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,- Ba lruponu keaib aaldaJ'lftD - HERVERDE 3 KURUŞ . 
Bugün V AKIT KIT AB KUPONU 

1 den 25 e kadar kupon toplayıp fd&remtzt 
re.tiren ol>uyuculanmıza Realmll Hafta 
Mecmuasmm 26 nllshalık bir kollekSIYO. 
nunu vereceğiz. 25 kuponla birlikte ~ 
kUJ'llf da '5denme!1 lhtmdır. T&§T8 okuyu. 

culanmız aynca 15 kµru~ 6deyeceklerdfr. 6 
lzmlrde lllUkAr yapalar 

!::mir. 16 (Hususi) - Kemera.ltmila Sa.· 
kız pazarı mağazasında kalwe satışında ihtL 
kar yapıldığından sahipluj Galip Ye Y:ışar 
mahkemece tevkif olundular. 
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Fevkalade bir 
hadise! 

Yazan: fazıl Ahmed Aykaç 
'Yazınım tınnnmı clü~meden 

koymadmı· Hakikaten fct'kalidc.> 
bir bAd15e oldn· Belki şB.§8.rsmn ' 
\'O belki bugün ~lhanı samn .. , .. 
sa fecla arasında (f~·kalide) de· 
nllebllecek •e olabllecellnl sormak 
lstcrsbılz. Baklana \"&l': Sulh mu 
oluyor, insa.nldc, geçirdiği akıl, lr
faa \'11 dodan ı;ar'asndan nrtık ı.-ıır
tnhıyor mu? Hayır; öyle §eY yokt 
Likln b:ılısc<lcccğim şey, dü.nyanm 
Pek bult bir hü.discsl· Hatta belkl 
ha kadar patırdılı bir dillo ya.uma 
batl&dığmı ltln bana kızanl:ır bu
lllMIJIBr. Fakat rica e;dcrim ı.-ıısn· 
nuna bakmaym: Zira can.mı çok 
yımmJJ da ruhuma serinlik nr& 
bilen en kUçUk §eyi gözümde çok 
bllJiltilyorum· 

tıt.e hlkıiyem: Geçen gUn fram· 
vayda on yedi on sc"..dz ya.tılannda 
bir genç gördüm· "Vstünden bqm
daa orta halliye yalını bir yaşama 
llevlyealnde olduğu an]qılıyorda· 
Fabt glııclen ı;Une kalabalığı ar
ı.., ıtbtden jt\lnc do kabalığını ar
tau o muhit içinde bu taze oo
~ ezllmckte ola.ıı biçare bir lhtl• 
)'U kadmı tuttu \'e ldmseyl rahat
... etmeden kendJ yerine oturttu!· 
Gayet hıUim ,.e kibar bir ecli IJe. 

- lllklye bu ma! Fel·kaJiM 
Mdlse handan ım lb&ret! 

Türk köylüsünün hava 
kurumuna yardımı 

teberrü etmiş bulunduğunu bil· 
dirmektedir. 
Araçın Iğdır nahiye merkezi 

ve bUM bağlı köyler halkı 2.080 
Kayseride un fabrikası kollek • 
fil şirketi 500 ,.e elektrik §ir
keti 300 lira vermişlerdir. 

(Dcuamı 2 incide) 

Amerika da 
16 milyon 

r 

l 

erkeğin as- Valimi: ve Belediye Rel$t"miZ 
(De,·amı 2 ndde) Lftf fi Kırdar 

kertik kaydine ===================:;=== 
Stefani Ajansının bir R b k~ı· 

başlandı hezeyanı münaıebetile omen aşve 11 
- E\·et lılklye bu ,.e fevkallde 

hidlse ele handan ibaret! ÇUDJdl 
l"llla.r ,.o yıllar \"ar ki '\"aptırlarcla, 
lstuyonlanla, 90Jlak)arda tiyatro, 
sbaema n11.a gibi yemrde, hi.ııllı 
anetılc sıraya rlayeUc fpıanlarm 
gedaeblleceğl yerlerde blribirinl 
ltmlycn, luıknınyım o kadar aı ld!\l 
..... ki .............. ~ 

Ankara, 16 (A.A.) - Hava 
kurumuna yapllmakta olan yar 
dmılara dair bugün aldığımız 
haberler Nazillinin :Kuyucuk 
köyü balkının bir günde kuru • 
ma 212 lira ve yine bu köy hal
kından Mustafa Türkyılmaz a. 
dmda bir vatandaşın da 50 lira 

Evvelki gece 

Londra üzerine 
200ten 

bomba atlldı 

!;ı:l!et;d:diık~. Türk gazeteleri Antenesko 

l 
ı11~mzdeniz ~uvvctıen Bugünkü mecburi- yalan haber Balkan paktı-
Dunkerk limanını · d vermez nın modası yet bıze dışarı an ııo ..... 16 (A.A.) _ 0 . N. B. geçti diyor 
bDlftti&rittftllft etfİ y0kl81İf dİ bf:~~~ttar bir mt>mbadan "Mihvere giritimiz yeni 

\ 

ll1d81ap lltmlt ... ~,-......... . 
.a. mti~bss bir nömanesl gibi 
giılbıdü· Kendlslnl tebrik eıdeeek· 
ttm. Fakat kalaballkta yanma yak· 

yedi Alman Nwyork, 16 (A.A.) - Ameri. bildirildiğine gö~ Stef&ni ajan bir aleme iltihalamızclır,, 
kada 21 ila 36 ya~ındaki 16 milyon smm diplomatik muharririne B ı· {A A) D 
500 b

. k ğ' k d b .. atfen P_ o ord_ usu.nun 12 ada.ya. er ın, 16 • . - .N.B. bil lafmak kabll değildi· tşte o tanı- o·· kin · madıimı gence §lmdl uzaktan se\·· un sa geçtı 
gUer yolluyorum , 0 milletimlD lçlD· Londra, 16 ( A.A.) - Gayri res· 
de onun gibllerfn ç.oğalınasmı to- mi bir rnebadan bildirildiğine gö· 
aıennı <'ıliyonım· re 15-16 ilkteşrin gecesi, Londra 
Aynı kadro iı;inde ~~en Udncl üzerine 200 ton bomba atılmıştır. 

bir hadise: D:ılıs Şl!;llye nmıa- Bu geceki akın, Londranm maruz 
nıı,tf.c. Tramnıs Jıeniiz Harbiyeye kalmış olduğu akmlann en şiddet· 
)"D.kla.~-:ıyordu· Glr<'nlcrle çıkanlarm lilerinden biri olmuştur. Mutat 
IDtıha.rebesl arasında --e,·et bana \·echilc bombalar gelişi güzel atıl
nıücadcJc, mtl!larea kelimeleri az mıştır. Hasarnt. t>yhlt bidayetinde
KC~k !- bir k!\hr:ıman türedi· O 1 ki akın neticesinde vukua gelen ha 
da on yedi on sekiz ,-ıışmda birisi· sarat kaclar mühim değildir. 
\'.o sakat kola bo~~una. bağh bir Ha .arlar. en ziyade evlerde, sa. 
~e;, l oturanlardan blrlııln üstü- nayi mües$e~clerine ait binalarda, 
ne de\ircftk o b~aredeo mün· menfaati umumiyeye Mdim bina-
hal kalan yeri lmpmağa sın-.ştı· l:ırd:ı nıkca gelmiştir. Dün gece 

Fakat belll ki aynı yere namzet- (Devamı 4 üncüde) 

ticaret 
• • gem ısı 

batırıldı 
Londra, 16 (A·A·) - Amirallik 

dairesinin tebliği: 
Dün gece deniz kuvveUeriml.ı, 

DUnkcrk limanını bombardıman et
miştir· Yangınl:ır çıkıı.rılmııı oldu· 
ğu mU§ahcdo edilmiştir· Bu yan -
gmlarm büyük hasıı.rt ınuclp_ oldu
ğıı muhakkak addedilmektedir· 

(Devamı 4 iincüdeJ 

ın er e ın ay ma ugun diriyor: 
b..'lşlanacak~r. Bu iş için kayıt bii.. n~~edılmesı ıhtimaline dair Völki~ Beobahtcr gazetesi ba~ 
rolannda bir milyon memur çalı· Tii~K gazeteJed tarafından neş- makalesinde Romen devlet reisi gc 
şacaktır. Kaydcclilcnlcr 11 suale :e.dilen haber endişe yarabnnk neral Antonesko tarafından Bük· 
cevap ,·erecek Ye bunu mlitcakip ıç:_ın çıkanlaıı yalan bir haber. r-teki muhabirine verilen be'-·a· 
kendilerine daima C.zerlerinde ta. dır. ~ ek ed' J 

sı"·acakları bir kart tcvd'ı edı'lecck. N Stef · nalı neşretm t ır: ti;. . ~ anı ajan.sın.m diplo- Eski rejime karşı tereddüt etmo-
ma.tık muharriri, ne de bu a. den en çetin mücadelelerden birine 

l'aşi~gton, 16 (A.A.) - Röy- jans hiçbir vakit böyle bir ha- tevessül etmek şerefi yeni nesle na 
ter: Mılyonlarca Amerikalının bu. ber neşrctmcmişlerdir. sip olmaktadır. lştc )'aptığmı ve 
g~:ı askerl.ik kaydının yapılması Anadolu Ajansının notu: her türlü engelleri kırarak Romen 
munascbetıyle B. Ruzvclt radyoda Türk gazeteleri, bu iki teL cemiyetinin tabii ,.e katı bünyesi 

(Devamı 4 üncüde) gra_ff.3: .bahsedilen ha.beri, bül· ni yaratıncaya ve "Romen kelime 
~ı~ı~n 12 ilkt<;,Şrin 1940 ta. sinin manası bir gerçek.haline ge-_w... ... __ .. ___ . "1:!; nushasrnda çıkan bir tel • linceye kadar devam edeCek oldu· 

B 1 d
. • • gr_ 1 neşretmek suretile Yer. ğum mücadele bu mücadeledir. 

e 8 ıye f 81Sln8 mışlerdi. Bu telgraf da şudur: Müteakiben yahudi meselesine 

llğbd koymu, diğ1!r bir pehD\-an 
daha \"D.rm~- Sözü m:atmryaJ'Dll; 
ktltıtr düclhc;u ,.e yumnık hUcımnı 
derakap başladı·- llib· 

Her Jtiin yüreğimizi bulandıran, 
hlsanlrğmnzr tiksindiren h7Aiycler
deıı biri daha. geçtiğini 8eziyorsa
nnz. Ona anlatarak gönüllerimizi 
~l&udırm&ktansa meselenin asıl 
düşündllrüci taratma gelsek daha 
doğra olar. Anda bir b:t.h..~lp ge
tlyoruz; fakat N cdimhı ,-akille: 

d Roma, 1! ( A.A.) - Po or- temas eden general §(>yle demi~tir: 
usunun B. Musolini t.arafm. Şimdi artık gizli k-uvevtler tara· 

llnketl,'"''z açık mektup dan teftişi hakkında tefsiratta fından devletimizin ~fleri üzerine 
ful un~ Stefani ajansmm dip· yapılan o mciwn nüfuza nihayet 

T O 
;matik muharriri §U ısatrrlan verilmi~tir. · 

.___._........_..-----..---..._.-..... ___ ,____. i r&mV&f JlODtrOI •ı affY~r: Tabii şartlar ihdas etmek. mem· 

- • Meb-e~dea -
0
J";. çocala 101 ! · rllıtn ıolıakt• i nıuk~n~~~ı.:;:r~"o '~~~~~ l~:;ı:W~ .. =:e~;:! 

"Hep halkmm eh-an pcscndlde 
Ye makbul'' 

Diye tanıif ettiği görmUş getir
mı, btanbulda, medmi muaşeret 
tıe\iyesl nerelere doğru lnlyor far 
landa mmııız 1 · t~t.e bizce en göntll 
ezlcl nzlyet bcdnr· M('mJekctlmli
de bedeni t.crblyo mefiımnunun U• 

nntalmu, oldağu zamanlarda bile 
ln11aııl nezahetimh daha ileride idi. 
Cbınaaı terbiyenin bu terbiye \'H

fını hakldle alabilmesi f<;C manc\i 
~·etifklnWcJcı clclc Yilrilmcslndc • 
dlr· Akfll takdirde ;,~pılan şey kor· 
kunç bir ifct olur. Zira bir ~ta\i.m 
itinde bP.denPn ku\·ntıenmcslne 
~lrbUr.leşm:--lne talıştığmıız uh 
yurtdsŞ e\·lidı, <-ğer gönlünde yam 
t.§mdaki mahrum ''e zayıf meuıle
ket rocuğu ltln hlç bir ııc,·gl ,.e 
mt'rhıımet duym:ız.'A ,.e malik ol· 
dniu Jcuwct Ustü.nlU,brilnU bir zor
balık '1Ulda&I sayaTS&, i.deta bir 
ncd "kazan kaldmı.ıılıır" hcyeU 
)etitlr· \'e bu gfbil<'r. kcndJ1erine 
malıyla, canıyl:ı yardım etmı, \ 'a
tandqm doğrudan c]oğruY•: huza-
1'1111a m~altat olmnş bir 11aki ruhu 
l&fllllağa ba!jlar· Bunun lktı58.t ze. 
r.ılnln<lPl:i eşine fttnkler (iç s(). 
mftrgociliği) a.dmı ,·cnni~Jcrdir ld 
;ayet cloirudur· ~'ünkti bu suretle 

. (l>tvatnı 2 incide) 

btlal bırallmı, lr&dlDID VIC• ) bUet llt8mlJ8 ı·ı - (Det'amı 4 üncüde) (Devamı 4 üncüde) 

daa ininde meı'aUyeU nedir 'l 1ı llaklu var mıd~' Gün / · · d . 
• 

1 
Yazan: Fikret Adil erın peşın en • 

Ruhan ve vıedanen bu kadmm ı n·a:ısı 3 üncü sayfamızda) 1 M h k 1. v • _ ..... _... ...... ... ay.munun a em ıgı 
masum olduğuna inamyorum JUsaaı. : b" ~ki .. kedi bir kelle peyniri yakalamışlar; paylaşmak mese!lesinde 

ır. turlu uzlaşamanu~ar. iş kavgaya bineceği, pençe pençc)·e gelecek. 
len sırada içlerinden biri maymunun hakemliğine müracaat edelim, 
der_. ~~smı da bunu kabul eder. Maymun ihlilMm suUıa.n halli '-aıi· 
fosm~ ~.rine alır. Bir terazi bulur, sonra peyniri alır, iki parçay~ ayı. 
rarak bınni terazinin bir kefesine, ötekini öbür kefesine kor. lkı par
ç~nın müsavi siklette olup olmadığını anlamak için ~az~~ kaldmr. 
Kefelerden biri ağır, öbürü hafif gelir. Hakemlik vazı{esını üzerine 
almış olan maymun adaletsizlik yapmak ister mi? Peynirin ağır çeken 
tarafından bir parça keser, ağzma atar. bundan sonra bir kere daha 
tartar. Fakat bu defa terazinin öbür tarafı ağır geldiği için bir par. 
ça ?a buradan koparıp yer. Hülılsa hiç bir defasında terazinin iki ke. 
fesı bir hizaya gelmez. Gelmedikçe de maynun kediler hesabıM pay
etmek vazifesini üzerine aldığı peynirden yemeğe devam eder . .Eiı son. 
ra terazinin yalnız bir kefesinde bir parça kalır .. Onu da: 

Avukat Re§at Kaynarın fikirleri 
Mühim bir içtimai yara etr__cı· 

fında cıçtığımız ankete .~u'! 
avukat Re§at Kaynann f ıl;ırleri 
il.o dct'nnı cdiyorıa: 

- Karamürselden gelen ve 
kendisinden yqça büyük ol~• 
bir koca ile yaşamak ~ecbur~ l"i::to:-,~,-. 
yetine katlandığını söylıyen..' nı
hayet gayri meşru çocugun~ 
yol üzerine bırakmak mccbur:ı
yctini duyan bu kadmtn cemı • 
yet içindeki hareketlerini muh -
telif noktalardan mütalea et· 
mek icap eder. 

Genç kadın, a.na ve babaSnıın 
7.0t'iyle kendisinden yaşlı bir a -
damla evlenmeği kabul etmiş· · 
tir. Daha doğrusu, ana. baba. 
nın zoriyle bu emrivakii kabu· 
le nıecıbur tutulmU§tur. 

( l>evamı 2 incide) 

Seyircileri esneten ko111edi 
daha ne kadar oynanacak 

Şehir Tiyatrosunun komedi 
kısmında on beş gecedir telif 
bir eser oynanıyor. Sekiz buçuk 
ta girip saat yanmda çıkan se.. 
yircilerin ittifa~la söylediltleti. 
ne göre, b~ e~r altı ay tatil 
yapan Şehır Tıyatrosunun yeni 
bir mevsime girerken ortaya 
koyacağı bir komedi değildir. 

Tiyatroya girenlerin esnedik. 
leri batta yarıda bırakıp çık
tıkl~rı. seyircilerin taklit yapan 
iki sanatkann hal ve etı:arın..ı 
zoraki güldüklerini de işitiYo. 
ruz. w 

Halkın tutma.dıgı bu komedi 
- telif de olsa - daha ne ka· 
dar oynanacak? 

- Bu da benim hakemlik hakkım!,, 
Der; kendine alır ... 

. . Zannederim, kıssadan alınacak his..~ açıktır: Kendi aralarındaki 
ı~tıl_afları halletmiyerek büyüklerin ve bilhassa kendilerinden ku~t. 
lılenn yardımlarına müracaat edenler neticede yalnız haksızlığa ugra. 
mazar, her ~yi kaybederler: Macaristan ile Romanyannı ~~ma ~~ 
len .bunun siyaset Aleminde görülen en son misalidir: bu ikı küçük 
devlet Transilvanya üzerindeki ihtil~flannı kendi aralarında hallede.. 
cek yerde Almanya ve ltalyanm hakemliğine havale etmenin netice. 
sini görmü§lerdir· her iki memleket de buıün kendi istikllllerini de 
kaybetmi, buluneyorlar! 11ASAN KUMÇAYI ' 



: - VAIUT 1'7 1940 

1 Hadiseler arasmda t eti 
1 olarak bu rh·ayeUer arasında h::' • t k 

1 a 1. e (Ba.Q tarafı 1 incide) rrcçilebilir. Köylü ıu;:umc. &-many Tns ajansı tarafmdan: ''Ronum.. " n 1m 
Al k · · il '<'.····ela ""miyet•- hô.la "-aşa· pısına faz.la. gidip ı;e ~~ sev. yaya man as crı getır mez· ..... • • "'"' . "1 " • d l er 1"1 h ı 

R a ara den evvel Moskova hük(ımetln.e yan ve pederşahi aileden iı~U. mez. Bir gidişın c 1 ~· a • 
0 an y .. malOmnt verilmiş değildir. Bu. kal edcq bu istibdadı artrk ıltle- ledilmelidlr. n.kın 

1
. b• nun hilfi.fma yapılan neşriyat de~ kaldırmak liı.zımdır. Ben diyebilirim ld; Y dan 

1 da ·ız f ır d d · "'::":n "'"'l""n t"'·ip ettiğim .bo.. tanıdığım, mUekkil.lerlmin bnıt. S n yalan ır,, iye bir tckzıp nca~ .LJ".W 9<"'..... .." 1 in ı 
ı i d. ş ......... n d"\'al" ... nd:ı, ana ve ba· larmm nikfı.h iş crın ay arca <li mcs ıkknti cclbcdi~·or. ~UC4 .... G4. Idum n· 

f ' ? banm mUstebit hareketlerini, uzadığına ~it o . ·. ım, itti aK mı var e Romanyada yeni kurulan yuvnıun sarsıl. nlüus kay1tıarmm getırtilmcsi, 
it l ·· l · masında. mühim veri olarak ka· fotoğraflar, şahitle~. bDadahd~ ı~nil"· 

Son Postanın sh-asi muhani- a yan us erı .J k 1 c:('r!lı-1 ... 
" bul cdiy.orunı. ç?. mc:~ m R!'t>-

ıi Selim Ragıp nrk2.daşımız Romnnyaya giren Alınan as· d d ı clıdir 
Roman"lnlnm isgali hiı.disesindcn kerleri "l.·n.nmda bir de ltalyan Kadın ve erkeğin hür ira. e • ırı m · l runelerdc ·1arı 

.J..., ~ .J Al !erinden ve bu iradelerin bir· Bilhassa ev c 1 

bahseden dilnkU makalesinde kun-cUerlndcn bahsediliyor. • Udd ti · k ldmnak \'eynhut 
ced d · leşmcainden dog-an yuvaların. m e nı a - h . söyle diyor: man askerleri Kösten e enu: kı aıtm k d"'"'1 areketbr - d nı yıkılması gUr.tu .. r Fnkat an.anın, s a en "b" - • 

"Mihver devletlerinin cenubu ve hav-a üsleri kurmakta ı~. A'- babanın rıza.Sr nlınara.k yuvayı llan yapılmasa. dn, gene batıl 
§a'rl..i Awupa.sı1ıda ilcrilcme ha· va.yete göre, Köstenccnln biraz tN.::kil eden kadınm, muv4ffakı. ı olan yahut fasıt olanhcvıen:ııc. 
Teketlerine 1:,cır.<!1. Romaııya pa. cenubunda bir banyo yeri olan -J ı · i tal t ek ya ut nısbi 

";S· ta ·ı yetine kıYmet vermel--..sizin mey· erı P e m ' ~ mümkün.." ~/ bir aurctto mıiJ.nbc1edc bu· ?\fa.mayaya İtalyan yyarecı e- damı getirilen evlenmeler ek. butlanla. temizleme.... !m 
lmımuştur.,, ri gitmiştir. Onl:\r da burada ser!yctlc ,.UrUk çıkmaktadı~. dUr. Evlenme kola.y b? alıdır. 

Biı.e ka.lırsa. Romanyanm va. hava. Ussü kuraca.klarm:rş. ~ Bir gUnde herşey ıtmelidir. 
ziyetini ''pasif mukabele,, şek • Romanya Almanlar tarafnı.. Evlenme hususunda mUnha.sı· Hele bizim memlekette evlen. 
. nde ifade etmek doğru değiL dıın askeri i~glll altına alınırken rnn kadın ve erkeğin mütekn- me muameleleri asgari hadde 
dir; hakikat Udeta müttefik bir Italyanlarm hiç olm:ızsa. Rara- bil arzulnrmın naz.an dikkate inmelidir. 
devlet ordusunun memnuniyet deniz sahilinde bir hn: ·a üssü alınarak, ana ,.e babanın istib- KaramUrsclden gelm. kendi· 
ve neşe tezahüratı ile k~ılan· kurmak i~in hıırekcte geçmeleri dadına yer vermemek her halde sinden yaşça bfiyUk bir adam. 
ması şeklinde vukubulmuştur. manalıdır: Demek ki ltaıyanlar bir kısım boşanmaların önilnc dan aldığı çocuğu yol tl7.erlnde 
KüçUk lbir memleket büyük bir Romanyayı münhasrran Alman geçilmesi imkanım veren bir bırakan kadının· cczalandınlma.· 
ecnebi devletin ordusu tarafın - i§gnli nıtma. girmiş görmek is. yol olduğunn. inanıyorum. Met. SI meselesine gelince: 
<lan gerek cebir istimali sureti· tcmiyorlnr. Burada kendilerinin res ha~·a.tr, ma.a.le<"....ef gUn geç· !ştc katiycUe söylUyonmı ki, 
l •, gerek hile ile işgal oluna.bl. de bir nüfuz hakkı bulund~ • tikçe saha.•unı ve mensubinini memlekette jilrl.n.in teşkili za.. 
lir ve böyle bir işgal ka~ısmda nu göstermek için sembolik bir arttırmaktadır. Metres hayatı. manı gelmiştir. Jüri liızmıdır. 
o memleketin müdafaa kuvvet- işgal hareketine lüzum görU. nın doğmasmdn. birknç amil Ammenin vicdanını ifade eden 
lı;?ri vazifesini yapmayabilir: yorlar. Balkanlar Almanya ib mevcuttur. jUri mutla.ka memlekete girme-
Pasif mukabele budur. Halbuki !talyarun nüfu.zlarm.r hiSFı:i Zenginler \"e bilhassa sonra.· lidir. 
F..cmanynya giren Alman nsker. ş:ıyıa mahiyetinde telakki et!i dan görme ?.enginler, krsa bir Tasavvur ediniz. .• Bir kadm 

karşılandı. Her iki kabul tarzı si.karşısında, poligam ruhlıı.n· müracaat etse.. Ben nıhan, vic.. 

• z 
masumdur. Bu ka.dm ana ve 
babasmm istibdadına. cehaleti· 
ne kurban olmu~, bu kndına 
kendisinden y:ışça. bUyUk olan 
ad!lmm bir lokma ekmeğini_~ 
mek için etinden ve gençllgın • 
den, bilmlycrek namusundan f e~ 
dakarl!k ra.p:ruştır. 

BUtün bu fedakarlığa knı'§I 
bağrında uyuyan çocuğuna ce · 
miyct piç! .• m:ndisine namus. 
suz demektedir. 

Cemiyette yaşayan nb:amm, 
o.hlakm kurbanı otan bu kadını 
ıhahkfun ettirmemek için hay -
kınam, hakim benim bu hay. 
kırmalanma bir dereceye kadar 
kıymet verccelttir. Belki o dıı 
benimle beraber ayni hissi du • 
ya.cnk vo benim vicdani mUla. 
hazatıQla iştirak edecektir. Fa -
kat b&ldm de kanunla mukay. 
yettir. Kanun çocuğunu yolda 
brra.kan kadmı, çocuğunu terke
den kadını cezalandırmayı em .. 
rediyorsa1 hakim velev ki vic • 
danı bu kadmm beraetfni iste • 
se dahi bunu yapa.mıyacakt.Ir. 
Halbuki jUri, böyle hadiselerde 
ammenin vicdanını nksettlre· 
cektlr. 

Gazetenizin açtığı bu anket 
jUri fikrini mem!ekett.e canlan. 
drrabilirse, gar.etenizin memle • 
ket irf anma yaptığı bUyilk hia. 
metlerin yanında bu da tstikba· 
Un hukukçulafmda da.ima hür. 
metle anılacaktır.,, 

leri bu memlekette nlkışlar ile 

1 

yorlar. • A. zamanda. hayatlnrmm değişme. hukukunun müdafaası için bana 

ar01ma:~d1aka~zuni fdırarı:_m bir manası Fevkala" de bı·r nm verdiği ihtiyaçları tatmin dancn inanıyorum ki, bu kadın 
l:IA etmek emeliyle, beğendikleri ka.. ------------------------

~~~:::.~:~~~ · hadise! E:;~:n~=-=r: Topkapı Fukaraperver Cemiyeti 
memleketin askerleri gibi du· (B<UJ tara/ı 1 incide) Bir kısmı ka.dmlar vardır ki, 

:ruyor. o halde acaba Antones.. dıı; düşmanc1t.n dahn. ı>ent \'O me..."'l· bunlar metres hayatın? itiyat Cumhurı·yet bayramında yı"na yoksul 
ku Alınan ordusunun Rom:ı.n· lcketı lçtodeın kemiren egoist ''<' edlnmislerdir. Bunlar dıı ekse. 
y:ıya. girmesinden memleketi he. kara gönUllü btr dnhlli lnırt yctl~· riyeti teşkil etmezler •.. Fakat 

~~~ veR~~~~nf1!~~~ ~=:ny, npur, tilııcl, otoa:is ~~l~~~:~se~~i ~~J:~ ~~ çocukları sevindırecek 
ın .ktan başka bazı menfaatler '°° alre gibi medeni nakli \Vıta. oldu~ım köylerde imam nt • Topka.pı fakirlere ya.rdlm yur 1 yatak ve 12 yUn battniyc gön · 
mi bekli)•or? iki ordu için ya. lanndan istifade ederken rbycti kii.bmm bazan yer aldığı görUJ. dundan aldığmıız mnlftmata gö. dertlmfştir. 
kx1, yahut uzak bir istikbalde zaruri yfno (medeni) kaideler mO\·· mcktcdir. Bitt.'\bi hal:iki ve ce- re yoksulları.ıa mUtef enik yar Önümüzdeki cumhuriyet bay. 
ha lanacak mn"te."'Ck bazı hare- cnt bulnnuyor· JWkı:muı bunlara. · ti ta d .., ·k·h ed "' dımı' ardan b!ıı:•ka top1 u ol--'- ramında tevzi edilmek Uzere 627 tl ~Ur 9 bclıcmch&I oJışhnnali aslı b~r mıyc n m ıgı nı a , m enı -s , tu -
k er mi dlL,.tjjn · tlyor · borcumm:dur. Tcın,, patırdı, sım· kanunun emrettiği nikah bulun son 16 ay zarl'ında. 1119 erkek liralık muhtelif erzak ile glim • 

Za.nnederJz, bu ihtimal Um- sızlık. hııldana rn.zt ol.nwn.nk fala.lt duğuna. göre, imam nikfi.hile bir. ve 963 kız olmak üzere cem'an rilk idaresinden milessesc.-mi7.c 
ı ııde durulacak noktalardan bi. gtbl baDor bir ccmlycthı efradı ltl· lcşen evlilerin kanun nazarında 2082 yoksul çocuk muayene ve teberril edilen ve ayrıca. da te. 
ı idir. Bu nokta. üzerinde durur- ne ıbğılırsıı, her r;cytn pek lnco metres olmaları tabii olduğuna. tedavi edilmiş ve bunlara 437 min olunan e§)ıılardan 113 ce · 

c.:ı. şimdi ltoma.nyadaki vazı. dlslpliıılere b:ı.ğlı olduğu bu de\'lr- göre, bu b!rl~""Illelerden doğan liralık gıda. ve 266 liralık da ket, 87 yelek, 24 entari, 21 ye. 
~ ti gözönUnc getirelim: Ro- de \'ahim mnıuılar irade etmcğo çocuklara da gayri meşru naza· ilô.ç verilmig bundan ba.§kn 35 meni, ve başörttısn, 15 mintan. 
m 'lyada bugUn mevcut Alm:ı.n ba.oln.r· rile bakılması gayetle tabiidir. takım elbise' tevzi olunm~ur. bir maşlah, 3 öml ve 30 par 

erlerinin mikdan dört fırka rnuımıy BrabaJarmın azalması nu vaziyetin önüne ancak ev. Yoksullara geçen yıl cu.mhu. ~a da ~uhtelif giyecek eşya 
· 'llln olunuyor. Fn.kat hudut yeni bir mlsnl: Şehrimizde bir tar Ienmeyi kolaylaştırmak suretile riyet ba)Tammda. cem'an 2370 ıhr.ar o.unm~ur. 
ıı ·cinde yine Romanyaya. ge. kmı Deri (hıısiselerln) ll!lBd gt. .. kilo sade yağ şeker sabun pi. Yoksul çocuklarımıza da bay 

Lı~ mek için yirmi Alman fır. rlldlğinl her gUu cscflo görUyorw:: etnıeklo mükellef buluodu,'Wla gö- rinç, makam~. pata~s. f~lye, ramhk,olın~~ .üzere 41 elbise, 
'· ;ı tahşit edilmiş bulunduğu fa.kııt bunun J.:tu'1}ısmcla kollanmm r:Ur· Sonra da hem kendJ haklan· soğan verilmi~, n;:rıc.a ber bi - 20 me!tep uniformnsı, 8 P~ • 
<b söyleniyor. Buna mukabil lan"ll§torup duralım nu'." Elbette ela.., emin olarak onu müdafaa et· rine de birer parça gıyccek eş. ~l~, .t> mintan, 2 taktm elbıse 
Sovyetler de Besara'bya hudu. hayır! IUalQmdur: Yı:ıbann memle- meği, hem do· bs5laı.smın hukuka· ya tevzi olunmuştur. dıkılm~. gilmrUkten gelen eşya 
duna yeniden yeniye kuvvetler ketlerde dııraklarcla önceden gelen· na nrs12 \'e •~·ansız bir li.UbıtJllU .. - Kı v ~ • 1 ler·nde 13370 arasından da 3 taknn elbise ço.. 
getirdiklerine dair §aylalar vnr. lertn haldcmı muhafaza lç!o pek lo tcea,·u~ etmemeğl öğrcnlr. U· kı·lo f~m~:J!r~~mı;_.ır. cuk1arımız için nynlmıştır. 

K ı 'd So AI basit \·c nmcli bir usul kullanılır- nutmnmah; lnsı:ın haklka.ten te- l«11>· ç~ 
Sonrak ~ ~ a. vy~ v~· Durak lsaretlcrlnt tutan dlroklor rakki cttlk~r, yatnrıı ayalı asfalt Miicsscseyi kuran d<>ktor Ga· Kaıtamonuda ihtikar 

mı .ndni R( erıkme arilze~m. llzcrlndo rma numaralan \"&!'dır· değil nıhu da nezahet ve terblyo Up üstünün ölümU yıldönUmlln.. 1 
ıa se~ ç t:1ı nne Rusd • Her gelen bir tnn~ıoı kopa.nr ,.e cllismn lhttyno duyar· de 225 yoksul aileye 307 lira . yapan ar 
.atın a o arım yeni en bakkam, sonradnn gelenlerin teoo· Necib vo ı;ıchir.ıe'\'cr h:Jkmma. Irk erzak tevzi olunmuştur. l!Mtamonıı, 16 ( A.A.) - Fi. 
dört monitör ile talniye etme· vUz etmlyeceğlnden cmJn olur- Şu bn lmkmıdao hrm yol, hem L:olar- Milnavcbe ile 14 mahalledeki yat mUrakabe komisyonunca ih 
l"ı i, şimdiden Tuna ağzına top J.ii&ücUk eye nlı~rnnk --eğer mUm hk göstcmırllytz. o zaman hepl· yoksullara yapılan el7.ak tc\'Zİ. tıkar yaptıklan tesbit edilen 
ile mücehhez vapurlar getirme. kUn olursa- burn.sı iç.in terbiyevi mh, ncz:ıketc uymaı blr ,ııka gör- at.nia 653 Ura sar!olunınuştur. un fabrikatörü Kocaoğlu Tahir 
!eri, daha sonra Kalas'm 20 mil bir nimet teşkil edecektir- düğümliz dııklkaJn.rdadır ld -bu- Yoksullnnmıza. kurban bay· ve oğullarile şerikleri ndl~~eye 
cenubunda Reniye yiM Rusla • Çilııl·U o \'akit çocuklardan tınş· glinlln nddma ola.mk- ~öy1e dl· ramtnd3. 17 gövde koyun dağı • verilmi§ ve mUddeiumumılıkçe 
~!!' ağır toplar yerleştirmeleri lJrnrak hcı'.-es medeni blr heyet ycccğlz: Fel'knlMe bir bAdlse! tılmıştır. tevkif edilerek mevkufen muha· 
yol ·nria haberler geliyor. Tablt fertlerinin blrlblrlno nasıl hllnnet Fnzrl Ahmed AYKAÇ Erzincan kemelerine başlanmıştır. 

Tefrika Numarası 10 

Dk g1lnlerde 6lJlif nrkadııştarmm biribirlorlne ka?'6t 
b ·.slcdiklerl düşmanlık ve haset duygularının mcyda· 
na vurulması için bu yazı vazifelerinin nçık mil· 
r.aka:;ası mükemmel bir fırsat oluyordu; muallim muay
yen bir h:ıdcle kadar serbest bıraktığı mUnakaJjalarm 

§aluı!le.t • .;inl görllncc hiç QJlr tarafı tutmaz, kimse
yi· incltınez gibi görünerek, zeki ve dolambaçlı sö:: pc. 
rendclerl ile i5e ı·arışır, hem iki tnrarı da tatmin eder, 
JıPm de kimseye hak verm~ olurdu; mesele do dnl
tnn E~lhla kapanırdı· Sene sonuna doğnı artık talebe 
Dıtiyar muallimin 'bu ltilçfik ve BcvimU lturnazlığına al
danır gör'lıu:ıeğc nlış:nı~. nihayet ınUnakn§alarda bfrl· 
l.ılrinl iğnelemekten var.geçmi§U· 

Edebiyat mualllminln bu münakaşalarla anıta kn· 
~nndırın:ık istediği §Pylerden b~lrcası blribirinin dU· 

.ln-::elerinl hiddet etmeden, sUkOn \'e sabırla duıliyc
ılmcktı. 

Kendi flkrimJzin ôıı;;:nda, bizim dilşUncemlze nykı. 
rt bir dllı•Un-cnln buhmabilmcsinc tDJıarxunUl etmek! O 
dU.,ünceyl <lföU:ıcc ile ycnır.ek mUmldlnse yenmek, d~ 
·u J fıkir llyI".1.t;ırı lt:.ıbul etme•:, !n,mt kızr..lnmak ... 
·uıscrrn bu iUyndı o eski ihtiyar muallimden nldığnu 

vuzuhla hıılırlıyor. 

ouı~~rl'n AT\ndolu~ ın m:ıJ nı.miycUer!e dol.ı bir 
Mşes·nde bir memleket vıızlfcsindcn ız:tırnpln a.rrılc.rak 

anb'Jt tUinerlctn trende şimdi es'ld yıllan dil;ıUnınO· 

datdrf.t bu sırada eski ihtiyar muallimi hatJrlamak· 
tan bth'iUS blr z"vk ve heyecan dnymağa bll§ladı. KC'll· 
dl fcrdr'cicrtlcrlmlztn. kilcnk uahıs meselelerinin çm· 

berlnl kmp dahn genla Jilr ufka bakmnk, içtlma! ve 
milli meseleleri mevzu olarak nhnnk, memleket derdi· 
ni dert edinmek va memleket için çalJQmnk zevk!, he
yecanı, 1hlirnsı da. GUlsercne bu eski ihtiyar muallim· 
den gelmem.Jş miydi? Onun smıfta. her mUnasebctle ta· 
lebeyl a.teşlcndirip memleket da,·alarma alhluıdar et
mek yolundaki s5zlcrl GUiscrcnln genç ruhunun fcyfa· 
1i tarlasınn ntılmış tohwnlardı ki zamanla yeşennl!, fi· 
Uzlenmiş \'e işte ba Anndolu seyahatini, bu şeker fob
rlkasr mnccrıısmı, bu köy çalışma~rmt, bu sulh bakim· 
llğini ge.nç l<a.dlnm ba§ma bir gaile olarak açmıştı! 

GUl~eren dU5Uncelerlnin bu merhaleslnde birden 
btı.trrals.rmdan uyanarak son kavgıuııru ve kocasmı dil· 
§tindil· Ne olurdu, Erdoğan da. vaktilc bl>yle bir mu:ıl· 
lime rastgclml.§ olsaydı, onun ruhuna da gen~ yaşta 
iken böyle blr tohum ntılmı~ olsaydı da o da Anadolu 
içlne yerleşip feragatle ç:ı.lışmağı bir nevi IUks, ternl· 
ne bir zUppelik ı;:ı~'lltalt r;nflctlnde, cUrclinde, ktlsta.b· 

lıl;'lllda bulunmasaydı! 

Gillseren ltocasmm sözlerini '"e lınrekctinl vn.~ınan· 
~ nrken derece derece ilcrl:yordu; o kadar ki °F;rdoğa.
nm son knvgasmdnn ,.e hakaretinden F.Onra onun dU

~Uncolerinl qır fikir .nyrrlığı o1tı.rnk knbul ve tahammUJ 
tıtmck kudretini do nrtık kendisinde bulamıyordu· 

1\.om'lırttmnnm k:ıp•ST açıJdtih zamnn, kocası gctı· 
Yor zannettJ vo C.?.nt mkıldı; batırnlarmm en temiz, en 
ta.Ut en sevimli b'r sl:nıısı ila b:u>bn.~a bulunduğlı blr 

Rtradn o'.sun rahatsız cdihncmcrydl· 
l{onlrol memurunun biletini görmek fstedlğlnJ an· 

taymc:ı yerinden 'kalkarnk renccrcnin ~\'U\mda nsth 

olnn el çantasını aldı, tanıtırdı, bulamadı vo hatırla
dı ki bilet ,·agon restoranda oturmakta olan koc:ısmdıı.· 
dır. Tren memuru ncznketle çekiUp kapI}'l kapadt· 

Gülseren nyakt:ı pencerenin önUndc durmuş, 'Jf§a. 
nyıı. bakıyordu; manzıırnlar Utttı.sle çekll.ntlş rcslınler 
gibi bulanık ve çlfl görUnUyordu: cnmın d.ışmda. uzayıp 
giden tabiat manzaralan ve bunlnnn ara.smdıı.n, bu~
lıı.rm lbtllndcn görU:ıea Gillaercnin mektep hatıraları.-

Bu eski ihtiyar mua.llim acaba ne olmuştur? Öl· 
mUş mildiir, 83ğsa !ibndi dalın fc.zla ibtlynrl~ olmalı ... 

nır de götlerlnde daim! suretto sebepsiz bir ıztı:. 
rab:n ışığım taşımakta olduğu zannc~Jlen bir mu.sik! 
hocası vardı; genç, fakat eoluk, uyıf, sessiz bir adam
dı· GUlaeren, biç do lüzum olmadığı halde, ona ta için• 
den ynkm bir al!k:ı ve mımlınt blr merhamet duynrdt. 

<;ocuklo.ra ders otal':\k çol; §CY öğretmiş olmamakln 
beraber, muslkl mua1Uml, aml M.cn1ntlyet vo san'atmr 

diploma. dnğrtılma gUnn ynpılıın merasimde verdiği 

konserle söstermi§tl· 

Bu diploma dai:'ltılma gUnU bir çok mektepti ile 
birlikte GUlserenln ha.ynt \'C bCıt.Iralan arasında dn pek 
mlihlm bir yer tutnr. 

Mezuniyet lmtihantannın UzUntllsU, yorgunluğu, 
hoyc~nı zaten onu kınp bltfrtn!ştl. BUtUn bun1nrds.n 
sonra dn son gUn, dJploınalarm nlmdı{;'l r,Un, lclndc en 
bir yıl yatılıp kalkıJan, yaş:ınıl:ın, ağlanılan, slHUnc."t, 
on bir yıl tatlı acı blıı blr h!t.mıya sahne ohn binadan 
aynlıs rünu ... 

CDen1.mr nr) 

Umumi meclıs 
açıhrken 

(Baş tarafı 1 incide) 

Valimizin dikkate değer hu • 
susiyctlerlnden biri de her fu. 
satta mesaisinin muha.Malasını 
şehir mllmcssillerlne. §e}ıirille • 
re arzetmektlr. Bmıun manası 
"yerdlğinJz pıı.ralarlıı. si7.C §U 
kadar zıımaI"da §U kadar İ§ yap 
tım. lyi mi, fcn3. mı?., diye a. 
leni bir sUal sormak, şehlrlil~ 
rin kendisi hakktncla bir nevi 
itimat reylerine milra.ca.nt et. 
mektir. 

tstanbul valiliği ve belediye 
reisliği intihnpla olmamasına 
rağmen, Lfitf i Kırdann bu hu· 
susiyeti, echrc him1ct etmek 
gayretinin açık bir delilidir. 

Lfıtfi Kırdar İstanbullu de. 
ğildir. Fakat tahsilini bura.da. 
y:ı.pmış, uzun seneler bu gU.7..el 
şehirde yaşamıştır. Kendisi ftr
çat düştükçe 1stanbula olan 
sevgisinden bahseder. Manisa.da. 
vali bulmıduğu sıralarda orada. 
ki ça1L~alan, cumhuriyet hü • 
kfunetinin takdlrinl kazan~, 
kendisi lstanbula tayin edilmi~ 
tir. 

LQtfi Kırdar, hükfuneUn bu 
teveccUhUne layık bir devlet &· 
damı olduğunu - buraya gele. 
li henüz iki sene olmadığı hal· 
de - İstanbullulara. isbat et. 
mi§ bulunuyor. 

Ben burada. Istanbulun ili 
kadar kısa bir zaman za.rf md& 
şehrin güzelliği, iman bakmım· 
dan neler kazandığını ayn ayn 
anlatacak değilim: Eminönü. 
Taksim, Osküdıır, Kabala§ mey 
danlan, eehir içinde ve haricin. 
de muhtelif nevilerdeki yol.lal', 
çocuk bahçelerini her gün hepi· 
mlz görUyoruz. .• 

Vaziyet müsait oldukça ya. 
pılacak olanları da her İsta.n· 
bullu öğren.mit bulunuyor ka.. 
naatindeyim. 

Cumhuriyet hükiıınetinln her 
bakımdan yükselmesine ve ir. a· 
rma bUyUk bir hassasiyetle a. 
llka gösterdiği İı!tanbul, LQtfi 
Kırdıırm hlmmetilo y&km bir 
ı.amanda tabii güzellikleri ve eo 
siz abideleri arasında yepyeni 
bir çehre ile ortaya çrkaca.kbr. 

fstanbulun lmannda pek bü· 
yük bir hizmeti geçmi§ ve ge. 
<:ccek olan sayın LiH!l Kırda.ra 
biz İstanbulluların bir §ükran 
borcumuz olduğunu hiç birimi· 
zln inkar edeceğini d_ilşlinmem. 
Bu borcun ifası da ancak seç.. 
tiğimiz mUrncssillerim.fzln iliıl • 
rlne dUıµncktedir: 

L!ıtfi Kırdan İstanbul hem. 
şehriliğini vermek. 

Unıun1i meclis açılırken mil· 
mcssillerimizc böyle bir hatır. 
latmanm hiç de yersiz ve za
mansız olmıyacağnu düşUndUm. 
Bu ne bir paye, ne bir nişan, 
ne bir maddi mllkif attn-. Bu, 
içlınf roen kopup gelen sevgi ve 
bağhlığm bir nişanem olacak. 
tır. 

Yekta Ragıp Onen 

Turk köylusunun 
Hava Kuruml!na 

yardımı 
(Baş tarafa 1 i'lcide) 

Uşakm kaza merkezine bağlı 
köyleri 225 Ura ve bu arada 
Kapl:ıngi köyü 77, HMan köytl 
51, Kızılca Söğütköyil 40 ve 
Gümle köyü 19 lira. 

Fatsada Ali Rır.a İbrahim 
oğlu 100, Tavkur k5yU halla 
28 lira ve bir kısım vatanda§. 
laı da. 86 lira, Anıasya bir kl· 
sım aza. aidatı olarak 196 lira, 
Mjlasda Alaçam köyünden GUl. 
siım Deveci 60 lira vcrmi§}er 
ve Tat';anın Kutum halkı 41, 
Reşadiye halkı da 141 kuzuyu 
kuruma teberrU etmişlerdir. 

Turgutluda. kuruma aza yazı· 
lantann sayısı iki bin ve yıllık 
taahhiltleri de 5.529 liradtr. 
D~ğ~r taraftan Samsunda Ri. 

fat Ozercn ve eşi, Burdurda par 
zar mahallesinden 'Mehmet ve 
Nuriye Velicnngil, Mersinde Os 
man Nuri Sunmaz, Mürur T<>nı. 
bul, l!ısan Aksu, Şevket GöraJ, 
Ahmet Süleyman, N~ti Baz· 
ma.k \"e Mehmet Ali Koylan ev. 
lennıe yUzilklcrini kuruma ter -
kctmi~lcrdir. 



• 

işaretler: -eledi ye reisine açık mekf up 
Li ?·•·- g = 

--
Teşkilatsız 
merhamet 

tstanbtilda ailcncl meselc&i blr 
llllllet pslkolojlslnin derln knyna.k
l&nruh.n blrlnl izah etmektedir· 
Son Jıa&lo.rda öyle dllencl hlki· 
Yeleırl De b~l:ı.Gtım ki 1stanbu1 
hallanda. merbtuuet Mssinin ne 
ıncrtıııbe cofjkun bulnı:dai;;-unu gös· 

Tramvay kontrotöriinün soka!<fa bılet 
f sten;iye hal<kı var nudır? 

B:ıy LCıtfi :Kırdar, 

f.ennektedlr· Dört s!lJ\1 içinde dl- Sizin, belediye reisi ısıfatmı. 
lc.ndllkten 24 lira ka.z:ı.ruın insan za hitnben bu a~ık ıucktubu 
bir yancJarı kendi inin b:ıfilnıl3rml ynzıyorum. Mc,·zuubalıscdcc<'. 
merhamet h15lerlnl lsfumU et· ğim mesele, ilk b!l.kı~ta ehem. 
rnekt,e naı ıl usta olduğunu isbat miyetsiz gibidir ve f,lildyetimi 
cdcrcken dlğer yandan cfa İst:ın· doğrııdnn doğruyn mcrciine 
bol Jtalkınm yarilrm b:ıh inde ne yapsaydım, ş:ıhsi müracaatım 
kaear cömert dn:m:.n:ıbllcceğlgi kendiliğinden hallolunuverdi. La 
ıfistemıektedlr· kin, hakikatte \'aziyct göri.indü. 

Dört saatte 24 llm kız:ı.n:ın a- ğündcn daha mühimdir ve he. 
&ım bir nnu.t :ı:cki.smm şıheserl· ·ı men bUtün lztaııbullular, hem 
ili ortaya ı:.ttığt J;ibi, tstanbulclaki İstanbullu hem de vatandaş o. 
hısanl:ı.rm da ne im.dar pı:-tlım et- lara.k bundan dolnyı rahatsız. 
rne lılsslno malik olduğunu g6st.er- dırlar, size bunun için aleni 
l'llektedlr· JTudıllzn.tlndo bu iki sı- bir hitapta bulunuyorum. 
fa.t da iyi knllamlm31; tıarllle. bir Mesele şu: Ewelki akşam 
nüllet için r.amrlı d<.'ğlldlr: Eilükis yani 15 t~rinievvel ak~amt 
faydabdrr· lns:ın ne ~ı.a~! ne s:ı.at 6.15 raddel€rin<le Tünel 
de lrf blr kar:ı.ldc.rikın. t>ıl~yct ba~ındıın tramvaya bindim. Bu 
eder. Ancak rulıu itibarile lyı 0 • saatlerde her Yakit olduğu gibi 
lan wkA. Ye insan ruW:ızını ~ !ı- müthiş bir kalabalık vardı. 
kı •aran merhııımt hı _}.~ e ']ranı\'ay doldu. Ee!cdiye nizam. 
1~ı lr...kırnmibn kod~.ı.r· Bir larınm tahdit ettiği miktardan 
z~&. dllen...-ur.rto ı:krllUlıyor, bir .• ·.,ı· . 1 Jd l{alktık 
J1W5rham t hissi .:'! dlıt lmnlt uç mı ... ı ) o cu a ı. . 
rınJıMm: fstlsnuır ~~;. K~fü 0 • b~le~i, .ayaklarımıza basarak, 
•• bu nctfoelcrdJr. Fal.tat bu neti· dirse;derıle kakıştrrnrak, ka~ı!'4 
oelcr önUndo ne bir zci:ftnm kör- erkek, kendine yol açın.ak . ıçın 
letmesJ, no iie merhamet hissinin halkı kucaklnyaro.k ılerhyor, 
9Önmesl an;u edilir· ntr millet itin bilet kesiyordu. Büt_ün bwılnr 
r.ea ve mcrh.amct hlssl en snğ· artık umunı . Adıyedcrı olan 
lanı Jıam m:Midelcrdir· onlara. iyi şeyler. Kısa kcsı~onım: Ben_~e 
~ekil ,·cnnck, onları bütün ccml- ibilet aldım. Taksım~ gtdecegım 
:ret hayatında faydalı unsurla.r için 5, 75 kuru" \~rdım '. ''C Tak. 
haline koymnk ta:uındır· nnnun ~fme gelince. hi:cımetinızle açı. 
lçlıı l1mn ohıı tek ~ey teşkilat· lan bu meydanın ferahlatıcı 
tar. 7.ekiyı yerli }·erlndo, merha.· ;rüzgarlarına bir :ı.n evvel _ ka. 
nıetı yerli yerlnilo lmll:ınan lıtr VlL3Jllak için. j~inde bulundugum 
~l muhasebesini yaptığı :r.ıı.- cendereden k(!Tldimi dnr athm. 
nwı bir :hı.raltakl zeki adamı se- YürUmcğc baızladn:l. 
m. ~to yanda bir sUrU m<!:-h:ımctli Tramvay istasyonundnu he. 
fnaa.ııı budala. Saulrosnna solanaz· men iki adım atmamış idim ki, 

Kttbam.et hI~hu istismar ede- omuzuma, tıp!n polis romanla. 
rdc dört s:ı.a.ttc 24 lira Imza.n:ı,D a.- rmda veya melodramlarda oldu 
danı cllnde mcdınnıcttcn bo..5ka •~- ğu gibi, adaletin pençesine be.n. 
lMecck bir mevzu bulııns:1.;rdı her zer bir el yapıştı, gök gürül • 
halele dilenclU'& lt::.drosanıfa. lml· tüsünü andırır bir ses: 
111Udı· Iler baldo ocnn laı.llmr Us· - Bilet! .. 
til imanlar arnsmcl& bir yeri olur- Dive hayktrdL Döndüm ve 
:u· ?\loo ins:ın vnnlır ld dilenclııfn donalcalqım. Bu elin \·e sesin 

BMftc Imı.anchğı 24 Ura için blr sahibi bir tramvay k nt 1 .... ~ hatun zc'kl.lmu, bttttln kud- . o ro om 
retlnl bUttln k:ıbfliyctfnl harca- idi. Ş1mdl kalkıp ilcdemektt: 
~ olan tramvayı brralcmıı;, benı 

m Mcrıı:ıet hissi bir nılllctto to- yakalamış bende~ ibil~t anyor. 

Üt 
L- • ~~ .. du. O anda, saflıgımm, seneler_ 

an Bn.U!tllJun, uc.:ŞCn rauıw.t ... denbc'"l h 1 b" · te 
Jik:u;.mm <'n gijzcl t.~retidlr- Bu k" ·h er ram.'\"ab.yn. .. ~jdi' 
his kı-...a.ca hlr fedakarlığı göze al· san 1 ırsmmş gı 1 

\ ~u~.. t 
inak dcmel-tir· redalıirhk iman. kereler yo~lnmay:: tabı tutuhı -
htaleri blr tnrnfa bırakıldığı ta.k· §:unun, dıı.ıma . şu~~e. ~ltm~ 
dln1c Wı1m.a bir no 1 nJdanmadıi"· b~ adf1m t<!lfıkkı cdıhşımın ~~. 
Fakat merhamet hl.sscden. mon· tUn 1synnmr duydum v:_ hur. 
faa.t cla''35lllda hlsso sn.bibi olan haklı bır 'ııta~da.ş oldu311m_u, 
her lnsa.n ~ksll bir fod:Wir- h!13t1r bulu~du~mu, k~ntrolo. 
lığı gözo alımJ7 dt'Olekilr· :annet- ~ c~ascn üzc:ın.de . ~Una.ka..,c;a 
ıerıa hayatında bu nc,.1 hissin mcV'" efü!:~ıl.ceek s.~18:hıreUnı tecavüz 
cucllyctf.ııl ccmtyetln s:ığtcmhğma. e~gını de. d~k .. rcd~ct. 
dellJet eder· tim. Vermıyccegımı soykdım. 

~trolör yakama yapı~tr. Be • 
ni polise teslim edeceğini, hen. 
den lı·ükUnıcföı lıakkını aradığı. 
m söyledi. O anda benim için 
:veganc yapılacak makul hare. 
het onun beni tcbdit ettiği ayni 
polise dehaletti. 

Polis memurunu çağırdık. 
Geldi. Hadiseyi anlattık. Polis 
memuru, mi.idahale edeıniyece. 
ğin1 söyleyince, kontrolör, ko. 
şarak, gitmekte bulunan tram • 
vaya atladı. Bu sefer, ben, polis 
memurundan bu kontrolörün 
numar:t!:mı Ye ismini alınnsıru 
istedim. Düdüğünü çaldı. Traın. 
vayları durdurdu. Onu indirdi 
böy1ece. hükumetin hakkını 11~ 
ran1tk üzere onu ihlal eden \•e 
Taksim meydanında. yakama. 
yapışan kontrolöriln 7 numara. 
lı Bay I\enan olduğunu öğren. 
dim. 

Hfı.discye şahit olan 'polis 
memunınun da. numarası 1463 
ve adı Bay Siileymandır. Tram.. 
vayda aldığım biletin numarası 
da. 770 • 853 titr. Bu bileti 
Türkiye cumhuriyetinin hUr 
vatandaŞt olduğumu bildiren 
nüfus cüzdanım kadar kıskan('_ 
lıkla, haysiyet ve §erefimin iblr 
bürhanı ve vesikası olarak sak. 
hyorum, saklnyacnğım, hem 
ben onu 5,75 kuru§a satın al. 
dım. 

• (t ~ 

Evet. Biliyorum, nakil vası • 
lalarımız az, yolcu çok. biletçi. 
Icr herkese bilet kesemiyor, 
bundan istifade ederek biletsiz 
seyahat edenler var. Bundan 
başka. dUnyawn her tarafında 
nakil vasıtalarında. kontrol de. 
nikn memurlar da bulunur. U. 
kİ.!l hiçbir yerde, bizde ve Is· 
tanbulda oldu~ kadar ~ok 
kont..'"01 edilen tramvay yolcusu 
yoktur. Hem bu kontrol, adeta 
bir h:ıkaret şeklini almaktadır. 

Eontroldan maksadın da ne 
olduğunu kavrnmak güçtür. mm 
kontrol ediliyor? Halk mı, bi. 
lctçi mi? Her iki takdirde bu 
derece sık kontrola ma:uz ka· 
!anlardan fazla ~phe edilmiş 
olmuyor mu? 

Burada gayem bu nokt.alarr 
münakaşa değil. 'l'ramvay ida. 
resi müdilı-U. idarecisi, müte
hassısı değilim. Sadece bir yol. 
cuyum. Ucrcti mukabilinde içi· 
ne ibindiğim bir nakil vasıtasin
dan, şehirli ve vatanda.ş srfati· 
le olmasa dahi, bir müşteri SL 

fatilc en iddia.'3ız ta.lep olnrak, 
hakaret cdilmemeği beklerim. 

Hem bamı öyle geliyor ki, 
kontrolu kaldırsak veyn nzalt -
sak, buradan şirketin, yani be. 
lediyenin, yani şehirlilerin ve 
vata11da.~larııı edecel~lcri maddi 
zarara mukabil, şahıslara, hak
lara lıiirmct bakımmdan elde e. 
dcccğimiz manevi kazanç çok ... 
Pek çok fazla olacaktrr. 

Hürn1cUcrimin samimiyetine 
inanmanızı rkn ederim. 

Ffl.."rct Adil 

Moieın bil" cemiyet to merh:ı.· 
nıet h!sslnden nak kala.ınaz· An· 
cak onun merh!unct lılssl orta. za· 
maıı tuadduku ~klhıdo b.ldlkça 
saclece he<lcnllr· En güzel madde, 
ıcaw kulhnıJdığı ~ hltton 
farklı bir hal almıyor· Modern cc-
nılyet bu asil Jıislerl blr teşkllllt 
.ıt.oııla toplamnya muktedir oldu· 
h Pn merhamet de gnyeshıc ''D.r
nu, olacaktır-

_. -·-----
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m'9Ötiip dii.ıı:üıufuA,n: 
Meseleler: = _y __ ~--

Bu nasıl 
Türkçe! 

Matbuatta hiç eskime. 
yen YC da.ima lxıhscdilen 
fal:nt bir türlü halJedile. 
miycn bir mesele var. 
dır: Tabelalarda Türk 
selikasına uygun yazı 

yazmak! 
Bir Yakitler Karaköy -

de bir uıyy:ıre p;yanc;o~ıı 
reklamında sarhoş ka. 
dm ve erkekleri rakı 
masasında tasvir eden 
bir resim yapılmış ,.e 
gazetelerin neşriyatı ü. 
zerine kaldırı1mı8tı. Ay • 
ni yerde dün mwı.z.zam 
harflerle §Öyle bir ibare 
gördük: "Dairı:a için en 
kullanışlı.,., Eger bu ta. 
belayı yazan türkçe bil. 
miyorsa, yazdıran Türk 
değilse, Tilrk toprakla. 
rında yaşadığını bilsin. 
Bunu bildikten sonra da 
türkçc bileni bulsun .. 
Bu bir tek misal değil. 
dir. Her adım başında 
birine rastlarsınız. 

• 

lstanbulda yolculuk 
ı STA ... IBULDA yolculuğun, gittikçe fenalaştığını görmemek 

kabil olmryor. Yolculuk sözti, bilmem yerinde mi? Fakat bu 
~e.~ gü~ yaptı~m!z ~cy~e. a .. ı. "gezmek,, söziyle ifade edilemez. 
~Upt'Q~z . ):okuıulttur. h._avaklard~n. kalkan b!r adamın, Çarşam

ra, .Edırnekapıya, Y~ılköye gelı~ı az şey nudir. 
. Evet lstanbulda yolculuk .berbadla"ıyor. Hele sabah saatle. 
rınde ~ hal, cidden can sıkacak bir ftzap derecesine çıkıyor. 

Dunkü gazetelerden biri. tramvayların yedek parça.arı olma
~~ı \e dı~rdan getirilemediği için, yüzde otuza yakın arabanın 
ıs artaya çıkarıldığını yazıyordu. 

. Gazete, bu haberi nereden, kimden almış? bilmiyorum! Fakat 
hır Senelik harbin tramvay arab:ılan üstünde yaptığı tesir yuzdc 
oktuz beş nisbetinde olursa, birkaç sene sonra lstanbul tram,·aysız 
·alacak de.'llektir. 

Hepsinden çok gücüme giden nokta §U: Tramvay arabalarının 
tekerl~klcrini burada tfünir veya yeniden yapmak kabil değilmi~. 
_ Bız, Türldycde mükemmel top, makine, tayyare, gemi yaptı. 
gımız, en ince aletlerin işlerini meydana getirdiğimiz halde ~u tram
vay arabalarının hantal tekerleklerini neden yapamıyoruz? Bu 
~~ dökmelerde nasıl bir hususiyet var, ki Türk san'ati, bunun 
onunde aczini itiraftan çekinmiyor? 

Bence üstünde ilk durulacak ~~lı. sancılı nokta. işte budur. 
Bunu söyliyenler haklı mıdırlar? Türk tesviyecilerinin, frenk usta. 
lanna parmak ıs.ırttıklarını bilenler. buna kolay kolay inanamazlar. 

Otuz yıldanlY>Ji Türkiyede i~iyen tramvaylann bütün ihtı
yaçları hep dışardan mı geliyordu? Burada fabrika ve atelyeleri 
Y?k mudur? Şirket, belki yedek parçalarını Belçikadan getirtmekte 
bı~ Y~bancı gururu ve bir irenk azameti taslamak hevesine dilş
~uşt~. l!akat müessese Türk idaresine geçtikten sonra, artık böyle 
~!r. zıhniyetin yaşamasına elbette imkan kalmamıştır. Umuyorum, 
~ı ıdare gazetelerde çıkan bu sözlere cevap verecek ve derdin asıl 
ka}'Ilaf:~~a. Türk başarısına ait bir nok~n bulunmadığım bildi. 
rerek hızı müteselli edecektir. JIAJ(Kl SUHA GEZGiN 

40 ilkokul tamir p . . . . . 
edıliyor azar gunu sıze soru-

Tedıi.satnu boznııyacak ka· 
dar ufak tamirlere ihtiyacı o. 
lan olO kadar ilk okulun tamir 
işine pek yakında başlanacak
tır. Bu hususta icap eden tnh. 
aisz.t ayrılmıştır. 

Umumi Meclis 
lkinciteşrinin dördünde 

toplanacal: 
!stanbul umumi meclisi her 

sene ikinciteşrinin birinde top -
lanır. Bu ~ene ara.ya bayram 
girdiğinden meclis ikincitcşri. 
nin dördüncü günü c::ıat on dört 
te toplanacak, o gün vali Lfıtfi 
:Kırdar bir nutukla celseyi aça
caktır. 

Miitcakib<'n daimi encümen 
ile ihtisas encilmcnleri intihn. 
batı yapılncalrtrr. 

Askere giden öğretmen
lerin mesken bedelleri 
Askere giden öğretmenlerin 

939 yılından alacakları olan 
mesken bedellerinin ödenmesine 
ba§lanmıştır. 

.~.·, ,., · ·.,( • · ' ' ' , ,..,._, , "!- "' , : ... : ., • .. . . . ' 

Bayram 
Du yıl iki bayramr birden kutluya· 

ruz. Çocuklarmuın bayramlıklarını 

ha.%ırlnrken klın%cslz yıı'"TUlan da ııe
vlndlrmck için Çocuı' J:o~cme Kuru. 
muna yardımda buluomanm kurum 
saygıyla c11Jer. 

lacak sualler nelerdir? 
ônUmUzdckl Pazar, umuml nllfUs 

sayımr iı;ln huırlnnan cctccller 4 ııtı

tunludur. Blrlncl atıtundn. sıra :cumn
rıısı yazılıdr. lktncl ııUtun sonılıın H 
aualln ne olducuııu gHsterlr. UtuneU 
l!iltun, suallcrtıı hizasınca yazılacak 
cevaplara altUr. 4 Unctı son ııtıtuna 
hiç bir aey yaz.ılmryacaktrr. Dtıraa.ı 

lmyıt muamelesine ve idareye talı.sis 
olunmu~tur. 

Okuyucularımız, vcrccoklcri CC'vap
ları §imdiden hazırlayabilirler dtı:tın· 

ccsılylc bu cclveıtn yalnız llk iki su· 
tununu naklediyoruz: 

, ' 'll!\yct n lmr.a ıı.clı 
• • alıl;J'ft adı 

• KlSy (Muhtarlık) IM!ı 
• Adı '-c aoy adı 
l Erkek ıuJ, ltıı.dın mı!' 

Kaç ~~tndadıT f 
2 Bir ynı:md.ı.n ı.."tlcl\k ı e laıc ay. 

lıktrr: 

3 llckfı.r u, 0\11 ml, dul mu, . bo
t>lllUlll& mı ! 

4 l'mıl lı.arOl'rlc olrum:ıJ;: blllJOr 
mu? 

G Yeni h rııcrle ~·ıı=lt blllyor 
mu? 

C Nerede do~uııtor'l(P.:enebt mcm
lel<ctıerdo doğ:uılAr Jçtn mcmıe
ı,et, '.l'llrldycd do{;-a.n1ar 1"'11 Jm-

7.a '"C vtıAyet lsml yazılacalrtır) 
7 OürünUr \'Ucut salaı.thğ'ı \"ar mı

dır '\"C ııcdlr'.' 

8 Ana dnl nedir T (Ana c11llııdeıı 
ITl:lk~t aUc ,.e ev t~lnde ı.-oau· 
ı;uJıın dllc11r) 

9 Ana dlllndcıı b:ııikn tı:ıng1 c!lll ko
nuşmrumıı bilir! 

den Y~nımda tam iki ay geçirdi. 
Bu ~~ddet ahlakçıları tatmin et. 
ıDek ıçın lfüumundan bile fazla. 

10 Hangi cllnılmıllr r 
11 Hangi deTlet tıelıa.'Miıdır'/ 
ız Muayyen bir ZilCfi:lel1. T'&r.lfesl ~ 

ya 81lll'atı vnr mı4ır, varsa no4lrf 
Yok113 ne llo G'CÇlnlr! 

ıs~ milcıuescnln mıı.lılycu 

nodlrt (l.Ualıl.yetten mabat mtı
CSS(.'SC'nln :yapbğ'ı iflir) 

l4 :UeSleği bir mruıyf, 2.1.nıat ' yn 
t1caret JDe51eti be: P&tron (mal 
linhlbl) mı. ~l ml, usta (kalla) 
mr, mUdUr mD. mllheıuıı. mi, 
memur mııanr: (DwllaJ'dan lı:uı· 
glsl be onnn adı ocvııp olarak 
ynzılncakb:r.) 

Maaf defterlerinde 
tahrifat yapan ağır

cezaya verildi 

Fatih malmlidürlilğünde kii.. 
tiplik yaptığı BIİ'alarda; ijul ve 
yetim maa§lann.m defterleri ü· 
r.cıinde tahrifat yaparak zim. 
metine para geçirmiş Hüseyin 
ha.kkmda, sorgu hruömliğince 
yapılan tahkikat bitirilmi§ mcv 
1.."Ufen muhakemesi göıillmek 
Uzere brinci a.ğrr cczn. mahke· 
mesine gönderihnit.<rtir. 

ilk r edrisat kadrosu 
İstanbul öğret.menlerin.in bir 

okuldan diğer ibir okula. yapı • 
Jacak ı:ıakillerine nit kadro ta. 
mamlanmışt.ır. 

Tasdik edilmek üzere bugün 
Ankarayıı. gönderilecektir, Bu 
kadroda eksik öğretmenlikler 
de doldurulmuştur. 

o 

Mmılekette bol hol ham mad.dc
•l nte\'cut olalı merhamet bisshıl 
daha çok mllU tcsım\ido hlmıot c
d6Qek blJ' ~e 60kmak mUnikün
dUr. Bu da. moder:ıı yardım uıucsse
seıerı Jmdnr fada. miimkUııdür· 
l>ört saatt.e bir dllcncl)i 24 liraya 
kıL\'qturan hlr merhamet sağana-
bıa aalılp olan blr mcmlc"..ı:ctto c
fer lıe te,ekktill r ytirliycmC7.So 
l<abaJıat lıalkda değil tc~!dlib: ku
tvp ı,ıetıncslııl bllmlymılcrdedlr· 

Hapishane müdürü çıku. Ayna. 
ya bakmak istemiyorum. Çünldi o 
konışırken ben muhakkak kızar. 
mışımdır .• Ne ayıp! Mnam:ıfi? o
nun da hakkı var .. O da kendı ro.. 
lünü. sahte alicenap kom«lisini 
oynuyor .. Fakat bütün bu hakL 
katleri birdenbire yüzüme vunnak. 
la ne kadar jyi raptı .. Birçok hu
susiyetlere malik olan o güzel ka
dının yatağı karşıı:md:ı daha uzun 
müddet kalacaktım .. Y:l\~ yavaş 
kendi kendime zaaf durmağa baş. 
lamış idim. 

Aşk ve macera romanı 
Para mı? O da var .. Daha doğ

~su benzerlerini, yfuli dostlarını 
b~r h~usta fazlasiyle tatmin ede. 

akı ece kadar servete malik ola
c .. 

Haydarpaşada bulunan 
cesedin hüviyeti 

anlaşıldı 

Evvelki gün Hayclnrpae-ada 
tren depoları civarında. bulunan 
cesedin arabacı Ahmet adında 
birisine ait olduğu anlnşılmıcı, 
ancak ölüm sebebinin anla!Jtl. 
nınsr için morga kaldmlmJ6Ur. 

SADRİ ERTEM 

Sadakai Fıtır 

Buğdaydan ı 

4rpadıın: 

UzUm<kn: 

E..-ılyl 111 Son 

Jt. 
23 

it. 
%0 

-'O :3' 
111 ıoo 

n. 
17 
27 
B4 

Hava :ıruvvcUertmlzin yllk5elmca1 
ve artması fı;!n her tUrıu yardımın 
Yapılmuı yurd borçla.nınl%1n en bU· 
Yllkleıinden olduğU gibi bugUn bllUlD 
m1Detler1n de kendi \'arlıklanm koru
nıa.k lı;ln durm.akııIZtn h:ıırn. kuvvette· 
rinl arttırmakta bulunduktan gllrtıı· 
mekte olduğundan bu hu..--usta Dlya. 
nat filen yWuıck rc181Jğinden vcıilmt:J 
olan fetva mucibince Sadakal fıtır ve 
Zektt De mUkcllet olanl!Lrtn Türk ha
v& kurumuna l"tU'dımlan ve hu suret
le Anayurdumuza. hizmette bulunma· 
ları ınzumu chemmlyello 11An oıunur. 

lSTA?'ı"BUL MOJIT(Jst1 

Hi& hissetmeden yokuştan YU· 
varlarunağa başlamı~tnn. Yarın 
Madam Kabrcrann odamda bu
lunnıasiyle daha çok heyecana. ka. 
pılacaktım. Erte~i gün bclkı de 
kapının aralığından bakacak, onu 
soyunurken yakalamak. vü~d~
nfin bir tarafrm çıplak görmek ıçın 
saatlerce gözctliyccektim. Bu za
aflarım için kendi kendimden ı;ef
ret ediyorum. \"aktinde l:endıme 
gelmem için bana yardun etmi~ ?ı. 
duğunuzdan ~ize teşekkür edenm 
General.. 

Hem nihayet. .. Madam Kabre. 
ra başka bir erkeği c::eymiyor mu? 

••• 
XI 

N~·york 20 Tr.şrinisnni 1930 
.Madam Kabrera ile birlikte 

Nevyorkta Ric Tawr ot~line indi
ğimiz zaman beni ~ok iyi tamran 
otel dil"('lttörü izdivacını haberini 

Yazan: 

Moris dö Kobra 
yayıp yayamıyacağını sordu .• 
Kendisini pek çabuk bir sukutu 
hayale uğrattım ,,c Madam Kab
rera için on ikinci katta ve kendim 
ıçin de yinninci katta iki güzel a. 
Partıman istediğimi söylediğim 
zaman hayretlere dil§tü. 

102 numaralı mahkfunun San. 
takruz hapishanesinden tahliye e
dildiği tarih olan 30 Eylfildenbcri 
ne kadar çok hAdiscler zincirlen
miş, birbiri üzerine yığılmı§U. Has 
t~~~an yeni kalkmı~ çocuğuna 
buyük bir itina ile bakan anne. 
hapishaneden çıkmıs bir kadını 
tekrar hayata atmağa, ~erefli in. 
sanlar camiasına kanstmnağa uğ. 
~~ bi; kimse karla; meşgul ck
gıldir. Komedi eweHl. Meksikad::ı 
hüviyet değiştinnekle başladı. 
1_10syö K?rdoba'dan boşanmı~ 
K~brera, hüsnüniyet sahibi kimse. 
lenn yardnniyle az zam:ında Ko. 
lombiya cumhuriyeti tebaasından 
Madam dö Lige-a oldu. Bunt:!an 
ronra pasaport ,.e gi}.;nme mese
leleri geldi. Bec; rene müddetle, h::ı. 
pishanl'nin kalın, 'lrnba ilııiform:1. 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
sını girmiş bir kadının ipeklilere 
bürünmesi kadar haklr ve af (edilir 
bir hareket olamaz. 

Otele ilk defa olarak manikürci! 
ve berberi getirditrim gün duyduğu 
heyecanı asla unutamıyac:ağım.. 
Senelerden sonra ilk defa aynaya 
bakıp yeniden doğan güzelliğini 
görünce nasıl kendinden geçmişti. 

Sonra ayrılarak Havanada bu
luştuk .. Bu seyahati ayn ayn yap. 
mıştık. Halkın tecessüsünü dağıt. 
mak ıftnm<ir. Küba'mn gilzel a~ç
hklan, emsalsiz palmiyeleri altın. 
da bir müddet tam istirahat ettik. 

Ben be~eriyetin ızt.Iraplanna el 
uzatan Havariyundan biri deği. 
!im .. Fakat bir zavallıya, b~r d~~
Jdlne şerefli insanlar cemıyeüne 
girmek için l!l.z1;ID_olan anahtarı 
\'eren namuslu bır ınsan~ .• 

Yirminci asrın fereflı ınsanlan 
arasına kabul ~~ek ~çin sanki 
ne I§zml .. Bir jsım mı.? Guzel.. M~. 
dam Ligera. J{olombıyada ıengın 
madenleri olan bir adamın dul ka
nsıdır. Lekesiz bir mazisi va.r. Ma. 
dam Ligera hiç bir cürüm ışlcme-

on Güzellik, SC\imlilik mi? Tabiat 
. dan bu hususta lOtfunu asla c. 

sırgememiştir. 

1~Tu~~etler, h'iirkler. mücevhcr
dro~ı. Bt:n her hafta onun gar. 
mek ~n_u h~z daha zenginleştir
rwn. ıcın elımden geleni yapıyo. 

İtiraf edeyim ki bu güzel kadın 
~ında Yaptı~ım roliln beni altl
h. ab~ eden veya alfilmdar edecek 
ıç ır tarafı vok r.-ı .. ı..-. onun kalb" • •• yuıın.u 

ri 1 b~a tar.ı.flardadır. Bu ga. 
.P ve nadir tesadüf olunur rol be
~~ 0 kadar mesut ediyor ki .. Vak. 

de. ve uluorta konu~k beni 
~~ etmiş olan hapishane müdü· 
b. . neraı Fierro sayesintle mesut 
ır ınsan oldum. 

Bu mevkiimi en güzel kadın ta. 
:afından tapılırcasma sevilen ~~ık 
ıle değişmem. 

tı .Her ~~i bir kimse parası, na
kası, ışını bilirlibıi veyahut sade. 

ce kuvvetli adaleleri için kadınlar· 
tnrafından SC\ilebilir. 

(Drocımı t1ar) 

Müddeiumumilik arabacı Ah · 
mcdin herhangi bir cinayete 
kurban gitmesi etrafında. tnh. 
kikat yapmalıtndır. 

Bir malıKeme baakatibi 
dört seneye mahkUm 

oldu 
Sahtekarlık suçilc 6 bin kü . 

sOr lira ihtilft.s eden ikinci tica. 
ret mahkemesi başkltibi ZUhtU 
niin birinci .n~; ~cı:ı görUlc."l 
mubakemesı dun bıtırilmiş su · 
çu sabit görülerek 4 sene' bir 
ny hapsine karar verilmişf.ir. 

~ 
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Sovyet ordusunda 
y~ni inzıbat 

amir silah 
kullanabılecek 

lılos1..ova, 1G (A.A.) - D. N. 
E. K. Steiani bildirlyor: 

Krasnya Svesda gazctcsin!n 
yazdığına göre, harbiye komı. 
S('rİ mareşal Timoçenko Kızıl 
orduya yeni bir inzibat koymuş 
tur. 

Bundan bahseden :Krasnya 
Svcsda gazetesi Sovyetler Bi~ · 
liğinin kapitalist fılcmle. çevrıl. 
miş bulunduğuna dikkati çeke · 
rek diyor ki: 

Milletler arası vaziyetteki 
gerginlik Sovyctıcı:, Birliğini dai 
ma hazır bulunmaga mecbur e. 
diyor. Bu.,.UnUn en büyük kay
g'USU nske":-~ . inzibatın kU\:V~t. 
lcndirilmcsıdir. İşte bunun ıçm· 
dir ki Kızıl Orduya konulan ye. 
ni inzibat hakiki bir Sovyet as· 
kcri inzibatıdır. 

Sovyet nskeri inzibatı hayra 
ğa yapılan ye.minin icap ettir. 
diği tavur ve hareketi almağa, 
:u;keri hususatı ve büyüklerin 
emirlerini yerine getinneğc, va· 
zifcyi vicdanla yapmağa, devle. 
te ve orduya ait sırlan muhn· 
faza ctmcğc, devlet ve asker 
e.syasını iyi kullanmağa mecbur 
etmektedir. 

!ta.at.sizlik, aleni mukavemet 
ve inzibatın fena niyetlerle bo. 
zulması halinde amir silah kul· 
!anmak da dahil olduğu halde, 
her türlü tedbiri alabilecektir. 

Bir emrin yapılmaması, bir 
cinayet telakki edilecek ve key. 
fi.ret divanı harpçe mulınkeme 
oiunacak-trr. 

ltan.tsizlik veya inzibat cü
rümlerinde icap eden tedbirleri 
almakta. kusur eden kumandan 
lnr da divanı l1ar:bc verilecek. 
tir. 

--~O>----

Sovyetlerİn 70 inci 
piyade fırkasının 

manevraları 
Mos7:.ova. 16 (A.A.) - Tas 

aj:ınsı bildiriyor: 
6 ilii. 8 birinciteşrinde 70 inci 

piyade fırkasının Lcningrad as· 
kert mıntakasrnda. tabiye ma. 
nevralarmdan bahseden :rnüda -
faa. komiseri mareşal Timoçcn. 
ko, harekatın çok çetin arazi 
ve hava §artları dahilinde ya
pılmış olduğunu beyan etmiş. 
tir. 

Mareşal, bu şeraitin ve ma • 
nevraların yapılmış olduğu ha. 
valinin kendisine, ayni fırkanın 
·beyaz Finlilere karşı yapmLS ol· 
duğu lcahramanane mücııdele 
şartlarını hatırlattığım ve frr. 
kanın Kızıl Ordunun bir kah· 
raman krtasr olduğunu ilave et. 
mfştir. 

Mareşal Timoçenko, modern 
muharebelerden alman tecrübe· 
]ere göre Kızıl Ordunun tensiki 
ve antı-enemanr meselelerinden 
UZUJl uzadıya b:ılısetmiş ve bu 
i§in hUk1lmet ve ibimıt Stalin 
tarafından yapılmakta olduğu • 
nu söylemiştir. 

Mareşal Bono italyaya 
dönüyor 

Barcclonc, 16 ( A.A.) - Ste. 
fani ajansından: 

Marl'şal dö Bono, tayyare ile 
Madritten gelmis ve dün öğle -
den sonra Barcclone tayyare 
meydanında yere inmiştir. 

Mareşal, bugün ltalyaya git. 
mek üzere Barcelonedan nyrı
Jacaktrr. 
HlMLFAı MADRİTE G1D1YOR 

.Mcıdrit, 16 (A.A.) - Him. 
lerin Madrite, önümüzdeki cu • 
martesi veya pazar günü gele. 
ceği s:ı.nılrnaktadrr. 

Cevdet Kerim diyor ki : 

istiklalimizi 
korumak için 
çarpışacağız 
Sinop, 16 (A· A·) - Şark vilfı· 

yctlerinıizde TUrkiyenin dünya vn· 
ziycti karşısında. durumu ve hlik\ı. 
mC'timizin dış ve iç politikası ~t. 
rnfmda bir sırrı. konferans verdık. 
ten sonra buraya gelmiş bulun: 
mebusumuz CcYdet l{crim l~~e ı
Yl, dün akşam Hnlksvinde mu~te. 
hiplcrlyle villıyct ihtiyaçları uze • 
rinde blr konuşma yaptı~ta; s~~
ra umumi vnzlyet ctra m a r 
konferans vermiştir· 

Cevdet Kerim lnced.a~'l bu kon. 
fen:ınsında dünyanın ıçındc yaşa. 
dığr buhrn~lı vaz.iyc:i açıkça a.n
lnttıktan sonrn Türkıye ?umhun • 
yeti clcvlct ve mı.ı.l<'tlnın kuvve. 
tini her tür!U t<'cnvuze karııı sonu 
muzaffc>rlycllc bitecek şekilde nl. 
clığr tedblr;crı izah . etmiş . ve sö~· 
lerini• hiçbır tecavüze nıyetlmı:ı: 
yoktur, mnce~ya ~üşmiyl'ceğiz, 
nncnk bir tecavuze ugrarsak onu 
bütün varlığmızla karşılıy:ı.r:ık is
tiklü.limizi konımnk için çarpışaca. 
ğız. diye bitirmiştir. 

Konferansın ~onunda Sinoplulaı 
Büyük Şefimiz lsmet İııönU'yc, 
Bil) ük Millet Meclisine ,.e hükfı • 
metine bağlılık Ye güven duygıı. 
larmı izhar ebnişlerdir· 

Stef ani ajansının 
hezeyanı 
(flaş tarafı 1 incide) 

manevra kabiliyetini ve istis. 
nai muharebe kudretini haiz 
bir ordudur. Bu ordu müthiş 
surette seyyaldir. 

ltnlya, ltalyada ve <lcnizaşı· 
n arazisindeki kıtaatından müs 
ta.kil olarak bu orduyu her an 
gerek ltalyada ve gerek deniz.. 
aşın arazide en uzak noktalara 
meselfı Arnavutluğa, 12 adaya, 
şimal .Afrikasma ve Habeşista· 
na kadar sevkedcbilir.,, 

.Arsivlerimizde seri bir araş. 
tırm~ yaptık ve bu telgrafın 
aslmı bulduk. Gördük ki, bu 
telgraf bi1.o Stefani ajansının 
muhardrinin noktai nazarını 
bildirdiği kayiliyle D. N. B. tn· 
rafından v rilmlştir. Yani )>u 
tcigrnf, D. N. B. Alman ajan. 
sının diğer ajanslara tamimini 
üzerir.e aldığı bir Stef ani tel· 
gr:ıfıdır ve a.slmda "Onikiada,, 
kelimesi mevcuttur. 

Binaenaleyh, . yalan haber 
vermek ithamı Anadolu Ajan. 
sına ve hele Türk gazetelerine 
katiyen tevcih edilemez ... 

---ıo>---

Ergani istikrazı 
keşidesinde kazananlar 

Ankara, 16 ( A.A.) - lkra· 
miyeli yUzde 5 faizli 193a Er. 
gani jstikrazı tahvillerinin bu · 
gün maliye vekaleti, Mcrk:z 
Bankası ve diğer bankalar mu. 
messillerilc noter huzurunda 
yapılan 15 inci ikramiye keşi· 
desinde: 
Nµmara lira 

73628 numaralı tahvile 30.000 
152407 ,, ,, 15.000 

34369 " " 3.000 
35043 .. " 3.000 
36312 .. ,, 3.000 
34361 ,, " !l09 
34367 " " 909 
862fi0 " " 909 

123485 " ,, 909 
141018 ,. " 909 
154966 ,. ,, 009 

Ve ayrıca 289 tahvile 120 şer 
lira ikramiye isabet etmiştir. 

---o---
Giresun ve Kaı:ahisarda 

zelzele 
GENERAL VEYGA1\i) Giresun, 16 ( A.A.) - Dün 

TU1\"USTA şehrimizde oldukça şiddetli ve 
Tunus, 1G ( A.A.) - General iki saniye süren bir yer s~rsm. 

Vcygand tayyare ile Cezayirden tısı olmuştur. Hasar yoktur. 
bur:ı.yıı gelmiştir. Ş. ICarahisar, 16 ( A.A.) -

AL!\IAI\TYANIN MOSKOV.A Dün kazamızdn saat 6,30 da or 
ELÇİSİ ta şiddette bir zelzele olmuş· 

Mosl:ova, .16 (A.A..) - D. tur. Hasar yoktur. 
N.B.: ,~~ ... 

Alman büyük elçisi Vonder '~ 
St-hulcnburg, Berlindc birkaç Yaratmak her r;ı<'ydcn önce nU!us· 
hafta kaldıktan sonra. dün öğ - l:ınclırmnktır, derler. 
leden sonra Moskovaya dön. Cenlg yurdumuzun her kö~sinl ı;ıen. 
müırt.ür. lendlnnek, onun bUtUn unginllklerlnl 

. . . Ulusun Yilcelif.Uıde kullanmııl: için n · 

Eden Muırda 
TAmlra, 16 CA·A·) - Haber a· 

- Jrndığına gört', İngiliz hnrbiyc na· 
zın Eden Mısıra gelmiştir. Orta 
!):ırk kuvvetleri b:ış1mmanda.nı 
ıen('rn.l Slr ~ibald Vavel ile gö· 
riJaccrği znnncdllmektrdir. B· E
dt>n orta. 5arkta bulunan lngil'z va 
nUltd11· kuvvetleri teftiş edecek
tir. 

yrmızı artlınnııca muhtacız. Bunun 
için de nllfuaun aıı.YlStnı ve halini çok 
1)1 tanımak S'<'rekur. Du lUbnrla 20 · 
1LKTEŞRİN PAZAR ırtinU lapılac.:ı.k 
olan genel nll!us ı:ıyonıntn D<'vlet ve 
Ulus için önemi çok bUyUk blr ııı ol· 
du~unu birbirimize anlatmalıyız. 

U \Ş\'~liAl.ET 
bt:ı.Uı;tlk l'nıum l'lllldlirlüt;U 

Bingazide 
Askeri hedefler 

bombalandı 

ingilterenin 
Vaşington set iri 

Londrada 
I\ahlrc, 16 (A·A·> - lngillz ha. Amerikanın Londra 

va kuvvellcrinin tebliği: elrisi de Vaşingtona 
. 1nglHz bombardıman layynrelc. % 

ri 13-14 tC'Grhıfewel gecesi Hingn- gidiyor 
ziye bir seri hllcumlnr ynpmışlar. Lizbonne, 16 ( i1.ı1.) - lngilte. 
dır. F..sruılı dC'mfryolu hatlnrrf'\a mu renin Va~iııgt:m bii.yük elçisi Lord 
\'affakıyetli isabl"tler kaydedilmiş. Lothian, bugün Clıppcr tayyaresı 
tir. Limandrı. bulunan bir vapura ile Lizbona gclmi~tir. Lor~ Lot. 
tanı bir i!ıabl't knydedilmlştfr. İkin. heian buradan I..ondraya gıdecl'k. 
ci bir hücumda, bilhassa nhıtmlar tir. · 
istihdaf edilmiştir. Bombalar rıh. J.ondra 16 ( A.A.) - Röyterin 
tım tizerinc düşmüş ve yangınlar diplomatik muhabirinin öğrendi. 
çıkrnı5trr. ğine göre. vakında Londraya gC'le. 

Esas dalgn kırnn üzerine de tam cck olan Lord Lothian lngiliz hü
isabetler vaki olmuş ve bir kaç bom kOmeti merkezinde bir kaç hafla 
ba bir kışla üzerine dü!imüı::tür· U- kalacaktır. ı.ord Lothian, bu bir. 
manda, bulunan büyük bir ~"-.: kaç haftayı kıınıc~ mczuniy~t ha. 
bombardıman edllmis ve tam isnbet Jindc, kısmen de hukumcllc temac;. 
kaydcdilMck gemide yangın <'tka- ta bulunarak geçirecektir. I.ord 
rrlm~trr. Lothian 1939 ı\ğnstosunda \·a. 

Deni1. tnyyarf'leri. hangnrr c1vn. ~inı:ton 'büyük elçiliğine tayiı n. 
rmda da çok biij ük hir yangın n. de~beri 1 ngillcrcye dfüımenıi~tı. 
lcvlenmistlr· nn.radıı da binalnra : l' aşington. J 6 ( A.A.) - ıı ul. 
ve rıhtıma tam L'i~bellcr vnkl ot Amerika Birlcc:ik devletlerinin 
muş ve ort': bDyUklüktc bir gemi. Londra büyük eİçisi Kenncdi'nin, 
ye t~m. bir ısabct cılmmıtur. .. sekiz on gün içinde, istişare için 

Bliyük muvaffakryetle. tetevın~ç Vaşingtona geleceğini bildirmiş ve 
E'~e.n bu h.arek.etlC'n .. tay~·a~~lcrı- kendisinin malOmatrna göre büyük 
mızın h~psı salımen donm.uştur. elçisinin bilahara vazirec:j b:ışına 

Bardıa ~e.Bukta a~kerı kamplar dönecel';ini füh·e eylemi~tir. 
da 13 tcşrınıcwcl akşamı bombar " .. 
dıman edilmiş ve atılan bütün bom 
balar hedef ittihaz edilen mmtaka 
dahiline düşmüştür. Hasann tam 
genişilğini anlamak mümkün ola· 
mamıştır. 

· Eritred,e Kuradaki askcı;i •hedef. 
!er yeniden şiddetli bir hava hücu· 
muna maruz bırakılmı~tır. Büyük 
bir bina üzerine tam isabet vaki 
olmuş ve infilaklar kaydedilmiştir. 
Üç hangar mu,·aff akıyetle bombar 
dıman edilmiştir. Ve pike bir hü· 
cum neticesinde altı küçük ve iki 
büyük bina tamamile yakılmıştır. 

Milli Müdafaa Vekili 
geldi 

!\lilli Müdafaa Vekili' Saffet 
Arıkan dün Ankaradan şehri· 
mizc gelmiştir. 

---o---
izmirde bir katil 14 
seneye mahkum oldu 
lznıir, 16 (Tlwwsi) - Karı;ı. 

yakada sokak ortasın.da kansı 
22 ya ında. Naz.ireyi bı~akla 19 
yerinden ya~alayıp ölnürcn Yan 
yalı Ragıp bugün a6'lr ce?.a mah 
kemesinde 14 sene sekiz ay 
hapse ve 700 lira tazminata 
mahkum oldu. 

Amerikada asker
lik kaydı 

(Baş taraf~ 1 incide) 
Amerikan miIIetine bir nutuk söy. 
!emiş ve demiştir ki: 

"Bugünkü mecburiyet bize dı
şarclan yükseltilmiştir. Dünyayı 
harple tehdide cüret edenler, top. 
yekQn harbi ve bu ismi icad eden. 
le'r, bize ve bütün hür milletlere 
topyekun müdafaa için hazırlan
mak zaruretini tahmil etmişlerdir. 
Biz, bugünün Amerikahlan, Tan. 
nmn yardımiyle yarının Amerika. 
hlanna sulh davasına vefakar bir 
millet bırakacağız. Amerika bu 
maksatla silahlanmaktadır.,, 

ilk kaydedilenler arasında ta
nırunış sporcular ve bu tı.rada Rei. 
sicumhurun oğlu John Ruz\·eit, 
geçen umumi harpte Amerikan or. 
dusu ba~umandanı General Pcrs
hing'in oğlu Varrcn Per~hing de 
vardır. 

Ron1en Başvekili
nin beyanatı 

(Baş tarafı 1 incide) 
iktisadiyatmın c·aslannı atmak su 
rcti\"le rahudi me.,clcsinin cezri ve 
ka/i sureti halline varacağız. 

Londra uzerıne 
200 ton 

bomba atıldı 
(Baş tarafı 1 incide) 

Londrayı bombardıman eden tay 
yarelerin miktarı 2;>0 tahmin edil 
mektedir. 

lki bombardıman tayyaresi tay 
yare dafii bataryalar tarafından 
düşürülmüştür. .. 
Dü~manın hücumlarındaki şid· 

dete rai:'IDen menfaati umumiyeye 
hadim bütün servisler, bu sabah· 
tanbcri normal surete işlemektedir. 

J..ondra, 16 (A·A·) - Resmen 
bildirildiğine göre son golen rapor 
!ar dün 18 Alman tayyaresinin dü
§ilriilmüı; olduğunu ha.her vermek
tedir. Bunların 17 si gündüz, bir 
tanesi de alqjam üzeri dilşürülmü§· 
tür. 15 lngiliz tayyaresi zayi olmurı 
sa da dokuz tayyarenin pilotu sağ 
ve salimdir. 

J.onclra, 16 (A·A·) - Bugün, 
1ngiltere üzerindeki hava harbin· 
do. sükunet kaydedilmiştir. Bugün, 
bir çok haftndanberi en sakin 
günkrden birini teşkil cylcmlı;tir. 
Londra mıntakruımda, nncak öğle
den sonra. iki alarm işareti verilmiş 
ve bunlarm ikisi de kısa sUrmüı:
tür. 

Gündliz muhtelif zamanlarda sa
hiller etrafında dilemnn tayynre
leri hulunduE:"l.l bildidlmlş ise de, 
bu tııyynrelcr, her haldt', sUratle 
tislerine clönmeyc mecbur edil· 
miııtir. 

Bu sabah, merkl'7.i !ngiltercnin 
garbında bir hölgede hlr mıırşan • 
diz treni ve bir demir yolu ~çl e
kip!, elli metreye kadar pike ya
pan bir Alman tayyaresi tarafın
dan mitralyöz atc>şine tutulmuştur. 
Fakat hiç bir kimseye isal\ct vak.i 
olmnmışur. 
Diğer bir Alman tııyyarl"si de, 

öğleden sonra cenup sahillerinde 
bir şehir civarında bir İngiliz avcı 
tayyaresi tarafından kovalanmaya 
başlandığı zaman, bütün bombala· 
rını hcmrın bırakmış \'C bombala
rın ekserisi denize ·düşmüştilr. 

Yedi Af man ticaret 
gemısı ballrıldı 

(Baş tarafı 1 incidl') 
J,onclra, l6 (A·A·) - Amirallik 

dairesinin tebliği: 

ingil~e~e . lingiliz tayy8releri· 
Romanya ıle tıcarı nin akınları 
münasbeatuu kastı 
Yarın 7 O lngiliz dah• 
Romanyadan ayrılıyor 

Riikreş, 16 ( A.A.) - Röyt~: 
Homanyadaki Ingiliı kolonısın. 

den 70 kişi daha, yarın Köstencc. 
den htanbula hareket edecektir. 

Londrn, 16 (A.A.) - A\'am ka· 
marasında. Homanyanın Alman 
tahakkümü altında buluM1ası do. 
layısiyle lngiliz hükumetinin şim. 
di l~omanya hükumetiyle münase
betlerini keserek H.omanyayı ablu. 
kaya ithal edip etıniye,ccği h:ıkkın: 
da sorulan suale hariciye nezaretı 
müstc~arı B. Butlcr ~u ce,·ahı ,·er
mistir: 

- Homaıwa son avlar içinde 
açıkç.1. ve gittikçe Alman nüfuzu 
altına girdiğinden lngiliz hlikun~. 
ti Homanya ile tabii ticaret mü. 
nascbetlerini ke.:.miştir. 

65 YOLCU TR.E~l BİR AY 
!ŞU YEM l YECEK 

Biikrcş, 16 (A.A.) - Röyter: 
Bir çoğu mühim hatlar ~zerinde 

olmak üzere 65 yolcu trenı, bu ge
ce varısmdan itibaren ay sonuna 
kacİar i~lemiyecektir. 

Bu tedbirin bildirilen rc5Illi se. 
hebi, demiryollannr, askeri tekfüif 
dolarısiyle epey zamandanbçri te. 
ahhura uğrayan iaşe nakliyat1nı 
vapacak marşandiz katarlarına ser 
best bırakmaktır. Yalnız şu cihet 
kavcle ~ayandır ki, bu tedbir, Al. 
manların çok yüksek petrol talep. 
lerile ve buna mukabil harp mal. 
z&nesi ir~latı ile ayni zamana 
dü~mektedir. • 

Aralarında bir kaç Messerschi. 
midt de bulunmak üzere hafta i. 
çinde gelmiş olan Alm_an ~yyare. 
lcri dün gece Bükreş uıennde uç. 
mu)ardır. 

Alman bahriye heyeti ılzası da 
Bükr~ gelmi~tir. 

• 
Şarh Şaplin'in 

J.ondra, J6 (A·A·) - Röyte.r: 
tngillz hıl\'a nezarctlnln tebllfl: 
lngilh bombardımRn tsyyarl'le· 

rinin dün gece yRptıklıın ba§lıea 
hUcumlıır Kivel ve Hambtırg'dll 
deniz üslerine. tevcih edilmif ve 
buralarda gemi ve tezglJı}anı. hü· 
yük çapta ağır bombalar at1JmJ$· 
tır· 

lh~ka bombardrman tayyarele· 
rlnden mürekk'p filolar da Gel • 
ıscnkirchrn, Magdeburıt ve Sıllzer
bergen "de bulunan petrol t~•isatı· 
na hiicum etm1şlerdir· Kiycl civa· 
nnda da iki pclrol depoeuna. isa • 
bet olmU§tur. Şverte, Ktt!eld, 
Ha.mm ve Soe.st qya garlarına hil· 
cum E>dilmlştir- Nordhavzen ve 
Hnllc'cle demiryollım hasara uğ -
ramışhr· Fena hava dolaymile Jile 
hedeflrrine gidemiy<'n diğer ta~'"' 
vnrcler müteaddit endüstri hedef· 
İerlnC', cephane ve tayyare fahri· 
kalarına, elektrik eantrallerine ta
arruz etm~lerdir· 

İngiliz hava kuvvetleri J.Unı 11· 
manlanna \'e Grisncz bıırnuııdalri 
topc;u mevzilerine yaptığı h!lcum • 
lara devam t:tmiıtlir· 

Tayyarclcrimizin he~i ll81erlno 
dönmU~tür. 

Lnndra, 16 ( A.A.) - Evvelki 
gece İngilizlerin Berlin üzerinde 
yaptıkları akınlardan bahseden ha 
va nezareti istihbarat servisi §Un· 
lan yazmaktadır: 

75 dakikalık bir uçus yapmış 
olan bombardıman tayareleri, Bcr 
linin tam merkezinde ve banliyö· 
!erinde hedeflerini aramışlardır. 
Sabahın ~aat ikisinden sonra bii
yük bir irtifada uçmakta olan ilk 
bombardıman tayaresi kuvevtli 
müdafaa hatlarının dış ~beri 
icine girdiği zaman ~rlini kesif 
bir sis tabakası kaplamış bulunu • 
yordu. 

Danzigcrstrasse'da bir hava ga· 
zt fabrikası derhal teşhis edilmiş 
ve itina ile atılan büyük çaptaki 
bombalar, süratle büyüyen müte
a<\dit yangınlar çıkarmıştır. Bir 
kaç dakika sonra diğer bir bombar 
dıman tayaresi Berlinin en mühim 
tayyare meydanının yanında b-Jlu 

"Büyük diktatör,, 1 nan Tcmpelhof marşandiz istaayo 

Filmi Nevyorkta 
gösterildi 

'Ncvyorl:, 1G (A.A.) - Şarli 
Şaplinin (Büyük Diktatör) is· 
mindeki kuvvetli filmi ilk defa 
olarak dün akşam Broadvaym 
iki sinemasında gösterilmiştir. 

Sinema salonları seyircilerle 
<lolmu§!ur. Seyirciler şimdiye 
kadar sessiz film oynıyan Şa.p. 
linin sesini bu suretle ilk defa 
işitmiştir. 

$aplin bu filmde iki r?I bi~ • 
den yapmaktadır. Biri dı~ator 
diğeri de küçük bir Yahudı ber 
her rolüdUr. 

Diktatöre benziyen bu Y~hu. 
di, istemiyerck onun halef; o· 
luvor. Diktatörlerle yaptıgı a. 
taylarla halkı çok eğlendiren 
Şapliri, demoknuıi~!1 müd~f~~ -
sı, kardeşlik sevgısı ve ıyılık 
hakkında bir hitabede buluna_ 
rak filmini bitirmektedir. 

Filmin sonunda Paulctte God 
dard'la perdede g5rUnen Şap· 
lin diyor ki: . . 
E~im ve ben fılmın hoşunu. 

7.a .,.'ittiğini ümit ederiz. 
Bbu sözlerle Şnplin, bayan 

Goddard'la izdivacını ilk defa 
meydana vurmaktadır. 

nu teşhis edilerek bombardımana 
tabi tutulmuştur. Tayyare müret· 
tcbatmın ifadelerine göre, i tasy<>
nun beş altı kilometre şimalinde 
ve Danzigerstrasse havagazı fabri· 
kası istikametinde çok şiddetli bir 
yangın müşahede edilmiştir. 

Diğer tayyare teşekkülleri de 
~rin merkezinde bulunan ~~a 
askeri hedeflere. hücumlar yapmış
lardır. Bu hedeflerin üzerine bir 
kaç ton yüksek infi1Ak1r ve pek 
çok küçük yangın bombaları atıl· 
mı~tır. Bu akın esnasında hedefle· 
rin etrafında takriben jki kı1omet· 
re yakınında Lehrter istasyonun· 
da bir vagon tecemmüü üzerine 
tam i~bctler kaydedilmiştir. 

, 
Ambargo meriyete 

girdi 
Ne\'york, 16 (A·A·) - Amerika 

tarafmdan Japonyaya gidecek 
hurda demirlere konulan ambarıo 
dün gece meriyete girmjstlr· 

Alman maarif nazın 
Sofyada 

Sofya, 16 (A·A·) - Stefanl &· 

jl\nıımdan: 

A iman maarif nazın Ruat, ben· 
berinde hariciye naırn B. Fon 
Rlbbentrop'un murahhuı Baron 
Fon T..-ardoVBlti oldufu halde, bu 
giln Sofyaya gelmiştir. 

. . -. -- . "" 

Bugün M::ıtinelerden 
!tibaren 

iPEK 
SİNEM ASI 

Ramn:aıı mı"i~fuiluimi=l mtmnun dme.k 
ar:ııııı ile ııe ualnr: lıir hnf laua 

mnhı1111 olmak ıi:tre. 

2 Büyük Türkçe Film Birden 

General Antonesku sözlcrıni şu 
suretle bitirmi~tir: 

Mihvere iltihakımız. yeni bir ft· 
leme iltihakımızdır, Hoınen mille· 
ti \'e lejyonerler milli rejimi tara· 
tından istikbal rotunda atılmış bir 
adımdır. Bu yoldan asla ayrılmıra 
cağız, zira millelim_iz!n menfaatleri 
bizden ezeli olan mılh haklarımızın 
Avrupa medeniyetinin devamını 
en iri koruyabilecek ~·asıtalarla 
müdafaa!lmı istcmektedır. 

Üç iaşe Yapurundnn ve iki hi
maye gemisinden mürekkep bir 
Alman gemi kafilrsI, tnlırip edil
miştir· Eunlnrdan bir ticnrct gemi· 
si, yedi bin tonilatoluk, diğerlrri 
ise daha küçüklfi. J.;üçüklcrden bir 
tanesi, batmadan evvel infilfık et
miştir· Bunrlan br.şkn, yedi bin to-

n'Hitoluk dif.cr bir Alman vapuru- (B"" :.k T kl" ı· K •J • T .. k s··-ı··) 
na da hlicum edilmiş vo Uç torpil uyu a ıt ı omeaı ur çe o.wu 
istıbt't ettirilmiştir. 2 L E K E Lı. K A D 1 N 

1- ZORLA TAYYARECi 

General Antonesko; Homanra. 
mn Balkan Antantı karşı~mdaki 
vazi\•eti bakında sorulan bir suale 
cevap ,·ererk Balkan paktının ,.e 
umumiyetle A\•rupa pakt:an siste
minin rnodac:.ı geçmiş bir ı;ey oldu· 
ğtmu ve bu sistemin Romanya ta· 
rafından artık asla kullanılmıya· 
cal!ını hildinniştir. 

J...onclra, 16 (.\ .. \.) - .Amiral- • ' -

li.k dairesinin tebliği: J T·· .. ı·· A IB•lll11 
.Akdeniz bnş'mmnndnnmm şimdi urkçe Soz u ve rapça Şarkılı 

bildirdi~ne gört', buııdnn C'\'VClki 
tebliğinde bildirilen harek:ıttan üs· 
süne dönerken, kru\'a7.Ör1crimiz -
dC'n bir tan<'Si, Livc-rpul kruvazö· 
ril, torpil taıııyan dllşman tayyare· 
lC'ıinin bir hlicumu esnnsında hasn.· 
ra uğramıştır. Bu kru\•nzör, şimdi, 
snlimen limana varmış bulunmak· 
tadır. Kay1plnr nğır ckğildir \'C ö
lenlerin yakut nrl:abnlnrı mümkün 
oldui:'ll kadar çabuk bir surette ha

Jılnılol ,·ataran cla.Jıl (FAUL l\ll.i'Nt) 
Bn A~:ım: Fe,·ı.alide milumere olarak 

bernar edilrcektir. LALE sinemasında 
· Mt)UtM IL."\'E: En Mn Jfl~n Thrk~ Pal'llmont Jurnal T.-1: '3395 nu hnb('rin \'f'rilmc.ı1i, ı:;cmlnln 

UssUnr> vardığının öf;renilml!slnc l• 
;. ·• .... ·l • · , • • .. • '~. ; r ... ". kadar tehir ı>dilmir:tl· ~ 
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yaz an :tİSKENDER.f.~ERTfllt 

Ben ktndi ayanmda pehlivan 
buluncaya kadar güreşeceğim! tık, orta okul ve liselerde ki. 

tap .buhranının önUne tamam.en 
geçilmiş bulunmaktadır. Alaka. 
darlann ..-erdiği izahata göre, bu 
yıl okullarda okuyan talebe nıik .. 
tarına. nazaran piyasaya fazla 
kitap gıkmt.'3 bulunmaktadır. 
Fazla olarak taşra bayilerine 
gönderilen kitaplar da geri ge. 
tirtiliyor. 

dar orta okul kitaplarından ma. 
ada ayrıca üniversite talebesi i
çin de b~k kitap b~tır. 
Bu kitaplar arasında; pataloji,, 
çocuk biyolojisi, terbiye, çocuk. 
ta zeld jeoloji, ~inir hastalık
ları, insan ve hayvan Parazitle.. 
ri. hukuk felsefesi kitapları var. 
drr. Aynca üniversite rektör· 
tUğü de hususi matb:ıalarda, ma. 
arif matbaasmm işinin çokluğu 
dolayısiyle yetiştiremediği . ki .. 
tapları basmaktadır. 

-35-
- S:rna adıesim.i söyledim. 

Konuştuğumuz meseleyi bele bi
raz daha salim bir kafa ile dü
l;Ün, ta.5ın da.. .. Kati bir karar 
verirsen. bana bir ha;ber gön· 
der, yahut sa: aya gel, beni a.. 
ra .. O zaman bir caresine baka
rız. ~nin için de· çok iyi olur. 

~ :t- ~ 

Avrupaya gitmek için 
ilk te§ebbü.s ' 

.A:-ndan bir lki sene geçmiş· 
ti, 

Yusuf bir gUn. Ya.kacığa git
tiği zaman, orada rastladığı ve 
konuştuğu mabeyi.n kfıtiplerin -
den Servet Dc\·in sözlerini ha -
trrladt. • 

~crvet Bey onn: 
"- Hele bir düşUn, taşın .. 

Anupaya gitmeğe kaı~r verir. 
sen, saraya gel. beni sor. Kara
rını bana bildir!,, 

Demişti. 
Yucıuf:ı. herkes: 
- Sen bir kere A'wTUpaya. git 

sen, knf!rciklerln hepsinin sır· 
t1 nıı yere gctiriroin .. M~lıur o. 
ursun! 
~ Diyordu. Yusufu bu seyahat-
1.en n:ı.ene<lcn ve onun kafasına. 
~.anasız btr takrm endişeler, 
§Uplıeier sokan bir kişi vardJ: 
Arh ıa.~ı &lıdrrnıalı Hüseylı:ı. 

Bir gün evvel yine HüseYinle 
be!'aber Tophane kahvesinde 
buluşmuşlar, ıbu mevzu etrafın· 
da u.~n ~oylu konuşmuşlardı. 
Huseyın, Yusufa: 
- İnsanı A vrupada öldürür • 

ler be! diyordu. Orada. öyle şey
t~, öy1e zeki pclılivanlar var 
kı ... Seni orada bir kaşık suda 
bôğarlar da farkına bile var
nuız:srn ! 
, !~tc, Y~suf bu endişe ile Av. 
~up~v:ı. gıtrn k istemiyor. hattl 
ıtn ,., aklmdan bile geçfrmt _ 

Vl)rdu. Fakat, oglin HUseyinden 
.,.Yrlldılct:m sonra Sirkeciye geç 
tı. Yol<lıı. giderken, küçük bir 
aş<'ı dükkam gördü, karnı açtı, 
dükkana daldı. 
Burası bir Ermeninin dtlkklnı 

idi. Sirkecide a~ı Mığır meş
hurdu. Bilhassa kuzu çevirme
sinin, kuzu kanamasının fıstık 
lı pilavının dillerde dola.Şan bir 
şöhreti vardı. 

Mu;1r usta, Yusufu görilnce 
tanıdı: 
• - Sru1a güzel bir çevirme ve· 

t"Ylm, Yusuf pehlivan! 
- Eh .. ver bakalım. 
Yusuf yemek ycrketf, Mrgn' 

rnas:ır.ın tba~mda dikildi: 
- Bu sene çok güreşmedin 

Y~suf Pehlivan! Bayram geçti~ 
Cınci meydanında birçok güreş. 
ler oldu, sen yoktun! Şehzadeba 
Ş~.nda, Fatihte, Karagilmrllkte 
~reşler yapıldı. Hepsine git
t~m .. Sen oralara da gelmedin! 
Nerelerdeshı be yahu ? 

Yusuf yemek yerken gillilyor 
du: 

- Onlardan birçoğunu ben 
de ~~'rettim, Mıgır usta.! Ben 
kendı ayanmdıı. pehlivan bulun. 
ca va kadar gürcşmiyeceğim. 

l\!rgrr şakacı bir adamdı: 
- Senin için kereste fabrika.· 

~tndan adam mı biçtirecekler be 
ırnanım? Sen de meydanda o· 
lantarla g-üre~irsin. Herkes sem 
görmek istiyor. Hele ben .. Bu 
~~l. güreşlerde görmeyince, ken_ 
dı kendime "Yusuf pehliv:ı.n Av 
rupaya ~tmiştir,, dedim. 

-: Daha buradayım ama .. öy
le bır ııtiyetim de v<tr. 
~ lrgrr ~<:izlerini açtı: 

dersem, nıuvaff ak oturum di· 
yorsun. öyle mi? 

- Hiç şUphcn olmasın. Yu.. 
suf pehlivan! Ben senin yerinde 
olsam, burada bir gün durmam. 

• • • 
ı Mı~ sözlerinden ~sa.ret a
lan Yusuf. ertesi glin Beşik-ta· 
şa geçti. Yıldıml yoltmu tuttu. 

Saray kapısına varınca, ma -
beyin katiplerinden Servet Beyi 
sordu. 

Yusuf, Yakacıkta. bir kere 
görüştüğü Servet Beyi çok sev
mişti. Onu hatırladıkça: 

- Mert, kibar, iyilik sevel' 
bir adam.. 'ı 

Diyordu. Yusufu. tavanı yal· 
·d•zlr, büvük bir od:ıya almışlar 
dx. Yusuf ilk defa saraya ~iri. 
yordu. 

Bazı kütüphanelerde kitap 
bulunmaması kitap yokluğuna 
delalet etmemektedir. Bu kUtilp.. 
hanelerde bulunmıyan kitaplar 
diğer kütüphanelerde nıevcut. 
tur. Maarif matbaası \'c Maarif 
V ckilliği bu hususta. o~ullara 
bir tamim göndermiştlr. 
Diğer taraftan taşradan geri 

gelen kitaplar !~t.:ınbul bayileri. 
ne teni .:dilmeye başlanmıştır. 

Devlet matbaası şimdiye ka.. 

üniversitede bu yll bir çok 
dersleri not tutmadan takip et. 
mek imkanları da ba~ıt olacaktır. 

Profesörlere kitap ~azmak i. 
çin bırakmlan müddetten evvel bir 
çok yerli \'e yabancı prof es•>rler 
kitaplarını iiniversiteyc tetkik 
edilmek ve basılmak Uzere ver_ 
mişlerdir. 

Yusuf un yanma bir harcına· 
ğası sokuldu: 

- Sern~t Be•·efendiyc hah"r 
verdim. Bira?. beklemenizi söy 
ledi. 1stinı.h::ıt ediniz!" 

Yusufa 7tvanalı bir salon si. 
garast uzattr .. 

Ramazan 
terinde 

pi de
hile 

- Buyurunuz.. 
- Kullanmam, ağa hazretle-

ri! 
- Hakkınız \'ar. P()hllvanlar 

ekseriya sigara lçmf'zler. 
Biraz sonra giimUş bir tepsi 

içinde kahve getiren saray ha· 
Jemelerinden Liri Yusufun ö. 
nünde durdu. 

Birçok fırıncıların pideleri 
müsadere edildi 

Fırıncılar, ramazan pideleri l çarpılmışlardır. 
Uzerlndc dahi, hile yapmaktan, Bundan başka diln belediye 
halkı aldatmaktan geri kalma· nizamlarına mugayir harekette 
maktadır. bulunan 20 şoför ile fazla yol· 

Yusuf kahveyi reddedemedi. 
Fin,.a:r.ı yavaşça aldı. 

Yusufun alnından boncuk, 
boncuk ter döltülüyordu. Yusuf 
c;ok sıkılgan bir iusandı. · 

Haremağasr, Yusufu sıkma· 
ma.k için mlitemııdiyen konuşu· 
yordu: 

- Servet Bcyefe'ndiyi nere .. 
den t~ nırsmrz? " 

- Yaka.cıktan .. 
- Ne mUnaııebet! ! Kendile · 

ri eskiden·'beri OskUdarda otu • 
nırlar . 

- Evet, öyleymiş. Fa kat. 
Y~kacığa ailece gezmeğc gel
mışler.. Ben de o gün orada 
görüşmüştilm. 

- Ya ... şöylece bir tanışıklık 
desenize?! 

- Bir kere görüştüm. Fakat 
o gUn Servet Bey benden çok 
hoslandığmı ve saraya gelmek· 
liğimi mra.rla söylemişti. 

- Servet beyefendi biraz ön
ce huzuru hUmayuna girdiler . 
Bilmem ki, çabuk çıkarlar n:ı..ı? 

Dün de Beşiktaştflr. kontrol 
yapılmış ve eimlt<:i Kozmanm, 
fırıncı Kazımın, fınncı Refetin, 
fırıncı Nuri Özün eksik tartılı 
ramazan pidefori çıkardıktan 
görülmi1ş; hunlar müsadere olu_ 
rıarak, fırın sahipleri CEzaya 

-> 
=-' 
C[ 

..... 
\'akitler 
Güneşin 
do~şu 

Öğl~ 
ikindi 

Ya.tat 
imsak 

Vasati l!:z.anl \laaaU Ezam 

6.H J:?.tG 8.13 LU8 

11.M 6.S~ 11.59 6.St 

15.01 9.S6 lG.02 9.36 

17.2'7 u.oo 17.!5 12.00 

ıuu uı 18.IS8 1.31 

.Uli ıı.ıo uo ıı.ıo 

Küçük Hikaye: 
Ged.izlerden Ali a.ğanm kızı Ayşe, ağıİıann kapmı çoktan a· 

çıldrğı, tmgırak seılerl Gedizi bir uçtan -Otekl uca ~ktan sardığı 
ha.ide bir tUrlU ı;özlerlnl açamıyordu. Halbuki, kutlar dııha ka· 
natlArmı kmııldatmadan uyanıyor, eteklerini beline toplayarak 
d1z kapaklarına kadar ka?'§l ~eşnıenin yalağı lçino girer, bir ta.· 
raftan yUzUnll yıkarken blr taraftan da buz gibi suda. ayakJarmı 
çırparlar dunırdu· 

Aytenin, n()ylo b5yle değil, bu .sabah hiç de uyanası yoktu .. 
Gözleri yarı kapalı. flldrleti bir kuş kana.dmm Uzerinde kenclisini 
alıp götUrslln tstlyordu· TA, hasat yerinde orakların yorulduğu 
bir öğle vakU ve biltün temizlenmemiş niıı kaptlarından dı§arı 

· vuran kokunun köyü bşt!ın başa. doldurdu~t yere kadnr· 
Bir aralık gözlcr'.nl şöyld bir arala<bJı <lakika: 
- Amanmdı aman. diye söylendi, babam inekleri sAğır ha .. 

GUn ne de uzamış ya!· 
Ve aynı dakika, gözleriyle beraber kulaklarnu da kapamak 

istedi; fakat, §U benli Fatma dedikleri fneüin nksili°'i "'Ok mu; 
w b C't .,, 

Gedizler köyUnden Ali agaya ne kil!ilrler eltinnlyordu gene ı .. 

ctı alan iki otobiis biletçisi de 
cezalandnılmıştır. 

EminönU, Fatih, Beyazıt ve 
Pangaltı civannda da sekiz ta.. 
ne ~il~nc~ yakalanmış, adliyeye 
verılmıştır. 

Şehir Tiyatrosu 
Bu akşam 20,30 da i:i 

Tepeba§r Dram kısmında 
Otcllo 

Komedi kı.smında akşam 20,30 da 
Yalı aşalı 

----o--
Raşit Rıza Tiyatrosu 
17 Blrlnclte~rln Pe?§cmbe gQııQ 

akşamı Kadıköy Süreyynda: 
••AKTÖR KlM,, 

ı - Kenan Hulusi 
• - Nldesin kız! dedi, gene küpe m.i istJyon bilezik . is· 

tiyon y<>ksa.?" . , mı 
Ayşe, Benli Fatma eağılırkcn ahırın bir .. ft-~d b 

ltk 
"""cuw a sa ırsız-

eden buzağıyı kollan arasına aldı:· - Aman d 
-•~im . .n~ı~• nid kml . kil yi • edi, nide<ıek 
.. ""3 .J""'""5u, ece şun pe ·-

F~t All ağa, bu cevabı hiç do beğenmedi .. Benli Fatma,. 
nın sagdırken mUı;kUIAt çrkardığı dakikalar A il .... 1 w _ , yşe ya.rdımn. ge-

rse, mu-unka. bir istediği oldugunu bilirdi. Ya bir entarilik bas· 
ma içlıı Ayşe dlllcr döker, ya kl1pe ister, Ya.but karde !erile k&· 
sabaya inmek için bin dereden su getirirdi. ş 

Ama, da.ha ge~en akşam, kendisihaaat • 
blr haftadır yan gelip ahın blle temi.zlenıty kyerınde çalrştrken 
kıu tutu 

. . en ardeşlerlle adn.m-
~ ı şmuş, yinnisini geçmış iki erkeği de • 
ğmda btr kepaze etmediği kalmıştı. köl meydanlr-

Ali ağa BenU Fatmanm i31ııi bitirir> ha . 
~ keseye çevirdikten 80"... kı"tnd w Y\'anın memelerini 

~-. " an dogru .. t b. "t 
na itti· Ayşenin istcdiğlni öğrenmek 1 şoy e ır u e ya

4 

- Öyle lbir niyetin var da 
buralarcb .. ne <lol~şıyorsun be 
canım? Bır kl'rc Parise gitsen, • 
lcl'm rinJ doldurup dönersin, 

Ayşe, bir kere daha g5zlerin! kapayarak kendisini has:ıt ye
rinde dtlşUnmenln imk!m olmadığını anlayınca uyumaktaıı vaz.. 
geçti. Zaten ç..,k kereler bayle olurdu: Benli Fatmn bir tUrlil 
siltünll sağdırmaz, baba.sr bakracı alıp da arka nyaklnrr yanma 
diz çöker çökmez ya ba~l:ı. kuyruk so1mnıunn konan emekleri 
vurmaya kalkar; yahut topuz ku.}'l'Uğunu kaldtrtr iki tarafa Vtl." 

ru vuru verir, bu arada Ali ağanrn ne )ilzU, h"1c hele, ne de göz· 
teri kalırdı· Ama, Ati tığa da ellni kolunu ba~Jnyı~ karşl31llda. 
duracak adam c"ğlldl hani! Bir tarafb.n 1ıayvanrn kuyruğunu dlş
lcrl n.rasma kıstınnn)':J. çalrştr, bir tar-ıflnn da nn:ı nvr-at Benli 

du · fa~a.t tlrdenbire bu arzwnınd çin bir kmııldanır gihl ol· 
tıtcirğı kUçük nh1rda, Ayşe, ştmdty~a:.gcç~; buzağının kapa· 
bir şekilde ona birdenbire bU .. ••-u · pe de farkedemcdiği • 

.Y 1.UU Ş geldi 1 ){ dl k 
''Sakm ha., dedi, hu yaz bizim 1ctzı k · en ·endine:. -- Oradak_i .cihan pchli\·~ıa· 

nnı y--r.er mıJnm dersin? 
- Bu da laf mı a aözüm., 

Heoslnf hallaç pamuğu "fjibi ,;_ 
ttı.r;;m \'allahi ! Biıim oğlan ge
<:"nlerıie Paristen g-eldi. Bir gü· 
re~ cıeyretmiş.. Anlata anlata 
bitiremivor. Gcrdi.i~ pehlivan.. 
lıır irinde senin gibi kuvvetli~i 
yokmus. 

- O~lun beni tnnı)ror mu? 
- Tanmı:ı.z olur mu? B:.Z t -

<'ııdivede otururuz. Mısrrlı pren· 
sin k&!rUndekl gi.ireşlerin hep. 
ı;fndc 'b•ıl mjuk. Oğ!um da., b"n 
de fent orad~ tanıdık. 

- Demek ki, A 'Tllpayo gr-

dı• ' 
Fatmanm yedi ceddini donatma gt l:a!rrc!r. 

Yaln:z, Ayş<'nin, y:ı:ımda o1du~u dakikalar iş dcğ{§lyordu iş
te .•. Nitekim, uyıımr uyanmaz kcnd:s'..n.i bM:ısnun rıının::ı atan 
Arnc, h:ıyv:ınm lki boynuzu nr~,sınd.ı ellerini ~ezdirince. Ali a
ğ:ıyt abdestini t:.n:elelecek kadar elinden imanclan ~rkarım Benli 
Fatma, hemen yatJşrvermi1, bt>.şka l''r hayvfLn olup çıknıl'§tt· 

Ati ağa. kµl:ı.ktarmt, beya..~ bir !;icim ı:::ibi h~kr:ıca ipi:ıce dö· 

külcn süt sesindfln rı.~•n-nıııksızuı: .... , .. 

bunu dllşUndü: ve her halde fikirle~Çtnvenneslnler?.'' Ali ağa 
,-aziyettcn kurtulmak için Ayşe;i içerde o;;ıaya çtkardrğr mUşkül 
taşmak istedi· Fakat bir iki adrm henüz ~rak hemen uzak· 
"-Ayşe kız! dlye seskndi; kapida sc . ış atmamıştı ki: 
gidecek nra.ba gelmlş! ... " nı 'beklerler, hasat yerine 

A ,-~enin. bu;Un hakikaten bir di;•C1: •• • • • ' 

l-·~·a·..:l on gündür lıasat yerin~ g-tu egt ''ardı. Nitekim klly 
.... ı ... ., 0 ren arab~ · bind .... 

• man kendl kendine hil:i. bunu dU.~ünü•· rd a) a ıgı za· 
. kl .J 

0 U· Ara.banm arka te-
kerleği yanır.aan b:ıe:ı arını uzattı· "' ökü 1 . ' ..: :ı: en.'l, Gedizlerden 
lıeMt yı:rine kadar ur.ayan yolda çıngırak se-.slerf tekr:ır lmntl· 
ci:vıı. 

(De\·amr yann) 
• 

ltt1 t}t·l 
17.10.940 Per§embe 

· · 8.00: Program ve memleket saat 
ayarı, 8.03: Müzik: Hıı.tll program 
(Pl.) 8.15: Ajans haberler!, 8.30: MU-

zlk: Programmı:ıı del'amr, -CPJ.) 8.50/ 
9.00: Ev kadmZ - n:onu~ma; Sabun 
Nelere yarar!', 12.30: Program ve 
memleket saat ayan, l2.S3: J.Iüzlk, 

12.50: Ajans haberle1t, 13.05 :MUzlk; 
13.20/U.OO: Mllzik: Katı§ık prograııı 
(Pl.) 18.00: Program ve memJekot 
an.:ı.t aya."l, 18.03; Milzlk, 18.4.t; ııUZfk. 
19.15: Mllzik: Eksotik parçalar (Pi.) 
19.30: :Memleket saat ayan, w J.jam 
haberleri, 19.4.5: :MUzik: Fasıl heyeU. 
20.15: Radyo gazetesi, ::0.45: JıUldk: 
ŞUkrU Sarıp:nar taratmdan, 21.00: 
MUzilt: Dl;ıleyicl ı.eteklert. 21.so: Ko
ııu,ma (Sıhhat saati), 21.45; lltlzlli; 
22.30: Meml~et sa.at !lyarı, Aja.ı:ıs 
baberleri, 22.4.li: Danıl m<l.zlğt ("Pl.), 
23.!!G 23.:lO: Ynrınld program vo ka-

l p:ını1' . 



6 - VAKi 1 1'7 B~ctTEŞRtN 

Vakıt naşrıyatından : 

Seçme 
ikayeler 
D rduncü Kıtab 

Ha'lra deften 
adı} le nc,.redildı 

Bu J<.itabda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet I\.1ünir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu' · 
nun hlk!ll eteri \"nrdır. 

1:?8 S.1} talık bu kı\abın kıy 
n.tı 10 kuruştur. 

E o' 

Askerlik tlanı 
.) o •in YabtUJc1 AsJ,e.rllk Şube

n: 
- B :ıkta" \"C Beyoğlu kuznlım 
ı nd bulunan Yabancılardan 8.36 

rm 25 EylUl 940 da sona eren 80D 

arn.aıarı ııtra:ımda mürnc:ı.at ct
n ) ek cbllyctruımclllcrln ı 1· 

rln 94.0 da sevkten geri kal· 
1' 1ı;ln derhal (IUbcmlzc mUraca.

m erl. 
a - ilno bu bölgede oturan )'llban

Uyat erattan filmdlye kadar )Ok 
mo.lnrmı yaptmnaml§ olıı.nlarm d.:ı 

O k ununun mucibince ceza gBr
mcl rl çln bu ay lçlnd behemehal 

b yo mUrn.cat ederek yoldamalarmJ 
ptırmal rı flAn olunur. 

BOR A 
- Ankara 16· 10-940 -
__ ÇEKLER--: 

1 

lOO 
100 

o 
100 
00 

100 
o 

100 

tcrlln 
Dolar 
1'rc. 
L ret 
tsvlçro Frc. 
li lorln 
Ray§Dltırk 
Belgn. 
Dr&hml 
Lo\"S. 
ç; k Kro:ıu 

Peçe ta 
Zloti 

ınsr 

'!l n 

li;:s'76 
182.20 

!0.67li 

0.9975 
l.6225 

13.892S 

100 1sv ç Kronu 

8.17 
31.1225 
S0.99 

ı. Huble 

- Esham ve Tahvilat -

ZAYi 
G 18 Nolı 'e 2 9/910 tarihli U 

p d n almI1' olduğum cşyo 

:.ı mu ı· n zayi etim. Yc:ıt 
a ağımdan eskisinin hUkmU oı. 

HAD olunur. 1\llluıl LAZOS 

Bir kitara hocası 
aranıyor 

194() 

Toptan ve perakende 
ya§ mcyııa f İy.atları 
16/lOılHO Çar amba. g(lnU lsta.:cbuJ 

B dly si M r ~ Hıl.llnd:ı toptan sı:. 
tı n orta C! c d yag uıeynı \o ı:ıeb· 
7C tlyııUn.n: 

cı •. t 
Baı:nyn. 

s cızkabağr 

Soğan 

F ulyc ça ı 
pıuıulye A) şekadm 

Knnııt 

l4 
12 

6 
12 
12 

ruulye Barb;.ınyo kmnl%1 l1 
Fasulye Yc.,u ll 
Domatos k::' 
Domates sınk 
Semizotu 
Pır.ısa 

L..--pı:.nnk 

Lahana 
Bllbcr dolmalık 
BUl:er Slvrt 
Patates 
Patlıcan b:ıg 

Patlıcan ort& 
Patlıcan ufak 
'PaUıcnn Bo:ıtan 

Hıyar 

:Maydanoz 
D reotu 
Ha\-UÇ 

Pancar 
Turp kırmız 
Turp ~yır 
'O'zUm ÇavU~ 
C• m Ynpmc:ık 

" :MU!ik1ll• .. .. &:akı 

Balb:ıl 

,, Slynb 
Elma Amıısya. 
Elmn lnebolu 

3 
:1 

ıo 

4 
6 
ô 
15 
7 
7 
4 
2,ı) 

l.2~ 

6 
4 

-.~o 

-.i& 
~.60 

3.~ 

l 
2.50 

3li 
13 
15 
l:? 

J1 
13 
2:i 

12 
.Armut ynbnn1 10 
~'1% kııbuldu 12 
Ayva 10 
Nar 8 

1 

KENDiN BiRiKTiR 
------------ UJ.10 CKRAMil~l..EUJ ~ 

l adet 2000 Ur&. • 2000.-11.ra 
ı • 1000 • - aooo.- • 
., • ııoo • - aooo- • T. iş Bankası 

Kc tane 9 1940 Kü,.ük Cari 
Limon ecnebi 42~0!~6 'iSO >-

12 • 

'° 18 • 

ı:ıo • - aooo- • 
100 • - •ooo- • 

C50 • - 8730.- • 
2!'I • • IS2150.- • Kıı.rpw: Alaca ba' l~ 

Karpuz Alııcn orta 8 Hesaplar 
mı.rpuz Alaca ufak .ı Ketidefer: 1 Şu bet. 1 ML 

ııo • 

Kavun Kırkağaç baıı 12 ikramiye Plim 1 11•, 1 Atuıtot, 1 tkinciteırin 
Kavun Kırkağaç orta 6 tariblerindr vapılır 

·~~~~~~~~~~~~~'~ .................................................. ... 
Eytlp Sulh llııJmk Mııhlremootndcn: 
Dt0/li7 A. Ş. 

Eyllp De.ttcrdarcl'ı, AptW\'cdOt 
l:enlmalıalledo Arabacılar soka.. 
ğmda. :?8 No.tı evde pturınakta 

Uren h!lcn UmmctgAJıı meçhul 
ŞeıU Mehmet Alper'e, 

(Ba&ld~tlp lbbanıamr.al) 

iLANI 
Kıırmız Hadl)'e Alper taratmdan 

nleyhtnh:e acııaıı nlLfaka davaamm 
•1101940 t:ırihlnCo gıyabınızda yapı 

lan muhaltcmcsi zonunda: İkametgA· 
hmır;rn mcchullyctlne binaen kıırmız 

lt!n ayd:ı. (oıı ve kızmız Şcrl!e F&t· 
m:ı. tç n de on ki ceman (20) Jlra na· 
falı:aıım tarthl da va. olan {/5/940 tan 
tUbnren keallmeslne \'O davacıya ltA 
ı;ma ve keyfiyetin b!r ay mUddeUe 111· 
runıı mahkemece kıırnr verilml!I oldu. 
ğundan t&rlhl iltı.ndan iUbıırcn bir 
(bir ay) zar!mda tem;>1z1 dava etme· 
dlğlnlz takdirde hUltmUn k:ıWC§CCeğf· 
n1 bllclirtr L'bu b:J.8kltıp lhbamnmcsl 
tcbll(; makamına kalın olmak tızcre 
gazete De lltı.n olunur. -(33780) 

p• ... " ..... \ • t ~ • • • 

1 VAK iT · matbaası 
Kitap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştır 

i ap, mecmua, gnzete basar. 
Tabiler namına dizm isleri alır.' 

Kiralık depolar 
Ankara caddesinde Orhanbey Han zemin katında \'e makine 

yerleri istiyenlerin Vakıt ~1atbaası idare memurluğuna milracaaı 
etmeleri. .................................... 

Bir daktilo İ§ arıyor 
Sahibi: ASIM US 

,. .. _._Çocu .. k,_H.ck•lml•ı-.. ,.,. Basıldığı ;er: VAKiT Matbaa51 
Türkçeden ınnad:ı fransızcııyıı da 

hl vlıkıf daklilo bir bııyıın müs:ıit 
şnrllnrlıı bir ;razıh:ıncde ,·eya bir 
nıücsescdc çalışmak istiyor. İstl
ycnlcrin Sirkcclpalııs 5·6 No. ya 
A.A. rumzunn nicktupt:ı bildirme
leri. 

Ahm~t Akkoyunlu Umum neşriyatı idare tden: 
l'ak.o1m, Tallı:nbıuıe raıu No.. • Relik Ahmtf <)Pvtn~ü 
P8%11rdan muda bergün aaat ııı 

ten eonnı Telefon 4012'7 
~. ; • . 'ı ~ • ...... ' . • w 

baş, Uış, Nez e, lirıp, Homaı ıu1a, 
N euralji, kırıklık oe bütün ağrılarınız, 

derhal keser 
tcabmda gUnde 8 k~e alınabtur. 

TAKLiTLERiNDEN SAKISL"llZ. mm \'F..RDE PULLU KUTULA.Rl 
ISRARLA iSTEYİNİZ 

lstanbul aeıed iyesi 
ııanıarı 

Eyüple Nişanc:ı m:ıhnllcslnln Snnsamur soka~ındıı 36 numaralı Ru· 
mi Mchmetpaşa mektebi binası 2490 numaralı kanunun 43 üncü madde· 
sinin son fıkrasına göre ve 1 füı 3 sene müddetle pnz:ırlıkla kiraya '"eri· 
leccktir. Yıllık kir:ı bedeli muhammen! 30 lira ve ilk teminatı iki lira 
25 kuruştur. Sartname Zabıt Te munmcliıt müdürlüğü kaleminde görille
ccktir. ihale 21/1<V940 Pazartesi siln!l saat 14 de Daiml Encfimende yn• 
pılnc:ıktır. TtıUplerin ilk teminnt makbuz \'Cya mcktupfarlle ihale ııilnQ 
mayaycn l8Jl.tt.e da.lml enctımerıcıe bulonmnlnn. (9973) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden ~ 
, 

Olml 4/11/9.aO Pazartesi günü açılacaktır. .Yeni ve eski talebc,.ıı 
o gün saat 8,30 da okulda bulunmnl:ın. .. 

Du tarihten evYel vükl olacak mfiracaatı:ır is'ar cdilmlyeccktir. 
(9!139) 

Mektepler açlldı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik edebilirsiniz • .. .................. .. 

Hakiki Türk tipi Şeker, Şekerleme ve Lokum; 
Hakikt bir Tüı'k olan HACI BEKlR'in Eseridir. . 

HACI BEK1R'in torununun elinde bu dede yadigart Sarf at, 
şimdi bütün dünyanın hayranlığını kazanır bir hale geldi. 

Ali MUHiDDiN 
HACIBEKiR 

Tlcaretbaneıerı 

Merkezi: Hamidiye Caddesi Bahçekapı İstanbul 
Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Sipari§!eri Ticarethanenin merkezi kabul eder. ......................... 
------ ----------·---

Kirallk kat ve odalar 
Ankara Caddesini_n en muteber yerinde fevka!Me nazaretlı 

havadar \"e aydınlık bır kat kiralıktır. :Ayni 'binada aynca kiralık 
odalar da vardır· 

Vakıt Gazetesi İdarehanesine müracaat. 
... ~ ' .. .. '" .. . 

!\Ie od üzerine ders verebilen 
b ·r t t r~ mua!limi aranmak· 
t dır. Gazetemiz idarchanec:i· 
ne m racaatfarı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 12 / 10 / 1940 vaziyeti 

QSl\'IANLI BANKASI 
--- 1iORK ANONiM ŞiRKETi 
TESiS TARiHi '1863 

S1:.r10lnı «' TOrfrıpr CıJnıhrrrıpetı il• mOn,,hı mubııı>letı~mrsi 
2191 Numafafı 10/611933 ıan7ı/ı kanım!& tJsdılt ~ılmı$ffr 

( X 611933 14rıh/ı 2435 Namdrall ilnml (isu:ı:J 

51trtft:IJesi: 10.000.000 tngili2 Lirası 

ihtırat cıkçosl : • 1 .250.000 ı nglllz Lira~• 

Turkiycnin ba$1ıca Schirlerindı 
p,\RIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve- MANÇESTERde 

r ,ı:;,ıfl, l{l{)l"\15. VUNANISTAN. IRAN. IRM<ı.. flLISTlN 
"• MAVERAYJ ERDÜN'da 

Merkez '1f! ŞuhetcrJ 

• VUGOSLAVVlt ~UMf~NVA. VUN'ANISTAN, SURlVE. LOBNAN 

f'ii\•aJleri ve biit&Jn -Oünyoda Accnhı "le Muhabirleri .-O~rdır 

Her AC'llİ Danka Muamelel,.ri ;vap;n 

ncs;nw ar. ve mcvı'ual l:csaı;>lan ı.:u,ııdı 
Tıcarl kredi! r \'e vcsaıklı l<rcdılcr ldiş.-ıdı 
T urlnvc ve Ecncbı mcaı!clıeılcr liıerınc 1 CS de unedat &1uinıos1L. 
Borsa emırlL'n. 
Esllllm ve tahvülıı. alnn ve cmt.ııı üzerıne .w.ına. 
Şen.edal_talısılirı O;ı uire. 

==================~ 
fn viiksck l'ntnı'lt'I şartlarını Jıaız 'kiralı!. 

Kasalar Servisi wrdır. 

Pivıısanın en müs:ıit şartlarrl'e ( kumbarah .,eva 
lcumb .. rasız) tasıırruf hesapları açılır. 

AK T lf 

~· AJtm: &\.l1 Kilogram 

BanknDt • 
Ufa.klık • • 

IJahlldcld Mı:ıhablrlen 
nrk Uram 

Uar1~teld &lnllablrfnı 

11 sa53ıı 

• • 
• • 

AJt.m: <;al\ Ktlogram ~ 21~ 199 
A.ltma tahvW ubU eerbest d0-
ri%.ler • • 
Diğer dtıvU.lcr H borçlu Kllrlnı 
tıakJyelerl • • , 

ruıxtne l'abvllleli ı 
oenıbte edilen evrnlc nakdiye 
ııarşıll#• 
K&ııUDUD 6 • 8 maddelertrıe tevn. 
ıran Hllln• ta.rnlmdao TlkJ t._ 
c.ııyat 

&ncdal Ctlt.d&nu 
ncar1 Senedat • • • 

E'ham n tahrll&t clbdanu 
Deruhte edUerı unlu aakd.I· 
venin karvııı:ı eaham "' 
taln11At 1Ubar1 kı)'Uletle 

Serbest &:aham n Ta.brllAt: 

Avarular ı 

Altm ve dlMz Qzerln• avan • 
TabvllU Uzerlne avau • • 

• 
• 

eazuıeye kıaa ncı. a~ • • • 
Haztncye ~ No. kanUDS stsr9 
a.,."1.lan attm kargılıklJ avan• • • 
maaedarlar • 
Muhtellt • • 

• • ' • • • - - -

101.012.889,54 
10.006.022,50 
2.161.848.89 

270.708.9?. 

7.335.593,95 

38.173,36 

21.128.850.67 

l5S. 7 48.563,-

10.391.484.-

262.895.105.63 

4 7.159.3i6,93 
s.277.057.57 

8.582,47 
7.808.722,-
7.479.000,-

49.400.000.-

l'elıtm 

l Temmuı 193!1 tarih!ııderı 1Ubareıı • 

Ura 

113.180.760,9:. 

270.708,9:.ı 

28.502.618,0ı 

139.357.070,-

262.895.19:5,63 

55.436.434,GC 

64.606.304,4ı 
4.500.000,-

22.624..097,93 

691.463.109.40 

PASiF. 
Sermayı 
bıttya& llkÇt!mh 

Adı n tevkaltdı , 
HU.SU.SS • • • • 

• • • • • • • • 
l'edavtUdokt Bıuılmofta.r ı 

ı.>enıbte edilen ewa'n nakdly. 
Kanunun 8 • 8 met maddelerine 
tevıtkan Bazına taratmdan Tald 
tedlyat. 
Oeruhte semen ıvrakJ ıı&kdlyı 
bakiyesi • • 
Karetıı:ı tamamen altm olarak 
IAvetcn tedavWe vazedilen • 
Reeako:::ıt mukabili UAvetcn teda,. 

,.ed. • • • t ı 

MEVDUAT• 
nlrlı Uruı 
ı\ttm: sa.rı KDosnm 18915&11'> 
Ss:iO No. kanuna gl5re hazineye 
açılruı ava.-ıı ırıultablll tevdJ olu· 
nll!l altmlnr: 
SA!! kllognm 86715 (iı3 

mm TaahhDdatı ı 
~tma tahvili kabil d3vWer , 
Diğer dOvtzıer n ahcaklJ IOJ• 
rtn2 bn.klyelcrl • • , • • • 

• tuhtellt , _ • • ·-·-· 1 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

19.391.484.-

139.357.079,-

17.000.000,-

212.000.000,-

73.230.437,45 
26.606.649,07 

_____ .;..... 
51.643.228,22 

3.537,03 

30.027.515,36 

Tekb 

ı taltonto baddl % ' Altm Qurln• avana % a 

Ura 

15.000.000,-

12.188.666.15 

368.357.079,-

99 .&17.086,52 

51.643.228,22 

30.031.052,39 
114.406.087,12 

691.463.199,40 

• 


