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D©ırt lb~DDü 
Ateş 
Balkanlara 
Saracak mı? 

Mihver dcı.ilefleri Yunanı.
tana kar§ı hiç biı: makul aebep 
göstermeksizin 8&16h kııJlmı.. 
m.aya karar 'Verm,i§°lcrse ancak 
bu 8Uretle bu memleketi i§ga-
1.e gidebilirler; f a'kat bunun i. 
çin Arnavutluktaki ltalyan <11'" 
dU8U kdfi gelmez; Brılgamta. 
nın da kendi taraflarına alt.7"' 
ma.sı, l&ım.gclir. Daha <Wğru. 
3U Bulgar ordusumı.n Alman· 
Y<J ve .ltalya hesabına göniUliı 
olarak harbe gitmesi l<izımge. 
ı· . 

Yaz.ati:·ASIM US 

M llı•c:r devletleri , tarafından 
l'mıaııiataıt. üzerine bazı 

kzl1kler yapılmıy:s. haşlandığı hak. 
kmdıı:d haberler henüz resmi su. 
rette t.eyit edllml' değildir; bunun. 
la beraber R<>m:myuın Alman lş
aall altaa& POllÜlt ve ~ da 
Anıawtlalda1d ukerlflrfal Od ,,_ 
hine c;ıkarm1' olduğu· dü,UntllH1'88, 
bu türlü haberler buı;ün doğru ol. 
nı.au bUe -yıınn lçi:ı bcklen1r &ey. 
lerdlr· . 

TabU olarak ilk talepler daims 
hafiften ba"lar: l'ıfarlı fiyatının 
arltmlmn:<ıı." Alman p:ı.s!lportlanna 
,-ızentn kaldmlm:ı.sı, mihYcr tay. 
y:u-elerlnin Yun::..'1 ar:ı.zlc;l Ustuııden 
geçmesi, Mr frn hcyf'tinln misafir 
olarak ksl:ul edllr.ıc ı. gibi·· Bo 
talepler ili: merhalede :ıeminl rok. 
Jama'k lt>lntlir· Eğ<'r ~-o1ı!ıım:ı ame. 
le<ı\ Umlt nril'sc ~ol• g~mcksl:ılD 
arl;n-ıınıJırn rrııilcrl ~elir· \'c Yu.. 
n:utiı.ta:11n 1;:ı~,fsn:. ~arlst7. mihver 
dc,·ıet!.crine teslim olmnsı tekllflylo 
nctkclcnlr· 

Slya"i lın.,·aUa tecrübesi olan 
1'un:ı.nlı c!~tla.nmız buna blllrler. 
nlt.chtm blldlklrrlr.i fiilen daha 
§imdiden lsbn.t bile ettiler: Atfna 
ajan.ınım resmi bir tebliği ile Ya. 
nanletıuım \uiyetlnt:c l;iç bir de. 
~~lik olmndığnn \'O olmıy:ıcağmı 
llAn etmekle muhtm:ıcl tcerilbelcrl 
önlemi~ oldular· 

1'llh,·cr de' letforl Ynıwıistana 
kar,ı hJç bit' makul sebep göster. 
ml'k!bin silah lmllanm:ıya karar 
nnr.AşJcr5e n.nc:ık bu suretle bu 
memleketi l~g:ıJe gidebilirler; fa
J,l\t bunun lçtn Am:n-atlu".-t;kl ttal. 
:ran ordusu ki.fi gelmez; BoJgııı;is. 
tanın da kendi taraflarma alınnıası. 
<faha doğnuıu Bulgar ordmanun 
Almnnya \'e lt:ı.lya bcssbma göntll. 
ili ol:ırn.k harbe ı;Hmcsl 11zmıgc1Jr. 

1. 

Dün :ı.kşnm bütün dükkanlar 
saat 23 e kauar açık olduğun. 
d:ın hcr?\cs ihtiyaçlarını temin 
etmiş ve rabahleyin saat be§ten 
itibaren sokaklarda. kimseler 
görUnmez olmuştur. 

Ya.!r.ız nöbcPerinde bulunan 
polis memurları ile, alakadar 
memurlar. muh3l'l'irlcr ve ga
zete fofoğrafçılan her tarafta 
dola§II.lakta. idiler. 

tstaiı'bulda. saymıın saat 12 
de bitirilmesi idn' mem:tırıar' 
bütün gayr,etıeri?e ~-alışrn:ık em. 
rint nlnu~larillr. 

Bangl ıelılr birinci? 
Her iki istatistik senesinde 

de hemen hemen sonuncu gelen 
tstanbul vilayetinin, bu serer. 
bir Eaatlik avantajından da. Ut
tifadeyle sayıını ~~e~a bitire.. 
rek "vilayetler bınncısi,, olma.
sı çok muhtemeldir. 

(Devamı 2 inci<!eJ 

lngilizler 
Bulgarlara 

memnuniyet
sizliğini 
bildirmiş 

1111 '""""'"""""""""""'"'""" .. i 1 
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Günlerin peşinden: i Stefani: Diğer Balkan 

d- ?İ memleketlerinde bulu-Kaç yaşın asınız. ı nan İngiliz gazetecileri 

B 
UGON sayım mcmurJ Sofyaya gelmiştir. Bun-
ları girdikleri her ev-1 lar lstanbula gidecek

d~ herkese birçok ~ylcr 80-1 lerdir. Oyle zannedili-
ra.caklar. Bu arada: : yor lci, lngiliz harbiye 

- Ya.sınız kaç?.. i Ed . T k 
Suali de v3.I'. Acaba bu sua.· nazırı enın ür iye 

le verilen C'eva.pla.r yüzde kaç ve Y unanistanda yapa. 
nlı!bctinde doğru olac~k! Doğ. cağı seyahati takip ede .. 
nı.su insanlık psikoloJisı bak,ı· 
mnıdan merak edilecek bır ceklerdir. 
noktadır. . eli.. Romanın veı·diği haber 

Vaktile adamın bin kcn R zq ( A k ., oma, • .-ı.11.) - D.N.B.: 
sine ne vakit "yaşmiz aç.,. Stefani Ajansının Sayfadan <}ğ-
diyc sorulsa cevabında h~p rendiğinc göre lngiliz harbiye na
a.yni rakamı tekrar cdermış. I mı Edenin Mımdan Türkiye ve 
Bu rakam beş, altı senede an· Yunanistana .gideceğine dair ~yi. 
cak bir defa. değişirnıi~. Dost. alar dolaşmaktadır. 

Hrubaki Bnlgarlstan, Ymı.anJs. 
tanın nzly.etl Romau.YAY&. hiç ben. 
zcmcdJğbıl pekili blUyor; ODllD 
için Balgarbtand:ın ordularmm; za:· 
hlrde Decleağaç içln, fa.kat bakL fT 4 ! çilt 
ka.ttc mlb,·er devletleri hesabına J..Bı 
öllime götürülmesinden ne gibi 
mc3ullyctıer geleceğini takdir e- -

-so~: ---
larmdan biri bunun · farkm:ı. Bulgaristana gelince. lngiltere 
varınca· · · · · · - ı hükfuneti, Türkiyedeki büyük elçi 

- Y;ınu dikkat «Iiyorum. ile görü~ek üzere lstanbula giden 
sen beş s~roenbcri hiç yaşı· Sof}\a elçisi nsıtasiyle Bulgar hü
nı deği§tinniyorsun. Hep kırk kfttnetine mihver devletleri lehine 
yaşındayım, diyorsun. Bu na· i ittihaz ettiği hattı hareketten do
sıl şey?,. layı kati memnuniyetsizliğini bil. 

-
denlerln sesleri :r:mış yava.' l§ltı.. ORNEK OLACAK iKt 
Uyor· VATMAN 

Misnl olnıak Uzerc Sofyada çıkan 
(Slovo) gaıet<!$1nln son gtinJenle 
ne§rcttJğl bir ~smakaleyt göstere. 
hlllrlz· Ziro ( Kcndlnıl.zi laıptırmıyL 
lnn) ba!ölı~'l ile ya.zılmı, olan . bu 
mnkale B:ılgaristanın bllyllk dev· 
lctıcr arasmdald rekabetlere karii. 
nıak ~iizünc1cn gcçml~e girdllğil 
xa.ııırları k!lydctttktcn sonra &ayle 
dl~·or: 

"Milll idealimizin tahakkuku yo. 
luı1d:ı llk ndmıı n.ttJk· Bulga.riata., 
nrn be~iği ola!! Dobrucarı ilhak et. 
Uk. Şimdi diğer ideallerimizin ta.. 
hııkkuku uğrunda acımılarmım at. 
mam•z lçiıı de çok tedbirli o~ 
l'l,wndır. Bir<':>k ca:o:ib ,.e kandmCt 
\"ll.":'.yctl er k~msnıda bulunmakta.. 

( nn•amı '2 "1tcidel 

Deıni1'. Be§ seneden beri hep dirıniş ve 1 ngilterenin nihai zafer. 

B ın oınıyucuıuuz anlattı: YecWm· kırk yaşından ileriye gcçmi· den sonra bunun hesabını Bulga. 
le hattmda tıU1flll iki vatıma ye:ı arkada.,c:ıı ~ı ccYabı yer. ristandan soracağı tehdidinde bu. 

kule 11attmc1a lfllyeD Od vatmaa miş: · ~ tunmuştur. 
ftl'DUlo Sabableytn mektebe &idıl!D - Azizim herkes senede ===============~ 
ÇOCQk1ara bir' baba muaznelesl :rapa. bir defa yaş~ı değiştirir. ~ 
yor: on1mra kapıyı eliyle açıyor '" bu tabiatta insan değilim. Bır i cemll Mardam ka~tı 
çantaıanıu -kabil olclD:O cJettee' yere gelip de hoşuma gidecek 1 y 
c1&- kendi yanında muııataza ecıı- olursa orada istediğim kadar 1 Kalıire, 1? ( A.A.) - Al Ah-
~ot'ID1l1o kalırım, rahat ederim. Jqt'k i ram gazetesınc naza~ .Fransız 

Bu eef'kat ve ı.ım:ıye ~ yaşı bana iyi geldi. Beş sene 

1 
makamlarının .... kendı_~ennı tevkif 

brımmcla mtıtebuahı olllumıak el- ~a kalırsam bir k:ı.bahat niyetinde oldUb~nu. o~cncn bazı 
den ıeımez, Dileriz ki botlbl nakD mı ı~enüş olurum!,. Suriyeli ~fier Çöl \olu ıle ~tarak 
ftlltalanDda caJıpnlar, ~ Kırk ya.~mdan ileriye ~ Bağdada muvasalat etmışlerdir. 
1111za ayni muameleyi p.t.enbL mek lstemiyenlere hak vere. İ Bunlar arasında eski başvekil Ce-
Tramvay, otobUa, n.par ...., treD cek g\i7.el bir mantık değil mi? i mil Mardanı Bey ile eski nazır 

Yolcul°''U blltun mAnaafyle bir Zll'Vk. ı Hmran Kumçıayı : LQtfi el Haftar Bey de bulunmak. 
eıanll"'!t Tr. 11ttra11at ID8bltl oblaa. 1ı 11" 111 
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···son ·Hatierıer· 
.. • - . . ~ ~ 1'-

Girid Adasında 
nümayişler 

Atına, 19 (A·A·) - n.N..B· : 
ajanııt bildiriyor: 

Glrid adasmtla muharip bir 
de,•let lehinde alon! tcz:ahilrat 
yM:ığma muhalif harcketJerln.. 
den dolayı sekiz ~l tevkif edil. 
miştlr. Bunlar !nglltere lehlnde 
nUmnyl§ler tertip ctmi~Jcrdtr. 

- Benim otomobilime gelme.= misiniz? 
- Otomobiliniz nerede acalJa ?.-
- Gm-tıJı" krıytu z,:r ~ritıdl: .. ı 
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VAKiT 

1 Hadııetar arasmdı 1 
Bırmanya yolu 

nasll açddı 
lqntere BJ.rmanya yoluna~

Acılaıı yoldu geçirilen ilk u
bamulenla Amerikadan Çan. 

~n=N ordusuna elli tayyare ola. 
Dıtılloı telgraflar haber veriyor· 
IDnftnım UçtlzlU itt1fakm Japonya. 

,etirdJğJ iyiliğe diyecek yok· 
bu harekete Tokyo hllkL 

lilBıM.iıııln ne suretle mukabele ecıe
lr8llllUlll bekliyoru,a. 

Vakıa lngiitere B.lrmaa7a ,.ıa.. 
• b.pamen .laponyaya ...a bu 

irin llç ay lgbl oldutaau da 16y. 
IJmııdfU; bu mOddet b..,._ ecıa.. 

JOlu tekrar açmak llalrkml ma. 
Wua etmiftl- Bununla beraber 

; buradan celeD maJQmat 
q mühletin uatılmall lhtJmaU. 
gletertyordll-

llmdl 10hm açı)D>•u etratlQda 
haberlerden llfrenfyenıs 

lngntere bDk6metJ bu meselede 
D*llMll lrade.tyle karar Yennit de. 

: kaHI lrad.uıdea a,.. 
erOraıua aıusunu yerine getir. 

matadl)'le barlket etmfft!r; 
IBnl lnıtJtereye: 

- Bfnnanya yohımı ~!" 
.DJ.ve teklifte bulwıan ve lll1V 

Amerika olmuotur-
Dlrmaaya yolunun ba ftldld• 

ıkerfyor kt Amerfka ile 
tere anamda NlilD• ittifak 

llat.ılWf!llt obnamalrla beraber blJ"90k 
lelerde llltlftenık bnrlar ile 

.. ırüet edilmektedir- Rattl bL 
aPalde ~ hllk6metl tea. 
teı]ebblatbıtl tnpltereye kabul 

il .,,.. ftdyete gebaJftlr 
o1la .. ftlll lıtJfat tahlri ile 

ohmablUl'o 

-.ıu .. ,eriluJ ile Japonya 
be girecekler mi? 

Blrmanya rotı.nun tekrar acd
...o.ıy1e Amenbma ta.. 
ı. Jarıo1tnam 41maaya w 

tarafmda baıt>e bnfıp ta. 
,..Ulan etlrln mntu11tyedt 

!llUll~.. lllftlll1I olan bir ..... 

Difcr cnıetteıı Japonyamn da 
1937 • 193Ş 11enelerinde m§l'hDa 
ba§lanmıt olan 43 bhı tonluk 80 
büyük aaffdıarp gem.isi \-ardır· Bun. 
larm ne saman ın.,ası tamam ola
cağı belli olmadığı lc,:in Amerikab. 
lamı ihtiyatla hareket etmeleri ta. 
bltdiJ'. Bununla beraber ftçtWG pak. 
tm lnızuI llzerine Amerika ile J~ 
ponya bllkv\'\'e harbe girmJe ııayı. 
labllir· 

l•Ptınyanın yeni 
hariciye naz:D'ı 

t..ı>ıuın Dahilin NUD'I Semme 
&iner bu ft.ıife.sbll enif*I MaN. 
şal Fr:mkonun emri Ue bıraktı; ha. 
r1e:17e nezaretine pçU • 

Hidlse Bay Suner"in Berllnde. 
Romada yaptığı ııeyahatler, mUll
katlar ve tetkDtlerdell awetJ 1lze. 
rine ~ gelen bir deif61kllk ol. 
dufu, bilhu.-u İtalyan MaregaU da 
8ono'nua Madridt ziyareti DJ:ıanı. 
na tesadllf ettJtZi clhetle etrattıı 
dikkat vo ali.ka uyıuıdrrt:ı. 

Bu deifıJlkliğtn mihver devletleri 
Wün• Wr teıahllr oJdufg f0phe. 
...U.. Nlttklln bunu )'ad hariciye 
nasırı bmat teyid etmış: 

- Beııtm harldyeye sellılfm ta. 
pmıya tarntınd!ll Avrupa.da mihver 
devletleri taratmdan brulacak ye.. 
n1 "'"mm kabul edlbnesi demet
tir ... domf~fr. 

Şu kadar var ld fapuyanm u. 
çllzJQ Plllrtıa ifade lttfi9 yenf ıı i. 
~ kabul etmesi bu memleketin 
ıngfltere aleyhine harbe ıtnne,t ı 
telammfhı etmez. E~ b3yle ot 
rnuaydı Berllıı ve Roma mahafill 
llmdiye kadar bwıu davullar. sur. 
:::- bllttlıı dUnyaya Jlb eder. 

.... 

Tas ajansının 
tekzibi 

Moılıno, 19 ( A.A.) - Ta A· 
Jamr blldiriyar: 

Nev KronokL Deyll Herald. 
DeJli M'ey1 ve DeyU Ekspm lnıi· 
Us p:ete!eri, Sovyet lataatmm 
Romanyaya sfrcl"lfne w K.arade.. 
.. ,.. bir Sovyet tGrpidolumm 
lllr ltclllliiiııl vapqrw '**• • 
duluna dair, Röyter Ajansının bir 
baberin1 Defl'«liyorlar. 

kabul pzeteleri de 16 tarihli 
~~annda. Galaç'da Alman w 
-z:.!..se. btalan arasında bir mu.. 
\KlllllJ oklulumı. Londra haberleri. 
.. atim yamıaJrtachr. 

Tas Ajansı )'Ukaıda yndq e> 
lan bOtiln ba haberlerin katiyyen 
asilm oldulmıu beyana mesun
dur. 

taveçte infilik 
8toldıolm, 11 (A·A·) - Stefal 

ajansmclan: 
Malta obmyu bir Mbep ,u.nn. 

de fiOO kllorram lnflllt edJd mad.. 
de, Stokholmlln llmallnde kAln 
Karlakoa fe1ırl yakmmda bir mQ. 
bhmnıt fabrlkumı tahrip etmlfUr. 

l is!anbul birinci 
gelecek mı? 

( Baı tarafı 1 iııdb 
A~ mrntakalan. itin 

erken netleelemnesi için fula 

Ne bir fazla, ne 
bir eksik! 

miktarda sayım memurları kon ( B111 tarata 1 •nadıJ 
mutf'1ll'. Merkez bUrosu aaat miktarım bilerek. taahhütlere P. 
beltm itibaren çalı§J11a.va bq. rioirse, hOkOmetler de, pqram. 

tır , - lanm )'3parken, idare ettiklen 
lamII • mill 

Vali LQtfl Kırdar, Beyojlu · etin &a)'Isma daı'alllrlar. 
ve lstanbuJ tara.fmı, vali mua Türkiyede, on sene evveliJle .. 
mıt Htldd Anadolu Te KadJ. lincıeye kadar umumt bir nWm & 
köy tnraflarnu, Ahır.et Aboy yunı yapıldığım hatJrlamıYonıa. 
merke1.de kalarak merkez faa Eskiden .. nüfus", götüril bir tab 
llyetini teftit etmektedirler. miıı ile bltlrilirdt. ..Muhasul, 
Sayım hakkında malfuna.t aı. larla ''mültaün,, defterlerine daya 

ınak ve muba~re edebilmek i· nan vilAyetler eokt'L. HalbukJ 
çin OD Uç kar.aya telef on kon. "Muhassıl,, larla "mültaim,. ler. 
muttur. Top atılmcaya kadar çok kere ölenlefi de 111 •yarak 
Jdmse dışan çıkmıyaeaktlr. mezarlardan wrgi Çlkarlmla bak. 
Top atıldıVı v·t.•t -·,--'-e he tıklanndan bu defterleri, "hüccet. 

::.• ..ı '"'•..:na aibi kullanmak, d-~l bugün İçin 
nüz sayım memuru gelmlyen. •· ~· 
Jerin Viliyete yanacakları mU dün İçin de bir devlet SUÇU SB}'JlSll 

raca.at dikkate a~ınarak k~. ~ pek meraklı ve uyanık 
leri 1&\.'JUl defterıne kaydedile· bi ... ftı.- vaı:•- bu --ıA.. balı a. 
ceklerdfr. • &.GA.UD UCI" r--

Ankara radyosu halkm iyi ve dmılar atmışlar, bazı yerlenn nü· 
bot vakit ~Unıelerlııi temin fusunu ıerçele yakm denecıek bı 
ı derecedemylnqlaıdı.Fmt~ 
çfn geniş bir program hamJa. lann da "aayun, da tuttuklan yol 
mıştır. Pro4!ramm tatbikine a· · t"mat _ _. .... d·..-ı- ihatalı bakı 
balı aaa.t 7,30 dan itibnreıı bq. •Ç 1 • • VımJ&.. guı ş 
lanmış bulunmak•adll'. t lar ıçın lAzım ~elen bara verecel< 

• · ' halde delildi. Onlar. inanlan dıı 
Cezaya 'arpdmayml tıpla hayvanlar gibi sayıyorlar: 

. - Bet bin hane. elli bin aOful 
llüvezzllere ~ ıcrbeSt dolat· Deyip geçiyorlardL Koyunla in-

mak müsaadcsı verilclittnden san arasında hiç bir fark c6zıetmi. 
balkm, gazete ihUyaa temin yen böyle bir sayımın. maddi nok
olunmU§tur. sanı f5yle bir yana bırakd& mA-

Solrağa çıkanlardan 21 ... nevi ebiklllf bir faciadır. 
Ura para OOZUJ almacakbr. BucQn, •YDD memurlannl dit. 
Doktora, ebeye ihtiyna o11aıa. 
rm bir meıııura haber vermesı 
berşeyi temine ki.fidir. 

Herkesin, kapıya gelen me
mura lstedifi muQmatı oe ka. 
dar c;abuk ve eksiksiz verirar 
saynnm o kadar erken bitece · 
ği memurlar tarafından m.mta. 
kalarmdakl halka tamiın edil 
mJştir. 

Fakat herkesin aaymım ne 
vakit biteceğiııl merak ettiği 
muhakkaktır. Komtutarta balı. 
çeden bahçeye veya pencereden 
pencereye aayrmm kaçta bite
ceği etrafında bahislere glıieiL 
mektedir. 
Sayım ntml bitecek? 
S&ymım bitli@ nvell w.1Jt ..................... ....___ 

de halka, Beyazrtta top abiı ve 
Beykoz ile San)'el'de de vapur 
dildUklerl ile Uln eclllecekttr. 

Adalar, Pendik, Kadıköy, 
Hayd&llJap ve Şirketi Hayriye 
vapurlan, banliyö trenleri sa· 
ymım bitti~ Uln olmıdufu da. 
ldkadan itibaren mutad pazar 
tarifelerine devam edecekler • 
,dir. 

HiNDiSTAN 
Fransız komoloılannı 

tanunıyor 

Yeni Delld, ıt (A-A·) -r Jl'ruı. 
eanm Je.JkUta Ye Dombay toaııo 
loalarmm mfat n ealWyetJert 
81ncnr~ hilkbıet.tace 2 lnıtee. 
rlnden itibuen ~ 

Hamiyetli 
vatandaş ar 
Anbra, 1 ( A.A.) - Türk U. 

va kurumuna yapılan yardanlara 
dair~. bmirde tüccarda11 
Rahmi ve K.lnlellerin kuraml ıou 
lira, Trabzunda Niyazi SahlnbBfın 
250 lira, &lremidcle HOsnO Kula. 
lırun 100 Ura, teben1l etmit ol
duklamu bildirmektedir. 

Samsunda Rüştü Yipnleri 500 
ManifaturaQ Mehmed Latlr 40 
Giresunda memleket bllStahane.~· 
başhekimi AbdOJakadit Ul~ 30 
-..atla: rz't ...... 'I• •A' r 
50 lira vennişleroir. 

Upkta Karahan1s naıu,.i kö)'· 
1eri halla kuruma 588 ~ Miha. 
lıçıkta Beyltkahır nahi)WİDe bal· 
b köyler balkı da 378 liıa ile 142 
davar teberru eylmıipadir. 

Kemllpapda yukarı Kmlca 
köyünde Recep Ayas 200 Ura de
pnndeld bir tarla!mı ft bir le)'. 
t.inliiin.i kuruma ba1n111p. 

Diler taraftan Giresuncla ., 
Yaşar Yıldımn, Zebra Çizmeci Ut
Mecid Yıldmm. Elridirde Ali Ka 
ya ve etf, Konyada Halis UlulUn 
ve lfİ, Rua Saıner we eti. Baran
da Emire Alemdar. Ayvaldctl HL 
lU Utrup, Bayan Ihsan Ilgın. lb. 
rahim Yalçm. Mustafa lril de ev 
ıenme yilzilklerini Kuruma ter. 
keylemlt1erdlr. 

lıblan defterlere lfSı aadfrinb, o
rada iGtimat te§hisler koymak lçm 
llllm aelcn bCtün webJan bala
caksmu., 

Bu tebepte son TQrJdye •J11D. 
lan, hem devlet brarlan. hem 
mi1ll tetkıkleı için pek kuvvotll bir 
ıcarn:ık olmaktadır. 

Sayım, "Ne bir fazla, ne bir ek 
sikt .. düstuna .. yapılcbll fçba hiç 
kimse bunun dalnıluluftdan llı>
he edemez. Zaten sayımlmda fazla 
yazmaJa iıUln yoktur. Hata 
ancak wıutulanlann b)ıdetftl• 
mesinden dolar· 

Geçen ....,. •• da on yedi mil· 
yona yak)apnlfbk. Fakat o vakit
ler memlekete Romanya. Bulga. 
ristan w Yugoslavyadan gelen 
amhadrler honilı l6c tıtmemitler· 
di. "'Dersim,. sayılmamıttL Hatay 
bilden uzak bir vatan parçasıydı. 
80tiln bunlara bir de kendi artqa. 

111111 --- dOrt ,on ..... aft. 111 ..... babtrl.t btJdemekt~ 
haklı oldu&lqnuıu 16yliyebiliriz 
Anantln ISlnde Jfnni milyon 
Türk anavatan ımıırlan dışındaki 
Türklerin de .._ laismet eder 
bir kuvvettir. 

HAKKI SVHA GEZGiN 

T.ırika Namara1 13 

;.{edeni bir ~ lrfaı. l8Un ve d,S Ue yer 
almak latiyen Otllaerea, btumm lçine bakılmadan ka· 
tumm cbpna ıore hDktha Yerilip t&bm1n ve tefal.Were 
~ ufl'f9tl• ~ Ote tarartan beklr 

ildllrb muWl çapkmlddarla clolu .. elltl bir kuıt" ol· 
datu Jrendlmbut manab bir ._••imle babe.r verlldlğl 
amaa dnntıdan ISJeeek ıfbl olmUfta. Demek burada 
Jaer an. beklemecllll bir lll'&da. )'Udwıeelnde, korl-
4'erda, teya mlldlrta odar!lda, it içinde, te ırumds 
Mr tecavllse utrunaa llltlmall ftl'dJ, Demet çahpıa 
emJllYetl yokta " ~Qı ba eınntyeU temin et
IDell nstfestnde olanlarda pUyordu! 

fa1DJt. ciddi bir nrette aWra.b a&'Qnmi13tl; blg 
bir l&UmHHJrte baJunm•dın, • kGçtlk tıU 18n-J* 
pterm~en, CCJlCJ kDID abbaPlJPada sevıt buJdtılmnl 
lllUleıttirecek ıekilde onu konımut. on... ~ 
yeti JıçiD çalıımlltı. hattl- - İlto GQlaereu lmlt H. 

ren de iN-- onwı bi.r dedljtnJ Ud eımem1t, onma &m1r1 
iken onun emrinde lib1 hareket etnlJIU. Bu llN1uda 
Glllseren, A.ııadolu ortumda tllrll ,uçıwm .,.. reu ._,. 
kqlarla Anlı lkeD, telldiadu mukıbUlncle bJc lıb' 197 
ilı.nectea veren bu ada.JmD. bu b!ru 111111. fakat )'a

kıpklı. laflam. arif, tertdyeb Ye olgun wtımm l&h• 
alyeUııde llendlBIDe rcmwıtill bir it* t&bantll eder Ji
bl ofmqta, 

tUnoa ..ıam.um kayba-- 1ılr Mdlle idi bu- bll6 
alDe AIJk •ndJll, lrendllılnln ele anlal'mdald J8I ,... 
kma l'ltmen ıllbm hlmedıtı adam tarafmdaD il" 
llOn bJrlnde ldtıta Nddedlllnlldo AluM& TDrpdma _. 
fabrfkt411J:1 ıeaç ldbllldlllJerdea Crdojaııla f"ltmdb
mefo taımıamm b.pa ...... TU mı fıdl t oaı-
lrlznMlla bir imdi, t.b• ,edDdeld mtWlıl ........ 

lbDd1 bama ............. baUıtutıı9 ........ 
~OD& bn ............... -ı bir ,aft ...... 

matı ba)"&l tıtadltl we 1ııa,.neıtnta aGDdm .... ,. 
Cmtcadllt bir lln4a ....... tarafmdaa 8C2 bir 
pJııPde c!&Mltmnlttl-

GtllaeND o tip ~ 1d 1Ra 11891 s&al1 f• 
llket1ed bıwmada badlllal blllP ••••• ..aaıe. 
~ ~ .._ettea pü ........ : ...,_ mu.eren daha llll ......._ hemen istifa etmek • 

melı ta('m k. gft1"lelr ..-....Uu duym~; fakat 
............. '" Jrlme rfdPcelctl? BiP bre~ mah mecbur 

undmımıe, bir .., •••• IÖfliııııek. 11141MJI 111M1' 
etmek oalarm llUtlbr- OUllreD .. M"9 11Pt1; Aı.. 
met Tarp41m ba lllaaetl bfll81DCla 11• l•nlll cıma ~ 

Polonyada beş 
bin idam 

BirBulprnama 
Romacla 1' bayatma ıfrdlktea 10Dra burada da olaa, 

a JWd• d,. olsa. kafasm• " b1'lne uygun olmı· 
bir tıeYll baftketile karştlaıstr veya bir teearue 
.- eUnden lf!)dl~ Jrndar kanp lronnaktan 1-.tka 

• Bu macera GWaerenln manevi bQatmda 1ı1r _.. 
vettJr. Bu tnanışla ne tatlı lbl• ~ ....ı ku""'8tı
ll b1r emniyet havut ldnde ıevkle GeJ-. kll1I ~ 
f1Y9 otunıp lfle mexul olduldan la&tl8l'ISe Mıtblrlerl
ne aalA aevsSden bahsetmeden ll&sı! ._ iGID. ae g,.. 
veW. ne lezzetU, ne tem.iz ve kibar bir 1untte 1ftfr 
Wer! 

- ııı'••·-·... ..,.,..,,. ....... ..... 
f8ldln4e bJr M'fll beldldlil ......... .,. .. -. .. u.,- ....... 

js-daa: 

~ uall ne vardi? Tallln değil uzak bir tatDtbe.1. uı
btr kac; dak lca IOlli'!ua lcln bile neler bazırladJ!ı ... 
~lllnmtven karanlık Y«>lunda llrpP-rtUerle, halecanJa. 

cıarpıntısı De ytir&mek- OGlaeren de bayle yaptı. 
,.,..,rikanm mftdllrU Ahmet -Turgutla aralarmdaJd 

., nuPbet, haricin talunfnfne -.. cledllrodumına uygun 
o1mıvıuıtlr ,,,. nmttbnH 8"fba1ar ~rert:t devam etmJt 
'"' kAnd 11'-ıtn W1e as'A hattmıA ~hntyen btr ııkllde, Er-
da "'" ev "8f snrP>ttr~ bltinl$tl· 

Ah 1'urgoıt Zhc tart f;Ulaerene kartı titk. ak-
.. lcleta onu rahabns etmefe, baradaa ~ ~ 

Gnlsenın. bu kuvvetli aeamm rardmD le ~ 
bayatını 1ah etmek, klSylDnllD yqaYJI ~ JO· 
leltmek gibi U-..miz menbalı davalar yolunda u sDsel 
muw!fakıyetler ııı.terdl ı.. NDıayat sblD birinde aa
JqddJ ili Ahmet Turgut GW.ereıd eevmlyor; ommJa 
lldeoe, fC'~CJ bir IU!'8tte &JAblanmqtJr ve- BeDd de 
~dül ebemm.lyeW ·yq fartmı, belld de mMB· 
ldb leaplarmı dtllOnerek, belkt ele eeumda terblyeJl 
bfT .aanı oJdufu foln earlmıtsbk etmemJttlr. Toba D

h1den -... sGntın b!rlnde clwııp durarbın ortap JOk 
tan bir m..ı. QtUrıp GWalreal Eıdoaaila .,._.., 
mele btbr a tat 

fanla evleamett 1mltal etti: Dclaiaa .S o IDWla Ollo 
Mrell tç1n J'UllP lutufıl1W0 lllrrEe .. &9rbl,Jldtlt 

ludet litwM.e ............. mi? BiBi .... 
Olllleren 1Drdolu tantmdlD llc1detle eevllna*te 

oJ4ujuna aGre kadla de ooa b1'tl Mtll De 4ell1M bil• 
bJf olmaaa doltp buüet etttll takdirde ment Gir 
caklanm lllllll._, 

Ahmet Tuquttw ,..... daMaJa lkldMJ .ıtmda 
esik. .amru. mtn 1ılr ....... ~ J'llll""lle 
ta otan cı-... nt-81lltlda •-- • ıeoellllde 
kedtıdııden QllJ -s• maddi ~ wı.,a ft .. , ...., 

..................... 
rlaacıt, lf..,........,. ...... 



'~,Şehir ·Hiıberleri ' 
- . . . 
Meseleler: • Ramazan yazıları: Politika: 

Cumhutiyet bayramı haznllk- ı 
Yeni bir anşlus' a 

doğru mu? 
Kötü bir 

an'ane 
Bir "öhü·,, ye 

kurtuldu B erllD'lıı yan resmi bir mem. 
bal. lfO haberi bildiriyor: 

··!~ kambiyo n:lZil'l RJccer. 
di ile Alman iktısat ·n:ızm FUlılt 
araamda birkaç gUndui- Be:rlinde 
cereyan eden müzakcrcle:r, Avru. 
pa.da hıı.zxrlanma.kta olan yeni ni. 
zamd:ı. rol oynıyacak birçok mese
lelere ta.all\lk etmektedir· Bu mU. 
zakerelerdo esas tutul~ prensip, 
bka.ndina.V1a memleketlerinden 1. 
taı~·amn Ccı.ıubuna. ve Vistül neh. 
r..n.in Garbına kadn.r A v:rup::ı. l:rtn.. 
s:ndn. iktlsadJ saha.da !iiddctli tir 
rekabet olmernasmı tc:nine ma
tuftur .. " 

l>ıı haberin ldrinci Jasmı hiç ile 
yeni değildir· \t<t mih,·cr clcv!ctL 
nln bir truam meseleleri hal f~ln 
toplantılar yapt\ ·alan mut-ad hidl. 
scler ara111n:ı. gl~nılştir· Fnlro.t ha. 
berin ikinci kısm.r llzcrlııdo durul. 
maya IAyık yımI .bir nılycti f!';:ı,. 
ret ctmelctcdiJ'-

r\lalüm olanı lık far:ı.fa. bmtlm. 
lan· l'ıllh\'cr 11.-f;rs:ı.t n:ı:zı.rl:umm ko. 
nnsmal:ırmd:ın ~tl"'\cUt ."1lrusndi 
rcknbcf.l imlın'' h:ıll"Clıctlcri ile 
tcressilm oo"ccl' ufklr ~irmeye ça. 
Jıplmı. Çl\ıMl mUıvt \1' d~' letlerL 
nla Jh-rupa nlZ2.IlD <lnlilClerl l)Cyl 

bu nokt:ı, biraz dalıa ;n1.ııhlaft1r
rnakta.dır· A\-rupıı Ji~r i!:ln. 
do bugün tstilıiYB n~.,ı:ınu' olan 

lan devam ediyor 
Mekteplerde yapılacak tören 

programı tesbit edildi 
29 Teşrinlov\'el Cumhuriyet bay

ram.mm yaklaşması milnasebctlyle 
llrlaarif Vekilllğl blltUn okullara 
bir taminı göndermiştir· Bu tami· 
me göre pazartesi ı;Unilnden itibn· 
ren dcrsicr cumhuriyet ve inkllap 
mevzuu ctrafmdn vcrilm('vC ba.slıı· 
nacaktır. Öğretmenler haftal,ık ç.ı· 
lIIJlla plihılannr bu mevzun inhf.s:ır 
ettlrcccklcrdir· 

Okulhrdıı. nyrıc:ı .ders z.ı.manl:ı· 
rmdan başka öğlcdrn sonra cum· 
hurl~·ct vo inkılfıV' mc,'%1111 etrafın· 
da konför:ı.n.slnr lt>rLlp o<li' ~cl;lir. 
Bu konfeıımslan öğretmenler ve· 
rcbilcccği gibi istiklal savaşma iır 
tirak c~mi~ subaylar da verecek· 
terdir. 

Cumhurirct bayramında btltün 
okul biıı"lnn ,.e .. ~ _ _....,,,. ı;fisleno· 

cektir· nu hususta okul taleberi 
öğrotmenlC'rfyle müşterek bir <'~ı: 
lışm;ı proarnmt h:ı::rrlryara:ı: tatbik 
ed!'C~klerdir· 

Dlifor ·~r:ırtnrı Jıcr r-1
•••1 r, . ...,htr 

rlyct bwr-·-·- r" 1
"' ~ • .,~ Teş· 

rinlevv('l 1\.VJpd('n r.tınra. VC',·ahut 
bnyram günU okul~fa bir kutlama 
tö,.cnl tı-rtip cdC'cC'kJE>rdlr. 

Prcı;-rnm muribincc töreni okul 
dlrcktöril n""cak bir ö~re~"'lcn bu" 
r.~~ün ('hr.mmivl'lini nnlatacak, · 
~ılah:ı;c ıalchc ~ÖT. ve ı;lirlcr söy
IıycccitlcrdJr. Aynen :ınils..ımC'rc· 
lcr de tertip edilecektir. 

O:cuJlnr 28 Tcşrlnlewcl gtinU ö~ 
lcdC'n sonra ba§lrunn.k Uzerc so u;. 
cu gUnll nk!'lanunn l:nclar t:ıtil ''nnn· 
cal:brdır. · · ' 

01\IJl.LACIX J\ll;ıusılm 
1$TJI:.\l\t 

lJsc ve ortn ~:a::;n,. 2a Te~rini· 
evvel sair günil yapılncak törene 
bllfıistisnn i!!tirak edeceklerdir. Bu· 
nun !<-in okullarda h.n::1rlıklar bıı.ş· 
l:unrştrr- P """t<'si ı;UnU heden Qir 
retmt>nlcri Ktz List'ci sa.ıonunda 
bir toplantı ynparelt merasime iş· 
tirak şekillerinJ tesl)it edec,..Jtlcrdir-

Bizim lokantalarda. ga. 
rip bir an'ane var. Bunu 
ne bir kolaylık, ınc de Alınıct I'..asim merlıımnm bı • 
hir reklam için yapıyor. ral:tı{jı güzel fıkralaı·dan: 
Jar. Sadece alışılmış ol· Buyurun dı!... Tiryakiler de 
duğu iı;:in yııpıyorlar. auıldr. Hatta hemen yok gibi. 
Mesele şu: Müşterinin Ya, harbi umumi, beş senedir 
ısmarla.dığı yemek, lo. kahve mi içirdi, afyon mu yut. 
l:antanın ortasında du· turdu, esrar mı çektirdi? .. Hal-
ran garson tarafından buki bu .sınıfı mümtnz efrafu, 
aşçıra doğru haykmhr, on bir ayın bir tanesinin n~TI 
ı>ilav fn.s.ulyeli... falan. ayn birer taneleridir. 

Hiç şüph('Siz bu bağı. Maahaz..ı. tütün ' tiryakiliği 
nş, bütün müşterileri nıevcut (Ji) nin şu memlekete 
rahatsız etmektedir. :F'n - bir lütiu varsa o da nncak bını. 
kat kimse bunu nıcnede. dan ibaret! 
mcz. Lüks loknntaıarda TütUn tiryakiliği peclim de 
bu nisbetcn yoktur. De- eski bir vak'a hatırırlı. geldi. 
mek büylc yapmamak lftara yakın Direkler arasından 
olabil!yo~m~~· Sanıyo. geçiyordum. Önümde bir snl· 
ruz kı, hıçbır lokanta .:sa· lnnguç peyda oldu. Dikkat et. 
hibi de bunun kat'i lii. tim: Yarml saat evvelinden 
zumunda ısrar etsin. başlamış olacak ki yaptığı siga· 
Çünkü ba_ğmp haykrr- lan sıra ile destarmın arasına 
mamak nihaye.t medeni dizmiş, iki tanesini kulaklarına 
bir adam halidir. Knhvc. !>iıldirmiş, en son yaptıt;rını da 
haneler için de a:yni me- ınce, ufak çubuğuna takıp en 
sele mevırnubahistir. U. sesine geçimli~. tin tin gidiyor. 
7..erinde dıınılur ve dil!:;ü- Arayıp da bulnmadığun bir 
nUltirse. her iki.sinin de ~kil! Arkasmn dü.,5tilm. Tam. 
ne kadar ehemmiyetli (Saraçhane) başına geldik, top 
olduğu derhal anlaşıla • da atıldr. O da bir anda durdu. 
caktır. Etrafa bn.kındıktnn sonrn sebi· 

memleketlerin nasıl ltlr CJkonomlk Dahiliye Vekili Salı günü vilayette 
nlın.m~ tiibl tutulac:ıklıı.mn,ı t:ıJımin h • • d 
kolaysa da Alman ~·e ııaı;amı mIIU §C rımız e yapılacak toplantı 

Pi ~ CISilll .-. ılllı-.-. .- _ • le _?oğru teveccilh ederek çu 
ı •..ıL>JL.A.ı.n.ı ... ,.-A.,LL.J bugu usulca enseden aldı, kib. 

, 1 riti Çaktı, yaktı, çekti. İkinci 
n."tısat bUnycJerlnln ne ~eiı ll ala. Dnh~}iye vekili B. F~ik Öz· ı Vali ve belediye reisi l..utfi 
c:ığım t:ı.~in gUçtü· lfaber ,bu nolc. trak dun sabah saat sekıze. çey. Kırdar, muhtelif kazalnrda ya -
tap tcn,iro hizmet ediyor· rck Jmln Ankar.adan şehnmize pılan yollar hakkında. kayma.. 
~mıül 3uılnr: ...... 1mı'cıtir. 

b... ~ kamlıklnrdan izahat istemiştir. 
"l "----1'· d ttal....,'*" ce.. 1 Vekil, Haydarp~ada vali na· ÖnUmUıdeki ~ı günU kay. 

s.'\119ıu.uaa,-yn an J __... mma Kadıköy kaymakamı B a.kaml 
nubuna' ,.0 ıristUI nclıri:ıin Aarhma j Cenap Akyliz ,.c emniyet .: m · ar valinin başkanlığı 
kadar .~vrupa ıntasmda U:tlsadi .. .. mu. altında toplanarak yapılan yol. 
Mhada. 'ddctll hlr .rc.krıbct olma-1 duru B. Muzaffer Akalın tara· lar ,.c bugUnkü kıııalann yol 
rnumı t~\llD etmelidir·" fmd~. ka~ılanmr~r. Vekil, vaziyeti etrafında maHimat ve-

,...4:-• şehrimizde bırkaç gün kalacak_ rcceklcrdir. 
IJu ne dl \lDC~uı • tır v·1. 
ılu gaJJCt N;ık blr JQkilclc Aim.an • 1 a;y~t bütçesine Y<'nidcn yol 

"re ltalJ'BD mılli lktısat bUnye1crüıln in.sası ıçın mun7..am lahsişat ko. 
uzlaşm:uıımr t.~ dcmt'ktir~ 1 TeYkifhanede nacaktır. 

ner milli Url \,Sfl.t kendl lfünyesl 1 propaganda suçundan 55 kuru_s;._Ju-k-ö-p-a_t_iska 100 
tçlnde rekabeti pıcpcdebllir· Fakat 1 beraet • ~ 
JıencU bünyesi hcırJcindo reknbeti lcuruşa satılır mı? 
no suretle orta ilııın ~ıı.hlırııbillr~ Yabancı bir devlet lıcsabına 
Tu...cıarnk,~ diğ~ ~~ısruli Jıünycyi Türk rejimi aleyhinde .J)ropa .. 

~.........,.. -----~---·d· ..... IP.r eldo CdÔblllr- 11 .mpeeyallat or. ~ wçundaıı N'hat Sala 
dolann istllô.cı fua1 lyetı~o benz;~ toroğlu aduıda bir 

1 
çocuk : 

3en blr cJwnomik •ıarckct nnca3ı ı kalanmış .ikinci ağu: cem ~ 
mlfJ<btr ekonomiyi bir lı~kasmm '.kemesi ~rafından hnpse malı· 
emrine ,-erir· Ye re}\abct sahasın.. kU 1 ,,.....,. • 

. t 1 Jruınnndı. ~Ui.- m o m"tl""· 
~ tek \."Vn·et, c t ' • 1 Niha.t Salatoroğlu tcvkifha. 
~ olur~ b .. t<>tiliıyll u~'l'a.. ı nede bulllllduğu müddet 7.arfm· 

•\TOP ugun · ~- omik bün da xr.ahk\imlar ara.smda da. b~ 
yan memleketlerin C.'iC41ll 1 bil • zı propagandalar vapnıa.k 
yfllllıalıı bir rekabet nıL"itllll 0 ıı. o. ..:ı-- 1 • • • su· 

tahm1 tn ek ınüş'.1.illclilr· ÇUDu.uı .te.mır 1kinci ağır ceza.. 
:'ğl.ııl pad 

0 a':ıe 1 
rcknl,ot unsuru ya verilmiş, diln pitirilen mu· 

ı~-:;. u: I:!an Ynt.tsııdi bUnyclc.. hakem.esi sonunda. bcreet ka.. 
ridlr- z:ınmıştır. 

Alman \"O lt.a.lyutı milli iktısıı.t ~~~!!!!~~~!!!!!~!!!!!!!! 
hüuyelcrlnin rcliabeti ortaihn Jml- Um etmeye lcba'l' .edecektir. 
dırmalan ya Alma.nyıınm ttalyn.n Bu hrı1 ~talfall An~lus'uyon bat 
rkoaomlk nüfazuııa, yahut ltn.lya.. laııgıcı gibi görüniiyor. • 
nm Alman ckonomfü nüfuzuna gir. Harbin ga'l ~lh·elcri Yar. Dil,_ 
metdylo mUrnkUn olabilir· m&na ya~dllgl Kli closta a.,. 

Kun-etll ,.0 organize olan milli 'ırı. kolay trıtblk fmkanr Jıasıl oJa. 
tıkDDQml diğer ınJlli elıoııomJyl felc4: j J"Qt'• 

ufrabbillr· 
Df:'ııyı ATI'tlpa hıırit"36ı üıertae • 

nakledecek olursak, ttaıyanm ~-
kerl ,.0 sıyast uluı.da olduğu glbı, 
4"kouoml aahnamda da YlJ.~ ytn'8\,o 
teaUm olmak nzifetlne girme~ 
old.pu f:ıı'.ıctıuemcye l.mkin 
kalmaz. • 
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- Dalın dört dak~ var ?-.·ıa. 
ı':lam .. Dört su~Iime cevap veMnek 
ltltfunda bulunur musunuz? 

- Ga}Tet ederim .. 

Knpahça.rşıda. Yağlıkçılnrda 
P•"iM~ ~teı.a.n Oflu :so; 
fos 55 kunışa satması h:a.p e. 
den bir nevi patiskayi 100 ku • 
l'U§a .şatarak ihtikılr yapmak 
suçundan yakalanmış, adliyeye 
v~il~!"~k dör~üncU. sorgu hA • 
kimlıgıne teslım edilrni~Ur. 

Dünya ntifmıu ne lwı.br ': - Diln>·ıı 

nntımı 1937 de :? milyar 150 n•llyon 
olarak tahmin olunmu;ılur. 
TUrldye.nln nUJuıı ko~ulılrı kJırılcr

dlr :" - ~935 snyımınıı g!Src TUrklyc. 
n1n nU!usı;:ı. l<ornııulnrı §UD!ıırdır: 

Romanyn: 10,G.JO,O!IO 

~ı.ır: • ] '·Ole!'"° 
1."ugot1lın·yn: 

ba.rı: 

:ı~,409,000 

ı :;,ooe,ooe 

Ç 
. nefeste tıkandı. 

ıft tedrısat yapan ~fasıı. tıkanmaz yaı.. Bunıiı 
delıklermdcn çıkan dumanı göl"4 mektepler mcliydini~ :samanlık tutU8IllU.-' 
zannederdmız ! 

Onümüzdeki hafta 
içinde kaldırılacak 
llk okullarda birkr.ç yıldanbcri 

bir.a müsaadcsb:liği yUzllndcn tat· 
blk edilmekte olan çift tedrisat u· 
sulünUn silr'atle kaldırılması i~ln 
İstanbul vilayeti tetkiklere bn~la· 
mıştrr. 

Şi:ndİ\·(' k:- ·,,,. vanılan tı>+ ·ileler 
neticesinde İstnnbuldn Bcyo;ıu 
F t

. t> • 
a th ve tminönli hrıy:ı 1isinc1e çift 

tcdrişat yapan yirmi bcı:je •akm 
ilk okul vardalı. oln&U.r t..m ,,..
nl bfrl1l\ar 1tfj'.lllanaımk ve talet»GJer 
blnalan mUsıılt olnn okullara 
dağıtıla<':ıktır· 

Çocuğu dütüttürdürdu 
Tarlabaşında oturan Bo~os 

kızı .Aderpina düu ~ı;meden 
d~ld~rduğu fki teneke suyu e. 
vın iıst katına c:ıknrırkcm dört 
n~lı-~ h~m!~e olduğu çocuğunu 
duşurmuştur. J{adm hastaneye 
kaldın im ıştır. 

Kadıköyünde yangın 
Kadıköyünde, 17 numarada 

oturnn Şazimcnt, dün evinin 
üst katında mangal yakarken 
sıçrayan bir kıvılcım dQ§emel~ 
ri tutıışturmµ.ş ve çıkan yan.. 
gm, bütün ev yandıktan sonra 
itfaiye tarafından söndUrUımn ... 
tür. ""] 

O anda keskin bir: 
-Hii! ... 
lşitildi. Fakat ardı gelmedi. 

Boğazında kaldı. Bu tazyik ile 
gözleri, akJanm döker gibi ÇU

kurlru-mdan fırladı. Şah damar
ları her iki taraftan oklava ok .. 
lav:ı şişti. Vaziyet kesbi ~a
met etmiş, bUtUn be.ş, böyle bir 
tesir ile bükillmU§ olan kame
tini takiben yer>} do_ğru öne 
kaçarak iki eli süra.Uc iki yana. 
sallanan dizleri üzerinde oldu. 
ju halde air.il tiril .atıw .,._ 
bu adameden tesfryab olan 
bütün nevahii .zahrfyede ayni 
harekatı raksiye ile sallanmak· 
ta, burun delikleri haddinden 
~~·ade açılmt§, ağız tamamen 
küşade, morarmış, mUhtez ve 
müşevveş dudakları a.rasmdan 
lilab a1mın'kta idi. 

Ah!.. bir kere: 
- Öhü! ... 
Dese!.. Eyvah !... Diyemiyor .. 

du. Koştuın. 
Sebilin nasılsa doldurulup bı· 

rnkılmış olan zinciribend tasla. 
rmdan birini ~.ekerek elimle 
burnuna serptim. Bana. mı bile 
demedi. Kim kime, herkes iftar 
-?frasında. Bir tas daha serp
tim. Bir: 

-Hii! 
,_p~_ha kopardıktan sonra bek.. 
~gım koca öksürük aökUn 
etti. Öksürdükçe önüne, ardına 

lecek 2iyafet de bir zafer teşkil 
edecek. 

Fransa t.op~ia aY4ct. cllye blr 
prensip tutturdu· no teslim olmn~ 
bir CCUliyetln gn.lip önUnde aldığı 
tavmhr. 

- Tercih ettiğiniı erkek tipi 
;ıangisidi r? 

ASK ve mac~ra. romanı 

Gazeteler Do!orcs'in r~rnini 
a:mak için belki on kere otele gel
dıler. Meş'um taşm muhtelif poz
larda resimleri ~ildi.. Sihirbazlık 
mütelıassıslan meseleyi münakasa 

ÇUnkU Alnwıya unaylleşmeyi 
sadece kcndlslne llaa bir mcılyeı 
fol!Wd ederek J\\'rupanm ,.e ltaL 
yanm diğer semtlerinde sn.na;ile,_ 
me hıu-ekctlerlni d:ırdurnıak ~c. 
llntledir· Avrur-a içinde rckş.betl 
men' ı~ rı.Im:ı.n tedbirlerde de 
r;Upbeelz Alman sanayiine, ticareti. 
neı, hlllisa Alman milli ekonombl.. 
ne zararlı olabllcce~ her hucketi 
ttaıya ı,ıen"•lrt~n kl\nı!I :snuslylo 
lıırapt edeceldir· 

Ba suretle tta.ı~ mtui l'ko•o. 
misine değil, Alman miJii ekono
mlsl besabrıaa calqacakbr· 

"Bel'AMU lmlıa" lolıı )-.Wılac=Mı 
lıueketlerl Ud IDUttefildn A\TUJt3,. 
11 Wrllm idil .,,,...... fCldhıde 
ulPlt,)"a lrnkln ~oldur. Q U@aD 

p.rtlar ~ka tUrlU olurdu· Te;ı, re. 
bbetto imJıao• deiiJ, lJd QlUli 
ekonomtnln lnldşafr 1çln llzun olan 
ltbfrUğlnJ tetnln ctlnek olwrdn. 

Halbuki ''BPkahetl imha• eödy. 
le bir anda Atnuuı ckon01Ulk Jaa.. 
~ AvraP!f>)'J olduiu kaclu 
ltaly&J'I da tabliyctl altma aın.ar,. 
tedır· 

Mih\"er politikası lt:;Jy:ıp, M. 
kerllk \'O diploın:W Jı:Janundan 
telıllkfoD bir sahaya. s9ktu· \lmall 
.uı..._ tiW Wr aale ko.)dU· 

§lmc11 de lkhııadl lrnn etini tes. 

· .,.... .t\.z konuşan. Cok jş ~'apan ve 
daha çok d.üşjinen. . 

- Amerika hakkmd:ı hır kana
awtlz var mı? 

..-. E~cr olşarrlr, şimdi ben bu. 
IW}a oUimzdım .. 

_ Bosanm!l hakkında ne düşü. 
" nfiyorsunuz? 

- Bu tahtadan bir kalb üıen. 
ne ~tentDhumu Japası vurm;ığa 
be~r. 

_ Memnuiyctler hakkında fik. 
riniz? .. 

_ Burada sadece buzlu şu hak-
kmda tatbik olunur bir usuldür. 

MülAkat nihayete ermişti. Mis.
ter Vilbum sigarasını yaktı ve ~
viı1' İ!;inde çıktı gitti. Dolores g~
lerek bana bakıyordu: 

- Dgstum Alelr9 siz bi~ sihir
bazsmıı .. lplcr;mi si:ıt çUıyorsu. 
mu:. Ben itaat eden bir z~\:ı1lı 
kukladan başka bir Df.W de~~Jı~ .. 
N~ cıllın hir düşünu, bµ sızınl<.1.? 

- Çılgın mı? Y eş:I taşınızla bu
t\ln Ne\ı·orkta 31fıka uyandıracak· 
sınız.. Ambasy'de verilecek olan 
ziyafeti ben hanrlaron.. Herkes 
~in cla,·etliniz olmak için çupma • 
cak. Ynrm sabahtan itibarm NC'v-

\'azan: 

Moria dö Kobra 
york Amerikan ga~tesi~ ye~il 
zümrüdlQ kadın lıakkındakı malrn
lesi bil}'ilk bir heyecan <Uy;ındıra. 
aık. üç gün ~nra çok eski dost
lanmdan Matfam Jeraldin Sandcr
son 71 numaralı caddedeki muh. 
teşem evinde sizin şerefinize mu
aıam bir kokteyl p..ırti verecek .. 

Orada bulunacak olan elli kadnr 
birinci sınıf d;n·etlirc· yani. p;ır:ı, 
harasızhk, sarhoşluk \C h:ıfıtme~ 
replik bakımındaa iistlerint oln~: 
Yan elli zengin ve sefih in~na .su:ı 
tanıtmak vazifesini ben lııcnme 
alıyorum .. 

- Fakat en esaşlı şey nok~n!. 
- Zümrüd mü? Simdi gidip ıs. 

marhyacatrım.. Onu me,'um kıl. 
mak d.ı sizin vaıi reniz. 

:-- Oh, Aleks, peri rüyası devam 
edıyor demek .. 

- Hayır. şimdi ba§lıyor .. 
Do
1 

lores sustu, ~nra sesini al. 
ç:ı tarak: 

- Siıe demin en esa5>1ı şeyin 
noksan oldulunu &öyl,mlS"tim ... 
Fa!t:ıt bu zümrOd değildir .. 

Çfviren: 

Muzaffer Acar 
- Ya nedir? 

. - S:ınşez ... Oyle zannediyorum 
kı, buralarda bir yerde ikaI™?t eL 
rnektedir. l· :Wat Madam Ligera 
ismi altında kimin saklandığından 
nsli1 ~üpphe etmiyeceği için bulus.. 
mamıza imkan olmıyacak.. :se;, 
fiizin ufak bir tahkiknt yapmanızı 
istiyorum .. 

- Bu tahkikat ni~in y:ıpıla. 
cak? .. 

- Onu bulmak için ... 

xıı 

s Kanrılful!rıvtl 
Gazeteciye gcli~i güıel uydur! 

muoı oldııitım m~•um ıilmrüd hi
ki):esi bütün ümitlerin fevkinde 
muvaffak oluyordu. Az zaman zar. 
fında "Meş'um zümrüd!ü kadın,. 
hikAyeleri bütün Ame~ıkan mnL 
buatmı sarmıştı. Jeraldın Sander. 
sonlard:ı vermiş olduğu.'n Ko!<tcyı 
Parti bütün bir muvafafkirttle ne. 
ticelendi. Bu gece Amb:ısi<Jc veri. 

h
cttiler. Bazı meraklılar Tutank

amon devirlerine kadar dönerek 
tarihte bir ipucu aradılar. Fakat 
buJ.ıtı. sün günlerde beni en ziyade a. 
.u\adar «len bu blöfünmün mu-
\·aff ak olup olnuyacağmdan ziya
ck-, Mösyö San~z'i bulmak için 
aVUkatım tarafından açılmıs o1an 
antekin müsbet bir neticeye '\-anp 
\<lnnadıi:rıdır. 

Dolores'in bu mUşkilfnnil hallet. 

)~ek için elimizde kati deli1Jer yok. 
JVlores son olarak Haziran 1930 

tarihinde bir mektup almı,Ş. O ta-
rihte Pepe Sanşez, Holivutta bulu
n! uronnus. Biraz güzelliğinden isti. 
ade ederek sinema hayatında mu

\•aff ak olmak yollarını aramı~ Fa-
kat Ho!ivutun bütün istihbarat o. 
fislerindcn malfunat istendi ise de 

k
hep menfi cevap \'erdiler. Yalnızca 

üçük bir ajans Pepenin Temmuz 
ayında bürolarında ç,a!ışnuş oldu-

ğunu bildirdi. Mevzuu .ı\rfantinde 
geçen bir senaryoda küçük bir 
rol almı~ Fakat ronrn işine niha
yet verilmi~ti .. Acab::ı bundan son. 
ra ne olmuştu? 

(Detıam• var) 

pıtrak gibi sigara. dü.şUyord~ 
Öyle ya! Göğüs, hava. alan ko
riik misali fosluyor. bütün be. 
den cebri :tak:ışştiat He zıp ııp 
zrplryordu. Böyle müthiş sa.r
smtılara ucu zaten çözülmüş 
börekçi sanğmm ttıhammillil 
mii olur! ... 

Ccüncü tas, bu dulıanperesti 
bimecali biraz daha açtı, g~ 
ler, hanelerine avdet eder gibi 
oldu. Teneffü..~ta sUr'at geldi. 
Bel ne baı-, Eyüp vapurlan ba· 
cası gibi ağır ağır doğruluyor. 
du. Zavallı geçidi atlatmrştı. 

Eller, dizlerden infikak edin· 
ce tersine döndüğii için avu • 
cundaki sigarası dUf;-'1IlÜŞ, sağ 
nvucu içinde snnsıkt kalmr~ o. 
lan ince çubuk da bernber kalk· 
tı. 

- Geçmi~ olsun, efendim! 
Henüz kendisine geliyordu, 

duyamadt. 
- Binı..z su vereyi~ de ytlzll. 

nüzil yıkayınız. AçrlırsmıE! 
Bu defa ellylc: 
-1stemem! 
Dedikten sonra . çubuğunu 

göstererek ~ir sigara takmak· 
lığımı işaret etti. Eyvah! .• E 
ğild im. Yerdekilerden bir ıs.. 
lnnmanuşını bularak tabnak 
istedim, kabil değil, o ağı~ hu • 
dolma. sigarayi alamazdı . .Benim 
sigaralara davrandım. Tütünü 
değiştiği için olamaMr! .. 1'te 
ibu esnada. idi ki hatefi bira· 
da aksetti: 

- Sen n:ısıl insansın he! ... 
Bir sigarayi çubuğa talanasmı 
beceremiyorsun! 

Der? .. Haklı da!.. :işte kabilL 
yet&zlik bazan c:§YaD.ID bl~bn -
sizliğinden. baznn vaktin •darlı. 
ğmdan, hazan da. muhatabın 
takdiri atisinden nlimayan olur! 

Ahmet Rali• 

--
Bakırköy 

halk evinde 
Parasız muayene 've 
tedavi kliniği açıJd, 

!Bakırköy civarındaki halkı 
'1Dll3.yene Ye tedavi maksadile 
Bakrrköy halkevinin açml§ ol. 
dqğu poliklinfk 1~·10.1940 tari 
hinden ltıöa:ren faaliyete bq'la .. 
mLstrr. 

Fakir hastaların reç.ctelel'l 
de bedava -o1a.rak yaptmlacak • 
trr. Hasta. muayene gtmlcrl a. 
pğrdn. yazı1ıdir. Muayene ve 
tedavi herkes için parasmlD'. 

Harici: P~ 15 den iti· 
baren Univeralte ikinci cerralıf 

seririyatr ba.srnuavini Opr. Dr . 
Adnan Uras. Bevliye: Cuma 
5 - 6 dan fü1nren Gülhane 
hastanesinde asistan yüzbqı 

Dr. Fadıl Oran, Dahilt: Cumar. 
tesi 14 - 15 den :itibaren Üni· 
versito tedavi kliniği asistanı 
Dr. Orhan Berman, Asabi: Cu. 
martcsi 15 - 16 ya kadar Uni 
vcrsite sinir kliniği asistanı Dr. 
Vefik Kırça.k, DalıUi: Pazar 
9 - 10,30 a kadar D. Manopu· 
los, Diş: Çarpmba 2 - 4:,30 a 
kad:ır diş tabibi Mehmet Rım 
Kara.osman. 

Vakıt neşriyatmdan : 

Seçme 
Hikayeler 

0..lrdüncü Kitab 

Hallra defterı 
adiyle nesredildi 

Bu Kitabda: 
Kenan Hulu.i 
Hikmet Münir 
YektaR-.ıb 
Osman Cetnal ... ' Muazzez JCaptanog u • 

m ,..,...,. Wlldır. 
l28 sa .. faJık bu kitabm kJy. 

! ~-·· meti 10 -~ • 



SAVIM G .. 
için : 

• 1 LMECE 

...,...m bartln 111ze. evcle kolayca )'&pır.bit llnlz blr bilmece 

... ......,. .... : sörclllllbıb a1şa1a ~ bir ara)"' Cf'Urdlflnlz vaklı de 
8"dlt1Dlz 8CVlmll blr hayvanm seyahate sftmek DZP.re b:ızırlanmq ol
S~ Sla lıa bayvanı tamnauz; ama lml:ıkb, Cok rabak ko

BıııldMnm· delll mi f 
JWmlm kim yapülleclııkP!.. 

'ALLAR: . 
HoljjOZla tilki 

Beraber katılalım. 
Vakit, namaz kılalım. 

••• 
Horoz: Köpeği kaldır, 
Meşhur imamlardandır; 
Deyince kurnaz tilki, 
Sayamadan bir iki, 
Oralardan kaçarken, 
Dört nal ayak açarken, 
Nereye böyle ayol'? 
Tuttun sen bir uzun yol 
Biz de katılacaktık. 
Haniya kılacaktık. 
Cemaatle bir namaz. 
Doğrusu b5yle olmaz.. 

• • • 
Dönerek kurnaz tilki, 
Ur.aldaıdan dedi Jd, 
Bozulmıca abdestim, 
Ben bu !§8 pes ettim. 

• • • 
Boros Malt b ku ~ 
Kalkın~ alaydan korku. 

Z. V. A. 

Kiralık depolar 

Bir mm delllı paıtak bk llUlll aıet ~ olan ve 
IMJ9lmT TIJNO • A.NN llOTBl:BN 

........... lladlmllde lılr bnda ıaratllaa 

ÇA_l\!_!}_A_K,.!Z 1 
ARA Y Sinemasında 

aldDk şa. .m, llanıkeUI ve 8"bllD lılr mm. 
la"'- ,_ı FOK& mD'AL 8011 dlnya ye harp llaberlerl 

B 

•PEK 
Sınemasında 

2 Türkçe Sözlü Film 
birden gösteriliyor 

t - ZORLA TA YYARECi 803:"om!:1"° 
2 - LEKELı KADIN Tllrkçe 96&11 .... 

Arapga pıtalı dram 
Bean11Jar: 2 d ZORLA TA~. " d r.wa:r.t KADIN, 6 da: 

ZORL\ TAYYABICCl, t &e: uı:ıa:ı.t KADIN, t.U te: 
ZOBL& '.ı TYAJDDCI 

l._B ........ ilm __ ec_ele_r .1 
ı 

şu kartıda ışıldak 
Altında var kUJıldak 
Som'& bir kıl torbası 

2 

Değneğin ucunda bir yemi' 
Onu yiyen ölmemiş 
Ramazanda yemiş 
Orucu bozulmamış. 

3 

, Karada bir gemi 
Ba$mdadır yelkeni ile dilmeni 
Nedir dilmeni? 
Bil bunlan göreyim Hml •. 

4 

Bir acayip nesne gördUm 
Dört direk Ustündedir. 
Gözler bakar, eller tutar, 
Kol yilrek Ustündedir. 

5 

Lodos poyraz kanşır, 
Tophane ile KızkuJHi dövUsUr. 
Sepetçilerde kavga olur, 
lpçilerde barı,ırlar. 

6 

Gider Leyli, gelir Leyll, 
Bir ayak üstünde durur Leyli.. 

7 
Dam UatQnde kadı aı'bf, 
Gözleri cadı gibi. 

8 

Heyt dedim, Meyt dedim, 
Kapı ardm~a yat dedim. ' 

9 

Bir acayip nesne g6rdtlın, 
Dört ayaklı canı yok. 
Nice binbir hançer saplar' 
Hançere figanı yok. 
Açılmış Jile, aflnbWler, 
BWbWlerin r.a.ri yok.• 

10 

lki dilber Jfol kola 
Reva mıdır biribirinden fark ola 
Kınlmca aine besine görür. 
Pir .ıa.aU' ~ lwtıJııhll • 
K"mtta. onun ·1Ccımıii, 
Görünmez çefnifne cihan! 

11 

Ol nedir ki cismi var parmak 
gibi 

Giydiği ak gonca mnbak gibi, 
Giyince batma altm ):Wihı 
Durmaz akar gözyqı ırmak 

12 
Akça ağacı yararlar, 
Üstüne kandil kurarlar, 
Oyna billblllUm oyna. 
Kulağını burarlar • 

13 

glbL 

Tez elden kurulmuştur bu bina, 
Bu binayi ı.apteyliyen bir yılan 
Bu yılan 11eVk eyledikge, 
Eyler denizler cereyan. 

14 
Zari zari ar ptfr, 
Vermezlene 1atfar _.._ 
El değmemif ~"""• 
Tue bitndt nar ..ıır. 

115 

Altı tahta, tısttı tahta 
İçinde bir kuılr 80fta. 

(Bu bilmecelerin cevatir a • 
hifemizin bitka bir yerinde· 
dir.) 

VAKITa 
abone 
o lu nuz 

Onümüuleki Çarşamba ak,amı: lstanbulun en büyük 2 ainemaaı olan 

SARA y ve iPEK de birden 
J t :ım ı:omeo ve 1 J"et ı Şark Flllmcllljinba ,,alaeserL 

LEYLA ile MECNUN 
T llte 11111 Yeni 'lllter: VICDI •I &iL 

OSTAD SADEDDiN KAYNAK 
MO ~ir ureddin 

I MflZEYYEN i"ı•A• 

_ Vimnizde gizli nlıfua oor mı' 
_ Zo milôt, burasını ne sandınıdırt .• 

- Bayma etıH miaittb, bekflr mı? •• 
- Aman YG""'"" Aayırk bir NtMt "'' 

çıktı yoksa! .• 

Şaka: 

Evde yokmuş 1 
_ Çocuğum baban evde mi? 
- Evde ama! 
- Aması ne? 
- Bana siz, geldiğiniz vakit 

de, evde yok de, dedi de. 

Ellinde yok ki 
- Elinde 20 kuruşun olsa on 

kuruşunu sarf etsen kaç kuru. 
şun kalU'? 

- Hiç. 
- Neden, ylrmielen on ~ar-

1& geriye blrteY )çalmaz mı? 
- Elimde bireey yok kil 

Berber mi? 
- Amca, siz berber misiniz? 
- N~en sordun yavnım? 
- Babam sizi görilnce, yine 

trqçı geliyor dedi de. 

Ay batı geliyor? 
- Anne galiba yine ay bqı 

(Katıikattırd ) 

- Ya~u ne yapıyorsun? 
- Görmüyor musun bmi ,.,,,.a.soıı ölrıtiyonmı! 

(Şaka Mecmu~ ındanl 

Salon eğlencelerinden 
geliyor • 

- Nereden anladm? da buluşurlarsa dil birbırl rıne 
- Babam her kapı çalmdığı bir arar veremetler. 

vakit yerinden sıçrıyor da!.. TABAKT AK! 8U 
o Bir tabağa su koyunuz. Son • 

O bir teY vemıez kil ""~-iitiiiAlim••••--1~raıltlilb•ir...._k~t-1Wiıianı•t•utut.;;;ı1_..ı._u • 
~ <!~ t1 <:6 • cak derecede küçüktür. Bu hal. ağzı aşağı olcluğu halde taha 

cuğa sordu: de kurdun keçiye ve keçinin li· im içine koyunuz. O ıaın n ta.: 
- Baban ay bqmda bakka. hanaya hiçbir zarar vetmeden baktakl auyu kimilen bar 

la 25. kasaba. 30, aütçilye 20, karşı tarafa geçirilmesi mtım. doğru havaya kalktığmı awrür 
ekmekçiye 40 kuruş verse, kaç ldln olur. athıUz. 
kuruş vermiş olur? 

Kimüran biraz düşündil: Keselenin hal auretl: Ka· YUMUB'l'AYI CAM 08'l'01;DB 
- Hiçbir şey .. O beş para yıkçı evvela keçiyi alıp karlı DURDURMAK 

bile vermez. yakaya geçirir, IODI'& cl&ıer, 
kurdu alıp geçirir, ama keçiyi 
tekrar beriki tarafa getirip br. 

Dllmdtl& bir masa lbıeriae bir 
cam veya bir ayna koymn111. Bı. 
ns evvel tmıe bir yumurtayı be
yaz ile sarraı tamamen k~ 
mak Uze.re güzelce allayıp (al 
kaladıkt:an eonra mezkftr camm 
Uzerme tepe •fı koymıuz. 
Yumurta duracaktır. 

Neden iki kulağı olmuı 
Annesi kızmış bağırıyordu: 
- Sen hiç lif dinlemiyol'IWl. 

rakır. 

Yalnız llhanayı alıp geçirir. 
Nihayet dönerek k~iyl dahi a· 
hp kartı yakaya ıefirir. Bv. eu. 

neden iki retle kurt keçi ile ve keçi Wta· 

Bir ~ulağından giriyor ötekin • 
den çıkıyor. 

- Tabit .• İnsanın 
kulağı olmuş! na fle pcak kayıkçmm J8DID • 

"' . 11 Hesap eğlencesi: 
TAK Si M Sineması Bir adam köyden tehire dö. rlncl parti b,_... • Ha; 
aug1a ........... .__ nllfUDclm tue yumurta getirir. lkhıcide 21 lira, tı~ellcle 12 U· 

(S&JllllÜB Hma) Basta olan iç ~·tmı ziya.· ra vardı. 

;A AKKALE 
• 
GEÇiLMEZ 

Türkün Ebedi 
Kahramanlık 

Destanı 
TllrkOe 8ldD - ŞUlab ·===· 

MiDi ft .A.mt .... 
IJarkı1an 1&PaD ft ~ 

, Sadettin KaJDak 
Er.eldenberl ~ cıDlaDı 

ll&r&ll Ye TDrk ordunDUD ~ 
kuwet ft )mdretbıl, Tllrk ubrL 
nfD hiç bir ımnet ft llDila lrarp-1 
mıd& efllmedfltnl bu fDmde rG 
nceblnlx. 

1 •••• =ı-. 

'J'Drlt ...................... 
b,.a K&JmÜMl lltJftAl'A 
KBMAJ/111 .. ftlımde ~ 
lallmla ....ı PGll-. ...... 
tama l9llat etUllnJ lae,recmda 
_,reaecensaı.., 

Ba flJmdıl lfl4ecelldl fllderbı 
cDfte!erlnl: 'VECDl B!KOOL, 
BADETT!N ICA.YNA.X w AŞIK 
V.AM.l EMRULLAH tanfmdall 
llulrladıfı gibl yine bu tlbDde 
NAlllK KEKAl.'bı "EY OAZt· 
LER , f&l'laalte VJCRME'1' AK!r1D 
"EY BU TOPRAKLAR !ÇIN 
TOPRA.OA D0'1f'OŞ ASJCICR., 
Şllrlerbıt de dlntlyec kain!& 

rete gider. Birinci arfraclqma .....;~----------
mevcut yumurtamn ya.rmlJe yL 
ne bir yQIDlJltanm yarmmı ve 
tıçUJıcil arkadalm& ·~ Jrala
nm ~ bir~JL 
nsmı verir. Kendilıfm Jdg "'1-
mmta kalmaz. Acab& klyden 
bç ~mta ptirJnld? 

Cevabı: 
- Yedi yumurta otlrfp dar 

dllnl1 birinci m.,..r..,-- 4ldatnt 
fldnciye ve birini ele tlÇlbıclt)'8 
vermiştir. 

ncoYUNCU 
'Oç oywıea putlJI ~b->1Jeden""' ... 

diler flrfıdnfn m.nut ı-a-.ı 
iki mia1l yapnak IU'llle OJDıl& 
gir!flrler 

Uç ~ ııer lıhi Ilı'& De 
birer parti~~ 
bellerinde H Un: :""-~ .. 
halde oyuııdla VJkular. ~ 
bqlanuJ• 99'91 -her blrlncll 

BU mecal erimizin 
oevapl ı 

kaçar lira nrdı? 
O!ftbr: - Birltıelte '!f: ltf., ,:.._ _____ _.. ........ 

.......,.. ............................ ;'5 
- ,... Wiilllııld)ZllJ' • ... p Xıll 5 1111 ln ° & ........ .............................. .. _.. .... 

EM 1 L 
Buglln AL 

• 

. .......................................... 
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) BEYl{OZ KÖYLERiNDE BiR t 

Koca Yusuf Çorluda Asker1 mektepler atletizm ·şam,i yo
nasına dün de devam edıldi 

GEZU~ Tl[i ~ HiKAYESI 
Ahmed Midhat efendi, Serdaroğlu çifti ğ nde 

-38- .................. , ç~dır l<uruyor ...... , 30 
- Biliyorsun ya, sen de Ya. 

kacıkta yer sahibini gücendir
memek için, kc.ndl ayarında ol. 
mayan pehlivancıklarla gösteriş 
gil.reşleri y:ıpmıştml işte. diln -
ya böyledir, kuzum. Heır işin 
ha.ldlcatini görmek mümkün de. 
ğildir. insan, bir hfı.diseyi a.n· 
cak d:emdan gördUğU gibi teL 
kik ve muhakeme eder. Şimdi, 
gelelim senin Avrupa seyahati· 
ne. 

Tatlı faslı bitmişti. 
İçi ağzına kadar dolu erzak 

anhan gibi, yerlerinden kımıl. 
daynmıyorlardı. 

Ka.lıvelcr r;clmiştl. 
Servet Bey: 
- Evet, dedi, bu Ukbaharda 

seni herhalde Parise gönderme
ğe çahş:ıcağım. Fakat. bu lşi 
her yerde ~ma ! Mal Om ya, 
ortalık nazlktir.. Hafiyelerden 
birinin kulağına giderse, r.atı 
fl.lıaneye kadar aksettirirler. 
lyi olmaz. 

- Merak etmeyin, beyim! 
Benim ağzım sıkıdır. Kimeeye 
biı-~y açmam. 

Yusuf memnundu. ll'altat. dl. 
linin altmda bfrşeyler saklı 
g~biydl. Belliydi ki. Servet Beye 
söylemekten çekindiği bir nokta 
Vardı. 

Servet Bey: 
- Başka bir dileğin VB.1'88., 

açıkça söyle! dedi. Paraya !&· 
lan ih ·yacm var mı? 
Ywnıt mahcup oldu: 
- Yok beyim! tnsantyetfnl. 

ae teşekkilr ederim. Ha.mdol· 
aun, namerde muhtaç olmadan 
gec:inlp gidiyoruz. 

ÖDUne bakarak, di1ş11noelerl • 
n1 anlatmağa b:ışla.dı: 

- A vrupadakl klfircfkln in· 
sanın yiyip içmesine. hattA gi. 
yinmeslne bile karşıyorlannış. 
Ben boğaaıma hiç kimsenin el 
uzatmasına tahamrnill edemem 
de. Giyinmeme de kanşmalarmı 
liıltemıem. Matftm ya tz anadan 
babadan nasıl gördllkae, öyle gi· 
deriz, beyim r 

Servet Bey kahkahayla gQ1 • 
dil: 

- Yok canım. Senin hiçbir 
§eyine kanşmazlıır. Bunlar de · 
dikodudan ibarettir. Böyle GeY· 
leri dü9Urune hiç! "' 

Yusuf daha fnzla kalma"'· 
- Sizi rahatsız ctmeğe gel • 

mez. Işiniz gilcünUz vardır. Ba-
na müsaade edin, beyim! 

Servet Bey aya~a knlktı: 
- Hııydi, uğurlar olsun, Yu. 

!Uf pehlivan! Aia sıra Çamlı· 
caya ayağın dilşerse bize de, 
.u~a. Hele buraya her zaman 
gelebilirsin! 

Yusuf saraydan çıktı. 
Yıldız yoku§undan inerken 

Çok neşeliydi. Kendi kendine 
aöylcniyordu: 

- t\"'b temiz yilreklf. iyiliği 
sev~ blr r.atmış. lnsanlar hiç 
de göründilklerl gı:bi değil. Ben 
Servet Beyi sert bir ndam sa • 
nl)•o, dum. Halbuki ne kadar 
Yllmuş:ık, nazik ve kiib::ı rm13-

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • . . . . . . . . . 

Koca Yusuf Çorluda .. 
Arad n b:r& ... ç ny gL-çmi§ti. 
B:r ır~n Yu ... ufun akrıı.basm • 

dnn Halil (Küçük Halil) 1. min.. 
do bir genç g" di. I üçük Halil 
Çorlul:ı oturul·ordu. O :: ..ma.n 
yırıni iki yatla rndn ku 'vetli, 
ya.krşıklı bir g~. çtJ. Yusuf :ı am· 
ca diye hitab ederdi. 

Ji" 1il, Yu:;uf:.ı İstaılıbulda 
buldu. ı:onuşı=ağa başh:!dı"ar: 

- lst:-.u'buln niçin gcldim, 
bi!iyor musun amca? 

- H yır .. 
- Seni Çorluya götUrmcğe 

geldim. 
- Çorludn ne il'im vn.r be-

nim? 
- G 'ireş c-e·.'l'f.d<.'Cel:aln ! 
- K'min g:ircşini .. ? 
KU.,'it H:ılil gUldü: 
- D"n brr.ıkt:ğın kUı:üi.:ler. 

bu'?'iln bUyild"lcr. Bizfm ~tr~ .. 
ler'rni::i görm"ı. istemez. mısın? 

- Ne o? Sen de pehlıvıuılığn 
mı heves ettin yoks~.? 

- Ne diyorsun, a.mcn T H9-
,.cs ccmek de llf mı'! Çorludn 
bt niın Eırtımı hiç ki.n'ıse ye~ 
~.m,... 

Yı.:mıt hayrette Hnll'Jn yüzJ. 
ne bcı.ktı: 

- Beıılmle ala.y mı odiyor
Mm, ulan? Kfl9Wdcen boyuna 

kom.şu çocuklarından dayak 
yer dururdun! Ne çabuk palar.. 
lr..nıp adam oldun? 

- Eh... insan kırk yıl çocuk 
kalmaz ya. Sen de biı- gUn ço
cuktun !.. B,ugUn bUyUdUn.. Meş. 
hur bir pchlh•an oldun! Ya.rm 
b:zim ne olaca!;"Jmm biliyor 
musun? 

Küçük Halilin ~~rlnden 
hoşlanan Yusuf, fa.zla. ıtıraz et-
medi: 

- Pek414. Fena bir eeye he. 
v~ etmemişsin! Allah kuvveti
ni, gayretini arttırsm. 

Biraz dU§ilndükten SOJU"ay Ha 
ıue sordu: 

- Ne zaman dönecenin Çor. 
tuya? 

- Bir iki gün, fsta.nbula gel
mişken gc~yim diyorum. tkl 
gün sonra gideriz. olm:ıs mı? 

- Hay ha.y. Benim bugünler 
de hiçbir işim yok. Zat.eD çok -
tanberi haz:rr yiyoruz. 
· - O halde cuma gtınü yola 
çıkarız. amca! 

Kiltiik Halil çok neoeti, §8.krı· 
cı bir ı?ençtf : 

- Beni aldatmtyorBUn ya. 
Cuma saba.hı gelince seni bu 
kahvede hazır bulacağım, defjl 
mi? 

- Benim yaJanmu tuthm 
mu hiç. a külhani? Mademki 
söz veriyorum, cuma sabahı se. 
nl burada beklerim. 

Küçük Ham, cuma g(lnU Yu· 
suna buluşmak üzere Cfçekpa • 
zarındaki kahveden ayrıldı. 

• • • 
Ertesi g0n perşembe idi Yu 

suf, eski kn.fndan Bandırmalı 
Hüseyin! buldu: 

- Yarın yola çık~nım, de. 
dl, istersen sen de gel. Gezmiş 
olursun! 

- Nereye gidiyorsun! 
- Çorluya .• 
- Tuhaf şey! Avnıpava ha· 

zrrlanan bir ada.mm Corl~ 'ne 
fgJ "91'! 

( Dr.oam ı """) 

A!kert liseler ntleUzm ııamnlyo· 
nasmo. dün sa.balı Knd.ıköydc Fener
bahçc stadmd::ı devam edllmiştJr. 
Alman ncticcler ~wılnrdır: 
400 p,J. 

ı - Osman (ML) M R<>kor; 
2 - Hıılit (DL) 55 S/10; .3 _ 
Mehmet (DL) 55.5/10; 4 - Şe· 
rlf (DL)· 
sooo 1'1· 

l - Cnvit (DL) 10.20.1 flO re
kor; 2 - Zarif (DL) 10-28: 3 _ 
~,ahri (KI) 10.33.1110: -4 - Ce· 
vat (KL) 10.33·1/10. 

İkinci gelen Zarlf de eski 3000 

Türkiye Grokerornen 
güreş birincili~leri 

lstanbul Gilrc§ Ajanlığınddn: 
1 - Türkiye grekoı'Omen 

~ürcş birincilikleri 30 · 31 bi. 
rin"itt>şrin 1940 gilrılm inde te. 
tanbulda yapılacnktır. 

2 - Gilreş mllsabakalan fle 
birlikte halter kaldırma müsa
bakalan da yapılacağından bu 
milsabaknlarn girmek isteyen 

. klUp ve sporcuların 24 • 2!> bl· 
rincitesrin gUnlcrlnde eaat 
18 - 19 arasında Beden Ter· 
biyesi İstanbul bölgesi merke. 
zinde gilreş ajnnhğma mtire.
caat etmeleri tebliğ olunur. 

Sjnama ve tıyatro•ar 
Şehir Tiyatrosu ii 

Bu akşam 20,30 da 
Tepebnşı Dram kıısn: ... da 

Otello 
'~omedl kısmında elış:ım 20,30 da 

Yalı otı!l~ 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bugün 3 Cllm biraen: 1 - Taruuuo 

UıUkamı: Türkçe, 2 ._ GangBterler 

kar;ı ka.ruıya, a - Kahraman suva· 
rilcr. 

- 0-'---

Beyo "lu !lalh . 
rneması 

-Yatnkll V~lar Kontrolöra.. 
Vo<tvtl Hll Perde 

metre rcl•orunu krrm:ıştir· 
orntT: 

1 - Hayri {KL) 47,14 m; 2 -
NeemJ (DJ,) 46,56 m; 3 - Al! 
(KL) 44,:?1 m: 4 - Nadi {KL) 
43,40 m· 
smrr<LA l:'t'KSEK ATLA~IA: 

ı - :Uilnlr (DL) 3.10 m; 2 -
Şerif (DL) i.e Fikret {KL) 3 m; 
3 - tzzct (DL): 4 - Hayri (J{L). 

.Askeri lfst'ler ntletlzrn ıı:unplvo· 
nnm, gelecek hnfta CU'!'ll:ırt"'~ gU· 
nU 800 m, 4 X 100. 3 ndmı ve 
boreba ntmıı müsnbak::ılıırtyle sona 
erecektir-

l~I·) 
20.10.940 Pazar 

Genel nlllQ.s ıı.nymıı gllnllne atı husuat 
prob=: 

S. program, vo memleket Kat a· 
yan, 8,3: konuşma (St.aUsUk umum 
mUdUrü Ba.y Cclfil Aybar taratıııdan 

aaymım ba§Iadığuıı blldlren tut.abe), 
8,16 ajana haberleri, 8,80 ıaUzl.k: R1· 

)'Qaetlcumbur band::ısu ta.r&rmıta.n, 

9,U> Ev .kad:nı aaat1, yemeli Jialt:41, 

t,26 mllzlk hatlt vo ne§eli parı;u.ıaı 

(Pl.), 10 Çocuklara karagöa, 10,40 
llUzik, Mtınlr Nurettin kona11rt, ll.40 
1.'cms11: GUIUnç klbarlıır U.toıyerı. 

Devlet konservatu\'&n Uyatro oıekte 
b1. talebeleri tara!mdan, ReJlllOr Karı 
Ebert, 12.30 Memleket saat ayan, ve 
ajana haberleri, 12.46 mUzik, radyo 
salon orkestnw, (viyo}ontaı N.cıp Af 
km tdareıntde), 18.15 mUzık, Halk 
t11rltUler1 ve oyun ha.vatan, ıa.ao ruu 
ztk, büyUk twııl beyctı. 14 t.ıaıııt, ı.ı: 

d1\'8Ç, H,45 mOztk Yakm ta.rUıı.ea eet 

il hatıralar, Orta oyunu, dD.gtl.n ve 
pehlivan havıılarmdıuı Omekler, tZur 
nacı Emin ve arkad:ı.şlarmm tştırakı 

ıeı 15.0:'l n1Uzlk, radyo ca& orkesl.r&81. 

ıa.3o mUzlk, Geı;ll konseri 16,15 mu 

zik, düğün tllrktltert. Radyo ltadm o· 
kuyucu an yeU ta.rafmdıı.Q, 16 30 
JÇJde edilen a11yma aeUceJertıım ll&ıu 
16.43 mllr:lk, marotar. (Pi.), 17: Saar 

SU HE:-,'Ar.J ... o\RL°"DA 
D:.ı ormr.n at~lcrlnden en aşağı 

llç, d5rt t..-ıncsl blrden yan:ır· Hn.. 
maın kUlhnn!nrmda ancak cınsnll 
g~rlllebl!en bu nt~ierL'l, oradnkl 
serinliği tahammül • gUdaz b!r 
hnrnretc tebeddül efmeJcrJ ihti
malinden korka· Ak§:l?Xlın ve bü. 
husu~ gecenin scrhıliği bu nteşe 
gnlibdir. 
Ate~ iki mııksad llıerlne yakı. 

hr. Birisi etrafr tenvir ve diğeri 
rutub. U iz~lc mak!alllarıdır. 

Yanarken o ntc;ılerin çıkaı-dı~ 
ısed:ıhr az !iayen.1 istimi~ mtı!ırlnr? 

Otarule.11 me\·ld mut!nka tiU ko. 
nnrrnda o!ncrı.ktır: hııtW. yalnız de. 
renin kendi mecrası dalıHlnde nklp 
glt:mesiylc lktl!a knbil midir? MuL 
laka me::rasınm iki } ıuılan milm
kUn olabildiği kadar ltnzılarak ve 
çıkan toprak bir sed tcşkll edecek 
surette mecın içine yı~larak bUyU. 
cek b!.r de göl vilcuda getir~. 
Ur. İ§te bir şııyan.ı temr.şıı olan 
!lCJi dahi çadırlarm ve yıınan nte~. 
terin ve bunlar arnsmdo. gezen in· 
sanların bu göl snthrna infkA.sıdır· 

GÖLDE 1N1KAS 

Şu inlMsta en bUyUk 1eWet her 
şeyin ba§a~ağı görllnmef!Jdfr. Çn.. 

drrlarm beşik örtU~ sırtlan alt 
tarafa dönerek birer tekne eckli 
almalanna mukabil atc3lor dahi 
harlı ve ho:h alevle~le giiya zem!. 
n1 delip yerin dibine geçmeye ça. 
lışıyorlarmış gibi görlinUrler. Hela 
insanlar tavanda yilr!ldllğilnU gör .. 
dUğUmUz sinekler gibi ayaklan yu. 
kan, başlan aşalı geziniyorlar· 

20. de tekrar ne,riyata ba§lamak c.ze. 
re kapanış. 
20.10.1940 tarihl.J Genel ntltu.t aayımı 
güııUne ait huaust pro~m devamı: 
20.00: Program, memleket aaat aya· 
n, ajana lıaberlcrl, 20.115: Mllzlk: BD· 
yük faBıl lıeyeU, 21.00: Elde ec11len 
ııayım neUcclerinl.ıı Utını. 21.10: MU· 
tik: Türk 111>.zik birliği korosu, (Ah. 

met Adnan ldareslnde ı, 2UO: Tem. 
all. 22.SO: Uemlekdt saat ayan ve 
Ajana haberleri. 22.50: Yarmlrl pro
cram ve k&p&nı,. 

1
_K .... üç_u_· k_H_i k_am'lllllly .... e -·· 1 Bir aşk hikayesi 

(Dtl.DJ.ii uyıdan de\·am) 

§imdJ ne dcı ~buk geçiyorlardı. Blltlln tarlalar yeni başlrya.n 
gtlnUn ilk ı;;xklnn nltındn deb'innendcn nrıklarn gelecek ilk tıu· 

yu belill;ordu· Tqıkt, Ged.izlerden Dt'll Ayşenin dudaklsrr gibi·- · 

Dursunlartn Omerl dilndenbcri sörmlycU yarım gllnU h~ 
nü:: geçt;ğl h:ıldo ne kadar kupkuru hls:ıcdlyordu onları: 

- Röy Ömer! Bent ne-reyi' götllrilyo.~ 
Omcr okllannı on mlo bir çember g!bi A~enln heline ıı:ı~ 

mı1tı. Onun sesinden baıska birl:si kendiaino seslenecek otcıaydı 
bclkJ de Omcr hiç bir eey d:.ıyı:nyaca.ktı· Hatt.tı kulaklar.um yn· 
nmdan bir kurijUD vwlt.Jııı b!le gc~ işitmfyccek; rnlnrn. Gediz· 
lerden Ayee lçtn ha::.ırlndığı odasına varır varmaz, belki yol 
ilnllln:!e .. -urulrını~ bile oll!a, onu ancak b!.ssodcbilecek~· Fnkat 

bir l:öğüt d:ılmda esen bir rllz~r gibi 6Cclnl duydu 
"- B::.r.a götUrUyo Ayı;e; dedi, bıınn götUrUyo~ .. " 
Godlz'crdcn AU ağannı k:ızı Ayşe ile Dursaı.la..un Omcr 

erte:!! c:ıbnh uyandıkları znınıın ~ün ilerlemişti'" 
Ömer: 
- .ASŞ(.", dedi, varayım ç:ılı çırpı bulnynn dn nana ııllt tst· 

Kenan Hulusi 

Gedlzlerden Ayşe ne Dursunlann Ömer kalakaldılar .. 

Ömer eesinl çıkarmadı; kapmtn uçurulmuş bJr tarafına kinle 
bakryordu. Bir clııkfüa koca tahtr. kUtUffijnU yerinden aôker~ yere 
vurmak, yahut kaldırıp, t.lı. Gedlzlcrde, Ali n&anm knpıısma doğru 
birdenbire rrr!atmak ister gibi oldu. Fakgt Du- ı ;.,,_ 

• bunu yapmadr; lruıık bir ıcsle : .. 
... un arm vmcr 

''-Ağalıi.nn bnno varmana razı değiller ıuı..M" dedi. Ged.iz' 
terden Ay5e bıuimı eğdi; ağnlnn rnzı değlllcrdl. BUilu bUJyordu
Fnka.t Dursunlnrın Ömerlc knçn.r kaçm.az kcndislnl artık bıraka· 
caklarmı Umlt etm~. 

Bilfıkh.M Ağnlan gözcülerle Ayşe;i koval , 
Ö 

amt;ı.ar, ve gece, 
Ayşe ile mer koyunkoyuna yatarlarken kapıl b _,_ • _ . arma rç~ aun~ 

laraı· Bu ilk l§nrettf. Eğ:r Gcdı::lerlıı Ayşe geri dönıniyccek olUl'-
sa, Dursunların Ömerl oldUrmeği bile göze nl 1 mı~ tı.r demekti.- · 
Şu halde Ömer için ya AY§eyi gl'ri vermek ah t 1r,.al 

1 ~ ,_ kal rd • Y u a 6 arly e 
vuruşnı...,. ıyo U· 

tayım ktz!·· 
Ay~o, her nedenae, Dut11•mlann öxııc>rin hiç do yanınd:ın Ged.izler köyUnc ~öyle bir yolu dllştıp te 1 Dt unla ,... . geçen er, ını • 

a\'rılınıı~mı lstemlyorclu- Odamn büfün bnsmo. perdeleri 1rıJktl·- r.n vmerlo Ayşcnlıı hik5.yesıni ber adnn b,... , din1 1 1 rdir • • '""'ınon em e c • 
Altr~ın cz:ı.nmdıı kc!ldi Pller!yl.ı :ıımcııkı harndrğt gibi iJli.Jt ... Fa· Gcdi:ı:o bir öğle en:ağmdn sizi getiren nrabacı, bUtlln ~l boyun· 
lmt y,Uniln flN:P.ruta olmnıımıı. mbmen Ayııeye öy!c geliyordu ca onu an.lıı.up söyler; vnklt vakit çit kenarla d d ) rak ka· 
ki, perd.:lcn:ı ktndi Görenıcd!~: bl!' ar.ıltğındnn fçı>rl)'C tir b:ı· Tat:ıy üzerinde Gcdizlerden knçnn çiftlerin l!U r;ntikla riura ' i 

. tl G""':-ı ...... 'il.. d ç e çcşmey lmn vardı· ına:-e er; ... ~ere b._..ce e Ayşcnın kirli .. 1 . 
_,_, .ı- b "ak ı-ı 111,, "'ğ' . ,..;;, t yun en suya Yer-

Ya~ut knı;>:dıuw ..,... UQ b."'tl:ı:ı birine, blrlsi gt:zleruu UoJ
0 

oı ı yen r;vS C'tıneden edemez; nonra içini çeker: 
tlrr.tl!i:tl .. Yıün:z Dursunlnnn Ômcre bnnu sö:,·lcıneğc cesaret "- Birleşemcdller, efendi, der· A,_..,_1_ .,.ı;..., 

" b k ~ • ~ ll"'"'llil <>t:ıa.Jan ilst\ln 
edcrnlyor, onu dr~arı mı tıgı tnkdlrde dahcı knpt)'l e~a.r nçnuı?: çıJ.-tı. Sarı0 Muratlnnn altını glSzlertnı bir bllrilmUştll ki- Dur-
blrdcnb!rc bir boğuşma. işlte.cc~1nl tahmin ediyordu: tunlarm. mcr .Afıeyl geri vermeseydi k- . 

_ örııor, ~edi. Orııor! ccktt ... Y!ğ.ltti dof;'nlmı Ömer! Derdini ba~·de kruı akıp gide-
J • .tl..ndü onua bast1; kum ağa· 

Ç'rp'n~ ryrJ:lıı.r' • .y e ,, ...... 04 • Köy dclilmnlılo.rmm hasat aııı· hrlyle gene do dövUsmcdl et'end.L. A;1'e;i &rı M • 
b:ısır.dcı bir r:crcbilmck için ya..-ııp yakıl:irHın, S:ırı MuraUıı· Dursunlunun Ömer de bir evtatlıltla baş göz oldu~dmld ııldı, 
rm oğlunun uğruna eltın ctl5ktUğU k=ır bacn':lnrı diz loıı.pnklarmn Bununla beraber Gedizler köyünden A Ö 
kndnr r.rıktJ ... Ay;;e, bu beynz hacaklnrm üstünde bir gül lıeynz kfı,ye.si burada bitmemişti. Godlzlero 80n i~o ile mcrin ~ 
blı. ..ful • .... ,,i nr.tlmJştı· Yanaltla:rr h<'"'Üz o,·:ı.lan:ırıık ''lkanIDI3 )-nıılnr m:ıceranm. b:ı.5ka bir dilğ'llnı yıl içinde uğra 

1;· ., " ~ noktruı:nı da işltec~lercllr: 
keder p:ır:l po.r.ıl p:ırlıyor, .. n~l:ı.n o:nuzlar:na d61tlll!lrordu· 

Ömer s~lnl çıknrınadı· Dursun1aı'1n Ömer ui:'Mllla yilnlerfn· v 

~. of"'\':ı ı11·sı de beraber çıktt!IU': beri Ayşcyc Y.aten ''Deli Ayşe'' denir g:dsuya ,.~ği gllnden· 
... .. . · erdi. San lluratlarm· 

_ Örn r! r~apı;ı sc.n mi r.çtın k! ~ celc··fa?.. ki He t>vlenır cvlt'nmez Ayşe gene dt> 0 dl , 
~ c zıerde durmadr· Ye-

Dı:.r5un :ınn ö:ner birdenbire ; crind.., mıhlnndr.. "Bn§1tll nik!Syd::, :ı~alıırın:..'l dış kapısını brç:ı.kla Uc;urdultlnrı tn.rla 'için· 

kl!U nıı:ır ki!" diyecekti; fa.lrot öi ·cm"'di, lki'l d" <Xla kapuı.nda.n deki kullibeyl nldı; bumda Ya.ıadı. 
d• a:-r c;·lttılıı:ın gibi yanyr.ıı::ı., S"' iccc nJun O.dlln, dr~ kanıya do~- Yıllıır rıh, hiç, kimse deli Ayşen1ıı nnsıl ynşndrğmı b!1me-
ru l!CTiodlLr· G \.z"erlnin 6nfu'd1' kapı arka)n l adar C::ıya!ı olduğu m!~Ur .. Zaten ortnhıttn ı;3rllndUğü de yo!rtu. ArM;rn dn.ha ~ 
b:ıl~;ı h,,,r ncd ".,t' ona. incn..-n3k !.1U'mlyor:eı dı. B llrl dclçlerinden luk ..,·n.kti bile s5'rnıedcn. bir at Slrbndn Gcdizlerc s~Icrek çee-
b!.r'~l ,.eco t:irdcnblrc, 11C3.k bıı.3tı;;1 z::r.ııı.n na kurd, ne çakal mcde sstıklarmı ~rrptığmı el>ylcrier; fakn.t hlc: bir detlluuılr bu· 
dlnl~}e•Ck açmıatı, yaln:ız fk!S\ d b.•nu s5ylcmlyordu. Kapı nu ~nbit cdcmca;dl· Çok kereler de h~~t yerinin arkasmdüf 
&rd:na kad~r a.çtlr.ııık.la kclııu:nı·~tı; b'r tnrafı ü!r brçak \'U.~e funda.tı:,tn görüldllğil anlatlltr; vo bllZ3Il, ;:ece Tnldtlerl ıep&-

• • .;uç~uru;;;;lm;UK;;;::~b~:ralalmıltl~;;m;memymlem·•· .................. , ....................... , ...... ~ .......... c.n.e,~:-amı .... o,..n.m.sahU .... ecı.em) ....... 1 1 

Ah, yalnıı bUAlar delil! Etraf!.. 
mızdakl dağlar, yanıbqnnır.daki ! •• 
ğnçlar, göklerdeki ke'rakib ve bı·. 
!utlar do.hl hep bu göle ııksactmf • 
leıcilr· 
ALİ I"'CADL"i'i RESllILERt GİJıl ~ 

Bu göl bir lcvhadır ki biltlln dilr • 
yanın rcsS!Ul\l.annı bir )'ere getl• .. 
11el: nıızirinl resmedemezlcr. 
Şu kndar ki bizim, Ali Fuad ı 1 ı 

Avrupa matbuat.! mus:ıvvereafnd(n 
naklettısi resimler gibi bunda ca 
milrtesema.tm k&fCcsi tenKlir; i:ı. 
flanlann 501 elleri aas ve sağ elhJ.. 
Ti sol görllnilyor. Sağ eliyle ya~ 
VnMn bir adam sı:lakttr da 1101 1. .. 

İiyle yazı yazıyor ı.annolunur· 
Gölde kendi akElmi böyle g~-

dU&Um gibi bizim AU Fuııdm foto 
zinkografl usullyle "Pııpaatıık.1 es. 
rar" nıım roman:ma koyduğu ro. 
ıJmlerl de böyle gl5rdilm· 

Sadedden çikmıyaJan. 
Taamdan sonra kahve!er içlllp 

artık keyluııa, meyluııa da bak· 
mrvarnk soğuk su mıışnıbalan :Dd 
avuçla yak:ı.lanmak ilıtiyacı yUs 
g5sterlr· Bu sular o kadar açgl5ılll· 
ccsine içiliyor ki bir kı"mt da sa.. 
knldan, 1;eneden aşağı ııeyelan eder 
gider- Amır.a o ea b!r zevk aayı.. 
Jrr ... 

Am3.\!\ICil..IK l'OKt 

Köy \-O kJT ilemlnln ak§.'.Uncılıfl 
yoktur. Yat11udan O\"\"el berkea uy. 
k"'.lya vnnr; ı;UnkU herkes :t•orgun_ 
dur. Sen de herkese uymaya meo
bunıun; blne.enaleyh yematcıı. 
sonra yataklara glrfllb artJk lt~peJr.. 
lerdcn, b!r de n6betle bekUyccek 
olan bekçiden ma!da uyıınık ldmM 
kalrnnz. Zaten uyanık kaln.musın 
ltl! Sb·Jn odada tahta JreblesJ, ~. 
eivrt ~nck. lSyle bl11ştlgd sabah. 
lara kadar uyanık kalmaya bedel 
burndıı herk~ horul horul horla. 
yarak derin uykulara dalmıştır· Tl 
Ust b~tnkl çadırdan gelen honıl· 
tu, alt baştaki çadır halkma nlnnl 
makammda kaim olur. 

Ya o ağustos böceklerlnin l'eiı. 
dlğerJeı1yJe mOsabakateıı çaldık. 
lan çmgıra.klr ıslıklar! 

1 a ormandaki karacaların buin 
a'•ıueleri? 

Ya çakallarm ağlayan ~ 
ile btihz.'\ ediyonnuocasm.a uluma. 
!arı! 

Hele blııu sabaha karşı .Ulliln.. 
lcrln ho~lıın. kllmeıslerdeki me.. 
deni arkadaşlartna rağmen, lSttıf. 
meye başlayınca artık baharm btll. 
bUJJerine de ihtiyaç kalmaz. 

TERLEMEK, BUN ALHAll 
?\'EJU>~r 

Terlemek. bunalmak nerde! Or. 
tUler kuvvetlice olmnlıdtr· Aktamm 
serinliE;1 gece !deta soluk rtWana 
kesbi istihkak eyler. Aı:ııma eofuk 
almak tehlikesi yoktur· Çadır kuv
vetli, lirtll kuvvetli! 

(Arlmsl 'WW) 
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artma:JJ iı;l.ıı lıer ttlrın yarduma ıa· 
pılmaaı yurt borçlarımızm a lıOIO· 
ıcrtnden olduğu gibt bUtUlı mJDeC11rtA 
do kendi varlıklarını konamP IGID 
durmakaızın hava kuvıvtıerlld arttlr• 
makta bulunduklan ıısrtııme~ oldu· 
~dan bu humsta Di,.-C .,._. nıla• 
llğindeı:ı verllmlf olall fetn mudlıılecıt 
sadakat trtrr " .. w O. mllkeDef o· 
ww.rm TUrk MY& urumuna 1U'daa 
lan ,.. bu .uretı. ....,arduma. lal> 
mette balımmaıan JaauD8 ..._. 
;y11Ue DAia cıhJlnlr. 

Dtılabal IRnW ... ~ 
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HARP VAZiYETi l R~manyad~ 
i lgillere bombar- ıngıltere.~ehıne 

Yugos1avyanın 
vaz:vellne datr 

iTALYAN 
GAZETELERiNIN 

NEŞRiYATI 
rrianı hahfledi teıahurat 

Bükrcş, 19 ( A.A.) ~ Bükrcş, 
tıp ve kimya l!buratm:annm du_ 

lll!Jo:rn.tklcı .ıu., .. ,,., t.~l •il! r o!t:ııyn.n ,, . ,~ Londra. 19 (A.A.) - Hava Ye 
emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Bugün İngiltere üzerinde P"'.k at 
ha\ a faaliyeti kaydedilmiştir. Mün 
f "··t bir kaç düşman tayyaresi bu 
:balı Kent üzerine p~ az bombn 

bırak.mı~larclır. Bu bombardıman 
t::ıyyarelerindcn biri düşürülmilş-
t :..r. 
Öğleden sonra münferit bir dü~ 

M'"'n tayyaresi orta lngiltercye bir 
aç bomba atmış<:a da hasarat e

l cr:miyetli değildir. l nsanca daza
): t yoktur. 

( Jlcden sonra .batı - cenub böl
ge · nde ikinci bir d!lJ!lüUl tcırya. 

: dü§ürülmü,,,Hlr. Ba böl;eyc hiç 
lü ixm:b.1 dii~memi~tir. 

Dei13 ge~. bi~ düşman m-a filo
rn Londraya doğru dahile sokul
mu~ -.:ı da bomba atI!dı~rrna dair hiç 
' r ra-n:>r rummrunı~trr. 

J..Li.:I.A:.""YA NE KADAR 
ZARAR GöRDü? 

r.o:ı -.. ~, 1:) <A·A·> - ... ~p ıw 
b::-ı>:;i ı::.ıas:ndmı devlet naıın ı:o 
h rp istihsıı!atı ko.."1".itesl rclsi B· 
/.,.., Jı:.:r Grcenwood. !nrmc-~n::- c,.,· 
n ı' u carkisinde buhman bir f:ıt.ı· 
r.,,.. :rı zi)•orcti es:mnrr..:a hup mel 
~ ro :si ir.ı::ı.I~tmda çe!ı-~:-ı kac::n ve 
€'r:.c::C i§~ilerc hitaben ta süzled 
..ı!1Ull1i,:Jtir: 
Al.ı:nnnyanm !ngfltercyc in:!lrci· 

i.' ı her darbeye mukabele odi!ırJş· 
tu·. G~i.ıi A~&nya ile I!~ıur hav· 
~::sı. lngUt13rc:ıl::ı bcrh&:lD t-::::' r.ol:· 
t~dr:n da.h3 rok fç:ln milteoseiı 
c 'L l'-.. ur· Lonclrndn yr.oili?.n hv.ı;ar· 
· -;-" ~•·.,,. F- misli f;7ı~-=~ b ia· 
cc edilecektir. 

!NGIL!Z ZAYİATI 
Dondra, 19 ( A.A..) - Evvel· 

<' haber verilmiş olduğu gibi, 
lır.v.ı akınları neticesi ola.rnk 
""ı giltcrede haziranda 78, tem.. 

uz.da. :Z58 ve ağustostan 1075 
, ı~i ölmliştür. 

Dün eylül için verilmiş olan 
nk:ınıJarla ölenlerin ~·cl.1lnu 
f::;"3 c varmaktadır. 

Yaalıla.rm mecmu adedi 
J 2352 olup, bunların 155 i ha· 
; rar.d!l, 321 i temmuzda ve 
1261 i r.ğustos ıı.yı zarfında ya. 
.:ı!~ıştır. 

"Aiaks'ın,, yeni bir 
kahramanlığı 

l!cvyork, 19 ( A.A.) - Ak· 
de;ı!zdeki son deniz ç:ırpışması 
,ı.trkmda tofsirattıı. bulunan 
Mı!vnuke Journal gazetesi ffU 
:;~ tırları yazıyor: 

''Aj:ıks,, bUtün bir filoya mey 
<bn okumua ve. muzaffer olmuş. 
tt.r. 

JAPON 
BOfviBARDIMANINA 

KARŞI 

ankayşek, muka-
·amete azmetti 

Toh-yo, 19 (A·A·) - Bir Japon 
ııhrl. tebliğine göre, Japon tayyn

rcleri dUn Dlrmanyıı yolunu bom
:-..rdmmn ederek bıışlıca hedefleri

ni tcııkil eden köprUye tam isabet.. 
l~r J.mydctmteleııilr-
Tcbllğdc Jııpon tayyarelerlnln 

ltiç bir muknve.mete ma.ru: kalına. 
<iıkln."l ilave cdil.moktedlr. 

Tebliğde zikredilen köprtınnn 
ç;.n topraklan üzerinde ?ı!ckong 
n hrinln yukarı mccnuıı llzerlnde 
halunduğu bildlrlllyor. 

ÇL.'V MUiiA VE!IET EDECEK 
Çan!dng, 19 (A·A·) - Blnıuın_ 

la. yoll411U her ne pnhnsmn oluna 
ol"un açık tutmaya nzmetmış olan 
Çr.nlınyşck b:ııılıyan Jnpo:ı hn\•n hU. 
cum1~rınm tesirine ~ fevkalA,. 
<le tedbirler ittihcz eylcmlştlr. 

Yol boyunC3 hava dafJ batnrya.. 
· ın ycrl et"tirilınlş, mUhfm noktn. 
J:::.ra mUhim inşaat mııuemesl depo_ 
l:ın tesis ve i~.çl ekipleri teşkil e
clilmiçtir. 

Yolun kU~dmdmı 12 saat sonra 
Japonlar Ul: nkmlnrmı yapmışlar. 
dır· Ku~lngden gelen bir telgra. 
fa. t;öre, 06 tayyare yolun muhtc. 
rr nokta.larm.ı bombardmınn et.. 
m'&lcrdlr· 

F?"'..nsız Hlndlçinisindeld yeni Qs .. 
lorfnd~n hıırekct eden Jııpon t&y. 
yarclcri Birmnnyn yolunun mUn. 
t lıo. noktası olan Ktmmlngo ve 
Yunrn.."'l vUAyclinin diğer bazı ee. 
h.irlcrir1c şiddetle taarruz etmişler. 
di.r. Hindi~lnf demir yolu Uzcrlnde 
!:ufa Koştudn bombardmıa.n cdil
:r>.i5fir. 

Halen Çin bilkfunetinin siynsf iş. 
Jc.r dlrekWrll oJıın eski bilyUk elçi 
Trıi~gam ş6ylo demiştir: 

Binnanya yolu daima derr.okrat 
memleketler arasındn yalnız mad,. 
d1 değil, nynı zamıındn J:ıanC\'İ blr 
h.'\.12 olm~· 

\·arına aşağıdaki ibareleri ihtiva Rom.a, 19 ( A.A.) - Yunanistan 
eden k~rztlar yapı~tmlmıştır: ve Yugosla\)"adaki \":!Ziyctin inlfr 
"Kahrolsun Bitler, Yaııasın lngil- ~arı It~yada derin bir dikkatle ta 
te..-e. _B_ütün Romenle: İngiltcrenin kip cdılmekteciir. 
zafermı temenni ctmekte .. irler.,. S:am!?a g<!Zetc$i "Yugosia,1·a· 

PoHs tahkikattan so;ıra bu k!1- nm yenı zamana uymağa iktidar 
ğrtiarm lfrburatU\-ann akıl milva- sızlıgr,. başlığı altında Buigaristan
zenesi eksik o!an bazı kadın ıntis- da~ aldığı bir telgrafı r.eşrctmek· 
tahdemleri tarafından yaprşunlaı- teclır. Bu telgraf çok manalıdır. 
ğıru bildirmiştir. s.tampa gazetesine göre lngilte· 

1STIBSAL1 ARTTIRl\1AK rcnın siyasi. diplomatik ,.e askeri 
1Ç1N TAZYİK mağltlbiyeti ,.e büyük Britanva 

Bükrcş, 19 { A .. 4.) -: Alma~lar maglup edılemezliği hakkındaki 
ilk iş olarak gayretlerim pek zıya. l':C-nlrş düşüncenin teYlit ettiği bir 
de ihtiyaçları olan petrol ve yağ sıyasi buhran ba~östcnniştir. Da· 
istihsalini temin için Homanyanın ha realist bir zilıniyetin vücut bul· 
i)'ctme ve istism:mna teksif et- ması birçok ensellerc çarprru~tır. 
mekt~dirler. Siyasi ada.illard:ın mürekkep bfr 

Seferberli~in ve sonra da terbi- grupun derin bir istihale \"C bil· 
sin ,.c toprak değişikliklerinin se.. hassa rejimin cezri bir surette ıs!a· 
bep olduğu naklirat zorlı.:fu sebc- hı ro!Wldaki tcı::ebbüsleri booa 
bile, Roınnnyanm petrol ıstihsali gjtmi~tir. Memleketin ihyası bU· 
günde 200 vagona clü5müştü:. De- yük bir nisbct c.lahilinde vaziyetten 
polar ağzına kadar do!u "~ r:akil müttessir oim:ıktüdır. Fa:masonJu· 
hatları da tamamen yüklü olduğu ğa ve yahudiliğe k<ırşı alman tcd· 
için ist•ıralin tahdidine karar ve. birler ancak yan tedb!r!erdir. Ve 
ri~T.esi, yılltk ü:tihs.ıli 6 milyo:1dan iki mih~·e: ~e\~etinin göz:erini ka 
dört milyo:ıa dü5ürmliştür. Twıa PJilJak ıç:n ıttıhaz ol~:ıştur. 
bu sene de geren seneki gibi tar.ıa- \ ugoslavya ~u anda ıkı grup~ 
men dondu~ıı takdirde istihsal da- . a_ynl~ış~ bul~m.~:r?:· Bunlaı:n bın~ 
h~ a~ ~l~caktır. Yeni petrol nazın ~ı es~ ale::1~ o~:z'ı. ~e. Y~.?1.füem~ 
Dımıtrının petrol ,.e nakliy:!t me- t~sıl etmeK.~dı •.• Es~ı fı ...... -nı tem 
selesini ciddi .bir surette tetkik için sıl e~~ gr:up ık~daroa bu!unuy?r· 
bu hafta Be:-'.ine hareket etmesi ~enı filemı temsıl. eden . gnıp ı~e 
karan man:ılı görünme.lı.it>dir. bır cıı.:u~ g~n~~n ı_barcttır. !\lemle· 

ketlennın ıstı~b:ılı kaygusunda o· ---o----
y eni' İspanya hariciye 
nazırının beyanatı 

?ılıı.dricl, 19 (A·A-) - B· Suner, 
hariclyo nezaretini deruhte ettik
ten sonra İspanyanın t;imdi kendi 
vn.ziyetinl \'C kendi hak~ını bildi. 
rebileccğtni beyan ctırJştir. 

Nazır sözUne devam ederek de. 
mlşttr lrl: 

Kaybedilecek bir da.kika.nmı bile 
yoktur. Dünyn. hadlsatmm her da. 
kiknsı, lspanyanm talil ve istik
bali ona bağlı olduSlı için, ynkmd:ın 
takip edıbıclidir· 

Suner Falanj zihniyetinin bütnn 

lan bu gençler mevkilerini kuvvet· 
lcndinneğe çahşıyor1ar. 

Kanada umumi valisi 
Amcrikcda 

Ncvyrok, 19 ( A.A.) - Ka· 
nada umumt valisi Kont Ath. 
!onc ile prenses Alice Pough· 
kccpsie'yc ı;clmi.' ve B. Ruz. 
vclt tarafından karşılanarak 
hafta tatilini g~i.rmek Uzere 
otomobille reisicumhunın Hyde 
parktaki ikametgahın& gitmiş
lerdir. 

nezaret dahlllnde cııd o!ma.sı ve i ... .. ---ı 

nasyonnlist ihuını nk1rıcrlnin bu. '! n •&EB gazetesi 1
1 tun nezaret memurları tnnıfmdan an 

bilinmesi ve tatbik olunması te. f ı 
mcıın!sindc buhµıdukt:ın sonra fiU i Tertip ettiği bir müsa-
ııö~~~u~~e:-~~~etlerdekl Fa_ :

1
. baka ile okuyucularma! 

lanj teşkilfıtı İspanyanın siya.si ha- ı· 
yatında. mUhim bir rol oyruyacak.. • Mtlkellel bir ev 
ltr· Ben bu \-azifo başmda bulun. 1 ı 
dukça İspanya dahilinde ve ha.rl.. l ve mallteuı 1 
cinden hiç kimsenin faa!lyctlmi selt- ı be.:ıyeler . 
tedıır edecek surctto hareket et- IH ı 
meslnc milsudc ctmlycccğim. l I 
Nazır ''Nuh zamanından kalmn" I Veriyor. 

formüllere hiç bir kıymet verme. 

1 
ruğini sayııyerck sözlerini biti~- K u p on 1 arın ı 
tır. 1 t 1 Diğer t:ırnftan smınyi \"e ticaret Q p a Y 1 n 1 Z 
nezaretine geçmi3 olan Carcellcr, 
kendisinin Falanjist olduğunu ve 'ı T alsilat HABER 1 
neznrc~. bilhassa sendikalara mil- Gazetesinde ı 
tedair Falıınj talimııUarmı tatbik 1 
etmek Uzcrc ı;eldiğini söyledikten l.-w---····----.. ---•www-•: 
sonra mUstahslllerin bu talimatla-

n.al"tyen .Ja~mayan 
rüksek cin3 saat 

GE!'."EL AC}~NTEJ,tüt : 
İstanba1, Untlu lJ:ın 1 - f 
8ATIŞ ~L.\C.\ZALARI : 
ADAROççl, Sultımhruuam,. 

- \NCtnıs ve SAV A.1D1S, Calata 
1"' 1'nlko Y. 

Alberto ASSANTE, 1.ııUklıU cııddesl 
K. AREVYAN, Slrkecl 

htanbul Aellyo Dördüncü Ticaret 
Hab~den: 

Ölil Komaııdat.ör Kuintino FOD.%1 
Kruçyant tereke& t.aaflyo memuru 4 v. 
İrfan H&blb tara!mdan Beyo:ıu Fe· 
ru.:a.~a :M. Do!tcrdar yoku§u halk frr 
'k&11 kar§mmd.a 18 No. da Halit Ke
malettln aleyhine açılan <VV93S ta.. 
rthll ve 8000 liralık b!r krta acneUe 
:2/12/036 tarihine kadar yarıılıın mu· 
am.ellttan bo~l:uıılan HZ• liranın 
mecmuu olan 0421 llranm tıı.hsillne 

mUtedo.ir) da\"aıım ynpılmııkta olan 
muhakemesinde, 

MUc!dela.leyhln yukarda gôateril~n 

adresine da.va arzuhali mumaileyhlıı 

mc?:t:nr ad~ııl bir ııeııe eV'\·eı terkettı· 
ğlnden bahisle tebliğ edilmediği a.nla.
§Jldığmdan usıılün 14.2 mel maddC3ine 
tevfikan UA.nen tebUğat lcrarıınıı ka... 
rar verilml§Ur. 

Keyfiyet 1lAn oluııUT. 

Deyot?anda Cllın.nglrde Şlnı,trcl 

llO~fmda 15 ıuıJnaralı Santral 
ap:utımamn 11 numaralı cı..ıre

elnde muklm ll:en Mim ikam~t
p:u ~hııl Kari Hens Gt-.rbıılt 

Atınıl Makauri.s "° diğer AUna ve 
Olganm 2/10/939 tarihli ve Beyoğlu 
lkincl NC?tertnden ıoa•:s numıLra ııa 
tasdikli kontrat muclblnce aizc klra
ladıtı yukarda adre~l yazılı ap:ırtıma. 
nm 11 numaralı da.lreslnln kira mUd· 
deU bittiğinden tahllyesl taıebile aç· 
tığı t.Akip llzertne bu huausta g6ndo
rllea tahllye emri lkametgıUuruzm 

meçlıullyeti h&aeblle tebll~ edileme
m~ ve icra ht..ktmllğince bir ay mUd· 
detıe llAnen tebliğine karar verilml§tlr 

Bu ila.iım ne§rl tarih!nde!l 1Ubaren 
r:özü geçen gayri menkulü bir ay için· 
de ta.bllye etmeniz ve kiranın ycnllen· 
dlğme veya wıat.ıı<ııgma dair blr lU. 

razmaı varsa yine bu mllddet fçlnde 
daireye blldlrmeııtz Jlmndtr. 

Bu mUddet içinde ttı.raz etme.zaenlz 
veya ltırazmız re!' olunursa klralanan 
gayri menkulün zorla tahllye oluna· 
catı (0/S667 numaralı tahliye emrinln 
tebliği makamms. kaim olmak Uzere 
llln olunur. (:!3814) r----ii-... , Çocuk Hekl.mJ 

· Ahmet Akkoyunlu 
la.llatm. Tallmhace Palu No. • 
Pazardan muda ber~D eut U 

ten sonra reıefon 40121 ................... 
Satubı. ASI M U~ 

• Ba~ııd ı~ ver: VA I\ 11 Matbaası 
Umum nesrivatl irlar~ Prlen: 

RPfilt A ,,,,.,,, c:,.,,,,.,tıil 

ra uymaları icabettlğinJ na.ve ey. 
?emiştir. 

Besarabyadaki 
Almanlar çılayorlar 
Galıı.tz~ 19 (A·A·) - D-N-B- : 
ıs trkteşrin tarilıine kııdar tak. 

Bir aşk hik§yesi 

riben 100 bln Alman Besnra.byadan 
Alına.nyaya gönderilmiştir. Bina. 
enaleyb, Almanyaya iade edilecek 
Alman1arm okncrisl göndcrilnıL5 Ye 
bunların bir kı:ınu da Almanyadn
ki kışlık kamplarmn yerleşmiş bu. 
lunmaktadn·· ÖnllmUzdeld günler 
nrfmdıı Bes:ırabyada.n takriben 
5000 Alman~ daha gelmc~i bek.. 
lcnilmektcdir· 

İngilizler beyanname 
dağıtıyorlarmış 

Roma. 19 (A.A.) - Bütün t· 
talyan matbuatı, uzun bir teval« 
kuftan sonra Ingiliz ajanlanrun 
~lgı:ıoda büyük bir faaliyete geç 
t~enne dair yazılar yazmaktadır. 
~ ugoslavya ~irlerinde mihver 
devletlerine karşı bcyanname!er da 
ğıtılmaktadır.Yugoslav- Romen ve 
~ulgar h~dutlannın birleştiği Nego 
tin rruntrucasın<l~ Romen, • Yugos· 
lav hududundakı Prahovo şehrinde 
top'anmış ol:ın Besarabya Alman· 
lama k~rşı köyliller tahrik edil· 
mektedir. Gaze~eler Bclgrad hükQ· 
metinin bu vazıyete enerjik bir su· 
rette nihayet vereceği ümidini iı;· 
har ediyorlar. 

--0 -
Gn. Frankonun bahası 

ağır ha.ata 
1'1a.drlcl, 19 (A·A·) - General 

Frankonun bıı.nbsı General Niko!a 
Fnuıko nğir eurctto hn.sta.dır· 

- Bq taralı 5 incide -
ııin tlı:erinde ya.ruuı bir lflktan Dursunlarm Omerin <!e yanık 
§tırkılarla. orada g5ztlktüğilnU hikAye edcrlercli· Dun:ı rağmen, 
gcno de hiç hlm.se bl.r ;,eyler bilmezdi .. Deli Ayş:? Gedizler k!ı-
yUnde bir ruh olarak ya!jayıp gidiyordu· 

Şu kadar 'Ç'ar kl, Ayşcnln, Gedizlerde gCirünUp b:ıtt.A kıt

sa.bayı bilo istilil. eden hikU.ycsini bir ruhtan daha ziynde göz· 

le görUncn bir \"arlık gı'bi lıiklı.ye etmesine bir h5.clisc sebep ol· 
du: Gedlzlcrden Ayşcnin San Mura.tlannkinden o!an km ile 

Dursunlamı Ömc..rin oğlu' seviştiler" 
Gedizler, ~,llar yıh CV\'el olduğu glbt gene yerinden oyna

dı· Ayşenln cliğcr ild erkek oğlu "Kı:z karde~imizl Dursunlunun 
ka.hbesine \"Cremeyiz!" diye cllreyince, delikanlı Ay!,icnin kıznu 
bir g-eco çardak Ustnnden ~ kacrrdı. Filmt erte.si sabah 1Jci
el de dış ke.pıla.n:nı b!r bıı;:ıkla kesllmi' buldular· 

GCdizlerln Metine göre Deli Ayşe.nln iki oğlu kız kardet· 
!erini kac;muı Dursunlarm Omerlnkl ile "11l"U~:ık V:tiyorlar
dz. Çocuklar ane.la.rını dinlemediler; 1o mahkemeye intikal ettJ. 

Gedl.zlller Deli Ayşeyi eon dere. mahkemede gürUyorlardI· 
Btltfln köy işini gücllnU bıraktp mahkemeye döküimu.,tU. Hele, 
Ömerln h:ısat yerindeki· ölUmUnden sonra, sac; lan da.ha beyu
t~rş gibl ldJ; köy delikanlılarmm yamp yakıldığı kar bacak
lıı.n çoktan kapalıydı. Sadece gözleri alev alev parlıyor~ ve kUl· 

lenmiş blr kmlcmı dUnyası gibi gözUktıyordu. 
Deli A)ııe, mahkemede, kmnı kaçıran Dummlunun Ome

rlnld için bir şey demedJ; yalnız, Gedizler köyllnde Omcrle na
mı seviştiklerini anlattı; ve kondlıı!nl Omere verm.iyen kardeo
lcrlnln hik!yeslnl s8y1edi: 

- Omcr de, ben de bnğıımzzda ytllar ytl.r Uı.ş taş?dık efen· 
dl, dedi: ~imdiclk, bu Jaı benim, dclik:ınlt da Dunmnlann Ömc
rln çocuğuclor· Vann gayrl bUkmO su verin!. 

Gedlz1e.rde A~cnln hl.kAyrsfnf anlnt nnlar, malıkemeden 

çıktığı zaman. kPndistnl köye g3tUrecck y:ı.vlmm içinde Dursun· 
lo.rm. Ömerin oğlu ile kızının da bulunduğunu söylerler. 

KEN iL~ JtUT.'Ost 

Devlet Demiryollart ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilantan 

1.Iuhammen be<lcll (1:?40) llr& ol.an beller rul08U 10 metre U%Wllufunda 
ve iç kutru 12, dı!I kutru 92 m,/m. tçt ve dı~ı helezon! telll 10 adet ıaıtlk 
hortum 6/11/1940 Salt gUnU uat (11) on birde Haydarp&§ad& Gar blnuı 
dııhlllnc!ek! Komisyon tal'l\fmd&n açık ekstltme uııuıue atm &lr..v•.caktrr. 

Bu ı.,e girmek t.ı:ttyenlerln 93 Jl.nılık muvakkat teminat n ka.nuı:ıun ta· 
Yin ettiği ''ca:ılkle birlikte ekslltme gtlnil natıne kadar Komlııyona mtı~ 
caaunn l.Azımdır. 

Du l~e alt :artnameler komS.syonda.n parua olArak da:rtıımaktadır. 
(9919) 

lnhlsarlar umum .. 
modorıooonden: 1 

... -
I. - Ke,ıt, oartna.me ve plAm muclbince ldareml%1n Papbalıçe mtıak11· 

rat fabrlkuı !.ha.ta n yangm duvan ile .oma d&fresl teruı tzolU10DU Set 
açik ckl!fltrne uııuuıe elalltmeye koıımll§tur. 

n. - Ke§lf bedell 2128,60 Ura, m~at temin.at? 169..GO liradır. 
IIL - Ekalltme 31/10/940 Peqembe gtıntı aaat ı~.so da Kab&tafta ı..

vazmı ve YUbayut fUbealndekt Alrm Kom.l.lyonund& yaprlacaktrr. 
rv. - Şartname Levazım Şubeal veme81Dden (11) kuruf& almabnlr. 
V. - latekWertn eluıtltrne lçin t&yin olunan gün ve saatte kanuni vesıılk 

\"e % 7,5 g1lvenme Pllralarlle blrlikte meıknr komı..yona mCraeaatıan. 
(99~) 

A fyon Vilayetinden: , 
Zirat VekAleU komb1nalan lçtn A!yond& • edilecek ha.ngar ~ts 

kapalı zart usullle ek81Jtmeye konulınu§tur. Kefıt bedeli (11964) lira '(23), 

kuru§tur. thale 5/11/940 tarlhlne mUsad!t Salı gUnU aaa.t ı:s te Afyonda 
ztra.at mU.:iUrIUr;'ilnde mUtc§ckkll ko:nisyonda yapılacaktır. Muvakkat t.-' 
minat akçesi 897 Uro. 32 ku~tur. Keoitname, ttartname Te plAıı Afyon zı.. 
raat MUdUrlllğünde görWeb!llr. 

Taliplerin aıaıe gtlnUnden en az 8 g11n evvel etmd!ye kadar buna mtı· 
ma.sn tşlert yapt:ıklarm& dair ellertndekl vesa1lçi baı;layarak taUda ne vnA.· 
yete mUr$ca.atla aıacaklıı.n ek5lltıneye l§tl..rlk vea1kuı Te t.emlnat:r nı bir
likte teklıt mektupı.anıı.ı 6/11/940 Sah gUnU aut 14. de kadar komisyon 
reisllttne göndermeleri nan oltınU?'. (9980) 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Eoat1t0mll.z Rlya%!ye, Tabilye, Beden Terblycsi Te ırllzik §Ubelerlne 

almacak yeni talebentn kabul !mt!hMlan 25 btrfııclte§?iıı 1940 Cuma gününe 
tehir edllml§tlr. (978() <9784) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde fevkalMe nazaretlı. 

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

Vakıt Gazetesi İdarehanesine mnracaat. 

Gayrimenkul satış ilanı 
latanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Kano! ve Olumbly:ı. ?.tlmlkopolo'nun 24050 hesap No.atle Sandıfmnzd&n &ldığı 
{100) liraya karşı birinci derecede !potek edip vadeainde borcunu vennedlğln.. 
den h4kkmda yapılan taklp üzerine 3202 No.IJ kanunun 4.6 mcı ın4ddeab:ıin 
matutu •O mcı maddesine göre sat.ıımuı ıcabeden UıkOdarda SclAm.1&11 ma
ha.lleeinde eski KürkçU Kirkor, yeni KürkçU MUmln eokağmda, eakl ıo )'m1 
12 No.lı (ah§ap) evin tamamı bir buçuk ıı.y uıUddcUe ~ık arttmnaya kon. 
mll§tur. Sat:ıı tapu alcll kaydına göre yapıl.maktadır. Arttrrmaya ~lrmek 
1.stlyen (96) lira pey akçesi verecektir. Mllll bankalanmızdıı.n bl.rtnln teminat 
mektubu da kabul olunur. Birlkm1f bUtp.n vergilerle belediye resimleri ve 
\-akıt ıcaresı ve t&vl.z bedeli \'e tellaı.tye rUaumu borçluya alttir. Arttırma 
§al'tname.sJ 21/10/9-tO tarihinden tubaren tetklk etmek iltlyenlcre Sandık 
Hukuk ~len aerviıılnde açık bulundurulacaktrr. Tapu Blcll kaydı ,.e aaır ıu· 
zumlu malQmat ta ıartnamcde vo takip dosyasında. vardır. Arttırmaya gir. 
mi§ olanlar, bunlan tctldk ederek eat:ılığa çıkarılan ,a.yrtmcnkul hakkında 
her ,eyi öğreııml§ ad ve tel!kld olunur. Blrtnci arttırm:ı 6/12/940 tarlhlno 
mUııadlf Perıcmbe günU Cağııloğlunda kel.in Sandığımızda Mat 10 dan 12 ye 
'k&dar yapılacaktır. Muvakkat !bale yapılabllmesi iı:lıa teklif edilecek bedelin 
tercilıalı almmııaı lcabcden gayrimenkul mUkelle!lyeUla Sandık alacağmı ta.· 
mamen gaçml§ olmatıı ,arttır. Ak!l1 t&kd.lrde ııon arttıranm ta.ahhUc:!11 b!Jd 
k.nlmak oaWe ZO/l!?/940 tarih.ine mUs:ıd.I! Cuma günll aynı mahalde ,.e aynı 
ısa.atte eon artt.rrma:ıt yapılacalttır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok art.. 
tı:nı.nm QstUnde bırnkrlac&ktı. Haklan tapu ~clllertıe aabtt olnuyan a.la.ka· 
dsrla.r ve lrtl!3k haklct s:ıhlpkrlnln bu haklıımu ve husus!lo faiz ve ma.sarUe 
dair lddJ&larınt llAn tarl)ı1nc!en ltlb:ı.rtn ~1nnl gün tçlnde evrakı mllabitclerile 
beraber dafrern!ze blldtrmelert laztmd.rr. Bu ırureUe haklıı.rnıı blldinnemJ<> 
olanlarla hrıklnn ııuıu ırlclllerlle zabit olmıyanlar satı§ bedelln!n payla~m; 
11111daD tıarı.c luı!Jrlıır. Daha fazla maınrnııt almak lstlyencrtn 39/699 dosyn 
No.alle Sandığımız Hukuk l~lert ıservlalnc müracaat etmeleri lllzumu ııa.n 
oJtmur. ' 

• • • 
Di K K AT 

Emıılyet Sandığı, Sandıktan alman gayrlmenkulQ ipotek gOatermek hı· 
ttyenlere muhanuntnlcrtmlzln koymu~ olduğu kıymet1ıı ytızde 4.0 mı tecavUr 
~tmernek il.zere lbıılo bedelinin yan,ma kadar borç vermek ırurcUyle kolay 
1ık göıtermektedlr. (10096) 

- ' \i"' . Jl'-İ. . ~ '. , : •. . . . • . 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizRi isleri alır. 

:iiiiiiiii . ' . . . .. "'.. ~ . "' ' ' . ' ~ . 

Mektepler açıldı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı "V AKIT,, kütüJ)llanesinden ko
laylıkla tedar ik edebilirsiniz • .. _____ _ 

, 


