının mimi ve derin her duygu gibi, f mtşJ çapalayan inswlardıqı blrlsf· 
lfıu:Jcsldlr· Srnln nna ~illi ilz.e~nde takdire şayıındır ve onu naza• i sin· Dilerim: Çıılı,malann her ~ün 
ne titiz ~lr lm;k:w~~J..rın oldub'llno ı rımızda ytikselten ilk basamak i daha \"Crlmll olsun· Zaten kana.a.· 
bllirlJ:n• 'cı bu t:Itlzhr:.iıın f'&'.'.:gı du. 1 olmw:ıtur. f tim 3aı1ar ki TUrldycılc mllll duv. 
vıı.nm• Denim t"-''" h"'·''"''"n 1 • • ı "' " .... , ' .... u~. ....,., .. uu: : Sonra Burhan1>ttın, temaşa : guyo terbiyede, hiç bir Amil dil 
~ıı~ ı.n ılllcklc;imlıı bıı.5lwnları foy· j tarihimizin milhim iki merba. f sevgisinin Ustilne ~rkanlıunaz. Biz 
o sırnhın:ıbil:r: • ı · · · · · af t · t• • tUrit,.eyl l.rl ö"""ncmedlk;. ... hl" bir l esıne ısmını ız e e mış ır: i ,, b·~ """' ... 

1 - Türkçe, en ileri gttmiŞ mil- : DarUlb~dnyi ve Şehir Tiyatro· ı r:cyimizl adamakıllı bllml' olamı· 
letlerln c1ill~indc'.ü lıütUıı mcf- ~ sundan evvel, Avrupa mcflıu. ! yacağız? Şu bnlmndan eserini ma• 
hnmbı.rr l:ııuas:ırnl• ,.o onnlataca:: : muna. uygun. ilk komedi ve i' nevi yeti~klnlli:fmlze derin tesh1 
bir kelime ..-c ifade zenginliği ka· ~ dram heyetini toplayıp idare : olmak filzmı gelen unsurlar ara· 
z:ınr.m. : eden odur. llk müslümnn Tiirk f smd:ı görllyorwn· 

2 - Türkçe, sarfını \'C nah,·ini 1 • kadınını, muhitin müsaadesiz- f Sö ı bo~ilnl•U çnp:ıçuttuktan lmrtnrn.rıı.'• l l liğine ~~ğmen sahneye çıka. ı z erimin basmıfa ne aedlmıli; 
gelecc,ğ.iıı l!>lni koL"y~ır:ıc:ı.k ,.,, ı ran odur. ! rüzı:nrl:ır eser, yepr:ıklar dölrllllir 

l 1 1 
\"e hatUi. kos!toe3 ağnç gövdeleri 

:U~ışın .un·etıerlııden l! tlf':°' ~ Nihayet 'Tarık Bin Ziyad,. i hile bir ~Un çllrüyüp gider- Fakııt 
e 1 ccek serbest ,.e nydm hJr m· ı ı:ı tek bir parçasile ba.şla.ynrak i ohcmlyetl ol:ın sey, t-Oprııi:'lll fe)'7l 

zlb:ıt için o. nlsm· • . j Aba"u·· lhak H.;m"ıdı'n "'n g·u· ""1 ı 3 .. " """' 1 \"C berekctfdJr· l'cter ld o yonıl-
. -. Tllrkç~, ıllnı ıstılahlarm'.'I ı facinlarmr temsil eden yine• nıasm ,.o vazireslmlcn ncı~m:ısın! 

milmluln oldugu lmclıır silrntlo ve Burh nctti:ı d";::riı midir? : (L;lc olunca u"' b:ı.7-nnl'nn ~ ı"ne en 
insic:ımlı bir surette düzen versin. ! :ı.. • • ~ • • • : ıy .. .. .1 

4 _ TilrJ:ç.e, bilumum uUnyıı. dil· S ' ~urhmıett~ ıle rc!1kru:1 ~D i law 1ıls:ınlar ve <'rt coşlmn ı:uı.yıs-
lcrinclc mc,·cnt ,.,,. bütll 1 lı· : ~edı sene Fr, nsa, Alma.n~a. ~et l:ır fı5l;ırn.rağına ~!lphc edilir mi?. 

.... rı nsau • (D 4 .. ..d J • 
bıı irfan sermaye i mahh·cttnd ki : cı:amı uncu e ! 

J f! ...................... - ............................ . 

Tefrika Numarası 8 bi bakan, 5c.fl:nt gösteren, ye\.ifimesinc çalışan, l'llnlrş, sanlı olarak hareket ettikleri vehminli kaptlmI§lt; onun 
içindir ki valttile köşesi bucağı ona cennet gibi ~elen, 
korldorlnrnıda c."llniyctle dola.:;lığt, bahçesinde hô.zla. 
gezindiği, yııfokhnnclerlnda bütün mesut çocukluk sene
lerinin geçtiği mektebi zindan gibi telakki ctmeğe baş
lamıs, 1\\ran önco iyi kötü bir diploma alıp bumdan kur· 
lulmnğt hcyectınla, ihtlra.sla istemişti. Ondan :sonra dn 
bir dnha uzun mUddct oraya ayak basn::ımıştx. 

8abıh nk~am aynnyn baktığı halde bu aefcr böyle yal· 
nız bir odada gizli bir maksatla kendi kendhılnin kar· 
5mma çıkmnk onB fevkalade bir hldlso gibi geliyor, onu 
heyccanl::uıdınyordu. Hııltlkaten arkadaşlarmı kısknndı
rn.cn.It, onları fennlıklnr yııpmntia sevkedecek kadar gU
s!21cli demek! 

Once ayna.da. kaıııı~tığı gözlerindeki bu gizli gu· 
rur manasından utandı: sonra bUyUk bir cesaretle evi· 
re çeylre, her rizglsini nyn ayrı eıı ince tetklklcrdon 
g ı:;h erek kendis!.nl uzun uzadıya hayranlıkla seyretti· • 

Ne kado.r zaman geçU, bilmiyor; fn.kat ayaktn. dur· 

ms.ktan yorulup da yanı b~ıııdakl karyolanın UstUno 
oıuıunc:ı lccndi kend.isine ne yapmakta olduğunu dU
§Undil~ bir suç işl~iş gibi utandı. Bu dört duvar arası 
ona bir koketcıi yuvası gibi g6rUnmeğc başlndı; gerçi 
hekimden lstirnha.t aldrğmn göre hiç olınazsıı akşama 
kadar burad:ı ltalmo.k, uzanıp ya.tmk, dinlenmek lazım
dı; füat buna imkrın gi)rcmiyordn· Biran evvel buradan 
kaçmak, yeni yeni uyruunıığa. ba.şhyan hlsl~rinden kaç
mnk, kurtulmak, tekrnr eski talebe Glllsel't'.lli bulmak 
ve onun htivlyctlne girmek tstecll· Yavaşça dllJln çıka· 
rıı.k hekime bir daha görUnmeden koridordan geçU, bah
çeden gürUltUsü cclen nrkadaşlarınm kalab1ılığına ka· 

rı tJ. 
Gillser"run lçlnde derin bir rıı.hatlrk vardı; nrllk 

ar' :l ı1,:dnrma kızmıyordu; onların ynptıktıımıı cttlkle
rlnl haklı buluyordu: ortada. bu kadar bliyUk, kuvvetli, 
muhtccıem ve 1 hinde bir sebep bulunduktan sonra··· 

cuı,~renin m .. ktep hayatma nlt luıtn-alart içinde 

mualllm'"r d ayrr bir fa.'ltl teşkil eder. Rllçük yaşında 
n~ı m ktnbtn ~al h oldukhn sonra l:ı-ndl.slnc annP gi· 

• 

f enıı, zararlı hare~etlcri olursa onlan ywnusak ve tat
lı bir sesle ihtar edip dU.zeltcn ilk kısmı hocalnrmı mln· 
netle, ba.ğWıkla hatırlıyor: Yn.sr bUyilyUp lise smıflnn
na. geçtikten sonra. hocalnn değişml§u. Kndmlı erkekli 
çe~it çeılt kimsoler ho.ftnnru muhtelif gtlnlcıinde sını
fa gelip ayrı ayrı dersler okutuyorlardr, ba.zısmın d<'.rs 
saatleri nzdr, seyrek gelip gittikleri için içlerinde tnle
be~1 esastı surette tnnımıyanl:ır, dersini anla.tıp üç beş 
klş!yi kaldırıp, ''blldin'' vey:ı. ''bilmedin!" deyip çıkıp 

gidenler vardı: bunlara umumiyetle talebe de pek ısı

namazdr. Ba.ztlan vnrdı lti işi bir kmarmdan §Öylece 
nu\§a J.te tutmu.~ gibi ... -ap.relcrlne uzak g5rUnUrlerdi: 
btmln.rm muallimlikle kendi nrnlarmda nsıa dolmıyn- -

cnk, asın. kapatılamıyacak kadr U%Un bir mc...ameyi snn· 
ki bilhassa muhafaza ctmeğe çalrşbklan zannedile
bilirdi· Smıfm milşterek insiyakı böylelerini dalın ilk 
gUnden hlsseder ve hoca ta.tsrzlı:kln karşıl::ımrdı· Coza, 
filCtn gibi şeyler de son zrunnnlardıı hemen hemen kal· 
dmlmLS gibi olduğu için bu cins muallimlerin mektepto 
uzun mnddet tutunmasm:ı. pt'k de hnkôn bulunamazdı· 
Fizik.hocası gibi olanlnrm başına gelenler de nınl\ım ... 

Hocnlar arasında hiç iyisi yok muydu? 

GUlaeren, §imdi seneler geg~ten sonra bu bahsi 
düşünUrken vaktlle kendisine uzun mUddet emek \'er
miş, öğrenmesine, yetişmesine, §ahslyetlnln ortaya çık· 
mnsma hizmet etmiş ins:ınlnrn knrı;ıı pek de insaflı ha· 
ıeket etmediğinin farkına vardı· Belki do 'böyle idi, 
belki de GUlseren ha.ksızlrk edtyor; çUnkü hayalında bir 
azap ve k!bu.s halinde geçmlı: olan bu mektebin E<>n 
dcro .senesinde bu muallimlerin bir ço~un kendisine 
kıtr.Jl snnki dUşmnnlarmclan ıılrnyot <'lmili bir hava ile 

Bütün bunlar belki de ilk gençlik yıışlnrmm sinir

lerde uyandırdığı fırtmalnrdı: herhangi bir hocıınm 
kim bilir hangi bir sebeple bir gUn c;atık kıı.şlr g5rUn· 
mosi, b:ı..~kCL blıisinin §(iylo 'blr acı sö:ı:U, daha başkası· 
nm lı1knyt. ba.l:1şı bu yn.stn olmadık manntnrla kar§lln· 

nabilir! 
GUiscrcn, önceleri hocalarmm hepsine kar§ı, hnt· 

tii israf edilmilj, biraz i'nzla, biraz lüzumsuz şekilde f:ız. 
la sevgi gösterirken son ser.e yine hepsine knrşı içinde 
derin bir kırıklık duymnğa. b:ı§ln1T1I3tı. Hakikatte bun
ların bir kısmı sad~, basit, keneli hnllorindc kimseler· 
dl ki o ktıdar fazla idea.Uzo edilıneğe gelmez; o kadar 
bUyiik. ıııllkcmmet, örnek insan sa.yıldrklnrı takdirde iıı· 
te böyle onlara biraz eren bir akılla, nntnyan bir göz
le bakıldığı znmau ya.ldız!nrmın sırıttığı göı-lllilr·· Bnzı· 
Jarı ise muallim olmakla. be~ber nihayet herkes gibi 
ins:ındı: luymellcrinin ynnmda kini, garazı, kıskançl:ğı, 
dil.<jman1ığı, tlirlii küçUklUkleri de olan insan··· OUIM· 
ren'n rocuk gözleri ilk smıflardo.n itibo.ren derin bir 
sevgi ile bağl=ındığı hocnlnrmı !e,·kafüde, hcrkestcn 

başka, herkesten Us:ün bUUln kusurlardan uzak maı;nl 
kahram1nlnn gibl ı;:~~c>ğo alıştığı için y~ı on sekizi 
buJurı rü,·d :ıclc•sf!;i dcğ:otiklcn. gözlerindeki havran
Jrk b!lğı da ı:fü:Uldüktcn llonrn hocal:ır nrka arkıı.ya ruzgı\-

( nr,·:ımı \lır) 

O ON geoo ah'bapl&rdan 
birine olan iftar dave· 

tinden geç vakit dönüyordum. 
Meğer fazla gecikmiş, son 
tramvaya. kalmı§ız. Aman bu 
.ı;on tramva.y pek ömUr! .• öt.e. 
ki beriki yolcuların, bilhassn. 
evlerine dönen birkaç tramvay 
l§Çisinin · cigara tellendirdik" 
lerini görü.Mc, OOıı de cebim. 
den çubuğumu çıkardım. 1nhi· 
sarlarm şimdi artık seyrek. 
leşmeğe başlayan pipo tütü· 
nünden itina ile doldurarak 
ateşledim. Ooh, keka. •• 

Tramvayda sigara, pipo ni • 
~in içilmez? Bunun sebepleri • 
ni araştıracak değilim. Fakat 
içJJecek olsa, hakikaten keyif. 
li bir alem sUreceğiz... Düşü· 
nün: Bu keyfi bir öğle vakti 
dörtbir etrafı ııeyrederek bi. 
rinci mevki bir tramvayın kn· 
napelerinde tattığmızı dUşü. 
nUn. Cidden tavsiyeye değer 
bir şey! Bu vaziyette insan, 
gönlUnU almak istediği birkaç 
ahbabını bile, ziyafete çağırır 
gibi tramvay geUııtisine da.· 
vet eder ..• 

Şimdiki halde tramvay, bir 
ıztırap kutusu olmaktaı: ileri 

• gidemiyor. Kalabalık daima. 
mevcut. .. Bu sebeple oturur. 
kcn, tepenize binerler. Ayakta 
iken, muw.ızeneni.zi zor tutar· 
sınız ... Hele sahanlıkları sor. 
maym: O ne konserve kutusu 
tıkızlığıdır yarab'bit.. BUtiln 
bunlann üstilne, bir tek slga.. 
ra olsun içmekten mahrum ol. 
mak!.. 

Ama diveceksiniz ki bu sı
kıntıda sigua içmek nasıl ka. 
bil olabilecek? Sigara dumanı· 
nın insan kaçırdığı malfun. 
Tramvayda. sigara. içilmesine 
mlisaade edildiği ta.kdirdo o 
kadar kalabalık olmıyacağı ve 
her tramvay arabasının, nor. 
mal bir istiap haddi U7.ere ~y 
rilseferi muhakkaktır. 

Bundan da. Tramvay !da.re • 
sinin bir zarar göreceğini zan· 
netmem. Zira sigara içenlerin 
sayısı, eski za.ınanUı.ra nisbetle 
bugün hayli artm13tır. Yani 
tramvay idaresinin ma.sra!mı 
karşılayacak, hatta. kar temin 
edecek nisbctte tiryaldlerlm~ 
vardır. Tramvay yolculuğunu 
lbir zevk haline getirmek iste. 
yince - ki maksat da bul oı· 
mak gerekir - bu zevkin ta. 
ma.mlanmasmı arzu etmek yer
siz bir temenni olmaz sanırım. 

İnsan oğlu bu! Her şey.in 
tamam olmasmn heves ediyor. 
Bir mehtap altında kayığa bi • 
niô şöyle Boğaza doğru uzan· 
dıifımız zaman, nasıl bir şarkı 
i!'itmei{i arzularsak, trnnıvayn 
bindi~imiz vakit bir sigara tel. 
tendirmeği de nyni sur~Uc 
gönlümüz çekiyor ... Kczn. sine· 
mala.r ... Sinemalarda sigara ve. 
~a çubuk tellendirmek mum. 
kiln olsa, o zevkin veya dob. 
şetin iki misli bir heyecanJ:ı. 
duvu1mıy8"ağım kim iddia e· 
debilir? .. İki misli heyccnn '.~ 
BiltUn l)adiselerin katmerli ce. 
reya.ıı etmesi mutad olan bu 
yirminci asır dünyasınd11. 
tramvay yolculuğuna bir öc 
sigara içmek macerasrrun Uihc 
edilmesini istemek çok mu':' .. 

• q • • • • • • 

Bir gece, her türlü kayıttan 
aza.de lbir Son Trarnvavla f'u· 
buk içerek evime dönml'k. h"'. 
kın beni ne safsatalara sürükle 
d
., 
ı. 

TI/IUl!ET lı10N1R 

istim yüzünden 
yaralandı 

Sirkeci nhtımma yann~J!I ı ·· 
lu~ &:~aryn "\'npuru n'ııkil'lıı•ı 
1mn:ı.ı1, dun gemide ç:ıl:şrrk":ı fü:"'· 
rine hayxu:r istim suyu dökülmr--ı: 
surektilo ngır yaralnnmI!i, h:ıst;m . 
ro nldın!mrştır. 

Adet demek lru\"l"<'t dt'mektır. 'l'lırlt 
ulusunun rltstkslz ı.-c fa:ı.l:ıııı~ l!oll\"T!J•nı 
b:ımelc deı.lct 'e uluıı:ı ltU\"\'Ctlnl ,c 
bunun ıı.rtrua çarf'lt'rlnl öğret~l.t r. 
Bu scbcplu 20 JLKTEŞR!N l'.ld •,ı: 
günU ynpılacaJt olan ge•ırl uDfu ""' 
ymımm 90k dojl'ru llonuı:Inr , r•rrı\ .,., • 
ne tnlı~lll3k. btı i~I ulusal bir ı..:t',
ııaynı:ılc hcplmlz.lıı b::ırçudur. 

CAŞVF:f'.A LET 
htetl-;Ul, rmur.htuciı:.ı l~ıl 
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~::şehir Haberlei-i .. ·.• 
~ • . ... • ·!", . .• . 

Polltll<a: 
. 

Japon gözile 
· üçüzlü pakt Tırnak çakısile 

Toptan, 
perakende ' B ELKl iki hafta var, ki sabahlan tramvaya rahatça binmek. 

u,üılü pa.ktm akidlerinden biri 
oıaa .Japonyanın harici) o nazırı 
)(atnoka bu muaheclo baklanda 
ır;&zetcdlcre yeniden hcyanCLtta bu. 
hındu Jl&ridye ruwrına. goro ü~tiz-

kaynanasını öldüren 
ı..:l ... Dünkü muhakemesinde hadisenin meraklı 

Toptan satışlarla pera
kende satış fiyatlan a. 
rasında çok büyük fark" 
lar vardır. Bir tek misal 
verelim: Halde kilosu 
sekiz, dokuz kuruşa satı. 
lan i.lzüm, birkaç adım 
ötede gerek dUkkan, gc • 
l'<'k seyyar satıcılarda 
15 - 20 kuruştur. Bi.z. 
yalnız üzUm fiyatını mı • 
sal alıyoruz. Arada. kil~ 
başına bir misli fark fa 

bir rerc ili~mek kabil oimaror. Düşümin, ki ben, Beşiktaslı
yım Ye orada koskoca bir tramvay deposu var. Köyümüz Fatih • Be
şikta~ gibi müstakil bir hattın da kalkış noktasıdır. Be~iktall • Emin
?nU,. Beş~ta_ş _ Beyazıd gibi bir takım arabalann da arada sırada 
Jşledıklerıni görürüz. lli püt hlr sulh mlsakıdJr. l\ta.tsn· tafsilatını anlattı 

Ortaköy - Aksaray arabaları da buradan geçer. E~inönü • ~ 
l>ck katarları da .. Fakat hepsi tıklım tıklım dolu; hepsı mah~r gıbı 
hıncahınçtır. Dah~ kalktıkları yerlerde bu hale geldikleri için, ara is. 
tasyonlarda yolcu almaları beklenemez. Beşiktaşlılar, ancak kendi 
mıntakalanndan kalkan arabalarda yer bulabilecekl~r. Y~~· unut:. 
ma~·m, ki Beşiktaş, altmış, yetmiş bin kişilik koca bır §Chirdır; kolay 
taşınamaz ... 

ob c!tituııcelerlnt eöylo a.nla.tıyor: K · ı · 
1 

d. ? 
bu·=~~~::~;e~u:~~~ atı ın karısı ne er ryor . 
de Amerika. Birle§lk ccvletlerlnin Bir müddet evvel Akııarayda, U· 
\•e sureti U!Jtumfyede halen bita· zunyu:;u(ta karısı Nadirenin kııı
rat biltlin diğer milleUerin Avru· kançlığı yüzUnden knynnnnsı Aııi· 
Pa ba.rbine eUıilklenmrmelerini ve ycyi &>ıçaltla öldl1ren vo Fahri n· 
Yahut Çin lıiid.isesi veya bazka bir dmda. bir nkrabnBı ile kan!!ı Nndl
•ebep dolayısile Jnponya ile iliti· reyi yarahynn dokumacı Mehmet 
llta ginneımesini samimi eurette oğlu Ali Emlroğlunun munııkcmesi. 
arzu. ~lerdir·" ne dün birinci ağır ce>zndn b:ııJlan· 

t1~tidll paktın bu şeklide tefsiri mıştır. 
Jenl blr §ey cleğtldlr· Düny:ı.mn en Katil sorgusunda, vnknya sebep 
f~J prtlar f~ntle km·:ımhğı bir karııwıın karele~ çocuğ11 bulunan 
~anda Japon Jınricfyo nıızmnm Fahrinin sebep oldtı~nu, evlerine 
hlıl harpler bUyonız, yeni mUca- ild Giin için misafir geldiği halde 
deleJcr ha.zD'lıyonız demcslno hn· 15 gündon fazla kaldığmı, karısı· 
lctn yoktu· t '1lt1U p:ı.khn Japon nm y:ınma dekolte çıkarak kcndi
lıa.rtclye nıumnıı. giirc mnnıarnsı silo gnzinolara, sinemalnrn gittiği· 
aacJeoe sulhtur· ni anlatmış ve: 

Fakat lıu sulh da fahlflo IJlyık. "- Artık tahammül edemedim· 
tlr. Japouyanm nnlatlıi:'I m3nadA Vaka sabahı Fahriye gitmesini söy 
•uIJı 15u huıtufüır iı:inde m:ı.nalıdrr: ledim da.1ıa 13.!nnı bitirmemişliın ki 

1 - Almanya rn tt:ılya istili lrnynanrun :ıtıldr: 

~~l;r&<~~ :ı~~!~~~l~~ '"- O neye gidecekmiş, sen gi· 
•stnA hareketinin öııUnc geçme· dersin de o bir yere gitmez." de· 
llleJJdlr· di \•o bir tokat vurdu. 

bttın. silindiri durmadıvı irin bir !şto bu anda başını döndü, göz-
"' "' ıedm karardı. Cebimde, ara &ra 

tok milletlerin Japon su1huna hiz· tırnağmıı bile 7orln kestiğim, tır
lllot fcln "bamklri" yapma.lan ildi· 
~ tdl,ror· nak çakısmı çıkardım· F'akat bu 

n - .4.mcrika AYnıpl\ harbine çakı ile kaynanamı nr.:ııl öldUr· 
111ildahaıo cfnıcmek 8uretllo sulh düm, Mlft. lıayrctteyJnı.,, 
''ılreUnl mn1uı.fa7.a etmelidir· Ya.· Yaralanan F'ahri de da\'nr:ı sıfa
lll Amerika kendini mUsbıkbcl is· file mahkemeye gelm~ti· o da 
th.a. - §Unları söyledi: 
-.....,. terke Jıa.zırlanmalıclır· , 
ı.....1!1- Hiç bir de'1ct Çin mcso- ' - Beni evlerinde misafir kal· 
.... 4olapslle Ja.ponya 110 Uıtlli.f mağa mecbur ettiler. Hattı\ bir gün 
ruı..._ • ~ zorla gidecektim· Fakat Ali anU· 
~dır· 

iV - Asyada. .J:ıponya. lstcdlği 1 
g1bJ h1klm olmalıdır· Ba hegemou.· 9 3 4 dogv um U 
ıhn hlo bir d4n1et mü<lahale ct-

-etllelWr· ki 
...... ~apon hariciye nıwmım pek 1 çocu ar 
~lıkb ba1ıscttii;i solJnın çeh• 

1 
d 

tcaı :::r·hariciyo nazın beyana" ahnmaya baş an 1 
tuıcta. nlkblndlr· Hatta sedn~ bis.
"Ctınek~dir· Japonyanm bir A\TU• 

lla harbine mUdahalcsi belki do na· 
7.atl oJara.ıc mcvcutfor. Fakat ha.ki· 
katta ~ b.rı> tiBh-·'1an u
Z&kt.adır • .Japon)-a için Klllbol& 1ılr 
~lc1e A1TUp& harbine mtlaallale 
ll&,.uk Harpte de tekerrür etmı.s 
\•e Japonyaya. büylik klirlar temln 
etanJı olan bir vaziyettir· O 1.:ımaıı 
.Japonya: 

A.) Avrupa harbinin fo.Jıribatm· 
i1aa uzak kalmıştı. 

B) Garp de\'lctleri pasifik ,.e 
llbat &&hillcrine, ,.o Asyanm ~k 
lllnltablarma. e ya gönc!ercmemf,. 
ıeraı. 

Bu noktalara. Ja.ponya kCıDdi 
QlaUuııerini bOI bol ıııc,·keilerek 
&11t d'1JDWıla.rmm (Kiyaoçco'da 
014ufa gibi) araminl , .o pazarım, 
g&Jı ınUtteriklcriniıı (Avustralya 
\"e :Wadbta.nda olduğu gibi) tica· 
"ret salıal&ruıı emrine altlı· 

()) Bo hal neticesinde Japonya.. 
lılJl bUJ1ik mY.tyaSta sanayil~esl 
~llytık Harp iı,;lncle vukua. geldi· 

a.ponya Amerika harp Juıricl kal· 
«lığı takdlrde ,·aıiyctin bir kere 
~alı& tekerrür edeceğini limit cdc
<11Ur. 
Japonyanın üçüzlü pa.ktla daha 
~ olarak dele ettiği fayda Çin 
~\"UDJtla; Manı,;ol\o harbinin ~ 
ıa.Jığr gilndenberl ~ddctlc devam. 
~il SO\')'et - Japon ihtili.fmila 
' "Ponya.nm Sovyct Rusyaya lc:ırfı 
ı\lınan 1·e ltıı.Iyan mlizalıerctini te
llıin e1ml' olm3.'5ulrr· Cu mUı.abc· 
l"eto gth enen hariciye naım bu 
lloJctaya gelince ı;ayet sarih konu• 
h1or. "OçUzlü palrta göre Japonya· 
-.... btitün faaliyeti Çin dM·ası et
~toplanıyor· E!lasen Çin J\\'· 
~Iar irin bir nüfıır. siyasetfnl 
1'-cıe ~en sahadır· Japon~ Avnı
~ lnglllzlerln, ı.~ranmlarm 
Çfllle fillen alikail:ır olnmıyac3.k· 
1llı 'e Almarıyn. ile ltalJanm ken
fllııe yaromıcı mc,'.dlcrinde bulun· 
«tutu bir zaman<la faaliyetini nrtır
ll\ı bulunmalrt.Mlır. 
it Sen-yet Rasya ile h<>m ideoloji, 
tin de ulifuz ttlyaseU b&kımuulan 

hem Japonya, lıcm do him\'cr 
llttıetıeri aynı suretle uzak bulun• 
~ırlar· Bu menfaat 15tiraki· 
ıUr kt Çin da,·a .. rnda Japonya ken· 
~I ku' ,·etli lllssetnıck1o , c 
'.,.vyetlerin Çin ruı.,·a..<ımn. llarıŞa.
~&caklarmı nçıkça r.öylemekte
tlir. lapooyaya ~öre i5te Uç\iı;Jil 
~ IDl\1111.81! 

Bunların sayısı binden 
fazladır 

l:ık okullarırt birbici •liıJila· 
rma iD8lll7.et olarak kaydedilen 
D34 doğumlu talebelerin alın. 
masma. dünden itibaren ba§lan· 
ınrştır. 

Kadroları dolu olan okul ida. 
ı-eleri lbu talebeleri yakm semt: 
teki diğer Ye kadrosu az olan 
okullara devredebilecektir. 

Namzet olarak kaydedilmiş 
olan 934 doğumluların sayısı 
binden fazladır. 

Otobüs altında kalan 
çocuk öldü 

Eytipte, Sofular yoku§~nda. . ı 3 
:numarada oturan Hazım bır müd
det c.-vel ailcs!lc Yalov:ıra gitmiıJ 
ve 7 y:ı,.qndaki oğl': Erde~ _bir o
tobUs tarafından çignonm13tır· 

Erdem iki buçuk aylık bir te
daviden ~onr:ı. diln ölmUş, cesedi 
adliye doktoru Salih Haşim tara· 

-32-

· - I yiden de üstün.. -
_ Yeniden tecrübe etmek ho. 

§Un uza gider mi? . . . . 
- Ben sizden onun ıçın bır rı

cada bulunarak h1tufkarlığmrzt 
suiistimal edecektim .. Serbest 1?1• 

rakılmasma on beş gün var .. Bı~
mem bu miiddet zarfında ~cccleı:~
ni yatakhanede gcçinnemesıne mu
saadc eder mi iniz? 

- Yani sizin yatağınız?a n;ı 
geçirecek.. Tabii.. Bunda hıç hır 
mahzur yok .. Ne olur, Jıer .. akş?:.m 
biri sırasiylc kollanmza du~ecegı
ne Jıep o clücsün.. Sonra çıkma:sı 
da yakın oıluğuna göre göz yum. 
mak işten de6ıil.. 

Siyah kfl'Cük götleri, gri ~aşları 
altında pırıldayordu. Hapıslıane 
müdürüniin benim. 102 numaralı 
mahkum ile olan muhan·cl n~kım 
ile pek alakadar olduğu muhak. 
kaktr. Nihayet ··ine açtı: 

- Ç,Ok yumu~ak bir derisi Yar 
değil mi? 

Dedi. 
- Setcn gibi. 
- Eğer aldanmıyor!:am docya. 

SADRİ ERTEM sındaki malfunata göre 1899 da ===============! dob'llluş, yani henüz otuzunu aş· 
6 k mış. Bu kadınlarda bilginin, hırs 

tali depo açılaca ile birleştiği en mükemmel yaştır. 
~ediye yeniden şehrin muh. Ya göğüsleri? Fakat Mösvö Pa. 

le}if yerlerinde altı tali depo terson siz benim bu gevezcllklerim 
a~r. Bunların yerlerini hakkında yanlış bir hüküm venne
~!-Ymakamlar tffibit edecekler· yin .• Emin olun rıonnal bir hay:ıt. 
\.illi fa ooylc hafifliklere asi~ müc;aadc 

me atıldı: ''Bu güne kadnr yenge
nin misafiri idin; bundan eonra be
nim ml.safirim knJncaksm-'' dedi ve 
beni zorla misafir etti· 

Karısı ilo aramıfa katiycn bir 
roilna.scbet yoktur. Kendisi veh
nıetnµş . ., 

Bundan R<>nro katilin karıııı Na
dire şahit olarak çağınldı· Nadire 
başörtülü 35-40 yaelnnnda ince, 
tı.zun bir kaclmdı· Suçlunun kansı 
olduğundan, şahitlik yapmak iste
)ip, istemediği sonıldu: 
"- Ah derdim çok bilyilk· El· 

bette şahitlik cdeccğlm·,. dedi vo 
6UDları söyledi: 
'·- Fahri yakın akrabamdır. 

hiş değil midir? 
Dükkancıların muhte

lif vergiler vc~~k~c oı· 
dukları ileri sur~.e~ 
fiyatları yerinde gor?J -
düğünü kabul cdehm. 
Seyyar satıcılar neden 
kilo ba§ın& üç, ~ kuruş 
karı kabul etmıyorlar. 
Toptan satışla. penılcen • 
de arasında. bir muvaze. 
ne teJ>is etmek, herhalde 
şehirli igin düşiinülecek 
bir meseledir. 

-~~..ını.N· 

Geçen sene, iş böyle değildi. Sabahları pekala rahatça yer b1;11~
yorduk. Ne durak yerlerinde insan duvarları yükseliyor, ne de ıtış, 
kakış oluyordu. 

Hele pazartesi sabahları, bu kalabalık, bu mahşer çalka_nı.~ı 
saatlerce sürüyor. Çünkü o giln hafta başıdır. Yatı mekteplennın 
toculdarı da o sabah giderler. _ 

lsi araba azlıi!ına vermek kolay bir yol! Fakat ben de böyle du
~ünüp avul1'1rnadı~. Çünkü günün başka saatlerinde gelip giden bo, 
arabalar görüyorum. 

O halde acaba şu sabah işkencesini ortadan kaldırmak için bir 
çare bulunamaz mı? Mesela yedi ile sekiz arası seferleri bir kat art. 
tmlsa, sanırım, ki halle, bu sıkmtıöan kurtarılmış olur. Eğer elektrik 
c.eeryanından. işçiden iktısad dü~ünülüyorsa, günün tenha saatlerin.. 
deki seferlerden keserek bu da karşılanabilir. , Aramızda batika hiç bir :ınilnasebet 

yoktur. Cinayet sebebi başkadır. 
Kocam bana hiç i)i bakmıyordu. 
Para vermez beni gczdirmezdi. 
Halta bir gü~ 2 kuruş istedim; 
yok, dedi. Halbuki biraz sonrıı. he- be 
l!ya. girip c:ıktı arkasından ben do Nüfus sayımı münase -
girdim; b:ına param yok diyen a- • l k il da dersler 
damm yere 12 kuruş dü5UrdUğUnU tıy e 0 u .ar gun·· U nu·· 

Ara sıra gazetelerde, bozulan tramvay arabalarının tamir edile. 
mediğini, atölyelerin bunu ba~ıklannr, yedek parı;.alarm gel. 
rnediğini okuyoruz. Fakat hiç zannetmiyoruz, ki bu kadar b(}yük "e 
yaşlı bir müessese. kendi ihtiyaçlanna uygun fahrikaciklar kurmuş 
olmasın. Daha şirket zamarundayken bu tür1il büyük atôlyelerden 
bahsedildiğini işitirdik. Hükfunetc geçtikten sonra ise, elbette bun
lar. daha mükemmel hale getirilmiştir. Umarız, ki günün sefer IUt. 
lerı arasında küçük bir tadil yapılarak halle bu sabah i§kerıcesinden ö ·· üzdekı pazar • 

gördüm. num ...:ı ... ndür Bu mUna -
V:ıka sabahı ccb!nd~ hi; lira fus sayımı.~- ~a dersler 

görmU!;. alnn~tmı· Geri ıstedı· Yer sebetle bUtün o~f 

kurtanhr. HAKKI SUHA GEZGiN 

meyince "seni yakarım!" diye ii- 1 düiiden jtibaren nil us ~f~1 

zerime vürlidil· Hunun ilzerlne an· mevzuu etrafında vcrı me6e 
nem a~ya atıldı· Kocam da onu başlanmıştır. . •. 

1:.acili StıiJJalacı : 
öldürdü. beni ve Fahriyi yaraladı. Talebeye hafta ıçerı~ınde 
Muhak~mc şahitlerin çağınlma· nUfus sayımı . etraf~da bır de 

m için baııka bir gtinc bırakılmış- konferans verııeoe:ıctır • 
t1r. 

Kız talebelerin 
askerlik dersleri 

Cumhuriyet Bayramı 
programı hazırlanıyor 

75 sene evvelki İstan
bul nasıldı, neler vardı? 

iY eni programla tedris 
edilmeye başlandı 

Kız talebelerin askerlik müf· 
redatmda değişme yapıldılım 
ve kızlarımızın askerlik dersle. 
rinin ayn t>lr mUfredatla te<tria 
edileceğini yazmıştık. 

Bu mil!redat programı bUtiln 
okullara bildirilmiştir. Talebe· 
ler bu ders yılından itibaren ye. 
ni programla ders görmeğe b:ış 
Iamışlardır. 

Programda kız Webelcr için 
ayni zamanda stajlar da mev • 
cuttur. Bu stajlar hava hücum. 
Iannda kadınlarımrı.ın vazifelc· 
ti ve cephe gerisindeki hizmet. 
leri mevzuu etrafındadır. 

Talebeler, stajlarını okulda 
ve okul dışında uygun görüle • 
eek yerlerde tecrübe edecekler. 
dir. 
Kız talebeler, a.yrıca atır;1ara 

da. iştirak edeceklerdir. 

:fmdan muayene edildikten sonra 
defnedilmiştir. Müddeiumumilik 
vaka etrafında t.nhkikata giri'}mi5· 
Ur. 

Cumhuriyet bayramında, ya. 
pılacak teMhürat programı vali 
muavini Ahmedin reisliğinde 
ibir komisyon tarafından hazır 
}anmaktadır. 

Bu sene geçit resmi Taksim • 
de yapılacak. şehir baştan ba · 
şa. silslenccek, halkevlerinde 
müsamereler, konferanslar w~
rilecektir. 

Nüfus Sayımı 
hazırlıkları 

Nüfus sayımı hazırlıkları i. 
1erliyor. Belediye zabıt ve mua· 
melat şubesi şefi ZUhtü Çubuk.. 
çuoğlu ile harita müdürü Galip 
dlinden itibaren mülhakatı tef· 
ti~e ba,lamışlardır. 

Bir çocuk hoş bir lcuyuya 
düstü 

Kasrmpll§ada, F;rın sokağında. o. 
turan Muharremin dört •yaşındaki 
kızı: Semihn dün C\'inin b:ıhçcshl· 
de oynarken. ağzı açık bir kuyu· 
nun içine dil§mÜ§, nğır surette yn
ralanmışur. 

Çocuk ifade Ycrcmlyecck bir 
lıaldc Etfnl hastnncsino kaldırıl· 
mlı!Ur· 

1stanbul günden güne güzel. 
lcşiyor. Birkaç sene sonra ha· 
ra'bc haline gelen birçok man _ 
zaralar gözümüzden silinecek .. 
Yepyeni binalar, asfalt cadde· 
ler, gölgeli 3.oÖUçl:ıra kavuşaca • 
ğız. 

Şehirler de insanlar gibi..! 
ömürlerini ın u a y y e n dev
relerde yeni şekil ve manzara. 
lara inkılap ettirip yaşıyorlar ... 
Dünkü İstanbul "Bugünkü ts· 
tanbul" "yarınki 1'-ı...:_..___, r.. • , ıl:j~w,, 'Ul. 

rer meııhaledir. Ye her biri 'bir 
diğerinden muazzam farklarla. 
ayrılır. 

Bu ~nzımda, yetmiş beş sene 
cvvelkı !stanbuldnn birkaç mi· 
sal Ye~e~ğinı. Aradaki uçunı -
~u! bütun dehşeti He görecek· 
sınız. 

işte misaller: 
''Altıncı dairci 'belediye tara. 

!~dan bu defa. Beyoğlu cadde" 
sınden Pangaltıya kadar mü 
c~deden ıbir kaldırım. imalin; 
~ubat:eret olunnıu.~tur. Duydu. 
gumuz.a göre, kaldırnnm bir tn 
rafı . dört köş~ ve diğer nısC; 
da .kum ve zift ile rnahlUt ve 
mczc~dilmiş ufak sose ~lar. 
dan ımaı ve truızim kılınacak. 
mI§.,, 

De~elc bizi §İmdi... "'·le mi zan. 
nedıyor?. ...,ı 

T b"• ~~ - a 11•• Ben de onun aldandı. 
gını anlatmama!· · . 1. d . " ıçın e ım en ge. 
Jenı yaptnn ''u··nı,·· b ek"ld · • · . t . ·· Y ~u u ~ ı c sı-

Aşk ve macera rorTıanı 
z~':\ ar ık dığerlcri ile birlikte o müt 
hış Yatakhanede yatmaktan kur 
tarmak lllÜmk"" d.. B -
tutunca r k un ~·· uradan kur. 
. t" ah ; a adar sızc daha rahatça 
ıs ır at ed"bı"l ~· . b. k temi . '" ecegınız ır yata · 

Yazan; 

Moriı dö Kobra 
edemem. Fakat burada bu kaybol· 
muş, medeniyet ı~ıklarından uzak 
kalmr5 adanın üz~rinde istenildiği 
gibi eğlenilir. Burada kitaplar oku. 
Yor, fakat onlar da görüyorum ki 
muharrirler havatı eldivenlerle 
t~~ak istiyorla;. Hakikatte hiç 
hın çıplak hakikati yakalamıror .. 
ç:ıplak deyince yine hatmma gel
dı, 102 numaralı mahkümün gö. 
ğilslerinden bahsediyorduk. Ka.:ıl 
çok lezzetli değilmi? 

-: Söz aramızda Genera1. bir 
hapıshanedc bu kadar miikemm<'l 
b.i.r ziya~ete konnt'ağ1mı aslil <lil
şunmemıştim.. · 
-. Şu halele mahkumlar m<'m. 

Icketıne yapmış olduğunuz bu se
yahatten fena intibalarla a}Tılmı. 
yacaksınız ... 

. - Bilru:is G~neral, öyle zanne
dı~onım kı bunu asla unutamıya. 
cagım ... 

• • • 
O gece reı;nckten sonra başgar

diyanla kantınde bir hayli meşgul 
oldum. Bu mahkfımlar oca~ınm 
hususi bir cazi0esi vardı. Baron, 
Kazanova gibi t~nınmr:5 mahkftm. 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
larla ahbap olmuştum. O gece de lincen etmı~ oluyorum .. Bana gc-
kemiksiz bir canbaz tanıttılar .. Bu larda:nb.~c ?u karyoladaki yatak. 
ec:ki akrobat, birkaç harekette zin. d , ır~nı alıp yanındaki oda. 
cirlerden kurtulduğundan onun a ) atacagun A · 1 d ~il . mi? ·· n a~ı ıyor, eg 
için sureti huc;u~iyccle pıranga ha. 
zırlamışlardr. Cinayet ve hırsızlık· .. - Size çok tf'Cs>kkür ed • l\ı·· 

.1 1 .. bbed k ~ h yo Pat -li" enm os tan \JO ayı mue ·üregc ma - h , crson.. Siz hakikaten artık 
kum edilmi~ti.. Pek hareketli ol- mid~~~a rastlayabilmeyi ümit et. 
du{:'ll için mahzene atılma rekoru. ıgım dostsunuz 
nu kırmıştı. Söylediklerine gore 

00 
Ve SÖz!crinden zi~·ade bana tesir 

tam altı yüz gün ceza hapsi yat- :y;~.~ ~ocukça ?ir hareket yaptı .. 
mı~;at onda, ha~gar<liyan beni yakla;tı~uhterız adımlarla yatağa 
pa\'\·oııun kapısına kadar geçirdi.. ~nu, çok kıymeti" b" • .. •t 
!\Ia~ıann etrafına toplnnmı~ gü. cdılmiycn bir saade~ i;i:iib~~ 
rliltü ile konu~an. kaha ~kalar ya. v~~a okşadı .. Dört buçuk sene ha: 
pan mahkumların hali gözümün o. ~aır;~ank~kt~n so .. nra üzerinde temiz 
nünden gitmiyo:du. Kapımr açtım ı. 'J"" a·ı t . 
ve Madam Kabrcrayı. ıçerd.~ I?C"· yatak!. .•. or usu olan rahat bir 

cerenin önünde ayakta gorünce k ÇJntaında~ ipekli bir pijama çı. 
havret ettim. li~~e ım ve bır şişe kolonya ile bir-

Birdenbire döndü: - . ona uzattım .. Yumu~ak ku. 
- Mösyö Patcrso.n •. dcdı. l~c~ı ~a~boı mütereddit. titrek elleriyle, 

yeniden buraya getırdıler, nıçın ~ lınuş bebeğini bulan bir J..."il.. 
anlamıvorum. . ~adı kız 50~~ maswniyeti ile ok-

Jiapfshane müdürü ıle a!amızda · · Gozlerını yumarak kolonya. 
geçen muha,·ereyi naklettım. bu yı kokladr ve her emin olmıy:ın 
kere hayreti bir k~t da~a ar~~ı: · ı hen·canh, endişeli bir scs1<' mrnl~ 

- N:ı,ıl? Şiındı bcnıın .. Sızın ... w dandı: (Devamı var) 

"Mirgün - Emirgin - iske· 
lesinde?\ MaB1ağa ve lWılaktan 
Ayazafa kaBrI önUne ka.dar 
y.imı1 zira ~de gayet 
muntazam bil' §08e Yolunun açı. 
lacağı ve bu yolun iki taratma 
ağaçlar dlklleceği memnuniyetle 
ha'ber D.lmımştır.,, 

* .. * 
''Birkaç aenec:leDl1erf t.ıanbu· 

lwı l!IOkaklarmı temW~ek için 
~anet:inin çok ça1ıetığı 
herkesin malümu ise de yazlan 
toidan ve t.opraktan Ye bul ye 
lerde aikmakta olan lağım pis • 
lilclerinden, kışlan da ~amunı 
ile kaldn1mlarm IJoztık olan 
yerlerine birikmiş olan sular· 
dan sokaklarda: inıqmm istediği 
gıl>i yilrllmesi muhaldir. 

Kaldmmlarm muntazam ol. 
mamasmdan dolayı tozla top· 
ırağın yerdett çıktrğmı teelim e. 
<lelim. Ya o koskocaman bir 
nehir kadar alanalrta! olan ke · 
rizlere ne diyebiliycıruz? 

Bunu da çaresi bulunın.u de. 
recede bir müşkülattan mı ad· 
dCdelim? Biz !stanbulun tozla 
toprağına çoktan ru.r olduk. 
Yalnız ahaliyi yoldan geçlrmi.. 
yecek bir hale gelen. şu gibi 
f cnalıkların seri~ bir Ç81"E9ine 
bakılma.smı ihtar ederiz.,, 

• * • 
''Dersaadette ~lem.ekte olan 

omnibüs ara'balarmm sayisleri 
yanında. kadın müşterilerinin o· 
turduğund~ bunun men'i hale. 
kmda gazetemize dercolunınak 
üzere bugün Uç varaka aldık.,, 

• • • 
"Bugünlerde İstanbulda. su · 

yun azlığı ciheti ile her çeşme. 
nln başında ahali nöbetle su al 
maktadır. 

!stan'bula. vaktile getirilmiş 
ve sonraları iktizası kadar da.. 
ha ila,·e olunmuş olan mal le· 
ziz sureti kifayede değil midir? 
Yoksa. lbu killete su yolcuları 
mı sebep oluyor?,, 

• •• 
"Omnibüs aral>8.lan geçtiği 

sok:ıkln.rın şaseleri Jiyıkile ya· 
pılmış . olmadığından şimdiye 
kadar yol üzerinde bulunan ev 
sahipleri hasıl olan tor.dan ra. 
hat etmedikleri ve akşama ka· 
dar teneffüs için pencere bile 
açamadrkları cihetle şirket ta _ 
rafından yolun sulanması ... ,, 

Nasıl meraklı değil mi? 
N. A. 

VAKITa 
abone 
olunuz 
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Romanya hadiseleri Yagoılav Suriyede altın 1 Romanyadan ayrı-
.hakkında ba,veklllnln n~tka: b il ,., U lan ıngihzler 

Taymis'in 
başmakalesi 

Mezbahadaki 
kanlardan istifa Bır Alman ''Cenubi Sırbıstan Lavre?.'inud~ğıuığı 

gazetesi dıyor ki: Yugoslav mılletinin paralar meydana çıktı 
( J]n~ larnf ı 1 incide J 

Bührc!';, 1~ (A.A.) - Stcfani 
ajansından: 

(Baş tarafı l incide) 
Taymis. misal olarak içinden 

bozulan ve ayrılıklara düşen 
komınılarnun itimadını kaybe · 
<len ve korkutma siyasetine ko. 
layca boyun eğen Romanyayı 
zikretmektedir. 

Bir zat Belediyeye i 
teklifte bulundu 

Almanya, İngiliz sabo- 1 b . ..,,, .d. Suriye zabitlerı 
tajcılarının harekatın.a eşıgı ır" arasında tevkı"fat 

Daily 1\lail, Nevs Chronicle, 
Times ve Daily I<~xprcsı:ı gaze>te. 
!erinin muhabirleri ile 1ngilte • 
re sefareti atıışemiliteri ile ha. 
va ataşesi J{östenceye gitmek 
üzere Bükreşten ayrılmıc::lardır. 

Mezbahada kesilen hayva 
nn .kanları üzerinde 11on 
belediyeye şayanı dikkat 
teklif yapılmıştır. vaktinde nihayet vermış Bclgrad, 14 ( A. t.) _ 1\\ ala 

Bcrliıı, 14 ( A.A.) - D. N. B. ajansı bildiriyor: 
::ıjansı bildıriyor: . Csküpte ham kulübü tarafın· 

Romanyaya Alınan muallım dan tertip cdılen bir toı:>lan~ı es· 
kJtaatının muva.salatı hakkında na ında başvekil ç,etkO\ ıç bır nu· 
Doyce Diplomatik l~orrespon· tuk soylcmistir. 
denz, gazetesi şu tcfı:ııratta bu · 
lunmaktndır: 

Almnn pohtikasını idare eden 
ı r F i t ltalya ile mutabık 
olarak Romanya. ile bu memlcı
kclin yeni siya i bünyesini ga· 
ranti eden mukaveleyi imza. 
cttıkl ı;i_ zaman hususi ehemmi· 
yeti hıiıll J?ir vazife deruhte et 
miş olfüık&nı gözönündc tut· 
nu tardır. 

Romen milletine emniyet his· 
i \'erilmeli ve bu suretle bu 

mill t devletin bar:;ına gelen 
bıitim hadiseler ve büyük ınki· 
·arlardan sonra kendisini barış 
'e huzur içinde münhasıran 
' ni iktısadi ve sosyal teşki • 
.ıatıan.masına varabilmclidir. Bu 
i te muvaffakıyet Almanya ':e 
nomanya icin mü terek bır 
menfaat arzeder. 

Almanya bunun teminine 
Romanyanın müdafaası meyz~u 
b his olduihı nisbettc hadım 
olmaktan hali kalmamak isti· 
~ or. Garanti hük'?1ü da~esinde 
Homanyanın emrıne venlen AI· 
ınan askerleri ayni zamanda 
Romen ordusunu lbu llıarpte cı· 
de ettikleri tecrübelerden isti· 
fade ettirecek ve kendini mü· 
daf aaya muktedir bir Romen 
ordusu vücuda getirmek için 
general Antoneskuya yardım c· 
dcceklerdir. • 

Gazete, yazısma şu suretle 
devam etmektedir: 

İngilizlerin Om inJdşaftan pek 
memnun olmamaları nnla.şılrr 
bir Reydir. Londra, Titülesko 
rejiminin iyi günlerini hatırla· 
yarak, Tilea f:ribi kimselerin 
yardımı He Romaııyan,m bir 
gün Almanyanm düşmanları 
safında yer alacağı haiı:kmda 
en güzel ümitler lbestcmclrte ipi. 

O zaman, Romen milletinin 
her şeye müsaade edeceği ve 
milli ekonominin 7.ararma ola. -
ı ak onun topraklarında: hayatı 
<'hcmmiyeti !haiz !ham maddelere 
ı~arsı sabotaj hareketleri yapı· 
1. bileceği 7.alllledilmişti. 
Şimdi ihfıdisclcr tersine bir 

istikamet almıştır. Avrupa te • 
rıanüdiine giden yolu bulmuş o -
lan Romanya İngiliz sa'botajcı 
larmın tahrikatına lhcnüz vak· 
kıtken a,ir nihayet vcrnıiştir. 

Bac;\ ekil nutkunda cenup Sırbı:.. 
tanının Yugosla\· milletinin !>esiği 
olduğunu \e bu~ m!n kurtu!u~u 
için Yugoslav . ılletıA tarafından 
yapıan c:ayı ıı fedakarlıkları bil· 
ha sa kavıt ve i~arct eyledikten 
onra ezciimlc demiştir ki: 

Bugün yeni bir nizamın temelle· 
ri konulurken, müttehit, ınzıbat 
lı, ekonomik \C so yal sahalarda 
muvazene1i \C mutmain olan mil· 
!etimiz bu yeni nizamda ha\·ati 
kuwetinin kendi ine bah~ettiğf ye 
ri elde cdeceğınc intizar cyliyebilir. 

"D31h!l~e banş, hariçte barış, i· 
yasctımızın ana hatlarıdır. Avrupa 
nm bugünkü ekonomik karga~a 
lıkları zamanında komşularımıza 
sıkr bir ihiic::adt bağlılık milletimi· 
zin bütün iktisadi hayatının teme· 
!ini ter;kil etmektedir. 

Bu i tikamette en büyük gar· 
retleri sarfediyoruz, zira bu gay· 
retlerin en yüksek menfaatlerimi· 
ze uygun olduğuna kani bulunuyo· 
ruz. 

Bulgaristanda 
Alman 

askerleri yok 
Berlinde yarı resmi bir 
memba tekzip ediyor 
Berli11, 14 ( A.A.) - :Yarı re;:ı

mi bir membadan bildiriliyor: 
BuJgaristanda .Alman kıtaları 

bulunduğuna ve bu hususta Alman 
- Bulgar gorü~cleri yapıldığına 
dair lngiliz bat.ınrnda fena niyetli 
haberler çıkmıc:;tır. 

Bu mesele ıle alakadar olan Bcr. 
lin siyasi mahfillerioden öğrenildi. 
ğine göre, bu haber:er. asılc:ızd ır. 
Bunlar, hedefi çoktanbcri malfun 
olan fena niyetli İngiliz haberleri. 
dir. Cenubu ıı:ırki A vrupasında 
Alman ve ltalyan gayretlerini tah
rip makasdiyle, bu haberler Bul. 
garistan üzerine Almanyamn hat tfı 
tazyik icra ettiğinden dahi hah. 
seylemektedir. Bu haberlerin he. 
defi, sulha mani olmak, efkarı ka. 
nştırmak ve sabotaj hareketleri ha
zırlamaktu. Eğer İngiltere Romen petrol 

kayna.klarma karşı planlarım 
başarmak tasavvurunda ise, 
bugün Almanyamn uyanıklığı Romen • Macar ihtilafı 
sayesinde Avrupa mcmleketı&i· 
ne taaITUz devrin.in geçtiğini 
nazarı dikkate nlmalt mecburi· 
y etindedir. 

Bir Japon gazetesine 
göre 

Ruzveltin nutku 
sulh ümidini 
mahvetmiş 1 

VaJi ıgtoıı, 14 (A.A.) - Röy 
ler: 

Pazar akfiarnr radyoda söy
kdiği Jıutukta rcisıcumhur Ruz 
\ C'lt, miiteca.viz milletlere Amc· 
ı kanın s ebatkar olmakıd zalim 
olm ı icap ctmiyece&rini fütar 
<>tmi tir. 

Rci icumhur müteca,·izlcre 
t~p Jckun müdafaa için Ame: 
rıkanın yaptığı askeri idmnn 
laı1n basab gidm manevi 
kuv\·etıcnn:ıcnin ıstihfafla kar· 
. ılanmam~ı . IUzırn g ldiğini de 
ıhtnr <'lmıştır. 

Tol. 1/0. n ( A.AA.) - D. N . B. 
• inn ının hususı muhabıri bıl • 
<lıı iy r: 

Y mıyuri Şimbun gıızc-tc i 
r. ı z.\ lt n, D aytonda yaptığı 
b y n tı mcvzuubahsedC'r<'k u 

v ıatın iddrti AmC'rikalıları 
'y d endi ye dü ürccek 

m ett~ olduğunu ve nutkun 
ı · · umhur e cimilc aJakasr 

llll'dıı - nu J azmakta · 

Bcr/itı, 14 (A.A.) - Yarı resmi 
bir membadan bildiriliyor: 

Son günlerde Romanya ile l\Ia. 
caristan arasında müşahede olu. 
nan anlaşmazlıkla alakadar ola. 
rak, Bcrlin siyasi mahfilleri, iki 
memleket ba ınır.daki aki lere na. 
zaran, güçlüklerin azalmakta ol
duğu fikrindedir. Berlindeki ka. 
naate göre, .Macari tanda ve Ho. 
manyada makuliyet prcnsipi, yani 
bazı ha.discleri izam etmemek pren 
sipi kabul cdilmi~ buJurunaktadır. 

Bir aşığa samanlık 
seyran olur ama ... 

lstanbul tarafında henüz küşat 
re mi ) apılmamış olan bir binada 
dün gece enteresan bir vaka geç. 
miştir: 

Bu binanın !;ahne kısmı inşaatı 
yeni bitmiş, fakat henü1. kapıları
na kilıt takılmamıştır. ln~aattan çı. 
kan ta~lar \'C dığer bazı malzeme 
c:ahne altına konmu.tur. Bına bek. 
çisi her tarafın kapılarını kap~dık. 
tan sonra oda ına çekilip ) atmak
tadır. Dün gece binanın müdürüne 
bir fılet lazım olmu~. bekçı çağrıl. 
mıc:;, o da o fıleti "ahne altına koy. 
du· unu suykm· tır. Bunun üze. 
rine bekçi ahne altına inmiş. ka
ranlıkta tala !ar arasında aleti a. 
rarken e i bazı yumuşak yerlere 
d mı , bunlardan birini tutup r;e. 
hınce bır el oldu''unıı anlamı . pe. 
c:ınd n talac:lar ara ırıdan bir genç 
çık~ı tır. Bunu dığer bir genç eli 
ı lc bır genç kadın eli takip ctmı~tir. 
Tala~lar ara ından çıkarılan bu 
iiç kı~ı S?rgu~ a çekilince. dort ge
cedenberı buraya ~"ip "a ığa c:a. 
manhk sey-ran olur" feh\'ıJ mc3 
ke) if çattıkları ana ılnııc:, kara. 
kola f! ;türiıliıp haklannda zabıt 
tut •lmu~tur. 

/\ahire, 14 (:1.A.) - Röytcr a· 
jansımtı hususi muhabiri bildiri· 
yor: 
Aldığım malümata göre Suriye· 

de ~·iıksck memurlar arasında ya· 
pılmıs olan tcvkifat Ye tekaüde 
se\·k it.leri, mu,·akkat \'e belki el<.' 
pek ağlam olmıyan bir m·;\·azeııc 
hucu!e getirmi~tir. Zira Fran~ız 
ubav ve memurlarının ck:F;risi 
şimdilik siya'-'i fikirkrini söyle 
memcktedirler. 

Vişi hükUınetinin müme ... -..i!i olan 
general Fougerrc tarafındar: Y3f·ı· 
lan te\kifat \'e her türlü fa~liyetin 
sıkı bir surette kontrolü, hakikat· 
ta çok yayılmış olan hür Franc:ı 
lehindeki hareketleri ";md•l:k du:
durmu~ gibi ~öriınüyor. 

Birkaç hafta evvel hür Fran,ıı 
lar "hür Fran~a .. ismindt ki J!:!ze· 
lelerini gizlice dağıtabiliyor!arrlı. 
Şimdi bunun önune ı:!cçilmic;ti:-. 
1 lalen hüküm ~üren umumi dur· 
gunluk \'e derin yeis, Fransanın 
harpte olduğu zaman kaydedilen 
faaliyettle büyük bir tezat te~kil eı' 
mektedir. Simdivc kadar iki ıhı 
dört bin asker, Fransara gitmek 
üzere Beyruttan ayrılmıştır. Bir 
\'apur da limanda dönece){ diğ<'r 
askerleri beklemektedir . 

ltalyan heyetinin azaları, halk 
ça se\'ilmedikleri için. tanınmamnk 
maksadiyJe, ~ivil elbise giyn-rekte 
\'e dı~arı çıktıkları zaman Fran~ız· 
ca konu~maktadırlar. 

Suriyede ııimdiden benzin yağ 
\'e bazı yiyecek maddelerin yoklu 
ğu hissedilmektedir. Fakat buı!Üll' 
kü ikfr::adi ,·aziyetin arzettirri bir 
garabet varsa o da, Şamda \'e.::a· 
ır \'erlerde beheri takriben 45 Ç,ili 
ne· atılmakta olan l ngiliz altınınır. 
ortalıktaki bolluğudur. Zannedil· 
diğine göre bu altınlar vakiile La\• 
rens tarafından Arabistana dağr 
tılmış olan \'e iktisadi buhran d,,l;ı 
yısile meydana çıkarılmı5 bulun:>:1 
lngiliz altınlarıdır. 

İngiliz tayyareleri 
(Baş tarafı 1 incide) 

Tobruk üzerine yapılan ba kın· 
lar e~nasında biivuk \'angınlar çık 
mı~ \'e infilaklar 'hacıİ olmuc;tur. 
Limanda demirli gemiler bomlxır 
dıman edilmiştir. 40 dakika sonra 
kesif duman sütunları gfüül· 
mekterdi. Bahriyeye ait bir kıJa 
ya tam jc:abetler kaydedilmiştir. 
Asmara bir kere daha bombardı 

man edilmiş, iki hangarla hir ha\'a 
meydanına isabet kaydedilmiştir. 

Guraya yapılan iki baskın esna· 
sında yangınlar çıkmış Ye bu yan
gınları '1ddetli infilaklar takip et· 
miştir. 

Cenup Afrika;;ı haya filoları bü· 
yük bir saha üzerinde i tikşaflar· 
da bulunmu,lardır. 

Bütün bu harekattan tayyareleri 
miz salimen fr:.\crine dönmü5ler 
dir. 

Roma, 1~ (A.A.) - ltalyan 
umumi karargahının 129 numa· 
rah tebliği: 

Şimali Afrikada: Zırhlı diiş • 
man otomobilleri Sidibarraninin 
cenubu şarkisinde taarruza 
knlkm1şlarsa da topçumuzun 
ateşile püskürtülmüştür. 

Hava teşekküllcrimiz Mısırda 
Jngilizlerin Fuka ve Daha tay· 
yare meydanlarını gözüktir ne -
ticelerle bombalamıı:tır. Bilhas • 
sa Dabada düşman gece hücu. 
mumuzun baskınına uğramı!'j · 
tır. 

Orada n.omen petrol ı:1anayi· 
inde istihdam edilmekte olaı1 
1n"'ilİ7. tebeasından :.10 kişi ile 
bc~aber vapura bin.erek 1stan. 
bula gideceklerdir. 

Yalnız yarı resmi İngiliz a· 
jansı olan Röyterin muhabiri 
henüz Bükrc~tedir. 

Biik.-cş. 1 ~ ( A.A.) - Stcfa.. 
ni ajansından: 

Romanyada vazife halinde 
bulunmakta olnn Alman kıtan· 
tr hcvcti, bu sabah Homen meı: 
hul askeri abidesine çelenkler 
koymuştur. 

Sa:ı t 14 le genera 1 An ton es • 
ku, Bükrcş askeri mahfelinde 
Alman askeri heyeti ~erefine 
bir 7.iyafet vermistir. 

Eiil,n!J, 1} ( A.A.) - Röy· 
ter: 

Bir Alman bn hriye heyetinin 
yarın buraya gelmesi beklen. 
mektcdir. Bu heyetin gelişi, sa· 
nı\dığrna göre, Ka radeni?.dc 
Köstence limanı civarında bir 
deni?. üssii inşası ile alii.kadar 
bulunmaktadır. 

~famniada bir deniz tayy:ı.re. 
leri U!-ısü tesiı-ıi icin İtalyan tay 
yareci subayları simdiden Ro· 
manvaya gelmiı:ılerdir. 

Biikrc~tcki Alman mahfille· 
rine göre, pek yakında on AI· 
man fırkası Romanyada bulu· 
nacaktır. 

ATEŞ ALAN SONDAJLAR 

Biil.-tc~, tr, (A.A.) - D. N. 
B.: 

Baicoi cival'lnda hususi bir 
şahsa ait bir sondaj, pazartesi 
sabahı n tcş almıştır. 

Bu sondajda calışan amelenin 
üadcsine göre, kazaya sondaj 
aletlerinden birinin çıkardığı 
kıvılcımlar sebep olmuştur. Bu 
hususta tahkikata devam olun· 
maktadır. 
At~ civarda diğer bir sonda· 

jın deposuna wira~t eylemi!t ve_ 
depo da infilak etmiştir. • 

Ateş, bundan başkn, Hlock 
petrol şirketine ait iiçüncü bir 
sondaja da sirayet etmiştir. 

Miicı:ısesenin itfaiyesinin yan· 
gını bastırmaktan aciz olduğu 
~öriiliincc plöstide bulunan AI· 
m:rn itfaiyeı:ıinc müracaat t'dil 
mis. Alman itfaiyesi öğleye 
kadar yangını tamamile söndiir 
meye muvaffak olmuştur. 

Brezilya - Şili 
Nevyork, U ( A.t1.) - Buenos 

- Aire 'de iyi bir membadan ~e\'
york Taymis gazete ine gelen bir 
telgrafa nazaran Brezilya ile Şili 
bir takım deniz \'e ha\•a ii Jcrini 
Birleşik ı.\merikaya terketmcyi ka. 
bul etmi~lerdir. 

nu üslerin inc:a 1 için muktezi 
parayı Amerika 'erecektir. 
Diğer taraftan Uruguay'ın son 

zamanda ittihaz etmiş olduğu ka. 
ra&dan rücfı ederek l•alcn Amerika. 
ya hareket ü !erini tcrketmeyi ka
bul ctmi~ olduğu haber Yerilmek. 
tcdir. 

Vaşington, 14 ( A.A.) - Stefa. 
ni ajanc:ınclan: 

Bfrlcsik Amerikanın Mck--ika i. 
le cnelce Kanacla \'C Amerika ara. 
ı:ında mün'akid mü<:t<'rck müdafaa 
paktına mümasil bı~ pakt akdi için 
mii7.akereler yapılmakta olduğu 
bildirilmektedir. 

TRJınis, buna mukıbil geçen 
ağustosta Romanın ayıp bağrr· 
tılarr karşısında Yunanistanın 
takındrğı azimli vaziyeti tcba -
rüz ettirmektedir: 
"- Mihverin takip ettiği pla· 

na ait umumi hatlar şimdi mey. 
elana vurulmu~tur. Bu da şi· 
maiden bir hücumla olmasa bile 
her hangi bir t111.yikle i\hsıra 
ve Süveyş kanalına kati bir 
darbe indirmektir . ., 

Fakat bu planın tahakkukun 
da iki engel \•ardır: 

Birincisi, Türkiyenin kuvve . 
ti ve zihniyetidir. Türkiye ya· 
kın şarkta en km·vetli askeri 
devlettir. lstikliilini büvük bir 
vckarla teyit eden Türkivc is. 
tiklaline yapılacak her r tilrıu 
teca VÜ?..e mukavemet edecek 
kudrettedir. 

Tiirkiye, Alman ihtirasları-
nın neler olduğunu çoktan bilir 
ve kcndiı-ıini satacağına veya 
korkuya kaptıraca<rma dair hiç 
bir alamet göete~emcktedir. 

Türkiye bi?..zat k€'ndi a~im 
ve iradcsilc kurtulacaktır. 

Yugoslavya, kendini müda. 
faa etmek k3:rarı, dağlık bir a· 
cazide ve çetınliği ile tanılan 
ordusu sayesinde şimdiye ka _ 
dar hırpalarunamıştır. 

Yuna;ıistan ise gösterdiği 
kuvvetlı mukavemet sayesinde 
masun kalmıı:;tır. 

Mihverin Mısır ve Siivevşe 
ait planına ikinci engel, Akde· 
nizin şarkında gittikçe artan 
İngiliz kuvvetleridir. Fransız • 
Alman mütarekesi yapıldtğm · 
danberi insan ve malzeme iti . 
barile lngilterenin Akdenizde 
hava, kara ve deniz kuv\·etleri 
gittikç:e artmıştır. Hazirandan · 
beri bu kuvvetler, daha evvelle. 
ri hiçbir zaman erişememiş ol • 
duğu dereceyi bulmuştur. Bu 
ku\·vetlerin arttırılmasına de _ 
vam edilmek'tedir ... 
EKONOMtST GAZETESf~tN 

MAKALESİ 
l.Amdro, u (A.A. ) - ı\lman a· 

rın Balkanlar üzerinden Siive,·; 
kanalına kar .ı bir taa_rruz yapmac:~ 
ihtimallerinden bahseden I!..kono· 
mi t f!azet<'·i. ~unları yazmakta· 
dır. 

Gemilerimizin l\hc:ıra giden sa· 
hil hoyl:mnı homhardıman etme· 
\eri. El!e denizinde dcniye gezme· 
leri, \'eya Trente ile Tobruk Ii· 
manian ara .. rnda aı;ker naklh·c ye· 
ra iaşe ıtemılerini batırmala;r, bil· 
ha "a küçük Ac:ya tariki ile )apı· 
lacak olan bir ileri hareketinin teh· 
likel<'rini pek ziyade arttırmakta· 
clır. Dii{er taraftan keyfiyet. Hit!e· 
rin rnlu iizerinde bulunan memlc· 
ketl~rin muka,·emct azimlerini de 
ziyadeleşti recektir. 

Türkiyede naz1ler kendileri gibi 
milli inkrlfıhile "tamamiyle yeni· 
Je..;mi!;., bir millet bulacaklardır. 
KahJ)clik. döneklik ye ihanetle do
lu hu karanlık dünyada. Türki"e· 
nin J nıdltere ile olan ittifakına l~ar 
şı o::a<lakati bir ışık gibi helirıniştir. 
Eğer mecbur «'dilecek olurlar"'a 
Tiirkler. rnll<ırmı. dağlarını. \"ük· 
--ek va\'lalarını. kiiylt'rini \C tek 
ı..:atıi demiryollarını. müdafaa har 
bi için bir harika haline koymağa 
muktedir bulunmaktadırlar. Dil{<'r 
taraftan kıtaatını denizden naklet· 
mek ihth·arı da ı\lmanvanın elin-
de <le~iidk · 

General dl Gol 
Kamerunda iki alaya 

bayrak verdi 
Üç harp gemisi Sidi B:trrani 

deki mevzilerimizi bombardı. 
man etmi&sc de za\'İat \'C hasnr: Alman tayyarelerinin DırnTCI, n ( A.A.) - Gecen 
voktur. Dfü;man ~ tarafındım dünkü faaliyeti lıRft:ı Kameruna gelmiş olan 
Tobruk Ü?.erine yapılan bir ha' hiir Franı:ızlarm şefi general 
va taarru?.u hava miidafaamr. T.mıdw, 1 I ( A.11.} - Hava ve dö Gol. Dua lada yapılan bir 

Müracaat hayvanların bo 
kesilmeden eV\'el bayıltıla 
bir alet vasıtasilc kanlan 
hariçle hiç temas ettirilme 
damarlarından cam balonla 
içine çckihnesidir. 

Böylece kanlardan daha 
niş mikyasta, hatta tababet 
hasında da istifade edileb 
eektir. 

Müracaatı yapan zat, hu 
kil kabul olunmadığı takdi 
mezbahada kanların zavi ol 
ı:mın önüne geçilmek 

0

için 
susi kanallar yapılmasını da 
lif etmiştir. 

Belediye her iki teklifi 
tetkik etmektedir. Ancak bi 
hayvanları ke!'lmek yerine · 
le bayıltılıp kanlarını alnı 
flcklini tatbik mevkiine ko 
bilmek için kanuni mc\'zua 
değişiklik yapmak lazımdrr. 

Bir san'at hadisesi 
münasebetiyle 

Aktör 
Burhanettin 

( Raş iarnfı ! incide) 
.Mısırda oyunlar Yererek, k 
feranslar tertip ederek 11ay 
!arını ku..andılar. Bu, başlı 
şma bir muvaffakıyetlir. ş· 
hesiz, hayali ve efsane\i 
Şarkı seven ecnebilerin zcv 
ni okşamaya bazan mecbur 
muşlardır ... Liı.kin, şekli ne 
lursa. olsun. san'at yine san' 
tır \•e bu iki artist memlck 
lerinln şiirini, nağmesini ve 
hengini Avrupa fiehirleri 
alkışlatmışlardır. 

Uzun bir ayrılıktan so 
ylH'da dönen Burhanettin, 
hakkak ki. temaşa san'a.t 
her şubesinde kıyıncili tecr 
belerle mlleehhu.dir: _Bir 
yatro kumpanyasını idare 
bir sahneyi tanzim ebnek, 
piye.si ve bir rolü Jayıkile 
htyıp yaşatmak ... 

Bütun bu ince ve muğl 
bilgi onun saçlarını ağartm 
alnma manalı çizgiler ve g 
!erine koyu renkler vermiş 
Burhanettinin olgun san· 
7.eki eşinin dansa olduğu 
dar komedi ve drama :vn 
şan istidadı herhalde Tu 
sahnesinde mümtaz bir yer 
tacaktır. Bunu temenni 
kc>..ndilerine: "Hoş geldiniz, 
iforli ve emekli san "atkarla 
deri? .. 

/7,ZJ...'T MET..,/n 

Amerika torpidoları 
dan yeni bir kafile 

İngilterede 
I.,oııdm, 1 ~ ( A.A.) - R . 

ter: 
Satılan torpitolnrdan yeni 

kafile son günlerde bir lngir 
limanına gelmiştir. Toı-pi 
muhriplcrinden birinin kapta 
~eyahatinin hadi~iz geçtiği 
söylemiştir. 

Çinlilerin bir zaferi 
Çungkinı;: 14 ( ~.A.) Yan;ı: 

nin cenup kıyı~ı üzerinde 6 ~ 
clernm eden bir muharc·bedcn ~ 
ra Çinliler nehir üzerinde \e •. a 
hayla 1 lanko,· arac:ında orta ) er 
kain ı:.e,·kulceyş sehri olan M::ıl 
ıtı i.:;tirclat ctmi.:lprdir. Bu hal 
Çinliler tarafından SC\'İnçle kar 
lanmıc:tır. Zira bu i~gal Yanst<;c u 
rinde Japon münakalatının ink1t 
dt'.'mektir. zm ı;iddetli \'e tesirli atc!\ile dahil[ emnivet n<'zaretlerinin leb. merasim esnasında, Kamerun 

kartıılanmıstır. Bu suretle dür;· lıği: · da bulunan iki alaya bizzat bay 
manın atesi çok kararsız olmuı:; Bu~ün İngiltere üzerindeki düş- r:ı.klarmı vermhıtir. --• 
tur. Bir barakaya isabet \':tr. man faaliyeti, nisbcten aı o~mu~ Bu merasim ilk defa olarak. lf ••••••••ili 
dır. Birknç telefon hattı kop· Ye cenubi 1ngilteredc \C merkezi lıür Franı;aya iltihak etmiş o· il Sanı·:ıtma ŞAN' ... 

" MllletlM ŞF.ffF.F 
muş \'C bir kiı::i ölmüştür. lngilte.redc bazı noktalarda birk:ıç lan kıtaatla uzun bir sc'-·ahat · j Sıinı:i,\..Une ZUT.R... 

Diişmnn tayynreleri :Ma~gi. bomba atan münferit tayyarrlerin ten ı:oı1ra Kamerunda karaya KAZANDIRA:S-
1. 

TUrkUn t>~l 
Kahramanhk cle.d~nı: 

To~dli \'e Gımıyı hombı:ırdıman yaptığı bir seti hücumlara inhic:ar cıkmış olan kıtaları birl<?"'tir. I 
~tmişse de hac:ar hafif olmus. etmiştir. miş bulunmaktadır. -I 
tur. Hiçbir ölü \'e yaralı yok· Saat 17 ye kadar alınan hal:ll':-. ===========:.::=:=. 
tur. ı Jere gii:e. ölü Ye yaralı mi1;:farı a;:. j Ç A N A K K A L E 

Dfü::man tayyarelrori l2 ada-1 dır. Kent konlluğ'unda bir ş•hirdc de yan~ın bomb.1-.ı attıklarmr \ 'C 

dan I..crosda. Portol~rg-0 limn· birkaç c\·.~·e dükkan hasara uğra. büyük ı·:ıngmlar çıktığım bıldir. G E ç ,· L M E z 
nma da. taı:ırruz l'lmıı:ıtir. mıştır. Dıger yerlerde haı;ar ha. ı mc.!.ted•r. . 

Bir katolik kilisec:ile askeri fiftir. ı Her'inin "Öhc~ınde kain a kcri 
olınarnn diğer binalara isabet. l.mıdra, 14 r A.A.) - E\\·elld ht'detlcrc ,·apılan hücum bir aat. Türkçe ııözlU ,.~ ~arkılr - Buyük 

lf'r olmu.ı.;tur. :J4 i)lii \•e 20 yara· gece I3erlin üzcıine yapılan hücum ı fr. la "iirr1i.iştii r. lnıı:iliz tayyarele. • Pc:;~ndll 
Jı vardır. Askeri hedeflerde rrıii. hakkında izahat ,·eren hava n • .,a. ri h:.w., rl·,fı hatarralarının c:iddetli k 
him hirbir hac;ar yoktur. lki retinin h;tihharat seni-i tn~iliz muk"\'emctinc maruz kalmışlarsa Ta sim Sinemas1nda 
diiı:;man tayyaresi düsüriilmü11 · ~a)~) .arelerinin. birkaç ton yü_k-~k da c:on 6a~ikaya. kad~r bal'Jtl:mn lııa••••-•••m9I 
tlir. ınfıl.lk kudretlı bomba \C >·uzıen. ~ arkasına gı~lenmıc:lerdır. 
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Yusuf çatmak için 
Alişi arıyordu 

-33-
Kara Sa.it, bir da.ğ yavrusu 

gibi, Uzerlne abanan Yusufun 
altında kalmıştı. Yerde sırt.üs. 
tU yatıyor ve kımıldayamıyor" 

du. 
Kara.bet dayanamadı: 
- Evde uyursun be arkadaş! 
Diye bağırdı. Bereket versin, 

ki Kara. Sa.it bu sözU duyma.. 
mıştı. Malfun ya., Sn.it belalı lbir 
adamdı. Bu sözli duymuş olsay 
dJ, can ıı.cısiylc, hiç fillphe yok 
ki, kuyumcu Ka.raOOtJn nğzmm 
payını vermcltte gecikmiyecek. 
ti. 

Yusuf, Kara. Said.in sırtını 
yere getirmek için, on yedi da' 
kikadıın fazla sabred~emişti. 
Saidi kuc8.klayıp, bitkin bir hat 
do çardak altma götürülilrken, 
koca. Yusuf nyo.kta. bekliyor. 
du. 

Mllşt.eriler mütemadiyen al. 
~lıyor, fakat Yusuf i>u alkış -
!ardan hoşlanmıyor ve Nedim 
Beye uzaktan bağmyordu: 

- Haniya, Çanakkaleli Meh. 
met pehlivanı bekliyorum. Ne· 
rede o? 

Nedim Bey, halka dönerek: 
- Gilrcş bitmiştir efendiler .• 
Diye bağırdı. Herkes yerine 

oturuyor, satıcılar meydana. çı. 
ktyor, kahveci çırakları: 

- Haniya, çay, kahve ..• 
Diyerek mU.5teriler a.rasma 

kan§ıyordu. 
Öteden: 
- Kaymaklı dondurmam.. 
- Tazo fmdrk .. Şam frm:k .. 

Sakız lebleblst.. 
- Haniya sUtlU muha.lldbim .• 
- Ku.."'U kuzu kestane ... 

de şuradaki yüzlerce fnsıuır.. 
Nedim Bey ravaşça. cebinden 

bir avuç para çıkardL O bun" 
lan önceden ha.zırlamı~. 
Yavaşça Yusufun belindeki 

kUHağmın arasına. sıkişt:Irarak: 
- Kusura b:ıkma.. dedi, bu. 

günlük bu kadar topladık. Eğer 
gelecek hafta.lo.r içinde de gelir 
sen, bütiln l.stan.bul zenginleri 
burıı.ya. akın yapar .. Sen de, ben 
de para. kazanırız. 

Yusuf knhvcstni içtikten son· 
ra kalktı: 

- Desene, bu tuzağı, para. 
kazanmnk için kurdunuz! Ala.. 
cağı olsun o Ali§ln. ..• 

••• 
Yusuf pehlivan., Nedim Beyin 

kahvesinden kallta.rnk, son çr 
nar dibindeki küçük ve tenha 
bir kır kahvesine gidip otur. 
muştu. Kendi kendine: 
. - Herkes para diişkünU be! 
Diye söyleniyordu. Bari, ibu ka· 
zancı, halkı dolandırmadan te • 
mln etseler yüreğim ya.runazdt. 

, Yusuf birdenbire yanıba.'.ımda 
temiz kıyafetli, kibar bakışlı 
bir adam gördil. Bu, mabeyin 
katiplerinden Servet Beydi, 

Servet Bey kendini tanıt.arak, 
Yusufun yanma oturdu. 

Yusuf, Servet Beye sordu: 
- Birşey mi soraca.ksmız, 

beyim? Sizi gözUm ısınyor a • 
ma., o.caba nerede gördUm? 

Servet Bey: 

- Ben Mısırlı Cafer Beyin 
dostuyum - diye söze başla. 
dı - onun köşkUnde yapılan 
sünnet auğ\in\ıncfo gömıu~· 

- Esk'Ülcıı kocam yaptıkla. 
nma gözünü kapa'JfUınıak itiya· 
dınd.a idi. Fakat ~imdi beni 
kollamaktan bıkara1~ her il~ni 
7-uıpamağa alı§tı. 

Sinema ve tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

Tepebaaı Dram 
kısmında: 

Akşam 20.30 ~ 
OTELLO 

••• 
~tcMr Muhll.s SebnhııtUnln cscrl 

BU Al{ŞA.lıl 
Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında: 
ı - Kerem Aslı: Muzlkalı Şark 

mMalr. 2 - E!e.nln Aşkı: Mllll Operet 
4' perde. 

Raşit Rı;a Tiyatrosu 
Hnllde P~ldn birlikte Beyoğlu Hallt 
sinemasında bu nk§ı:ı.ın~ Knrnııılmn5ık 

Vodvil 3 perde 

Beyoğlu Hallı Sineması 
BUGON Jl'lLM SONU 

1 - üç nhb:ıp çnvuıılnr harbe gMlyor. 
2 - MahkQmlar ltalcsl. 
8 - Mlkl! •• 

Sütçülerin zam isteği 
Sütçüler cemiyeti, dün l:ıele. 

diyeye müracaat ederek man· 
dıra sahiplerinin süt fiyatları. 
m arttırdıkları cihetle zam is -
teğinde bulunmuşlardır. BeledL 
ye bu hususta hazırladığı rapo-· 
ru iyat mür a omisyonu • 

S - VAKtT 15 DtBINCITEŞdt' 1D4b' 

ı~~~~··········· .. ···················· 
i BEYKOZ KÖYLERiNOE BiR 

15.10.940 Salı 1 
GEZit TINiN HiKAYESI 

Mizancı Murad'ın ~med Mltlıat'a 
... ,.., ...... , ....... , erdiği klta , ...... 25 ,.uwı.i S Program ve memleket 8a&t aya • 

n. 8.03 MUzlk. 8.15 Ajans hı\berlerl. 
8.30 _ 8.riO MUzllt. !l I~v kadını. 

12.SO Program ve memleket ııııat 
ayarı. 12.33 :MUzlk. 12.50 Aja.ns ha. 
bcrJerl. 13.05 ı3.::?0 .MUzik. 14 Muzlk. 

Murad Beyin Ahmed Midhat' a verdiği ünvan 

ıs. Prasra"m ve mcm!Pket mı.at a. 
yarı. lS.03 MUzlk. 18.30 Konuııma: 
(Çi!tçlnln santiı. 18.45 :rırozık: (Ç.ıtL 
çinin saati). 19 MUzllı'.. 19.30 Memle. 
Itct saat aynn ve aj3nll hnbcrlerl. 19. 
45 :MUzik: Faınl heyeti. :o.15 Rndyo 
gazete.si. 20.45 Müzik. 21.Sfl Konu,_ 
ma: (tstaUsUk umum mtıdUrlUğ'U ta. 
nı!md:ı.n). 21.45 ı.tll:.fü. 22.30 Mcm. 
Jekct saat nyarı, nj:ı.ns h:ı.berlerl. 22. 
45 :MUzik. 23. 23.25 :MU:ılk: Dana mU. 
:ı:lğl (Pl.l 23.30 Yarınki program ve 

"Promete,, mı, 

·''Nankör Y ahGda,, mı? 
Ustad ihsan Sungu'nun bir mektubu 

kapanış. 

.~------------------~~~-

- Salı 

15 l.Teş. 
Çar~amb. 
161.Teş. 

t!! Rarııır.an 1 14 Ramazan 
hı1.ıı t1 ı hızır ıf\4 

.CS yıl evvel, Mll'.ancı M u r a d 
Beyle A h nı e d :M ı d b o. t ın kim 
oldultla.n a.nln§ıbmıyan bazı o.rkad3Ş 
lariylc blrllltte JJcyk~ J;öylcrlnJ~ 
yaptıkları bir ge:ıinUnln M u r n. d 
Bey tarO.:mcla..'l. yuılAn blltO.ye:ıiiıl bir 
kaç haftadır okuvucularımıza nakledip 
bitirdik. • 

Hlklyenin muharriri, gealnUyc lıı. 
tlnı.k cdcn!erın adl3.rını cs:.tır1 birer 
1a1iu &!tında glzleml§, muıımmııln~br. 
~tır. Bunlardan ynlnu: biri bclll olu 

\'BldUcr Ynsatl F.unl \'a~tt .E7&ııl yor: O da f;"!tek nayılan ''asınnnıi 
A. h m e d M l d h n t a uym:ısı, 

GUne~ln 

doğU,U 

Öğle 

lktncl 
A.kıııım 

Yatsı 

lmııA.lt 

6 2 39 6 13 1" lrUck A k b a 'b c. dald çtf'Wğin Ah 
11 l "' 4.8 med Wdhnta alt. cıınnsı aaycıdnde- -

12 00 6 so 12 00 6 aı 
15 ()5 9 35 13 M 9 B3 
17.30 12 ()0 17 28 12 00 
19 02 ı sı ıo 01 ı s1 

• 33 11 02 4 3' 11 05 

Munı.d Bey • A h m e t lJ l t h :ı 
d 1 hlkll.yelilndc e:ınUrln •P r o m t': 
t c •ine benzeterek ona kargı hayran 
ve takdlrktl.r görtınUyor; fakat onu 
takip etmediğini de söylemekten geri 
durmayor. HlkQycnln <levıımı sıraauı.. 
: bu tcreddUdUn !iiynst knnaıı.tlerde 

t 
tuktaıı. 1ler1 scldlgl unnını l§llret 

(' tnl§llk. 
'O'ıtad t h s n n S u n g u hlkt\ 

Bir araba bir dükkan• ~1tın. lsos baharında y~pıımı§ bir ge: . • • di }e alt oldııt.ınu keşi! 1Jo tenvir 
dan ıçerı gır Jjjttunda bulunduğu glbl :ı:urad Bey_ 

DUn sabah Ankam ctıddcsmdo !:id~met Mlthnt arasında AJxllllho.. 
ucuz nUatılnn bir kaza olmuetur· ı yan ;;~~ı~~ngıçlannda ba§la_ 
Arabacı Mahmudun sürdUğU 229 blr nsikadnn mr:6m!1f:::1:~~ 

numaralı yük nnı.ba.Sr, içinde yUk Uylo bahsin bu nol<tumı dahi nydın • 
olduğu halde Ankara. caddesinden latm~lardır. • 
Sh'lreciye doğru inerken, ntlar K Bu maıtunata güre A h m c ı 

• hl mi .,,.,._ l t h a t lllzancı :M u r a d •Be 
bırdcn re gc nzzyn ~· ara· yin lhUlAlcl hareketlerinden dn1ma O: 
ba.cı bütUn gnyreUne rngmen atla· çmlXU§llr. 1308 gC2'.l.DUslnl yapbklan 
n durdurama.nıış ve nrnbn k~ zaawı bu ne\1den 15 yıllık bir hntırn 
deki 110 numaralı baltkallye mağa.- nın tcslrl nltmda oımııkla bera • 
2a.9mm vitrinine çarpmıştır. Araba- ber, M u 'r ıı. d Bey A h m c t M l t: 

• h a t ı P r o m e t o ye benzetmek 
nm oku '\itrinden içerı girm.le, ten çckhımlyorcıu; ancak, Uç yıl son: 
camlar parçalanmıştır. Rakı elşele· ra ltendlsl Parlse gidip de A b d U 1 
rl, zeytinyağı fıçıları yıkılmış, bnk· h a m 1 d •idaresi nıeyhlnde mUcnde: 
kal büyUk bir • korkuya düşerek leye giriştiği :z:aman, knt]ıstndn bul. 

duğ"u A h m c d M l t h a t n hl 
kendisini sokağa atmıştır. tab etUg\ isim N a n k ö r Y a h eı · 

Jön Türklerin A b d U 1 h n m i d 
aleyhindeki neşriyatına. cevab ol
mak ü:ı:cre N i y o r k-H e r 11 1 d 
"azetesinin 4 cvlül 1896 tarilıli sn· o ~ • 
yısmds. A h nı e d :M ı t h a t 
imzasile bir renkale çıkması üzeri· 
ne M u r o. d Beyin •'Mtldafna 
niyetine bir tecs.vUz ve K ı r \t
a n b n r il ceva.b" Unvanı aıtın· 
dn \'tlzdığı bu risalede, A h ın o d 
M it h n t il tabiatilc A"h d U 1-
h n m 1 d e epeyce hUcumlar ,·ar· 

A h m c d :M i t h n t m maka
lesinde '•Firari" Icro hücum etme· 
sinden mUleesslr olan 'Murad Bey, 
bu risalede diyor ki: 

[O "firari" yi (yani ti u :r a d 
beyi)] Ahmed Mit hat 
efendi d:ı.ha ewclden tanır: Mit
h n t·I şehidin teb'idi gUnU Kırk· 
anbar (tttihnd) mntb:ıa.smıı gidip 
hatt·ı hUmnyun ile gelecek yeni 
sadrazamı sirkeciden çevirmekle 
lcıynr.ıa besmele etıne'li kendJsinc 
teklif etmişti. 

O •'firnrl" o vakit lI i t h at 
efendiyi hnmiyeill, fednkAr, benU2; 
mcnfndnn gelmiş kurbaıi-i htıniy· 
yet, gayrct-i vata.niyyc aevklle :Pa
rlso "fırnr" edenlere iltihak et 
mi3 bir Aşık-1 selamet ve balıU8US 
reisini bir suretle kaybetmjş bir 
sadık bendc-i millet zannediyordu· 

Benzi u~arnk: 
-- A.n:uı, birader, bon licU blr 

yazıcı (? ?) ynn; öyle şeylere ka.· 
ı-qımnk hnddim değildir· Siz de ku
l"l'§1Tlnymız ! 
Demi~. 

Sesleri afakı tutuyor \'e Yu • 
SUfun bu gUrUltU araaiDda no · 
söy1cdiği nnlnşılmıyordu. 

. Yusufun fena halde canı ın. 
kılmıştı. 

dür. 
Ve başını eall.nynrak s&zilne 

devam etti : 

Çarpışmadan sonra. atlar Bakin· d a drr. Nlçln 1 B e y k o z • ktlyleri:ı: 
lemi , arabacı ~·nk lnnara tnhkl· dcı b1r 1:czl.ntl te!rlkası~ bir do A h_ 
kn.ta tıaşlanmtştrr. m c d .14 ı d b n t dıın nynr yolda 

~========;:=====================- bir ge%lntl lı!klyeslylo gecmeden ov. 
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,,,,,, vel, blZe bunu ruıl:ı.tan mektubu ncılr · ' '"'"! ve Ustada tcıckkUr eı!lyoruz. 

na. vermiştir. 

M i t h a. t efendinin M u at a: 
f a F n z ı 1 Paşanın pnrası ho.tı

rı için hürriyetten dem \"urduğu, 
Yahut Mlthnt-i şehide ibıınct eden 
nankör yahuMfı.nm kendisi bulun
duğu hayli ı;ıUddet sonra anlaşıl~ 

- Demek ki, beni aldattılar 
ha..?! 

- Nerede o namuslu güreş. 
ler, Yusuf pehlivan? Bu reza· 
letten ben de sehin kadar üz. 
günüm. Canının sılnld.Jğmı uzak 
tan gördUm ... Seninle biraz ko· 
nuşmağa geldim. 

R am z . f k l ! NA1'"KÖR YAHODA.! i a a n l r a a, l : ! Sa)'Dl Bay t b ! a u s u n g u 
ı i diyor ki: 

mıştı. . 
:M i t h a t efendi '"firari" niıı 

korltusunu bir kere de Şirketin 22 
numnrnlı 'rapunında tecrllbe et· 
miştl. Diyerek, o da çardak altına 

dönmcğe mecbur olmuştu. 
Yusuf, çntmnk için. Alişi nrr 

yordu. Aliş başına gelecek frr. 
tmayı önceden keşfötmişt.i. Mey 
danda yoktu. Herkesten önce 
iskele gazinosuna sMŞJp sak· 
lanmıştı. 

I • k d f :U n r a d beyin A h m c d 

ı enm açu ığını biz tuttuk ~~~~.~:.:..,,~::.:rh= Alıvnlin vnhanıetinden balüslo 
kcndlsi eshab-i kalem için !ii:ldıt 
etmek caiz olnıadığı, earoym gidi· 
ı:i dC'\mn ettiği halde mfilktln taıı· 
rib olunac:ığınr söylediği sı:radn, 
ya,·a.ş sesle vaki olan bu ifadeye 
muknbll, M 1 t b o. t efendi. Jilk· 
sek sesle etrofmdaki lml:ı.balığm 
nru:ar-1 diltkathıi celbcderek: 

Servet Bey, Y1.1Sufun yanın • 
daki iskemleya oturdu. 

İ ncun~lnlo biri bir r.anıazan n.ıı.silsa bir gtın onıç tutmuş. Dlr gUn U u r a d bey A vrupa.dn iken 
ı ruoclisto sohbet nrnıımd:ı h:ızı.r bulunnnlnnlıın blrlı Ah m e d Mit ha. t o. knnrak 

Kahvenin önünde ayak takı
mından birkaç mil.'}teri vardı. 

İ - nn ıtıım:ı:ı:n.n b!r gtin orucumu kaçırdnn.. ona •'n:ı.nkör yıı.hM!'\'' iln\'nntru 
• J>lyo ese! edince, Bcl."tql atılım~: .. vc5işti. 

1 
- Heder ctnıo lm:ınnn, demlıı. o scntn kaçırdı~m onıca biz tuttuk. I M u r a d Bey bu tabiri 1814 

Yusuf çardak altında. da bir 
mUtldct bekledi. 

(Devam' 'Var) 
Ynban:ı gitmedi !M de, M e 3 v e r e t matban~lıı 
~ .......................... " ... ,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .......... ,,,,,,,,,,,. bastırdığı bir risa.lıode ktıllamnışta 

Küçük 
ıKahve çıra.klarmdan lbid: ı 
- Ne !bekliyorsun, Yusuf· 

pehlivan? 
Hikaye:· ı 

Diye sordu. Yusuf kaşlamu 
kaldırarak, çırağı tersledi: _ &n sus be yumurcağın · l{ocamm öIUmündm sonııı. i. nele girmişti. Kara.nlıkta ~ 

•• • w ki sene kndar y mı tuttum, rültü çıkarmadan cep dcftermı 
gozü ! Haydi git de ustanı çagır evlenmedim. Fakat 25 ynşında lmpıp sakladım. Aydmlı_ğa çr 
buraya. ~--genç bir kadın ne kawu zaman kınca gencin henüz hiçbır şey. 

Çırr.k koştu.. Nedim Beye dul kalabilir. :KO"vnmdıı.n hayli den haberi olmadığını anladım. 
luıber verdi. servete de nnil olm'!~um. Gü - !zrnite yaklaşırken kal~. Ka • 

Nedim Bey de Yusufa görün.. zcl olduğumu da bütun arka. gıtl:ırını toplarken defterı ara• 
mekten çekiniyordu, '.Müşteriler- daı:;larım söylerler ... Evlenmeye dı, bulamadı. Ceplerini karı§ -
le iboş yere konuşarak Yusufun kn~ar verdim. Fakat bir türlü · tırdı. Benim yüzüme mannlı 
gfyinmc~ini bekliyordu. kendime miln!'ı.SİP bir erkek bu· bnktı. Sonra başını sallayarak 

Yusııf hülü givinmcmi5ti. Ne- ln.mıyordam. Esk.i~i:deki ak. çıktı gitti. . · . 
dim Bey görfüıdü: mbn.la11rı1dJn birını bır bayram Tren hmit istasyonundan 

- Ne duruyorsun ibôyle çır· günti ziyarete gitmeye kn.:ar kalkınca defteri nçt~m. Oku. 
çıplnk, n göziim? \'erdim. H:ıyda:Pa~ya. !?~ım. dum. Bir takım huşusı no~nr~ 

Bilet alırken in, sıyah gozlu, u· vnrdı. ~Iahkcmc tarihlerı fa 
- ]"e mi duruyorum? Çan:ık · k · ı 

kaleli Mehmctle güreşecek de. zwı boylu çok temız .. ve .. fı1 gı. an.. w ~ yın.."lliş bir gençle. g~zgo~. ~el~ Kartvizitinden de Bcyof!lun • 
gil miy:m? Onu bekliyonmı. dim. Bir Anda içımın erıdıgını ~~ bir pansiyonda. oturdu~ınu 

- O, bizi nldattı. liiilli gel· hissettim. ogrendim. Bana lazım olnn da 
nr•di. nrslanrm ! Hele giyin !ba. Bilet alıp kompartmrnna yer. ismi ile adresi idi. 
kalım dJ. Akcıama doğru gelir· le'iti&rim zaman karşıtn?n onu 1zmitten dönüşümde gencin 
sc, rneydnn kaı;:mıyor yn, yine gôrdfun. Eline ttiyUk bır g:ızc· oturdub"U apartımann gittim. 
gül'\.~inız! te almış, hemen okumaya cıal • Yeni nvukat olduğunu, parası 

Yusuf bu sö.zl re inanmama!< mıştı. Ga.zcteyi bıraktıktan s~n bulunmadığını otuz ya'iında bu· 
la ber:ıber, bh· gürUltU çıkma.. ra ~an tasını nçtı. içinden b4r lunduğunu ö~endim. Pansiyon 
sın diye siHndi ve giyindi. takım lciıettlar cıkardı. Oku· cu kadına biraz rar::ı. verdik. 

Nedim Bey, Yusufun yatış· maya. daldr. ten sonra de<lim ki: 
t ~ .. ·· Benimle hiç alakadar .oın.n~ - . . . . . . 

ı mı gorunce: yordu. Öksürdiim camı ındırıp - Benı hızmctçı d ıyc )nnı 
- H le birer kahve içelim.. kaldırdım, yerim'i dı~ği§tirciim, lllZ'l nı~r. mı . ınız? 
Diycr • zorla kendisini çar. hiç aldırmndı bile... Gil%el \'C - Sm mı ? Diye sordu. 

dn~ a' tma oturtmttştu. zengin bir kadındım. Bir erkek . - EYet b"ni ! s·zdcn para 
Yusuf hala hiddetliydi. Bur· n a. s 1 l olurdu da b~nimle a. ıst_:-."llcm. Hrıttfi. üste ben \'ere. 

m·nd n soluyordu. Fnkat, kun _ llıkndar olma~ı? tı;i inada. bin· cegım: Ancal: bundan kimsenin 
ı:-" ~ rıddctini belli etmiyordu. dirdim. h~)crı o!mıyo.c:ık. Si1.den iste· 

- C<l!ıakkalcli Mehmet mert - Bu ~ııçle nwhakkal;: ko - d~?ım b_aı:a giiç hizmetler gör. 
c ·ı ırJnmdır, dedi, eğer o söz nu.,:ı.c:-~"lm eliyordum. !zmitc durmeyın . 
' rmi~;:;e. mutlclm gelirdi. Alda yaklaşıvorduk. Çantasının y~· T'D:nsiyoncu l:a<lm güldU, \'C 

tan galiba m~büz! nmdn kil'{rtlarm nrnsında. bır erten sab1htan ıt i b:ırcn arkam· 
v k ·e d.? cc,, defteri duruyordu. Gö- dı:ı. ·oc:ı~a bir l"ntnri olduğu 

•ti~ M\'esini içerlten zum _ona takıldı. Hatırım:ı. 'bir· halde hızmcl(;ilığe baqlndım .. 
· . d~nbır<' cntercsnn bir fikir gel. l\'ldınla. komrnuyordu!i. Cenc; 

- HC'm bt."nt nlclattmız . Hem , clı; bir milddct sonra tren tii nn:kat:n zilı <'aldı. bl•n fn ln. 

.~~----__:_~===:.:::.::::.:::: 

Stirpriz 
dım, kapıyı vunıp girdim. Traş layn.ra.k hi~tçilik yaptığım a. 
oluyordu: {l:ırtımana gittim. }{okular için· 

- Şu ça.ma.şırlnrı yıkamaya de ans~zır_ı ~nç avukatm oda. 
vcrin,.dedi. Dönüp baktı, beni sına.. gırdım. Beni böyle görlal· 
gördü. Kıpkırmızı oldum. Ta: ce bırd6llbirc ~eri ~ekildi: 
nmmıyacak de.recede mnkynj - Bu ne! deıQi. 
yapmış, tam hizmetçi kılığına _ Bcnimt Tanım:ıdın mı? 
girmi~tim. 

Hakikaten de t.anıvamndJ. t -;:.D~li mi oldwı sen. Bu sah. 
- Peki ef erıdim diyerek c;:a. c ... ,-afet nedir ? 

nı~ırları alıp çıkıyordum: - Ne sahtesi. Bunlnr b 
S 

. ,. H' her zamanki elbisem! - en ycnı mi geldin r ıç 
görmedim de dedi. böl Haydi send" .. Hizmetçinin 

- Evet! Dün geldim efen· .. 1 e~ kıyafeti olur mu? Saltın 
dim, dedim. ·~°Kaga ~ıkma! ~u hizmetçiye 
-' Mcmnun oldum doğrusu! b~kın, hannn kı;afctine özen. 

- Be~ öyk) §Cylcrden çalanam; 
ben pndlşahmuz cl'cndlmbin bA.lfs, 
sadık bir bendeslyim, nlmctilo per 
ve!d Ji.im, ömrüno Mlistuıe dua ~ 
der tre~lnip gitmektcylın, dc
mi§tl· 

sawo lhnfo ve iskfit mıı.kamm
da serdettiği titl kcfJmelaN Jaı.tşı 
o "!ir.ııi'' nln daha sert ve yilksek 
bir sesle verdiği cevabını Mitlınt 
efendi unutıımamıştır; çllııkU onun 
tcs{T"lle gerek kendlslnJ.n, gerek et
raf~ ~linin bcnlzlcrl uı;arnk ba
knkalmıetru:iı· 
Şu ve ealr teşebbUsat-i hafiyye

ye nazamn •'firat'' demesino çok 
hrık ve mUnnsebeti vnrdn·ı .. " 

• (Yarın: Ahmed l\llUıat 
Senlaroğlu ~lflllğinılc-) 

Bir köy başmualliıni 
vefat etti 

Güzelsin! m~ş, ~ezeruniş ama beecreme. 
Gülüyordu, ben de hafif gUl. ;:ıış kdıye ala.y ederler. r.x>.Jld de. lstanbul öğretmenleri yardım 

meye başladım: \açı diye timarhn.ııcj•c ) cllar. cemiyeti başkn.'llığındı:ın: 
- Sizi memnun etmek için lar... O>..miyctimiz azasmt.inn Yalo · 

ne lazımsa ynp:ı.cağrm. 1\.ızdım : ,.a S:ınıa.nlrköyü ba.~ı;retmcni 
Dedim, odndmı çıktım. Ara· J - Ricn ederim~ Bfo-iın!e n. Hng;p l\at:ı.ganı aramızdan ma. 

dan birkaç gün geçmeden çok ay ~tnıeyin. Ben çok kibar. r.lescf ebediyen kaybettik. Ke· 
sıkı ahbap olmustuk. zengın bir kadınım. Benimle a· dC'rli aile~ ve sayın arkada.'.}. 

Odasına gı·rı'nco uzun sohbeL l:ı" .... __ k k" · 1 dd' lara. tazivetlerimizi sunarız. 
, • .J "'"'....: ımı:ı ın mc? -

lere dalıyorduk. Trende yi.izii• - . . • 1 Bir kalay hırsızı altı aya 
me bakmayan genç ak~amları d &n mı kıbar. 1.e1·.,.ın kn - hk" ld 
~rkenden apnrlıma~a dönüyor. · d ın~ın? övıe töylefl1e ... Kaçırdı ' ma .. um o U 
dıı. O yokken pansiyoncu ka· Ser er ... H~. ha ha... ha hu .... I H~::rcttin nvın~n bir sabıka~t di~n 
dın aüır i~lcr gördürmeye b:ı.~ _ . _eu

1 
bu lakırdrlarr b:ışkasm:ı. KUc:ukp:ı.7;arda bır bakk:ıl dUkku-

oı. .ıu at. Ben dalma yutmnnı. sa·· nı.nd:n b:r dc:nct kalay tahnı§, 
lnmışt Y·a is yo,,parsm yalı ut da na. l·a ktşan bnsmc ent.ru-idir kL lltincı Fulh ceza mahkemesine \"C· 

- • . 1.ım liayd· ' t d l . h nlm.i.ş'lr· 
nıkatn. söylerim hn ! · . . .J ı gı e ıant;ı anı· Hl k' . . . 

n J)·~·ordu Ben ele mecburen r.'\S. ınh. Cıbı:ıelcrjni giydinsc çıkart.. •~n h ım ... ııliüuı.6 tan Dcrnırelll Jt~-
J • ~·l • t l: • il ıbine \"er wY U'SlZIDt ny müddetle }ıAJllS 

is görüyordum .• ıt1~~ct' ol !l CSj Daha rele~· sövledi bilseniz. c zr..sına ı':!.nlıkU:n c!m.lştir· 
gün sonra canır.1n :ı..n e • • genç neler.... ~ ı 

~vgilBimc~ece ~oknu:ı çıkma' I;:endimi t<ırutrnak için fnzlu 
- u o . •. 0 

- • hayret ctnıcıd' · l od k 
S b

. siırPrt7. vnpacagım , ım , .. ~ a nız a a. 
:ı.n_a ır. · . ~ P.ıs.nı \-Urup çrkmnd::n evvel 

d,..dım Knbul cttı.. . ..,"""'e h · d ' · d il.si ....... • avıur ını · 
. Akşama kadar <>Vi~ ... e ~ ~en· - Dudal:ı! H;.kık;ti o rcnıı· 

<lım. Sacl:ırımı ondUl ... . :'ı :ıptı~- sen pi=;mnn ol:ıcakcın.,, g 
clım. B 1 r otomobıle al R. I>. 

Eminönü Halkcvi 
Spor Salonu 

Em;nönü halkcvinin spor 50. 

!onunun resmi ~dr 2S teşri. 
nicvvcl güniı mcrasioıle ya.pıla · 
c-ak, o ~c-re salonda bir t~ıl 
,.c konc:ıC'r n.rılN'"ktir. 



9 - VAıtn l~ BIHINCITJ;ŞRIN 1940 ----------+---.:...-....;__ --
··""-"""' ,,,:.. .... ~ •• 1 t·.' . . . .·• . . . ,.v ..... ~ ~• ... .. 

IŞ;rk Sanayı Kun pafıyası 
T. A. Ş. den: 

Anketimiz 
(Boş tarafı 1 i1ıcide) 

'dalı Bay Mesut Selenle muharriri
mizin ~-aptı&'l gör1lşmcyi yazıyor
.ruz: 

Değerli avukat1anmızdan Mesut 
Selen, nnket.lmlzin mevzuunu hara.. 
retle karşıladı· Bu me\'zU üzerinde 
hayli tetkik ve tetebbUde bulÜn
duğunu söyleyen Mesut Selen fi-
ldrlerlni f}öylo srraladı: ' 

.. _ Anket.iniz hukuki bir h8.di
scden zlynde, içUmal bir ya.ray1 
dc,,mesi iUbati1e çok faydalı ola· 
caktır· Gazetenizin dalına. memle
ket menfaati için, güzel mevzula
ra tcmı:ı.s ettiği muhıı.kkıı.ktxr· Bu 
anket de istikbalde menµckctln iç. 
timat lbir yarasmm sarılma.sına sc· 
bep olacağmdan çok Joymetlidir. 
Göste~ hA.dise, jilri huzu

runda. çok gilzel mUdafaa cclilebi· 
lccek bir vil.kıadrr· Zira jüri bu gi· 
bi içtima! Mdiselcrde, a\1ııkatlann 
mUd&faaları:nı kabul odcrck, kadı· 
nr muhakkak, 1ıd bcnıet ettirir. Fa
kat jüri olmıyan memleketimizde 
kadının harekctinl müddeiumumi 
ve hA.kim kanun çerçe\'csi dahilin
de görıncğe ve ccıalandırmağa 
mecbur olabilirler. 

Hakim Yicdanen kadını beraet 
ettirmek i!tcse dahl,. kanun buna 
mani olabilir. Bu ~in adli cephcst
dir. 

Meselenin lı;:timai cephesi 
Bir de, içtimai cephesine baktı

ğmuz zaman, gerek Anadoluda, 
gerelc büyük şehirlerde bu içti· 
mafyaranm ~lr çOk nevilerine te· 
sadüf edebiliriz. 

• 
sonra ndamm vc.fatın:lıı, biç bir 
mirns alanından, zavnllı kııdın yine 
sokakta kalıyor. Bu misaller biz:lc 
cvlcnml"nin. daha kolaylaştı;ılınn.11 
için, en mUhl:n sebeplerdir· 

.Aroerikanm bnzı kısmılnn.nda ol. 
duğu gllii e\•lenmoye knrnr veren 
iki çiftin, derhal evlenme memuru· 
na giderek. ::ıilsaade kağıdı alıp, 
dini niklıiılsnnı kıydırnbildiği Jftbi, 
surat ve kolaylık lazlDldır. 

Mcseliı nUfus kağxUa.rında be
kar göriiJeu çiftler, evlenme mc • 
muru huzurunda derh:ıl evlene· 
bilmeli, icap ede~ tetkikat ı.-c iliın· 
lar bu O\'!enmcden ronrn yapılma
lı, b:r mahzur veya engel çtkanm, 
blliJıara akdin iptali cihetine ı;i· 
dilmeıı. 
İttimai hUnyı:ıuılzi ku\ \ etıcndir

mc-k lfı7.ını t 
Dlin;-anın bugilnkil bnll k:ı~ı -

smda içtimai bünyemizi, kun·ct • 
lenclirmek, aksayan taraflarımıza 
d'kkıı.t \'C ibtimn'nı göstermek, 
mecburiyeti dahn bariz olarak mey 
dana çıkıyor· Bunun için, yukarı
da da söylediğimiz gibi, evlenme, 
boşanma \'C çocukların tesçill, nü· 
fus ka~itlan ve hatta kavden sağ 
olup, ölü bulunanların, nU!us ka· 
yıtıarmm clilzclUlmcsi hususunda 
c;ok geniıı kolaylıklara girişmek 
mecburidir· 

lktısat VckAlctl Sana)-1 Umuın MUdllrlilğU 2S Eylill 1940 tarih \'(; 
121Su No. lu tcs!<ereslyle vaki olan tebliğe nazaran mamullıtımız pamuk 
iplik ,.e kapul bezi tıyııtıan aş.ı:ıdıı göstcrllml§tır: 

• 
trLt.K \'ATEn KATLI Rt Kt'LU (Ko·rak) 

No. Kunı' Kunı, Kuru, 
J! sso ~98 ~-
J4 M; 

16 690 
;?O 6.56 
21 i05 700 

liAPUT BEZLERt 
Tl.P D. Tll'·E. Ttı• o. 

00 ~m 832 
85 an 8~0 

73 cm 7110 710 

<rl-.l't'k iplik \C gerek kaput flyatları:ımz beher top lçln fabtllaıda te!ı. 
ilin ııeı:tn flyntı olup ambn!AJ ''e nakll~e aı:ı1ranıırı müşteriye aittir. 

. . .. ... ..,;.• .. ..... . . . .... 

lnhlşarıar umum 
müdO.rlOğünden: 

Ulnst 
Parşömen kllğıdı 

MUhUr k~un 

MJktan 
600 top 

1000 Kg. 

Ekalltmenla l('klJ 
Pazarlık .. 

Saati 
14 
H,30 

Yine bugün nüfus sayunı dola-
yısiylc gözUmUze bu mevzu ile n· ı - Şartname T'O nnmunclerf mucJbtnce yukarda ctıı.1 n mlktarlan ya 

zılt ~ kalem ma.ızcme pazarlıkla satın almacaktır. 
lakadnr blr hıldisc ç:ırpıyor: 
Gayrlmc ru hir ı;oruk nüfusa nasıl 2 - .Pazarlık 2(/X/9(0 Peroembe gUnU hizalarında yazılı sa:ı.tıerde Ka· 

ka.ydcdikCf'k ': bata.şta Levazım ve MUbayaat Alım komisyonunda ~-apılacaktrr. 
MUckkillerimdcn birisinin gayri- 3 - .Şartname ve numuneler sözU ı;cı:en ,ubedcn pan.sı:z. aımablllr. 

4 - lsteklllerln pazarlık lc;in tayin olunan gün ve saatlerde teklif ede· 
m~şnı çocuğu var. Halen, tcsçil 

---~ 

' 

ile 'Sabah, öğle ve akşam 
llcr ycm~ı.ten lk.lnra gllndo Uç defa mont.az.aman dlşlerinJd 

fırcalaymız 

.. •"' •-.... ıı:- • •. •t ' ..... 'I. ·.. >,.... ,. . .. , ·r ~ .. , -... . • . ....... .. • . . ... . • ' +:,,f • • .• 

lstanbul Emnıyet Sandığı 
Direktörlüğünden : 

iHO/Hll • 
Emniyet Sandığına borçlu ölU Onsuyar \'arlsler.Jne ilAıı yoluyla tebliğ: 
Ünruyo.r, Ortaköydo Ta:ımerdh•en .11okak eskl 34 yeni 46, 48 

Ncı. 1ı bir ahş:ıp evin tamamını bJrincl derecede ipotek göstererek 2'18/030 
tarihinde 305 hesap numaraıılyle sandığımızdan aldığı (640) lira borcu 
4/ 5/1140 tarih\ııe kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile bera. 
ber borç (442) lira {67) kuruşa vannıııtır. Bu sebeple 3202 numaralı ka.. 
nun mucibince hakkında icra takibi b~lamalt Uz.ere tanzim olunan ihbar. 
name borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametg&.hma gönderllml§ ise 
de borçlu Ü'nsuyarm yukıında yıı.zılı adresde öldUğU anla§ılmış ve tebliğ 
yapılamamıştır. MczkQr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebllğntın 
iltın suretiyle yaprlmasını Amirdir. Borçlu 61U Unsuyar mlra.sçılan l§bu UA.ıı 
tarihinden IUbaren bir buçuk ay içinde sandığmııza müracaatla murl:Jlcrl 
nln borcunu ödemeleri \'eya kanunen kabule §llyan bir IUrazlan varsa bil~ 
dlnnclerl ltLzımd;r. Mirasçılar ipoteği kurtarmaztnr '"eyahut başlıyan ta. 
klbi usul dalreslnde durdurmnzlars:ı. ipotekli r,-ayrl menkul mezktır kanuna 
göre ıı:uıdıltça satılaacktır. Bu clheUer alı\knd:ırl:ırca blllnfp ona göre hare. 
ltel edilmek \'C herblrlne ayrı nyr:r ihb:ırn:ıme tebliği makamına kahrı ol. 
ma\{ üzere keyfiyet llrın olunur. (9842) 

Senclerdenberi memlekette ev
lenme ve bo§llllmıı mevzuu Uzerin
de cereyan eden :münıı.ka§alara 
rağmen bu derdin :ilAcı henUz bu
lunmuş değildir· Bugün metres O· 
turanıara ve onlardan doğan to
cuklara ait misalleri ctrafonu:da 
pek çok görebiliyoruz. Fakat, ya· 
rm bunun daha acı misalcrinc te· 
ıısa.dllf odcceğimiı muhakkaktır· 

edılmcmiş bir nikahla oturan ka· ceklerl tlat Uzerlnde:ı % 1,IS güvenme paralarlle birJlkte mezkQr komisyona 
dmla erkek nUfus ~a),mında çocuk mUracaatıarı. -(0643) , -, 

için ne yapacaltlarmı benden sor· 'I••························· dular. kendi fikirlerlne göre ra· ıı Türkiye Cumhuriyet• 
yon memuru çocuğun annsmı ba • Mekte I I d 
~~~~~~:?~cnz~~~~53d:ş~~~~t~~ ' p er a ÇI 1 zı· r ...... at B a o k a w. ı 
rinden ve memura karşı, utanacak- Şimdiye kadar oldugu.. gibi, bütün mektep U ~ 
lnrmdan çocuğu SP.yrından sakla • 1 

ÇilnkU gayrimeşru bir tocuk a· 
nasmm ,.e)-a babasmm vefatı ha
linde miras · almak istediği zaman 
kar§:ı:sma çıkacak olan bazı nkra
balan ona bu hakkı vermediği gi· 
bi, hiç bir mahkeme de bunu ona 
temin edem.lyecektir· 

maıc is'edikı•nndrn oolısotuıer. kitaplannızı "VAKiT,, kütüphanesinden ko· 
Tabü kendilerlr.e ııa~ımm mcmle • (aylıkla tedarik edebilirsiniz • 
ketimiztn km·vctini. kudretini g5s· ll••••••••••••iı 

Bu hal karşuımda za\·allı çocuk, 
ka)"bettlği menfaate değil, anası
nın, babıı.sırun kusurları ile feleğin 
kendisine vurduğu bn sllltdcµ mü· 
teessir olacaktır. 

termesl için yap1Jdığuır, ınrf ade· 
dimlzi öğretecek bu sayımın nU!us 
kütUğü ile dahi al~kası bulunma
dığını \"e saymı memurunun, ~ 
coğun anaar, babası VC}1l araların· 
da evlilik bulunup bulunmadığı 
mevzuu ile alakadar olmıyacağmı, 
\"e bunun neticesinde Jılç bir ceza 
bulunmadığını ,;)yliyerek aaymı me 
munıııdan ~ocuğu uldam&mal&rlJll 
kendilerini Jknıf ederek Jzah ettim· 
~ gazeteni:, memlekeUmiz· 

de bu yaranın ufak bir ki>§eainl 
deşmiş olduğu halde. bunun bin 
bir çe§it şekilleri yurdun her tara· 
fmda. bazan Uı:UntUlere, azaba, 
a~lamalnra. davalara sebep olmak· 
tadır. 

P. T. T. Umum Müclürlüğüncl~n: 

l - ldaro ibUyacı için iki takım ııehlrler ara.ııı tell'fon masut kapalı 
zarfla eksiltmeye çık~lm111tır. 

2 - Muhammen~ bedel "3~200., muvakkat teminat "2640,, lira olup 
ekııııtrneııl 29 lklnctteırln IHO cuma gllnU ııaat ..16 da Ankarada Evkaf 
apattımamnd&kl p, T. T. umum KUclUrlUk -.ımaıma llomlaJOD\Uld& ~
pılacaktır. 

"'3 - !ıteklllcr muvakkat tcmlnat makbu:ı: .,·eya banka teminat mektu. 
bu Ue kanuni vesalkl ve tekUfl ınuht.b\1 kapalı zarflarını o ı;Un saat 15 r-
kadar mezkfir komlıyona vereceklerdir. • 

4 - Şartnameler Azıkara4a P.T.T. lenzım., İstanbul P.T.T. levazım 
ayniyat ıubc mUdUrlUklerinden 176 kuru§ mukablllndc verilecektir. 

( 6718 • 9827) 

r-----------------

Meseli nllfu.sa. kaydol&mıyacak 
mektebe giremJyccek, ana.sının ba· 
basmm 80) adını taşıyamıyacak, ''el 
ba:ıd her hldisede mllşkülle kar§t· 
l~cak ve bunların doğiırduğu ak
süllmeller bugün gösterdiğiniz 
hlc:lisede, ana suç işlerken, yarın 
h8diıSe.1er evlidı, kendisini cami
nda öyle küçük dilgüren ana, ba
baya. lnnııı suç işliyecek \'a:dycte 
getirerek belki bazı cinayetlere 
bile sebep olacaktır. • 

Evlenmeyi ,.e boşanmayı kolay· 
Ia.stmnalı 

Bu lıalin, önüne geçebilmek için 
l"abuz, bopnmayı kolaylaştırmak 
değil, evlenmeyi de kolaylqtır
:ma1c JB.zınıdır· Bizim gibi, nllfusu
ınm yUzde sekseninden fazlası çift 
çi olan bir memleket~e köylllnUn, 
formalites.l, blr çok muameleyi ik· 
tiza «len eekilde e..-Jenmesiµe, im· 
kin yoktur· Bu hal kar§Tsmda ar
tık, metres otunna)ı, ııyTp bir hal 
teliklti etmiyorlar. Bu vaziyet, 
mevzuatmuzıa nuara alınmadıkça 
Cumhurt:retin onuncu yı4nda oldu
ğu gibi, bazı evlenmelerin af yo

Ve buglln, evli zannedilen bir 
çok kimseler de metres hayatı ya· 
şa.makta \"e her yerde kan koca 
imiş gibi karşılanmaktadır· 

Ana, Türle camiasında en yük
sek mertebedeki kadındır· Bizim o· 
na bağlılığmıız, hUrmetimiz, ııevgi
miz, bu içtimai ba~ bazı kusur
ları veya. ckısikllklcri ile tahavvill 
etmez. Eğor bu içtimai bağlarda 1 eksiklik ,·arsa. bunu bugünkU .,.a,.

1 
ıu kanun yU.klcnmektedir· 

1 V AKIT matbaası 
Kitap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştır 

Bıı itibıırla daha !azla geç kal· 
ma.dan, çarelerini aramak, ve ev· 
lenıne)i gayet kolay, bir ~ekle SO· 
karak önüne geçmek lizundu.,, 

Anketi yapan: 
1'1HAT ŞAzt 

luyla tcsçllüıe gidilmesi gibi ça· ., 
:reler doğuruyor· Y'ıne 20 inci yılı 
beklemeğe mahal yoktur· <;ocuıı Hekıms 1 

:Memleketin bugilnkil gibi, bazı Ahmet Akkoyun1u 
malzeme buhranı ile ~gul olma· l'akatw. Taıtmhaııı Palu No. t 
ğa fırsa.t bulamadtfantz i§lerlnden Pazarı1&.n mudıt he~"n ıuıat UI 
kenclinılzi kurtararak, momleket te!l ııonrA Tl'll'ton 4012'7 

• Kitap, mecmua, gnzete basar. 
Tabiler namına dizil işleri alır . .. 

Kirahk kat ve odalar 
Ank-ara Caddesinin en muteber yerinde fevkalade nazaretlı 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
odalar da vardır. 

Vakıt Gazetesi Idarehanesine müracaat. 

zum olmıyan bu işle • uira§ma.k ----------- 940/1695 

Kurulu1' Tarihi: 1888 
Sermov~si: loo.r~o.ooo Türk Lir0$r 

~ube ve A 11\ns sıo..ledi: 265 
Zirai ve ticari her nevi h~nka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira· 

ikramive Veriyor 
Gtroat Bankaıımda ıcum .. "rall ~1: lbbaraı.z taaanııı bcsapıa.rmcıa ııı az 

l'iO Urası bulunıuııara ıenede t defa çekilecek kur'a Ue qağıdald 
pJAna ırore ikramiye dağıtılacaktır. 

' A~& LOOO lJralıll t.000 Un 
c • 600 • ı.ooo • 
c • zr.o • ı.ooo • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 60 • 5.000 • 
120 ' 40 • 4.800 • 
160 • zo • S.200 • 

DiKKAT: Hes:ıplarmdakJ paralar bir ıene içinde t'i"I 11.i'adan ~aıı 
auşmlyenlere ikram.iye c;ıktığı takdirde % 20 fazlaslylı verUecekUr. 
Kur'alar ıenede t defa: 1 Eyını. ı BlrincJkılnun. ı rJart .,. ı Hıızfrıuı 
tart!ııertnde çekilecektir. 

ahllkt için, demire ve kalaya JU. 1 -- l'atih lcrumclıtn: 1 

kabildir· -------------·• Osman A§kmm alaca(:mdan dolayı 
MC8leğimiz it.ıöarile, daima, ev. Vakıt neşrıyatmdan : 1 ~~~~~~~'~': ~~~r~.Ş~k~:ıe 

cOR:;,A , .................................... . 
Jenıııc ve boşalima mevzularına, vinatör He l adet opartörin paraya 
tesadilf ediyoruz ve muhakkak. k1 Seçme çevrnmesıne karar \·erıımış, blr,tncı 
bir çok kimselerin metres yaşa· artırmaııı li/10/940 tarihine mUsadlf 

uk perşembe gUnU saat H do Ça?'§lda 
dıklarmı veya gayrmıeşru, Ç-OC - H • k " ı sand:ıl Hedeatenlnde ve kıymeti mu 
lan doğduğuna, muttali oluyoruz. 1 , ay e er l:ammc.'1eSinl bulmadığı takGirde ikin• 

Neden metre!'! ya.5ıyorlar! el artırması 18/10/940 tarihine mu· 
Meselaı bir kadmrn, kocası. A· Dordüncii Kitah sndl! cuma gUnU aynı saatte ve ayni 

mcrlkaya gidiyor, orada kalryor. HA. ıra defterı 1 yerdle satılacağındaıı taliplerin ma. 
Buradaki k

n-ma b:ı.kmadı;;.. gibi Q b&lll mczkürda memuruna mUrııcant 
u•ı» &• lan il.An olunur. (33i01) • 

botamıyor da· Mcvzuatmıwı. göre, 
Amerikadald bir adama tebliğat 
yaparalc boşanmak, çok ~asrafı 
mucip olacağından kadmcagız, ça· 
resiz, kendisi ilo evlenmek iste· 
yen, bir adamla motr -s yaşamnk 
mecburiyetinde kalıyor· 

Yine bir hidiaede kendisine bir sc 
ne evlenememek cezası v~rilcn bir 
memur, birleşmek istediği kadın -
la, mecburen metr~s olarak o~uru· 
yor. Ve ancak, çocukları geleceği 
sırada evleniyorlar. 

Y'me başka bir h8d.isede, eski 

adıylt:· ncyedı:di 
Bt, Kitabda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu'. 
DUD !llklyelt>rl \'ardır. 

128 s.ı} talık bu ~tabın kıy 
meti 10 kuru~tur. 

koca.smdan olan çocukla:UU, bes • ı ZA ı·ı: 2i/8/ 940 tarihinde liman 
leyebilmek için, yaşlı bır adama, idaresinden nldığım 04106) numaralı 
hem bakmak hem kan koca gibi teskerem! zayi ettim. Yentaını alaca 
yaşamak içu;, gitmek mecburiye· ğımdan esklsln'n bllkmU Yoktur. • 
tinde kalıyor· Jt~akat arada, resmi \ ;Uzell llUM'yln l>l'nlzcl 
bir bağ olmadığından, bir iki sene l83700> 

tlsJ~\idıır trru 1\lr.murluğ'ıından: 
Va.ldt gnzctestııln 27 Eylül 940 ta 

rihll nllshasmın altıncı sayfasuıda 
yazılı ildna ekdlr. 

HaleUn açık arttırmaya konulan 
Erenköy f:..ahrayıcedlt mahn11esl C3kl 
Allbey yeni Rıdv·anpaşa sokağuıda es 
ki 6/6 mükerrer 6/ 6 kapı No. gayri 
mcnku!Un tamamı 1838 metre mıırab 
baı olup bundan 182 metre murabbaİ 
bina ve 66 metre murabbaı uşak oda 
lıırı \'C 28 M.2 iki kömUrlUk \•e mu" 
tcba.k.islııln bahçe o!duğU ııtın olunur. 

(3.17041 

Dördüncü icra Mrmu~lutundaıı: 
940/4132 numaralı do3yada mah. 

cuz olup paray11 çevrilmesine karar 
verilen muhtelit hane eşyası 15/10/ 
910 salı gUnU ııtı.at ll den ltlbarcrı 
Kurtuluşun TepcUstU Erlo apartımanı 
2 ve 6 numaralı daJrelerinde satıla. 

Ankara14·10-94U

--<.: EKLER --
l Sterlin 5,24 

JOU ))olar 132.20 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 29.657 ... 
100 Florin 
JOO Ray§mıırk 

100 Belga. 
100 Drahmi O.O!l7fi 1 
100 Leva l.ı62:.!:-i 
100 Çek Krollu 
100 Peçe ta 13.90 
JOO Zloti 
100 Pengö 26.5325 
100 Ley 0.625 
100 D!ruır s.ın; 

100 Yen \1.1375 1 
100 lsveı;: Kronu ~1.005 
100 Ruble 

- t:sham ve r ahvılit -
Ergani 10.00 

caktır. 

O gün tekli! olunan be(lcll muham. 
men kıymetinin ":(, 75 ini bulmazsn 
tklııcl artırma suretiyle 18/10/940 ı 
cull)a günü aynı saatte ve aynı yerdo 
satılacağı lltın plunur. l3370i) 

İstanbul Emnıyet Sandığı 
Direktörlüğünden . 

939/J237 •. 

• 

Emniyet S:ındığına borçlu ölU Fatma varislerine U!n yoluyla t~liğ: 
ı-·atma, Krrkçeşme Selı:banbalJl "lbrahlmaCB mahallesi Çıkmazterazl 

:ıolcnk eski 3 yeni 7 No. lı klt'ir bir c\•in tamamını blrıncl derecede ipotek 
güstercrck !::i/5/036 tarihinde 23564 be ap nuınaraslyle -sandığımızdan al, 
dığ"ı 1350) Jlra borcu 22/ 2/::140 tarihine kadnr ödemedlğlndeıı tıılz, komls. 
yon ve n1a.sıırifl llo beraber borç (116) lira (tl2) kuruşa varmıştır. Bu se. ' 
beplc 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlamak Uzerc 
tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavdennmedc gösterdiği ikamelgll. 
hın:ı. gönderllm~ ise de borçlu Fatmanm yuknnda yazılı adre.ııde öldllğlı 
anlaşılmış \'e tebliğ yapılamamıştır. MezkQr kanunun 45 inci maddesi \C 
fat halinde tcbllğııtm nan suretlyh yapılmasını tıml.rdtr. Borçlu ölU Fatm~ 
mlrası:ıı:ın işl..u llAn tarihinden itibaren bir buçuk ay lçlnde sandığıımza 
mUracaaUa murlslcrinin borcunu ödemeleri \'Cya kanunen kabule §ayan blı 
ıtırnztan varsa b!ldlrmelcrl lflzımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmaı.ıar ve. 
yahut b:ış'ıyan takibi usul dalrcıılnde durdurmazlarsa ipotekli ı;ayrt men. 
)tul mezkQr kanuna göre ~ndıkça satıl:ıcııktır. Bu cihetler allıkadnrlarca 
blllnlp ona göre h:ırekct edilmek ve herblrine ayrı ayrı ihb:ırnamc tebliğ 
ma.kD.mrna kaim olmak llzcre key!lyct llArı olunur. (985() 

~ahıbı. ASIM US 

Umum neşriyatı idi'!•ı> Prlc :ı: 

Basııdığı rrr: VAK/1 Matbu 

Refik Ahmet Seveneiı • 


