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Romanyaya 'Moskova sefırımız Çörçilin 

gelecek " dün gitti beyanat.: 
Alman askerleri Sovyetlerle munasebatı- Harp başındanheri 

Yazan: ASIM us mızm dostane olduğunu Al t · I . 
Breoncr mülilınfmdanbcrl blitün. 8Çll< kalble SÖyliyebilirim,, man ayyare erı 

lmla.kla.r ldril)1.edir· Bi.i1.iin dik'kat. adamızın L·izerı" , 
ler mllı\'Cr de\·}ctleri üzerine di- f ne 
ldlml~· İngiltereyo ihraç ha.re- 2 2 o o o 
kett yapılamayınca. bu dc,ıctıerin fon 
iptida Japonya. ile ittlfa.1c ettikleri 

göriilclil· Onda.n sonra bpa.oysyı bomba attılar 
Berlinle R-Omanm tamamen emri 
altına almak tcşebbfütlcrl de'rnlll 
ooerken ıunssolinl ile mtıcrin bir· 
denbtre Drenner hudndonda kar. 
tııla§tıklan ve bir takun ızlıll plan- · 
lar konucıtoklan duyuldu· Şimdi 
tı.mmni m~ra.k bn pla~larm mahi· 
Yetini ,.o nasıl tatbik edileceğini 
iiğrenmek üzere topla.nm15trr· 

Harp -başındanberı 
8500 ölil, 13000 
yaralı verdik 

1-liç bir şey bizi resmen 
ilan ettiğimiz Onun iı.;in Romanyanm Alman 

işgali altına. g~el'eği luı.kkm<la. çı· 
kan sayialn.r her tarafta. derin bir 
nlika. oyanılmnrştrr. ''akıa Bük

azimkarane - -

rcşte neşrcclilen :resmi tebliğ bu Moskora Sefirimiz Ha}'dar Aktay 
1arzd:ı. bir İfü_.."lll haberini .kati ola· (Yazısı 4 üncüde) 
ra'k t.ckzlp ediyor; fakat Rom.an· 
Yaya. bazı Alman askeri lutala.rmm 
ı.:el.cce~ lnl;:ar olunmuyor· l\leğcr -
;.:erecek Alman askerleri Roma.n
Y~"I isgal için değilmiş, Romanya 
"Petrol maclcnlcrlnin muh&fa.za..<ıı da 
habis mezrnu değilmlş; Viya.na ha.
kem o.nlaşması csıın.smda. Almanya 
t&n.tmclan nrllen garanti icabın
dan olarak Roman:va orclnlannm 
tallın ve t.crbiyesmi btr Alman as· 
keri heyeti üzerine a.l:ı.cakım:'}- Bu 
:ı.sk<'ri talim ve terbiye heyott ite 
birlikte hlr miktar Alman askeri de 
hu memlekete girccckntl~ Mahiye· 
t-\ hu ka.clar bs.sit oI.:ın meseleyi 
tilrlü türlü tefsirlere oğratmağa 
llln.hal Ylıkmn§-•• 

Fıf.ıa.t ne ya.palım ki bizinı ya· 
lem fa.rIIıt.cn zlhnimizile kalmış bir 
t.aknn cJeraler var· Bllhaa- 'Umumi 
harpten C\"\'el Enver Paşa tarafm
datt. ~ençleştirilcn Türk ordusunun 
talim ,.c terbiyesini yoluna. koy· 
nı&lc için tsbı.nbnla. getirilen bir 
''Askeri L<;l&hat heyeti" nin hatıra
sı var· Bu uskeri ıslahat heyeti 
Türk onlusnnun yüksek luımanda· 
sı ile clbirllği ettikten sonra Os· 
trıan:ı devletinin bir amiral Şoson 
hidisesi ile nkit'iiz ola.ra.k harbe 
girmesi ,·n.r· 

Romanya onIOSllllun talim ve 
terbiye hususundaki. noksa.nlaı'Dll 
f.anıamlam:ı'k için bu memlekete 
gefocek olan Alınan RSkerlerlnin 
Balkanlarda. ımllı iınlll mi, yoksa 
bir harp sn.iki ml olaMğmı, daha 
doğrusu Demir Muh!lfızlar idareye 
geçtiği gün.dcnberi rcjiml ve dahi· 
1i teşkilitr itibarile tamamen Ber
linfn. emri oltm.a. girmiş olan B&
rtıanyanm Alman askerleri hndot
larmdan içeriye girdikten sonra 
harici mümısebetlerinde kendi l.rar 
desine hiUdm olup otaımyacağmı 
:ı:aman gösterecektir· 
Romany:ınm wnnml sty:ısetin.l 

tama.men mihver devletlerblln ar
:ctıb.n do.lreslııde idare edeceğine 
rJUphe Yar mıdır! A~ıa.ı Oyle ise 
talim ,.o terbiye '\"«ıllesile ordula· . 
tı Ü7,erindc h8.kim. bir rol o.Ima.ğa 
lledr.n ihti~ blsscdillyor? Yoksa 
.Ainıanra Jt.ı?.Iyıı.nm Arwnntloğu iş. 
ga} cttiğiul dü~erek o da Ro-
rtıa.nyayı dola.m~lı yoldan işgal 
etmek, bu suretle Ballmnlarcla iki 
lllilı\ er 1mtbu için bir o.s'keri mn
\"azene t.csis eylemek mi lstiyor'l' 

Amer.kadan Almanyaya 
gıdecek postaları 

ingihz sansürün
den geçecek 

'Ncı>york, S ( A.A.) - Röy. 
ter: 

Ncvyork Ilcrald Tribunc ga. 
zctesinin Vaşinıgton muhabirinin 
bildirdiğine göre, 'Birl~ik A _ 
mcrikadaki posta dairelerine, 
Alman.yaya gidecek olan blltün 
posta mevduatının Nevyorka 
gönderilmesi için emir verilmiş. 
tir. 

Bunun manası Almanyaya. gi. 
decck olan posta. irsalatmm Ja.. 
ponya ve Rusya tarik.ile geçmi 
yerek, Atlantik yoliyle sevke_ 
dilerek İngiliz sansürUne ta. 
bi tutulmasıdrr. 

Muhabirin mütaleasma göre, 
keyfiyet mihver devletlerinin 
faaliyetlerinin hoş görülmemek .. 
te olduğuna. bir delil teşkil et -
mek:tedir. 

- ' Veni edebi tefrikamız 

Perdenin 
. Arkası 

YAZAN: 
Refik Ahmet Sevengil 
Tanınmış müellifin 
gazetemiz için hazır
ladığı bu yerli eser 
dün başladı. 

l p~k!~~!~la~!~~~!-
debi bir z.evk ve bü
yük bir alaka ile takip 
edecekleri nefis biT 
tahlil romanıdır· 

Knlc1ı Jel askeri talim ,.e t.erbiye 
adı altında Romanya.ya gireoolt o. 
lan Alman askerlerinin bir müddet 
sonrn bir sihirbaz değneği De şek· 
liııi değlştirmiyeceği, Romanyanm 
hu defa hrudkaüın blr Alman işga· 
li altına girmlyeccğinl de kimse t.o... dir ki Ama.vutluktald tt~yan l~ga-
hıln edemez. Zira ilçilzlü ~a.km Unden sonra Romanya prclusunun 
hem h şlı gayesi olarak Alnınnya bir Alman askeri he~·ctinin direk.. 
''<' ttaJya A nupaya ycnl bir nizanı tifi ilo hal'cket edecek bir varly<ı
' ermek da,-ası üzerincle<llr· Bu ye- to geçmesi çok 6llkkate değer bir 
nI nimm ise yalnız arazi balmntn· lıMisedir. 
dan P...omaayaya. tatbik odilebilmiş. Sonra Romnnya.nın ıı,s'kcri nokta· 
tir. Bo 'lllemlcket henüz iktısa.di dan dahi Alman nüfuza e.Jtına gir
tıolrtnıfan Almanya. ve tt.aıya.nın mcsl ilo mih\ er del'letlerinln ve 
tıı.nıamcn ist.cdlklcrl §<!'kle J;ırnıis bilhassa AJmnnyanın Sovyctıer 
d~,,..;ldir. Bundan sonra Bulgaris- Blrli6-ine ka11:1 olan nziyetl de da. 
t n, l un:ınist&.n ,-e Yugoshn-ynya ha nazik bir safhaya ~oirnıiş ola
nJt mc coJelerin tasfiyesi Ye ta.nzı- l'aktrr; zira Alman~-a son z:ınıan· 
mi. batt:ı. &ıkıınl:ır )o1u ile bütün la.rda Finlandiya. ·topra.klannd:ın 
~akın !'}arktan tn.,Uiz nüfıızunun l<aııııh trenler fçinclc şimali Non·e-

·ı· .. dı ~I ıuaıcsi dansı \·a.r<lır• llfifün bu f;C asker g~İrmck saJii.hiyeti al • 
llleselcleıi sa.dCC'..e Bcrlin Ye Ro. ğr İ~iıl şimalde buzlu OHYfY.lUSt.aD 

ın::ı. rn°nfati za\ivcslnc1cıı haJJed& Kam.denize kadar So\-ycÜcr Blr
biim~J. için mih~cr de\'lctlerlnin liğinin bütün garp hudutla.rmda Kı· 
ta] l"rlııi lrun·ctıe birleştirmek 1 7.!l ~rdn Alman ordnlan ilo tcnıns 
istomclcri muhtrnıclclir. Onun l~in· Jialınc gelml5 bulunaca.hiır· 

maksadımızdan . lngiliz ~·ğır bombardıman tayyarele rinaen biri 
çevirmiyecektir I 

Londra, s (A .. A.) _ Çörçıı Başvekil Hataydan Evvelki gece 
~.vı:ı=r7da §U lıoyanat· Ankarava dönüyor B e r 1 i n 

Halifaksın ifşaatı 

Fransız Kameronu 
25hürFransız 
tarafından 
zaptedildi 

ÇôRÇ/LlN NUTKU 

HiUer kin vo tehevvürünü bil. 
yük şehirlerimizin ve bilha.CJSa 
Londranın sivil ahalisine çevi • 
reliden'beri bir ay geçmiştir. 7 
eylülde §ehirlcrimizi hak ile 
yeksan edeceğini bildirmişti ve 
o zamandanberi zalim maksa. 
dmı ba.~rmağa çalrştr. Şimdi 
kendi kendimize sorduğumuz 
ilk süal, Alman bombardnnan 
kuvvetlerinin bütün lmvvetini 
ne dereceye kadar kullanmış 01· 
duğudur. Mecliste bu hususta 
zarurt olarak ibir derece tahmi. 

'ne istinat eden kanaatimi söy · 
liyeceğim. (Devamı 4 ıtnciide) 

/skcndcmn, 8 ( A.A.) - Baş_ 
vekil Dr. Refik Saydam, bera· 
berlerinde vali Sökmen Süer, 
komutan Ş~krii Kanatlı ve par_ 
ti müfetti~i Balıkesir saylavı 
Fahrettin •.rritoğlu olduğu hal· 
de saat 18 de şehrinıizc gelmiş. 
ler vo Ankaraya müteveccihen 
yolların.a devam etmişkrdir. 

Başvekil, giderken iı:ıtasyonda 
bir kıta Mker selam resmi ifa 
etmişve kalabalık halk kütlesi 
ve mektepliler tarafından aı· 
kışlan:ırak uğurlanmışlardır. 

Vali, komutan vilfıyct budu_ 
duna kadar kendilerine refakat 
edeceklerdir. 

Saatlerce 
bombalandı 

Birçok ölü ve 
yaralı var 

. ı~,~~~ .. 8 ( A.A.) - Hesmen 
bıl<lı!ıldıgın~ g?re İngiliz tayya· 
relen. pazartesı salı gecesi Berlin 
mıntakasınm askeri hedeflerine 
hücum etmi~lcrdir. Bu sabahki teb 
1 iğde deniliyor ki: 

Lotıdra, 8 ( A.A.) - Lordlaı 
Kamarasında söz wyliycn Lor<! 
Halifaks Çörçilin Avam Kamara. 
smda söylediği nutka çok yakın 
beyanatta bulunarak Fransız Ka
meronunun 25 hür Fransız tara
fından ıaptedildiğini if~a etmi~tir. 

Binnania yolunwı açılacağını B. 

Sovyetlerle An1e- ITBrklye hariç yeaı 

rlka arasında Balkan Antantı 

Bütün gece lngiliz tayyareleri, 
Bcrlin nuntakasının ~<:keri hedef· 
lerinc ve Almanvanrn muhtelif kr 
sıınlarmdaki mGnakaJat vesaitino 
taarnwctmişlcrdir. Man5 denizi U· 
manian ile dü5man işgalindeki a· 
.ı:azide kain tayyare meydanlanna 
da hiicum cdilmi~tir. 

Ç.örçilin sözlerine benzer bir lisan. 
la ?ildiren Lord Halifaks tngilte_ 
renıf!-}apanyaya bü}iik imtiyazlar 
verdıgım fakat gayretlerinin mü
kfilatlandmlmadığmr söylemiş \'e" 
"Japonya ile her ne kadar iyi mü
nasebetler idame etmek istedisck 
h~a da isth:orsak da Japonya da. 
hıl olmak üzere herkesin menfaati 
noktasından Çini de hür ye müs. 
takil görmek istiyoruz,. demiştir. 

Siyasi görüşmeler 
yine başladı 

Ya.şinton, 8 (A·A·) - Reuter: 
Sovyet Rusya. Büyük elçisi U

man.ski dün akşam hnriciye na.zm 
muavini Suınner Vol ilo bir göril.r;ı
me yapmıştır· Bu suretle yazın ya
pılmış ol.a.n diplomiltik konuşmalara 
ani surette yino başlanm1§trr. 

Bu ziyaret Va.şintonda, Sovyet 
Rusyanm bclkl de üç taraflı pak· 
tı tasvip etmemekte olduğu hissini 
uyandırmıııtır·· 

Umanski'nin ağustos ayı zarfında. 
Rusyn. ile birleşik Amerika ara -

1 

smdaki münaacbetlcrin iyileşmesi 
için Vels ile bir kaç görüşme yap· 
mış olduğu hatırlardadır· 
Fakat bu müzakereler şimdiye ka
dar durdurulmuş bulunmakta idi· 

' 

Bir çok Fransız 
tayyarecileri 

General dö 
Gol'e iltihak 

etti 
(l"azısı 4 üncüde) 

Din gece 

Bir adam kamyon 
altlnda öldü 

Dün gece Taksimden Srraservi. 
!ere giden 3483 numaralı kum 
kamyonunun -yan tarafına i\levli<l 
narmn~a birisi asılmış, bu vazi
yette gıderken düşmüş, tekerlekler 
altında kalarak ağır surette yara
lanmıştır. 

Meylid hemen Beyoğlu hasta. 
banesıne kaldmlmı5sa da biraz 
sonra ölmü<;ıtür. 

haberi 
Roma salahiyetli 

mahfilleri tekzip cdiyoı
Roma,• 8 ( A.A.). - Stefani A

jansı bildiriyor: 
Bazr İngiliz gazeteleri mihverin 

Türkiye hariç tutularak Bulgaris. 
tan. Romanya, Yugoslavya ve Yu. 
nanistandan müteşe!{kil yeni bir 
Balkan antantı lntrmava karar 
verdiklerini neşretmişlerdir. 

Roma salilhiyettar mahfilleri bu 
haberin baştan başa uydurma ve 
asılsız olduğunu b<:yan etmekte
dirler. 

B~1li.n, 8 ( A.A.) _ D.N.B. ajan 
sı bı ldıri yor: 
. D~n g~cc İngiliz tayyareleri Bcr 

im uz_erme hücumlar yapmışlar 
dır. Bırçok yerlere yanınn ve infi· 
lftk bombalan atmışlardır. lki has B • · 
taneden maada müteaddit ikamet ırmanya yolu 
g~ı binalanna:'.ımtrepolara ve de· 
mıryolu tesisatına da isabetler va· 17 bfr•-cıteşrlnde 
ki olmuştur. Çıkan yangmlann ya 1..11 
yıl~asın~ mani olunabilmiştir. 1 ı. 
l\Iuteaddıt ölü ve yaralı vardır. açı ace. 
Hav\ müdafaa bata.ryaları bir riiş Londra, 8 ( A.A.J - B. Ç-Orçil, 
man ayyaresi düşünnüstür. bugün Avam Kamarasında harp 

R 
vaziyeti hakkında yaptığı beya~ 

Omen hu .. kO metı' . natta Birmanya yolunun, müdd<'tİ 
17 T"'"-nniev·vcldc bitecek <ılan 

l ••·-....... ._. ...... _ .. __.. •• ,............. . ~ 
i 1 b t b ı · ~ · şimdiki anlaşmanın inkiıasm•lan 
i Günlerin peşinden: lr 8 IQ neşretti sonra tekrar açılac.ağını bildirmi~-

1 s ~ 

ilah ve zafer 1-?~ılra, 8 (.~. A·) - Röyter Tokyo, 8 (A.A.) - D. N. B.: 

1 

blldınyor: Hariciye nezaretinin neşretmiş ol-
Almanyanın eline aldığı ırk. ,, Di.ln akşamki Londra gazeteleri, dt.ığu bir tebliğde lngiliz büyük el. 

• çılık silahı yalnız Almanya hk~r?I _kuyul.a.rmı sabotaja karışı çisi Graici'enin bugün hariciye- na. 
ı dahilindeki Yahudileri medeni a k ). c. ıçin bıt' ftrka kadar Alman ım Matsuoka ile görüşerek ln,giliz 

1 hukuk haricine çtkarmakla, d~ğ~!nın Romanyaya. gelmiş ol • hükOmetinin 17 Birincite~rindc 

1 
yahut Çekoslovakyanm, Lelıis· 

1 
hakkında Amerıkan rnenba- ,-adesi hitam bulacak olan .Bir-

tanm Avu t k 1 bttrınd~n W'rilcn sansa.OJyonel ha- manya yolunun kapatılmasına 
• ' s &ryanın yo 0 • erlerı, biiyük manşetler altında mütedair İngiliz - Japon itilafınt 
·ı masına. sebep plma.kla kalma · n~ t dr; döne dolaşa nihayet Fran. ·re nıişlcrdir. J yenilemek fikrinde olmadığını teb. 1 sanın kalbine de saplnndı. (Devamı 4 üncüde) liğ ettiği bildirilmektedir. 

Hitlerin bu şekilde kullan· 
drğr ırkçılık silahım icat eden 
adam (Gobincau) isminde bir 
Fransız olduğu düşünülürse 
bu neticenin garip bir tarihi 
tecelli olduğu tasdik edilir. f 

Nasıl ki geçen 1914 harbin. j 
de de tankı icat eden İngiliz· : 
ler olduğu halde yine Alman· : 
lar bu defa o sil3.hı da aldılar 

' !ngiltcrenin ve müttefiki Fran. 
sanın aleyhine Çevirdiler. 

ı Dilimizde "At binenin, kılıç 
kuşananın,, diye bir darbı me· 
sel vardır. Hiç.bir yeni silah 
onu icat eden :nemleketin ad_ : 
dedilcmcz; aynı zamanda bü ·: 
tün dünya milletlerine mal o • ! 
ıur ve o silahı en ziyade kim ! 
tekemmül ettirirse, ve en iyi S 
olarak kirh kullanırsa zaferi 
neticesini de o kazanır. 5 

Ha.san Kumçayı i 
..................... " ............................... . 

:Rısa s.ütıudac ; 

Hazin bir zıya' ve 
mühim bir kazanç 

Yazan: razıl Ahmed Aykaç 
İsmaiı Müştak ~Ia.yakon, Türk 

ga.zeteeiliğinin en kınak kaJemI 
idi. Evet, kıv:ra'!ihk yasfı -!';8.lllro· 
ruın ki- onan zekasını fosforla.n. 
dıran en ışıltılı hususiyet olmuş· 
tu... l\lerhumun sayın eşi Ba.yan 
Sadi~~~ 31a.yakon bugün bize kay· 
bettıgımiz arkada.~ı pek ncclb bir 
suretde hahrlaım~tır· Yüksek in
ııııa.nJığm en l'h·arunerd hasl'teSI ,-c. 

Cakirlık olıluğuna şüphe edilir 
l!li? Muhterem hemşireınlı. Müş· 
ta.kın ilk hastalık dakika~Dlda.nbc· 
ri, bu ha.sise;ti görülmcnılş bir gö· 
nül ı;ıemahati !le beız:JcdlP durmmı. 
tn. ŞjmıJi de aynı ıcsd~! ms.tcmi· 
nin şu hazin yıJclönÜJlllılUle Türk 
Ba.smma elinde pek kıymetli blr 
hediye ile geliyor: 1·ı1wzda. n~Jer 
gördüm··· (Dct'amı 2 ıncıde J 
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a a an yazıları 
.......... -· • 

l ce et zır "" cevap ıgın ltilfu e z 
J k . , 

lÇ •• Mcrlıımı Alunct R~imiıı ya.. 1 
:::ılaıından: 

(Ali) hala duruyor, adamcağız 
silindi, kurulandı, elini cebine 
atarak ona bi~cy verdi. 

Vedat Nedim Tör (Dinimiz) 
adı ile bir risale neşretti. Ris:ı.. 
lenin maksadı TUrkiyede yeni 
tip nda.nı yeti~irmck yolu~dn 
bir ara.5tırmacır. Yeni bir Turk 
tipi, ynni Tilrkiyeyi nihayet 
;irmi beş sen.., sonra ~n7te 
çevirecek vnta.nda.sla.r yetı6tır · 
mek d:ıvıuıı. 

Bay Tör arkadnl')1mız eseri. 
nin b ~m1n. bir rüyasını r...-ıkle· 
diyor: 78 yn.ı:ıında Mister Mor_ 
gruı i ::nindc bir ühir zaman mı.· 
ronu bu ninkü Türkiycnin f nhir 
ve biç~:.rc hruindcn dolayı rüya .. 
d:ı. Itcn:IisinC' karşı hayret edi • 
yor: 

- Pıı.rn denilen şey insan ile 
m:ı.ddcnin bir!e:>:nesind n doğar; 
sizde bunl:ırm ildsi de var. NL 
çin p~a y pmıyorsunu.z? Ni· 
çin memleketinizi cer.ı!lete çc • 
virmck elinizde iken btmu yap· 
mıyorsunu.z ?,, 

Diyor. 
(Dınimiz) muharririnin kn. -

naatinc göre, bir nhlak inlnliı.bı
na ihtiyac'mız \'ıı.rdı:r. Bu bir 
terb:ye ve telkin eseridir. Bu 
yeni t'p ıns:ını lsc yeni mektep 
sistemi yn:xıcaktır. 

Ved t Nedim Tör, Türkiycnin 
ilerilcmt'Sine maıJ olan bütün 
cngcHeri O ma.nlı lıtıntalığı de. 
dibıi bazr nhl.lki lnumrlnınn:::zda 
buluyor. Bu kusurları şu suret· 
le Wrıif ediyor: 

1 numı:ı.ralı Osmanlı hastalı. 
h'1: A~a:hlık duygu..,-:.ı, 

2 num • .,.alı O:ınıanlı hastalı · 
ğı: !çtimcl nlükasızlık, 

3 num~rnlı O:ımanlı ha.sWı. 
ğı: 1.Ic.-zuliyçt korkusu, 

4 numaralı O:::manlı hnstalx • 
ğı: Dedikodu, içki, kumnr, 

5 numaro.lı O:::m::ı.nlI hnsta.lı. 
jjı: Alıir t,.llik, 

G nurn:ır:ılı Qc-..m:ı.nlı ha.stnlr 
ğı: Güzel dümnanlığI, 

7 llUl'!l~alt Os~anlI hnstaJ.ı. 
ğı: İti ve gönül lmyna.şmazlığı, 

8 numaralı Osmnnlı ha.stalr 
ğı: Maymun iştahlılık, 

9 numnrnlı Osmanlı hastalı. 
ğt: Medhomani (hep metholun· 
rnn)'l if!temck) 

10 n.umııralı Osmanlı hastalr 
ğı: Cin i müvnzenesizlik. 

1 ı>!. yeni r.ıcktel>in gay-OSi gQ" 

lccck ncaillcri biltUn bu basta. 
hkI~rda.n 1rurtarmo.k olacaktır. 

Tür~iye:fo hnldkatcn bir ah· 
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lak meselesi vardır. Bu mesele. 
nin hullı husu"'unda en bU)'Ük 
rolün ele me-ktcplere nit olması 
tabiidir. Pakat ahilik meselesi· 

nin teş.'ıisi ve tedavisi bu ka. 
dar basit olmnsa gere}ttir. Bwı· 

druı b:ış'l<a Türkiyenin geriliğine 
seôep olan funilleri sadece alı • 
r k meselesi şeklinde görmek 
de hatalıdır. 

Jstanbulumuzun ramnznn man 
zalarından bir hnylh:i ademi fı· 
badı nisyan:ı. gömUldil: Ezcüm
le knvuk ynnpU:ii, dest.ar bo· 
zuk. sı:rtta hayda.rl, halalı ~m· 

Hazın bir zıya' ve 
müh~n1 bır kazanç 

(Baş taraJı 1 indJcJ 

Iek, altı parmak .mi:ıtanın yen· l\lalümdur; ı~mııil .Mil;t.ak; l'ıl· 
lcri dirseklerin f evkinc lmdar ciızm, Mlt~n p<'rılc nrl::ı"I oyunln· 
srva.h, omuzda yağlık, bir, elde rmı hem ~iircn hem de <'il büyük 
ibrik, belde şal, bacakta şalvar. kudretie rr/jsfcrmeJo kı:.dir olan 
ayakta nalın fuıtte mest, dUk. belki en Jc~lJn ıı«lcsc idi· Nltcldm 
kanın ta ön tarafına çömelir, bu ha.kiknti bize pek 1 olnyJıl;la öğ· 

Zirn Tilrk milleti tnrihinin abdest aln1nğn başlar. retti. lplicla (Tnnln) 'le (l.ılfüz 
hatta Osmanlı dediğimiz tarihi hatıralirr) nı neşre h:ı~l:ulıi'.:'1 zıı.-

Bu vaziyeti tcmaeaya doyu· nuın ltal<"r.li, tıılJ;.:ı bir (ınun~ cto) 
devrin bazı safhnlnrmda bU;illi Iur mu? . t· · fJ ı t ... gibi but in m!.-mıı ıı;ıyc n or n~ .. 
ilerleme hnmlc'cri gösterdiğini, Ben klıç'\ltkcn en ~/'Jya.de bun. !:lkıımış Ye biitiin ı1ikutlcrl keneli 

saltana.t idaresinin kötU idare lnra musallattnn. Ne yapar ya: lizerbm tekip ynpı~t.ırmı"tı· Ah fn· 
si neticesinde milli iııbitatlarıı par, usulca yanaşır, sal vele, knt poiiUk~ !· Uayruı S:\diycyc 
sebep olduğunu na.-;ıl inkar ede· hamdcle ne suyu döküp ce ib. borı:ln oldnrmmnz bu gliz<'I ,.e foy
biliriz? Daha J-inni sene evvel riği yere btraktı mı, 0 7.amana <lalı kitabın h"r.md:t mulmrrlr, Eay

Osmnnlt devleti inkıraz bulduk. mahsus bir mnhnrctle yakalar, liiyor ~ıı; l<cnd!f>I itin hafırnl:ırı· 
tan oonra bUtUn rihnm ·hayret· beş adım geriy" bırakır, uzak - nm t~~hir·nc inıt:.n ~ bı,r:ıJ.ılr.ı.:ı.mış 
... ... b'""nkncak surette bı'r mı·ııı· }ı'll'11r "gv a,. direk arkasından ,.c ko?"Clorfarmtlıı nhıl n llo gezdi· 
iN .. .. ... ...,,, ' '" .,, b-iı:ılz b-J s"r~ni.ı J.:nwlan yüziL 
mUcadele tarihi yarntmış ol.ın veyahut sokak b:ı~mdan seyre. ! mlizc hirdeııhlrc ı.er-:ı.tılmı~tır· llo· 
bir milletin karakterini tahlll derdim. nn. şı:.5malı mı? };Jbctte lınyır! 
oderltcn colr umum· • .. mı Benimki diğer bir uzvu yr 1 Bizim ~ı:.51m'.7.:ı ~clml~ inf.!lnlar lı:ln 
hiiküml~ v •• ; 'e şu:~ ka.ma.k için göremeden el atar, slynset denilen alemin sırtn.dn, ha· 

. erme .... ~anı n bulamaz, vinc .bıkmıyarak, cU. ;o.ırmch r.e Jmuıır ndbe ııu u lrur· 
neticelere scvkccfobılır. 1 ni daha. ğerilcre saldınr, yine muş olduğunu bllıncmclc miıınlcün 

Yed:ıt Nedim Tör dostumuz bulamaz. Hızlamr, daha arkayı dcğllcflr. Aııc:-~c Mli _t.nımı bir Od. 
eserini gil7.e1 yazmıştır. Okur. 
kem sahifeleri heyecan ile takip 
ediyoruz. Bir §ahsi tez olmak 
itib::ı.rUe şi.ıphcsiz kıymetlidir. 
Yalnız bu eser içinde fazla bir 
nikbin!ik ile fazla bir bedbinlf· 
ğin Jzlerini buluyoruz. 

A. 

Doğun1 

Gazetemiz muharrirlerinden Mu. 
zaffor Acarın c:in akşam bir kızı 
dünyaya gclmi~tir. Yavruya anası 
ve babası ile uzun ömür temenni 
od eriz. 

••n•••••••••••••n•••••••••• .. •M••••••H•M•I•• • • 
S 20 İlkte~n Pazar günü bü. l 
: tün yurtta umumi nüfus sa· e 

ymu yapılaca.l;tu. Milli Şef, : 
geçen sayımda. r,öylo demişti: i 

"Sayım rnruümntı iizerino: 
memleket dertleıini görüp an • : 
lamn.k \'C tedbirler nlma.k yo· 
lundayız. Bu ela ~üphesiz ve 
ancak doğru istatistiklerle 
mümkün alo.bilir.,, 

Yeni &ıynn bire nüfusur.ı.uz 
hnkJcmda doğru bilgiler vere. 
cektir. 

BAŞVEKALET 
lstaiistiT: mııımı mUdilrlüğii 

& ...................... ·-·-·· ······-····:·--

• tnhet) nc11sesı olllu•~ıı k:ulnr tarl-
yordamlar .. Kalı: 

1 
iti bir vcsikn kı~ mciı aklııynn yn.· 

- Hasbııın.Il~ · zılarr gnzı-to kolrltsiyon!:ı.nnda. u· 
lle ka.nşık dognılur. Bnkmır, nutııhııı ~ilsC'n11 ciılden ynzık olur. 

ibriği gayri memul geriiemi§ du. :;n se~pfc Yıldızda n<~lC'r ;..ör
vey:ı. oruç haliyle kendisinin i· tlünıii .. nugün 1!!!!1.lz bir Juhk lcin· 
lerlemr,ı olduğuna ihtimal vere. de rli:r.lıdc h• lmnl• mcı:ır.un edi· 
rck ba.'?IDI sclhı.ya sallaya, du· el blr ı~cillr· Pek muh!crem 
daklarıru kemali taaccllple bil- ~yı:.n ·~ ııcliyeyc >_~nız t.ıulyctıcrl. 

b .. k ·a· al 'km 1. 'Ü , mızl dcgll, teşclckurJcrimbJ de su-
ke u e gı ıp ır, ı · a ı ' zu narrz. 
eder, k.lh el saldırışları csnıı.· 
smdn. merltczl dldeli kayıbcd". 
rck kıç Ustünc dU.~p ekseriya 
bnştan kavuğu, ayaktan bir tek 
nalmmı fırlatır. 

Dikknt ettim, bir iki defa bu 
muziplije UbT:ı.mış olanlardan 
birkn.çı 'bu minval Uz.:?rinc n.b
dest nımat gık klannda. lbrl • 
ği ön tarafa koymağı adet e . 
dinmişlerdi. 

Bittabi benim icrasından 
mahzüz olduğum bu azizliğe 
rüfekayı mahnlle de iştirak e. 
derlerdi. Bir gün içimizden bi· 
ri yine böyle abdest alanın ya. 
mn:ı. usul usul y:ı.klc.şlı. İbriğe 
el atnr ntmnz yako.la.ndı. Biz 
tii. geriden gülüp <;trpmıyor, yi· 
ycccği dayağa inUuır. ediyor 
duk. Baktık ki birşeyler söyleş· 
tıkten sonra ndıuncnğız sağına 
çarh etti. Vn.y~ bizim (Ali) su 
döküyor. Abdest tamam oldu. 

Türle mııtbuııh Ulunle.nna pek 
ce~-ylt lılr il lOplıı scn"lerce muh· 
teJlf mıılmlc hNllp• C(1cn lmtem, 
n~ hll~ İl'ml'JI llü<ıfnkın z<!.,l ı:ehro
sinl oclt'b:ynt çer~C\'t>sl itine ko. 
y:ırs:ık ne ı;;iirürUz? llu • u.ıı.J, ciddi 
r.Cvnplur:ı Ja~·ık lılr sorı;uılur \'C 
!{lmdly<' lmıhr mUnf'lrl<ttl~rtmizln 
<llkkııtlnl !Ut.fi crcccdc ı-. t ct.-

meınişfir. Jll'nırn ~ıı fcldia<ln. bulu· 
nnbilirlm: ScrntıfUuunctılıı.r için· 
den Cenaıı 'e Siilcyınnn Nn1Jf bir 
tarnfa bır:ılnlırs:ı, lıir: kimsenin 
türkt"<le rdebi gnz<.'tedlil< '<' siya.. 
si maknlı"cllik mcYnmnu onun ım.
dar C'n~iu ,.e zı>n~in ol:luğu lmdnr 
pUrüz"Uz bir 11i.':<4<B ile ynzdıh'lllf 
hntırlnmıyorum· "U >:te yolc; sıd' 
iy:ıa;İ mulınrrir ol:ırtık Jıl'k lru\'· 

YCtll, pek n.tıh:;nn nhsbctlcr tnru· 
mır:ızdır· A.uc=ık 1smnll l\lüştnkm 
hu~usi. ·eti, rok ıli1rfü;t hlr türlcçe. 
3;, ııck kffr:ıl.: \'C dalma ycnlliğo 
lm_snn lıir tnz01ilıle ;ı; nıı"-ırclı· No 
mnliim ha1.1 ldmctı:-lrl' ~lbl orijln:ıl 
~örihır.ı<'I• iılı11:ıs!le lıcr glln llsııni 

O dükkana girdi, bu yanımı. 
za geldi merakımızdan çatlı
yorduk. Sorduk: 

- Ne oldu Ali! 
- Susunuz, be!.. İyi ki batı. 

rnn:ı geldi de dayaktan kurtul 
dum ! Ödüm patladı. 

- Söylesene! 

- Ne söyliyeyim? Herif bh 
hamlede bileğime sarıldı. Bak. 
tnn ki iş yaman ! Hemen, de· 
dim ki: Efendi amca, sevaptır, 
suyunuzu ben dökeyim yilzUmc 
dikkatli dikkatli baktı ama hiç 
ses çıkarmadı. Benim tara.fa 
çevrildi. Ben de döktibn. Bitin. 
ce ayağa kalktı. Ben ibriği bı • 
rakıp sıvışacağım ama gözile 
dur, diye i. aret etti. Bir şeyler l 
okudu. Silindi. Bann hem bcr 
hudar ol ollum, dedi, hem de 
para Yerdi. 

Diyerek elindeki bakır j1rm.L 
llği gösterdi. 

Hnzrr cevnplığnı lütfi.i cok
tur, sinni yoktur. vesselılml 

Alımct I'...asim 

oohllni te~lıir eden nccm\Uklcr ,.e 
ncıı.lpllkln ~·ap:ı.nh, ne de l02lhat
lı bir Jisnn 1>ııdrosu I~lııo ileri \'C 

güı.el ılll hnmlclcri koymaktan çc
kinirıli· Iiiliilds ! };u b:ılanıfard3n 
l\IU~talc B·~in iisliıbu tnm bir m11· 

Yll7.ene gösterir· Kcnıllsl en cllrct. 
U lmrck,.tleri, en ihtiyatlı tedbir
lerle si~ortalayan bir edebi mizaç 
salüb!~ di kamı.:ı.tlndel İm· Şunu d3 
ililvc <>deyim; bizim rnktile ''"msr. 1 
'c kit:nbct" dc<Ii;ımiı: YO bugUn fa· 
mn.mllc unuttuI;'llmnz hUnerl, :r.a· 
manın, tenıklslnhı bütün icaplıırmn 
ı::öro en ileri ı;:öttirı:ıüş (münşi) 
belki İsmall l'llüştak olmuştur. Es.. 
kfJ1 \'C yeniyi ıı.nl:ır; hakikati söy· 
lemel•t~n çc':<lnmez e<leblyat ta
rlhı:ileri, bu mcscl<-leıi bhcle de 
A~TUpa<la oh1uğu gibi nrn,ttrdık• 

farı 2amım, tıı>kı (mün~catı Feri. 
elan Bey), (Münscnft Rifat Pn.53) 
\·o saire dbi ·~nı~tekm da yıızılan· 
nı n~ldıırdır· \'e o nc\i lisan 
minuırlshıl <'n ileri merhaleye gö
tilnnU_ Türli ımıharririnln mer
hum :ı.nı.d:ısrmız olduğunu teslim 
cd ccekle rıJir. 

9 tc~rlnie,·yeJ... Sonbah.ınn im. 
r;UnU <le nrtıl< lizerindo değerli bir 
kalem s~!ıiblnln uruı t:ırlhlni tnşı
rnc:ık öyle mi-: .. J..!ildn bugiln, si· 
den ndaınm J,nl:ın ı-srrllc JmJ1jl 
luı.rşıyn. gelinoo _;.yJe (lüc;Undiilc: 

Ne h:t1Jn nya' 'c nC' mlliılm kA
ıanç! 

Edebi ve içtimai roman 

YAZAN 

kı.ırısmm ev dışmdald densizllklcrino bir tilrlU tahnm
mUI edemiyordu ; artık bıkrp usanmış, UfaJlah denıiştf. 

~NDEN GONE 1 
Peynir ve 
tebeşir 

O SMAN Cemal diln, gü· 
zcl bir fıkra. yazmıştı. 

Bakkala girmiş: "Peynirin 
mı.sıl ?,, diye sormuş. 

Bakkal, ''sağ elinin beş 
parmağm.ı incir toplamağa 
mahsus lale şekline,, getire. 
rek: 

- Terejağı, demiş. 
- Zeytinin na.srl? 
- Havyar. 
- Llikerdan? 
- Kaymak. 
- Pastmnan? 
- tıik. 
- Patatesin?' 
- Kehribar. 
- Zeytin yağm? 
- Şerbet. 
- Kırmızı soğanın? 
- Revani! 
Osman Cemal, bu son ben· 

zetişe isyan ediyor: 
- Haydi, diyor. Ötekiler 

neysene ama, "soğan,, ne 
"rev:ıni,, nin ne münascbati 
var? 

Bnkkal gülerek: 
- Biz, diyor müşteriye il. 

kerdayı kaymak, zeytm yağr 
m §crbct, kırmızı ooğanı re. 
vani diye dayamazsak, 3'ıl '>n 
iki :ı.y, ağzımıza ne kaymak, 
ne şerbet, ne de revani koya.· 
biliriz! 

Omnan Cemalin bu fıkraaı. 
m hemen aynen nakletmek· 
ten maksadım, gUzelliğine ha.. 
lcl getirmemek içindir... Di · 
yeccğlm de şu : B11kkal ı:ak • 
k:ı.1, ötedenbe.ri, biraz rek· 
lam ga~Tetilc ve bu aradıı 
kıymetten dil§'IDtiş nesneleri 
de gözle kn.5 arasında müş. 
teıisine sokarak geçinir gi· 
der. Harp çıktıktan sonra da, 
bazıiarı ·şeytana. uyarfk i\ti. 
kar yoluna saptı ... Fakat yi· 
ne Osman Cemalin tarzile 
anlatayım: 1btikar yolunu 
tutan Esnafa, - bu sayede 
bol bol §erbct, kaymak, re • 
vani nasip olmak şöyle dur· 
sun - peyniri tebeşir, uy .. 
tini zakkum, pasbrmayı kö • 
sele, patatesi cakıl taşı, zey. 
tin yağını zehir, kırmızı so • 
ğ:ını bütün ııcıhğı ve buruk. 
luğu ile yine kırmızı soğan 
etmekte emsalsiz bir muvaf • 
fakıyet gösteren Hilkfımet, 
göz açtırmıyor .. Eksik olma. 
sın. 

TI/J{.Jl!ET JJJ[)N/n 

r"1ü~terisini döven 
gazinocu hapis 

yatacak 
Yenikap:dn gazinocu ŞUkrü, 

geçenlerde gazınoınına s:ırhoş 
olcrak gelen bir müşterismi döv 
müa, krav:ıtmdan yakalayıp de· 
nize sürüklerken yakalnnmı~tı. 

ÜçUncü asliye ceza mnhkeme. 
sine verilen Şilkrii, dün bfr 
a.y hapis ve dövdüğU adama dn 
10 lira tazminat ödemeğe maJı
kfun edilmiştir. 

Gençti: ~yetlııln aı verimli yılln.rnıı y~ıyor· 
du; l t.fıım kuru, katı, maddeye dayanıın ve hayale im
kAn vermeyen fen bilgllerlle dolu olmnsınn rnğmcn 
mchtnptan, ornıruıd:ın, san saçtan, mnvi gözden, pen· 
be dudıı.ktnn, çlç ktc:ı, yaprairt.an r;ürli mnnnlnr cıkn· 
rncak bir ya,c;tn bulunuyordu; Güı:ereni bu fabnkeda 
tanıdı; genç, güzel ve herkes tarofmdım saygı ile kar
eıl:ı.na:l nğır başlı b.r krzdı bu ... !stanbuldn hukuk tnh· 

sUI ynptll:bn smır::ı. hukuk milı;av:tr munvinllğlne ta}1n 
edil rck bu fabrikaya gelmi~, ç:ı.lıı:;ma. hayntma. girml§tl· 

Fnbrlka muhlUndc Gülserenin etrafında s:ı.nki boşaltıl· 
mış, b:r rabıı vardt. Erdoğan onun kafabalıl: içindeki 
yal'lı::lığmn diklmt ettikten 'SOnrn. bu gUzel gent kızn 
ynklaSMakt:ı taUı bir zevk bıtlmUQt ı: h İC' anası bnb:ı
s: öl.mü , nlle b:ı,'1 olınryruı ldmsesı:~ bir k11. olduğunu 
öb ncliktcn ı:onrn onu himayesi ıı.1 .ına nlmağı dli,Un 
mu • bt düşiln"e ile erkeklik gun:ru cn.nl:m.rnts, kcııdi 
k n ·ı;:no, cemiyet içind3 tek b:ışına. kalmış, fciz, kim· 
~ !z, z vallı bir kızı ı:cndelemelrten kurtaran, elinden 
tutt•p k nli ine k:ı.rı yap:ı.n ve aile mUr ~rsesini:ı b:ış 
kl5 :ine geçiren yilk;ı.>k yiirckli kahr:ımn::ı bir :ıdrun 
p~ycsl vC'mU'~e b:ıııhnıı tJ. Bütiln bunlar bir tarata hı· 

Relrk Ahmet Sevengll 
diz çökülilp güzelliğine t.apıl:ıcnk bir mnsal kııhrnmruıı 
idi· Erdoğo.n, evlendikten so~ra, GUlsereıü kendisi nk
şamla..-ı eve yorgun argın geldiği zn.mnn türlü can sı· 

kmtılruını güler yUzlc, tatlı dHle giderecek, her iste· 
nileni dcrhııl bulup.,, ortııyn koyacak, fevka.lAdc muntn
zam daima ne§eli Ye melek çehreli bir ev hammı ola· 

GUlsercn fabrlkndn C3ltidcn ıhcrke.cıten korkuya 
benzer bir saygı görürken sonraları, çok kimseler onun 
kibirli, kendi.sini bt.?ğennilij, kimse ile iyi geçinmez bir 
kndm olduğunu nçıktıın nçığıı. söylemeğo baslnmı,,lardı; 

bütUn nhbaplarilc nrnları açılmıştı; Jdmseciklcr evlerine 
gelmez olmu12tu; Erdoğan bu tenha ve eğlences1z Ana· 
dolu kasab:ısmdn i5 dışmda bir tilrlü kendlslnl mcsgul 
edemiyor, geceleri ycme:ırt.en conra. misaflrsizHktcn 1Ju. 
nahyor, postanrn iki gün sonra getirdiği günU geçmiş 
gazeteleri esneye emıeyo evirip çevinnckten bıl:nrtık, 
Slkıntıdıııı pntlıyordu· 

ı
Sii:a;:·;i:~~ .... -.-· .. ·······"··· ~ 

==-""""Cf • 

Mektep kapıları erken~ 
1 açılamaz mı ? ! 
1 Bir talebe velisinden aldığı i 

' ru:ıls, bt'e, cvl ndi\lcri:ıd1>nberi get"'n z man kln. 
ki d rin haynl ııul:utun~ ro·-nıen, iti..U c~rıcl':lir 1 i Er
do - •n o s-ıı 'arda OUlseren; d<'li"cs:inc seı:nıektcydi ve 
ifte lm yOzdP evkn."llisl'-'rdı. 

• 
ntJ tzc!!vııt'In ll •tınd n bir n"fla, 1 'r :ıy, bir Sl':'ll" 

rıe<;ti· 

GUl'!Prt'n, v' ru lı n önceki fr.ık Erdoll-ıın irin 
(' .ı m lir t ht ij tlindl.' oturtuı'.\Cak ,. öniindc 

I 

ra.k görmek istedi· . · • 
t I • ' , 

Ar:ıde.n bir sene dalın geçmişti. 
Midesine· ve rahatına dUııkiin Erdoğan Gillserenl 

gündUz mutfakta, gece yo.takta, durup dinlenmeden ça
lışan, es1dmez, sağlam, cins bir kadm olarak tnlıayyill 

etmek istiyor, fıık:ıt bu dU~Uncflslni no karmma, ne de 
b~kıı.sma nçmağıı. ccs'.lrct • cıd~miyordu; haldltııt belki 
h:ı.şluılnn için de böyle olmakla. beraber yine kaba, ,-n.ıı
!Jİ. duygusuz bir erkek olnrnk iUıam edilmekten ltorku· 

yordu· 

Bir hafta, bir ay, bir ene, iki s 0 nr, Uç sene geç· 
mişti· 

Erdoğ:ı:o:ı çorabının sökUğUnU. gömleğinin dliğmc

"'ni dil<e-crk, snb:ı.hlnn 'C'lbises;ni UtUleyip h:ızır edecek, 
ak amlnrı çiçeltlerle ... u. 'ü aofrnon çc it ccşit neli!! ye
M"klC'rl 8:ıün • ı<rral yac:ık ev kndınmdan çoktan \'az· 
ı::-remt'itl; o bu 1 l rl rılJ!'dl k., n s:ıt.:ı Anadolulu Jıizm"t-
i kadına, mümk in oltlu~u 1cndnr, )aptııl)ordu; faltat 

Fabrika. mulıitlndeld bUtun arkadaglnrmm böy'Je 
birden onlnrm nlcyhlno dönmesi i~in elbet bir sebep, 
ehemmiyetli bir sebep bulunmnk ll'izmıdı· Erdoğan, işte 
bnşkalnrı söylemese de, ~tkça görlip anlıyordu ki ah· 
baplarrnı ctraflnrmdruı kaçıran karısının • nobrnnlığl
dzr: eskiden nlç'.l.k gönUllU, herkese boyun eğer, 13unun
la bummla didi~mckten hoalruunaz tnblbatt:n sanılan 
GU!seren bir l:t.ç s:ncdir huyunu dc~i:i!!rrı~, bUsbUtUn 
nksl bir kı:-rakter B"hibi olmuatu· 

Giilsercn fnbril:adıı.kl arknda.5lnrilc olduğu gibi mil· 
dürle de incir ç:cklrdcğl doldurmaz bir mesc!er.len dola
yı ka\-gn etmiş, hnttA L"i dalın ileriye \"ardırıp memuri

y~tind<'n isfüa bile etmişti· 
Gerçi mUdUr de pek ltahrı çekilir bir adam değlldJ 

ama, ne olsıı. ml!dUrdilr, karşısında. biraz u§ağıdnn n.1-
mo.k lazım, Erdoğnn lıcrkes ınbi onunla dn i)1 kalfi ge· 
c-ınlp gidiyordu. 

(llm anıı Yar) 

1 
mız bir mektupta deniyor lti: i 

BiltUn mektep çocukları bi • : 
ribirine benzemezler. Bazıları ; 
birinci dersten sonra, vahut i 
birinci ders içinde mektc'.>c i 
geldikleri halde, bazıl:ı.rı Ja : 
erkenden giderler. Benim ofr : 
!~m ~unlardan. Fnknt bugUn i 
oğrcnıyon.ını ki, sa'rahlcyiıı i 

1
. moktcp kapısmı kapalı bulu. i 
yormuş. i' 
Doğrusu hayret ettiJn. Bit 5 

talebe mektebe gi1cr de kapr ! 
YI nasıl kapalı bulur! Bu ha. I 
r~et ~lebenin ürerinde nas:J 
'bır tesır bırakır!.. Hem, beş on 
dn.kika evvel mektep kapısının ! 
açılmasında ne maıizur \•ar? 
Kaldı ki kapıda beklfvcn tn· 
!ebelerin herhangi kUQük bir 
soğuk almadan hastalnrunry:ı. 
cnklamıı kim temin eder? 

Maarif müdürliiğlinün ~aza· 
n dnkkatini celbctme~1izi rieoı 
ederiz. 

·----····--·-··· .. ······················· 



• 
Politika: ··-:Şehir Habl!rleri . 

Halk ve. h~~ü- Cumhuriyet Bayramında lstanbul-
~~;!.t ~~~ı~~ dan Ankaraya 500 izci gidecek 

yiiklendiği inkılap davasını na. 
liil ~nk istediği malfun· 
dur. :Yirmi senedir büyük alya.. 
set ve idare prensiplerini tat" 
bik eden bu parti, 1bazı pratik, 
görünüşte basit hissini veren 
öyle hareketleri var ki, bunlar 
bir taraftan bir zihniyet tebed. 
dillünü, diğer taraftan ortaya 
auıan halk hakimiyeti prensip· 
ler.inin tatbikatta derin ve kök. 
lü mahiyet almalarına sebep oı· 
nıaktadır. 

Bunlardan bir tanesi, idare 
ve siyaset bakımından zihniye. 
tin kötü mazi ile nasıl irtib:ıtr 
nr kesmiş bu1undtıb"1111U göster. 
n:ıektcdır. 

Bu bariz nokta devlet reisi· 
nlıı, başvekilin, vckillerın, me
busların halk arasında yaptık· 
lan temaslarla kısaca hülasa 
edilebilir. 

Atatürkün ve lsmet lnönü. 
nün cumhuriyete kazandrrdık" 
ları en güzel an'nnclerden biri 
de budur. 

Cumhuriyet bayramı münasebe 
tiyle okullarda yapılacak törenler: 
konferans. ve toplantıların progra. 
mr, Maarıf müdürlür,rü tarafından 
umumi program hüküümlcrine uy
gun olarak tesbit edilmcğe başlan
mr~ır. 

izci davet edilmiştir. 
Bu izcilerin sayısı 266 i tür. Is.. 

tanbuldan 500 izci gidecektir. 

lzcilerin merasime hazırlık pro
\-alarına yarından itibaren başla
nacaktır. Diğer taraf tan bu )11 ls. 
tanbulda yapılacak kutlama mera. 
~imine de, resmi, hususi, ecnebi. 
ekalliyet büFin okullar iştiı-ru.. e
decektir. 

Ankarada yapılacak merasime 
i~tirfüc etmek üzere muhtelif vila. 
ye~ orta tedrisat müesseselerinden 

~---------------------~--

Bu sene ilk okullarda 

15 bin talebe 
yard~m görecek 
Okullardaki fakir talebeyi 

himaye etmek maksadile te§ek. 
ldil eden himaye heyetleri bu 
pazartesiden itibaren faalivete 
başlıyacaklardır. • 

Her himaye h{!ycti kendi böl 
gcsindeki okullarda. muhtaç ta· 
lehe sa.yISmı kısa bir zamanda. 
tesbit edecektir. 

Bu yıl fi bin takbcye bakı. 
lacaktır. 

Orta okullarcln. okuyan fakir 
talebenin himaye edilmesi için, 
teşkilat ynpı!Qıaktadır. 

Kitab buhranı 
haberleri asılsız! 

Dün çıkan bir sabah gazete· 
si okullarda kitap bulunmadığı 
ve bu yüzden bir çok okullar<la 
tedrisata henüz ba.5lanaınadığı 
yazılmakta idi. 

Bu haber tamamile asılsız. 
dır. Kitaplar bu yıl ~Inarlf Ve· 
killiği tarafından pek erken o. 
larak hazırlanmış, bütün vilfı.= 
yetlere tevzi edilmişti. Okul ida 
relerine yapılan tebligat üzerine 
de talebeden kağıt buhranı ve 
ayni zamanda tasarruf maksa. 
dile yeni tarihli kitap istenme .. 
rnesi ve talebe hangi tarihli ki· 
tabı bulursa kabul edilmesi de 
:bildirilmişti. 

Alfıkadarların verdiği izahata 
göre, kitap almak üzere müra. 
caat edip de kitap alamadan 
dönen hiçbir talcbe•yoktur. 

Dün 8 eroıncı 1 GörUp düşündükçe: 
yakalandı ı K l ş 1 

Sabıkalı eroincilerden Tarık. Ah· 
met, Celalettin, Hıkmct, Nuri, bekle rk e ll 
Rauf, Hüseyin ve Ali dun şehrin 
muhtelif semtlennclc e rar \ e eroin lng:ilizler, Manşı kendilerine 
satarlarken cürmümeshut halinde tabii bir müttefik yapmak için 
yakalanmı~\ardır. • kıı::ı ı;üzel ve mesut birşey gibi 

Bunların üzerlcrinde 45 paket bckh ı yor n.r; l"ransıila.rla daha 
eroin ve 7 kilo esnr bulunmuş, b" k 
hepsi de beşinci aslıye ceza mah. ~rço . Avrupa devletleri, kışı 
kemesine \'erilmişlerdir. b~.r felaket kabusu olarak gö. 

ruyorlar. 

Saat çalan badanacı 
çırağı hapse mahkum 

oldu 
Çar~ıkapıda oturan Maide adın 

da bir kadın, badanacı Ahmcde iş 
Yermiş. Ahmet yanında 15 ya~ın
da çırağı Şabanla eve gelerek ça-
lışm.ağa başlamıştır. . 

Çıra.'< Şaban yukarı kata kıreç 
taşıyıp dururken salondaki masa 
üzerinde bir kol saati görmü~, çal. 
mı!'tır. 

Çocuk bunu Tacettin adında bir 
dükkancıya götürmüş ve annesinin 
olduğunu söyliyerek Zcnit markalı 
Ye 40 lira değerindeki saati 60 ku. 
ru~ satmıştır. . 

l~e polis el koymuş ye tahkik~t 
sonunda Şaban yakalanarak adh-
yeye verilmiştir. 

lkinci sulh ecza mahkemesi ço
cuğun suçunu sabit görmüş, ken. 
di ini bir ay hapse mahkum et. 
miştir. 

.Y~niden iki şehir yatı 
okulu açılıyor 

İngilizler, "Kış" I, hnva kuv· 
vetlerinin hamarat bir kovanı 
haline koymağa muktedir olduk. 
lan için istiyorlar. Sığınakları· 
na kalöriferler yaptıkları ve 
bunlnn bir nevi yeraltı atölye. 
leri haline getirdikleri için, kn: 
nn, buzun orada ortalığı don. 
d~arak iş sahasına. inme gibi 
çokmesine imkan kalmamıştır. 

Para, karakter, sürekli bir· 
r';!ahın hazırladığı yürek ve 
g?vdc sağlamlığı, onlan, önle· 
r~ne çıkan her zorluğu boğacak 
bır hale getirmiş. 

Harbin ilk yıllık blftnçosu 
:k::ıp:m.~r~en ortaya. konan hesap. 
lar, butun nıübalağalarına, pa -
l~vr~~ şatafatlarına rağmen i. 
ç~? 1.~~- yükselen ibu seciye bü · 
yuklugunün payını da saklaya.. 
mıyorlar. 

,.Birçok ülkelerde ekmek dar· 
lıgı başlamıştır. Şurada burada 
gördüğümüz bazı alametler, ilk 
k~r_.'°e fırtına ile 'beraber yer. 
yuzunc maddi ve manevi bir 
u~rsuzluğun çökeceğini göste· 
rıyor. Bu hale sebep olanlarda 
ise, asla pişmanlık duygusu 
yok. Zaten bu kadar ileri atılıp 
kanlı bat~"'a. saplandıktan son: 
ra., artık geri dönmenin imkanı 

Onların tesellisi, herkesi dert 
ortağı yapmaktadır. Hiç kimse· 
nin, yurdunda rahat y~~a. 
sını, çoğalmasını çekemezler. 
B~kalannm yiWerini pc.nbe· 
leştiren bol kan bile onları kız.. 
drrrr, lnskandınr. 
Kanın çizilen hayat sahaları, 

başkalarının mezarlıklarından 

geçiyor. Evet öyle ama, kış da 
işte bir türlü gelmiyor. Hili\. 
tere batmış bir haldeyiz. Du· 
daklarımız çatlıyor. lstanbul 
güneşinin bu yakıCJlığmr gö. 
renler, Afrikadaki harp hare· 
ketlerinin dunn:ı.sma tabii şaş • 
mazlar. Tepede yetmiş beş de· 
rccelik beyaz bir ışık dalgası, 
titreyip harelenirken, kimde kı. 
mıldayacak hal kalrr! .. 

Hülasa dünyada ayni gayeye 
varmak için herkesin isteği, 
başka başka şeyler. Hatta biri· 
ııin kara istediği yerde öteki 
"beyaz!,. diye haykmyor. Hem 
inat olsun diye değil. Hayır, 
maksatlar bambaşka. Hadiseler 
de tekamülsüz, tarihsiz meydn
na çıkıyor. Hem bir hamlede. 
Roma.rıyadaki son hadiseler gi • 
bi. 

Dah.ı. iki gün evvel Romen 
topraklarmr Demir Muhafızlarm 
ku.5attıklannı isitmiştik. Bugün 
ayni Romen topraklarına ya. 
bnncı askerlerin gcl:ınekt.e bu· 
lunduğunu duyuyoruz. "Muba. 
fız" m mı "Dem" " · • · k· , ır ın mı, yo 
sa "Yabancı,, nrn mı adı, sanı, 
manası değişti? 

Dünya, gerçekten mr anla.şr. 
lır karanlık bir sahifeye benzi· 
yor . 

Bir kadının evinde 
patlayıcı madde 

bulundu • 

Milli Şef senenin muayyen 
7.arnanlarında. memleketi baştan, 
başa. dolaşır. Memleketin yaz, 
ı~. bahar sosyal manznralan, 
ie hareketlerini yakından gör. 
tnek devlet reisimiz için reali· 
teye yakından temas etmek 
lnem.leketin idari ve sosyal nab. 
llna pannaklarını dokur.durmak 
~tün devlet organlarına. oldu. 
gu kadar bütün münevverlere, 
l?ıenıleketi tanımak onun bün· lstinycde oturan Meliha adında 

Bir amelenin bacağı 
kırıldı 

Şehrimizde bir kaç yıl ewel a
çılmr~ bulunan yatı okulları bü
yük bir rağbet görmektedir. lstan. 
bulda yeniden Kağıthancde II. ve 
Küçükyalıda I lJ üncü yatı okuL 
lan faaliyete geçecektir. 13irinci 
yatı okulunun kadrosu tamamiylc 
dolmustur. 

Açık Teşekkür 

da knlmanıL5tır. Hakkı Süha GEZGiN 

====================-= 
Yesi üzerinde fikri,' siya.cıi, bedii 1 ·bi~ !cadının e\irıdc ~a~k infil~ 
nıüta.lealar yürütnı k ·st· . edicı madde bulundugu ıhbar edıl
her ins ib" dersti~ d 1 ı~cn miş ve dün kadının evinde bir ara. 

ana. ır r e. ma yapılmıştır. 
Başvekil bu sene birçok işleri 

8.l'asmda memleketin birçok lkö. 
§elerini '\·e iş sahalarmr yerin· 
de tetkik im.kfı.nmı buldu. Bu. 
gün lbilc hala Ha.tayda tetkik
lerde bulunmaktadır. Vekilleri. 
nıizin yarısından fazlası vata· 
ıun muhtelif buca.klarmda. 
nıcnJeket reıi.Iitelcri ile b~ba. 

Araına neticesinde e\·de 5 parça 
dinamit· bir kaç metre içi barutlu 
fitil ve 12 kapsül bulunmuş, .Me. 
liha yakalanarak beşinci asliye ce. 
za mahkemesine \'eri1mi~tir. 

Kı~ yaklaııyor 

Ya.Ttlıma muhtaç doğan ço. 
Gadırlar. 

Birçok mebuslarımız intihap 
dairelerinde halkla ayni safta· 
dırlar. Yine bir kısım mebusla. 
rmıız memleketin muhtelif mm· 
takalarmda hakla. ba.~başadır -
lar. Onlar salahiyet aldıkları 

Cllklan klşm soğuklarından ıko· 
ruya'bilmek için yavrula.rınızm 
,her türlil kullnnılmış eşyalarr. 
nı Çocuk Esirgeme !Kurumuna 
vermenizi kurum saygiyla di· 
ler. 

halkla dünya vaziyeti içinde ı-™ ' ........... '""·-· 
'l'ürkiyenin nasıl bir politika. ta· DUY:Ch•rUN ASALET! ÇO. 
kip ettiğini bütün teferrüatilc, CUGA YAP..DIMLA YÜKSE' 
l'Uhiyle izah etmektedirler. r LİR! 

Halkla. başbaşa. kalan ve on. 1 Çocuk Esirgeme Kuru.mu 
lara devlet siya.setini ir.ah e· w • ....... - ...... www 

den mebuslarrmızın ifa ettikle. 
l'i hizmetin manasını rejimimiz tc.5kil ettiği tek hat. milli !birli. 
baJnmından çok ehenuniyetli ğin ta kendisidir. Bu birlik kar· 
bulduğumuza. işaret etmek iste- §ISmda hepimiz haz duyabili 

linı. Çiinl\ü bizim reJımımız riz. 
bünyesi ibakrmındnn tamamen 
ha1km hakimiyeti esasına. da. 
Yıuıır. Memleketin siyasetinde 

SADRI ERTEM 

h&kim olan Büyük Millet Mec· ., -26---
!isidir. Binaenaleyh Büyük !\lil. 
let Meclisi rükünlerinin kendi 
direktifleri ile hareket eden, 
hiikiımetin icrıın.tmı ve dünya. 
""aziyeti Wşısmda aldığmıız 
tedbirleri izah etmeleri millet· 
lere btikUmetin tek cephede bir. 
l~ olduğunu, siyasetimizin 
l'llilli olmaktan başka lıiÇbir 
\'asf ı bulunmadığını gösterme· 
ğe kafidir. 
Şimdiye kadar mebuslarnmz 

tara.rmdan yüze yakın konuş.. 
!?lalar yapıldr. Bunlar memleke· 
tin her tarafında memnuniyet. 
le, alkL5ln., §evkle kabul edildi. 
Bu alkışlnr, bu ııevkli ve heye· 
canlı hüsnü kabulü Meclisin ta:.. 
ti~ yaptığı bugünlerde bizzat 
ınillctin hükfımetimize itimadı 
§eklinde anlıyorum. 

Dünya vaziyetinin kararsız 
olmakta devam ettiği zamanlar 
da milletle hükumetin memle
ket siyasetinde tek kalp gibi, 
tek insan gibi hareket etmesi 
hır taraftan alman tedbirlerin 
ne kadar yerinde olduğunu gös
termekte, diğer taraf tan da 
lllilletimizin olgunluğu ve kali. 
tesi hakkında bir fikir vermek" 
t.cd:r. 

Türk halkmın, Türk mebusu. 
nun, Türk vekilinin, Türk BaŞ" 
\ ekilinin, Türk Devlet Reisinin 

Bardaklarımıza konyak ile ka. 
nşık !ampanya boşalttım. Bir 
hamlede boşalttr. Ben de kendimi 
sarhoş olmuş gibi gösteriyor, mut. 
tasıl ona içiriyordum. Az sonra a
damaJ(ıllı olmuştu- Yatağa uzan. 
dJ kollarını bana doğru uzattı. u_ 
zerine eğildim, Meksikalı_larm pek 
sevdikleri lspanyolca bıE ~rkı~·ı 
yavaş yavaş kulağına soylemege 
ba~ladım. 
"Uyııdu uykusu o kadar ağır. 

laştı ki, hii; bir tehlikeyi göze ~i
madan elimi cebine soktum. 1 a
bancası orada jdi· doluyd~. Aldım. 
Bir ha\·luya sardım, yatagın altın. 
dan geçtim. sağ tarafına çıkt_ı~. 
durakladım.. Alnım terl~mışt}. 
Kalbim çarpıyordu. Tcreddut edı. 
yordum. Sonra birdenbire d~r
dum, babamı tehdit eden yağlı ıp
ten kurtarmak için kendimi {eda 
ettiğim o geceyi, beni, dünyasın
dan habersiz masum .kızı ilk defa 
olarak haydut kollan arasına .. al. 
<lığı o müthiş geceyi düşünd~
lntikam arzusiyle yanmamak ıçın 
çok mücadele etmiş. ıztırap çek
miştim. Fakat artık bir an için ol
sun tereddüt etmedim. Silahı ateş. 
lcdim. Tabancanın gürültüsü bir 
şampanya şişesi mantarından faz. 
la değildi. Montancz o anda öl
~~ş_tü. Derhal üzerini araştırdım, 
huvıyetini tesbit eden bütün vec:i
kalan imha ettim. Elbiseden terzi. 
nin rnarkacımı, çamaşırlarından is. 

Cibali tütün fabrikası amele· 
lerinden Abdullah, dün !K:adeş 
vapuruna tütün yüklerken, bir 
balya vinçten kurtulmuş, Ali. 
nin üzerine dü§müştür. 

Amelenin sağ bacağı kırılmış, 
baygm bir halde hastaneye kal 
dırılmıştır. 

"Divan edebiyatında 
İstanbul sevgisi,, 

hakkında konferans 

Hayli zamand:ınbcri tahtı ız. 
tırabında bulunduğum (tasaUCi· 
ibü şerayin) hastalığından do. 
layı tedavi edilmek üzere Ka · 
sımpaşa deniz hastanesine yatı. 
nlmıştım. Orada· bulunduğum 
müddet zarf mda hastanede gör 
düğüm intizam. evvela ruhumu 
tedavi etti. 

Yarbay Hilmi Ziyn ve muavi· 
ni yüzbaşı :i\ecdet Beylerle a. 
sistanlarından Vahit B c y i n 
lıastal:ıra kar§ı sureti daime 

Türkiye Turi>ıg ve Otomobil ''C mütesaviyede ibraz ve izhar 
Kliihfuıdcn: buyurd!!kları liltüfkar muame· 

Maarif Vekaletinin tensibile leler şükrana layıktır. Muteber 
cemiyetimiz kadrosu içinde tek. gazeteniz vasıtasilc mumailcy -
rar f a.aliyete ba.~laynn ''İstanbu hime alenen arzı te§ekkürat 
lu Sevenler,, grupunun tertip olunur. 
ettiği konferanslardan birincisi Hattat ve Ncyzcnba~ı 
Beyoğlu halkevinde 12 birinci· ' EMIN 
te§rin cumartesi günü öğleden Teşekkür 
sonra saat 3,5 ta üstad Bay ls. Şerefime taa!lflk eden bir meseleyi 
mail Hami Danişmend taraf m - pek kwı. bir .?..amanda btıtün çıplaklr
dan verilecektir. Mevzuu: "Di- ğiyle meydana çıkaran KUçUkp~r 
van Edebiyatında Istanbul sev ~n;:yet Başkomiscrl 1smail Hakkı 
gisi,, dir. Cemiyetimizin bihi. e oy, Komiser .Agtı.h Giray \'e sivil 

.. • . . memur Abdullah Bllgln'o alenen te· 
mum azası ve unıversıte cdebı· ~kkUrU bi b bili 1 . f .. tal r orç r m. 
yat. fakültesı pro esor ''e e - ı neykoz, 1•aJıköy, Kuyu soknk 
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Aşk ve macera romanı 
Yazan: 

Moris dö Kobra 
minin baı; harflerini söktüm.. Hiç 
bir iz bırakmamı~tım. Bir müddet 
sonra bu odada bir yabancının ce
sedini, kirnbilir belki de sessizce 
intihar etmiş ~lan bir yabancının 
~e~ini bulacaklardı. Gecenin saat 
*ısinde otelden ayrıldım, kendimi 
karanlığa karıştırdım. Eagajlarım 
ev\·elden hazırlanmış ve şimal ga
rına getirilmişti. Sabahleyin ilk 
tre~le Brükscle geçtim ve Anvcrs 
yolıyle Brezilyaya geldim. Altı ay 
S<?nra Meksikaya geçtim. Artık hiç 
bı~. ~~·den . korkum yoktu. İ§te 
!\:fos)o bcn_ım cinay~timin hikaye. 
sı bundan ıbarettir ... 

... . . 
Madam Kabrera sustu Benim 

k~ranmı bekliyor .. Bir şc}· söyle. 
rnıyoru~. ~O tekrar baş!ayor: 

- Goruyorsunuz ki ben suçlu
yum .. 

. Hareketi hak1unda henüz hiç 
bır muhakeme yürütmek istemiyo
rum. Soruyorum· 

- ,!'=ası] ?ldu 
0

da Pariste Mon. 
tanez ın huvıyetini tesbit edemedi 
ler? · 

- Çünkü Montancz Fransada 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
sahte bir hüviyet ile dolaşı) ordu. 
Arkadaştan da gizli gayelerini mey 
dana çıkarmak korkusiyle zabıtayı 
tenvir etmek istemcdılcr.. Faris 
zabıtasına ıpucu veren bunlar ol
madr .. Vakalan bilen bir Arjantin. 
li dansözün beyaz zehir tesiriyle 
c:açmalaması i~i meydana çıkardı. 

- Vaziyet bana sizin, pek 
haklı olduğunuz hissini veriyor. 
Sonra nihayet ortada meşru mü. 
dafaa meselesi de var .. 

- Unutmayınız ki babamın 
hayatı d::ı tehlikede idi. Çünkü bu 
adam verdiği kararlardan asi~ cay
mazdı. Gayetle iyi anlamış ve onu 
takip etmediğim takdirde cezasını 
babamın ödeyeceğini mükemmelen 
hissetmi~tim. Hareketim hiç değıl. 
se babamı· hiç bir yardımda bu. 
Junamadığım zavallı babaınr bu 
tehlikeden kurtarmıştır. Siz onu 
Pariste gördüğünüzü söylüyorsu. 
nuz zavallı ihtiyar babaCığım .. 
Ne ·müthiş facialarla bir~irimize 
sarıldık ve ne feci mecburıyetlerle 
birbirimizden ayrıldık. Onun sağ 
salim ya52-makta olduğu haberini 
almak saadeti için, hürriyetimden 

Yüksek mühen
dis okulu 

imtihanları bitti 
Yüksek mühendis okuluna ka· 

bul edilecek olan talebelerin imti· 
hanına devam edilmektedir. lmfr 
hana 450 kişi iştirak etmiş ve son 
imtihan dün yapılmıştır. lmtihan 
evrakı mühendis okulunda tesek· 
kül edecek bir heyet tarafından 
tetkik edile:ektir. okula kabul edi 
lecck talebe sayısı maarif vekilliği 
tarafından tesbit edilecektir. Neti" 
~e önümüzdeki pazartesi günü bel 
1ı olacaktır. 

Mtisabaka imtihanına girenler 
~~smda ı Iilli Şer lsmet Inönü· 
nun mahdumları Ömer lnönü de 
~e\:cuttur. Omcr İnönü dün son 
ımtıhana da iştirak etmiştir. 

Bir Tayin 

İstanbul Hukuk Faltült~si mc-
7.Unlnrmdan Pcrtevniyal Lisesi 
Mildür Muavini Sabih Özlü, Simav 
Orta. ~kul MildilrlUğUne tay.in e
d!lmL1tir. Kendisine yeni va.zife
smdc ınuvaffn.kıyetler dileriz. 

beş .sene feda etmi~ ofd~ruma aslfi 
nadım değilim. 

• • • 
M IX 

b. adam Kabrera ve ben artık 
Pl~ck keli.~e konuşmuyoruz. Ha-

ane mudürünün pavyonunda 
en Ufak _bir gürültü bile yok .. 
lanG«enın karanlığına aç.ılmış o
' pencereden küçük dalgacıkla 
rın kavalıkl ' -suı' J ara çarpmasından hu. 

e gelen gürültüler geliyor. 
M~tık muamma çözülmustür. 
h am Kabreranın bana hemen 

1 =n h~ikati söylemiş oldubrunu 
~in ~Yorum. Mazisi 'e Mdise-

saikleri hakkında krsa ma!Ci
mata sahi 1 hak .~o muştum. Bunlar mu. 
di~ eme ıçın değilse bile bir tak. 
d' d~ bulunmak için kafi idi. lift. 

0:~ er9e ve hareketlerinde samimi 
t~tk·kkımdi? Ben bunu uzun boylu 

-.: 
1 
! edecek değilim. 

1 
"arşımda sırtında bir numara 

· aşıyan adsız bir kadın, namuslu 
~~nlar camiasından silinmiş, ız
b' k çeken ve bana itimad eden 
k~~ adın var. Denize düşmüş fela.. 

I 
~ede bana f claketini anlatıvor 

n ıyal · h J • n areketi kendisine yardı. 

Kısa haberler: 
cı Mllıınkale Veka.lcti, yolcu \"apur. 

larrnm faUap hadlerini bugünkü n· 
zlycte göre Yeniden tcsblt eder.k Ve· 
k111cr HeyeUne bUdlrml§tlr. 

1- Bakkallardan en iyi peynirin ki. 
losu ııerakende :>O kur11!Ja, toptan 
42,5 kuruşa satılacaktır. Kaymalılam· 
lıklara ve zabıtaya .sıkı kontrollnr 
yapmaları blldirtlmlştlr. 

• HUtromet köylUyü ten\'lr maksa· 
dile bUtUn köy odalarına ve ye.ni aı:ı. 

lan halk odalarına mutlııkn blrcr rad· 
yo koy:mağa ltarar verml.ştı.r. Buna 
ilk olarak doğu vilflyetleriDdeı:ı hafla· 
nacaktır. 

~~ l'iynsada :!Um ve fotoğraf leva. 
.znnat.ı Uzerlnde de lbUkAr hareketi 
ba.,ladığl görlllmllı, tıyat ınurakııbc 

komisyonu tetkiklere glr~lıtlr. 
• Cumhuriyet fllArmonlk orkestra· 

ın ve devlet ltonsen-atuarr tarafından 
vcrllecelt konserlerden duhuliye ücreti 
almınası hakkında bir kanun projc11l 
bazırlanarok Meclise verllmiltlr. 

• Zlraat Vektıletl tara!rnd&n yUlc· 
sek Ziraat en.ButUaünde açılacak zira
at makinist mekteblniD kU~dma ait 
hazırlıklar bltınl.§Ur. Yakında tedrl· 
sata ba§lryacak olan bu yeni ınlleue· 
seyc orta .mektep ve terclhıııı orta zı. 
raat mektepleri mezunlan meccani 
yatılı olarak kabul edilecektir. 

Karaköy meydanını 
geniıletme planı 

Tophane ile Aza.pkapı tafsilat 
pliinları belediye imar işleri mU· 
dUrlilğüncc hazırlanmış, tasdik e. 
dilmek üzere §ehlr meclisine l'!lev
kolunmuştıır. 

Pli.na göre .Aza.pka.pıdan itiba 
ren yapılacak geniş ca.dde l{a.rakö· 
ye kndar uzayacak, yat.aklı vagon
lar §irkctinin bulunduğu binAdnn 
fübııren sahildeki bUtün hanlar 
Şirketi Hayriye binası da dahil ol
duğu halde yikılacalc, Ks.raköy 
meydanı böylece genişlelilecclı:tir· 
Ziraat Bankasmm sırasındaki dük· 
kfmlar dn Karaköy börekçisine ka
dar ve Karaköy paiasm kal'§lSın· 
dald ada ile Tünelin k!l.I'§ısmdaki 
ndalar da istimlak edilerek yıkı· 
lncak, Kara.köy palasın önünden 
fübaren Kemc.raltmdan geçmek 
ve Tophaneye de' uğramak üzere 
Taksime yeni bir cadde a.çılacalc· 
trr. Bu Taksim - Karak5y ara· 
emda en kısa yol olacak tramvay· 
lıı.rm gidiş hatı bu yol~ almacak, 
bankalar cadesinde tek hat brrn
kılacakbr· ~~k~~n yüzücünün eline sarıl· 

-:- _Madam maziden bana bah· ·"'-~,_,.._.,._._.,_,.._ 
n~tt\nız:. Şi_~di de sizin istikbali 

sı gorduğünüzü öğrenmek istL 
Yorum. 
k Sualim yüzüne indirllen bir 
amç.ı tesri yaptı, küçük ve çok 

acı bır kahkaha He yüzüme baktı; 
(Devamı 1.'Clr) 

VAKITa 
abone 
olunuz 
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Moskova sefirimiz 
dün gitti 

Romanyada 
Çörçil'in 
beyanatı: 

(Baş tarafı 1 incide) 
Almanların yüzlerce mikta -

rmda malik oldukları kısa tosir 
sahaiı pikl bombardıman tay· 
yarelcri, 15 ağustosta maruz 
lrnldıklnrı siddetli zayiattan 
sonra hava muharebelerinden ih 
tımamla geri alınmıştır. Bun. 
ların umumi istila planında 
kendilerine tahsis edilen rolü 
oynamak ve yahut başka m~· 
harebe sahnelerinde tekııar go • 
zükmck iizcre ihtiyat tutulduk· 
lan muhtemeldir. Buna binaen 
biz yalnız büyilk tesir sahalı 
:ı.ğır Alman ;bombardıman tay _ 
, :ırelcrini karşllamak mecbufr 
;.clindc lrn.ldı\c 

Bunların adedi 501' on gün 
zarfında pek ziyade a7..almış ve 
7 eylülde başlayan şiddelli a. 
kınları takip eden bir ay 1.arfın 
da iıısnn zayiatı ve maddi ha· 
sarlarda mütemadi bir azalma 
kaydedilmiştir. 

Buna nasıl mukabele ettiği. 
miz malumumuzdur. Ve daya· 
nabileceğimiz. 'birçok kaynakla
ra göre ağrr Alman bombardı · 
ınan tayyaresi pilotıarmm bi -
zimki kadar \'c ihattiı. ondan da 
çetin bir vaziyet karşısmda. ol· 
duklannı 1.anncdiyonız. Bu pi
lotlardan istenen gayret cok 
bi.iyüktür. Öyle gö~üyor ki, 
bu' Alınan pilotlarının ekserisi 
~özü kapalı bombardıman et· 
mektm başka. bir şey yapmağa. 
kabiliyetlı değillerdir. 
YATIŞTIRICI BEYANATI 

TA.C,V]P ETMEM 
Nik' in mahiyette şeyler .söy. 

!emekten daima <;eldnirim. Zira 
milletimize betleri söylendiği 
7~an şerefine halel gelmez (al" 
kışlar) fa.kat hiidiselerle teey
yüt etmiye:n yatrştınct beyana • 
tı tasvrp cdômem. Harp niha.. 
yet na.hoş sürprh:lerle dolu bir 
:-cyqir. 

Bununla beraber, heyeti umu· 
nıiycsi itibarile halen şu netL 
c eve varabiliriz ld, Almanların 
l :ı.o'iJt.;rcye karşı sarf ettikleri 
··•) tlcr kudretlerinin çok mü· 
:ı·nı bir kısmını yutmaktadır. 

Bu kudretin Yüsatini bildi~-1-
mizi söylemek niyetinde deği· 
lim. Fakat bu hususta itimadı. 
mızın her 1.nmnndan daha bü· 
yi.il· olduğunu hissediyoruz. 

TaatTUzu en kolay olan he· 
dC'fler, yani binalarla. örtülü bii_ 
yük bölgeler ürerine gelişi gü · 
zel yapılan bu vahşi taarruzun 
t"sirini tetkik edelim. Almanlar 
n.hiren yaptıkları ibeyanatlarda. 
üzerimize attıkları bombaların 
ağırlığiylc ö\·ünmiişlerdi r. Bu 
lx-yanatm hepsi yanlış Ye man. 
tıksız değildir. 23 eylülde söy -
leciiklerine göre, harbin bidayc_ 
tinden'beri İngiltere üzerine 22 
b;n ton infilak maddesi atmış· 
lardır. Sahil boyunca ektikleri 
maynler şüphesiz bu raJ;:ama 
dahil olacaktır. 

26 eylül perşembe günü Lon. 
drn üzerine 251 ton bomba at· 
tıklarını bildirmislerdir. Yalnız 
hır gece alılnn bu miktar bü. 
tün son harp esnasında bütün 
memleket üzerine atılan bomba 
yeki'ınundnn sadece birkaç ton 
<'ksiktir. Ölen \'C yaralananların 
miktarını tam tamrna biliyoruz. 
F..zciimle mevzuuba:hsolan gece 
zarfında zikri geçen 251 ton 
bomba ile Londrada 180 ki~i 
ölmüştür. Yani bir insanın dört 
tC' üçünü öldürmek için bir ton 
bomb'.I. atılmıştır. 
GEÇRN HARPTE BiR TON 

BOftfBA 10 l\IŞI 
ÖT;DÜRMÜŞTli 

Geçen harpte imal edilen ilk 
model kiiçük bombalar binalar · 
la örtiUU bölgelerde ton başına 
10 ki~i öldürmüştü. Buna bina. 
en bur,:-ünkil harpte faarruzun 
öldürme kudreti 1914 • 1918 
harplerintkkinin, yalnız on üçte 
biri olarak iozüküyor. 
Mübalağj etmemiş olmak i. 

çin onda bir diyelim. Bu, derin 
bir surette mütalcaya layık mü 
him bir vakadır. • 

Bunun 'bir tek faa.hı olabilir 
ki. o dıı aimdi kabul edilen sığı 
nn.k $isteminin pek ziyade ıslah 
odilm' ı, otma.sıdır. Gec;en harp· 
f" ~1~111ak yok gibiydi. Şimdi 
::: ı'-'R bi r .. ~ğmak 5:İstenıimiz vıır 

ve sistem sitUkçe de bil~'ilmek. 
tedir. 

Bu sistemde "Andcrson ,, sı;ı· 
nakları şöhretlerine haklı ola • 
rak liyakat ka1.anm ışlardır. Ö • 
lilm nisbcti on üçte bire, k ati 
ve emin olarak söylemek için 
§Öyle diyelim, ondn bire inmi~
tir. Bu netice yalr ız dikkate 
layık olmakla k~lma7., ayni 7~1.
manda tatmin edicidir. Bu neti. 
cc evvelce yaptığımız bütün talı 
minlerin üstündedir. Vazife ve 
şerefimizin icnbı olarak har· 
be girdiğimiz 1.aman biribiri ar. 
kasından her ~ece 3 bin ölü ve 
12 bin yaral ı vereceğimizi tah· 
min etmiş ve hastanelerimi1.ıde 
yalnır. ilk tedbir olarak 250 bin 
ynralıya bakacak tedbirler al. 

mı~tık. 
I'.U JIA RPTBKI KAYIBIMIZ 

Hakikatte, h arb in bidayetin · 
den ge<;en cumartesi .gününe 
kadar 8.500 ötü ve 13 bın yara. 
lı kaydedilmiştir. Bu da göste· 
nyor ki, 'bi1'tnUlet veya bir 
fert tehlikelere. tasavvur ve 
hayali bu tehlikelerin müthiş 
olduğuna hükmettiriyor diye, 
karşı koymakta nsla terrodüt 
etmemelidir. (Alkışlar.) 

7 eylülde şiddetli bombardı. 
man başladığı z.amandanberi ölü 
ve ağı r yaralı adedi her hafta 
mütemadiyen a?.alımştır. İlk 
hafta 1.arfmdnki tal..-ribi 6 bin 
7.a.yiat, ikinci haft ada beş bine, 
üçiincii haftada dört bine ve 
son dördüncü hafta znrfmda. da 
ile hin beş yüze düşmüştür. 

Bu rakamlar, ölen ve ağır 
surette yaralananlnnn adedini 
göstermektedir. Bununla ibera · 
~r, bina tahribatı çok mühim 
olmuştur. F.tll müellim olan ci. 
het, işçilerle meskun .kfü;ük ev· 
lerin tahrip edildiğini görmek -
tir. Fakat aristokrat m ah allede 
büyük hasar kaydedilmi§ ve bü· 
t ün sınıflar ayni n isbct da hilin. 
de ız.dırnp çekmiştir. Yıkılan 

Ye ya ciddi surette has:ı ra uğ · 
r ayan evlerin rakamını vermek 
.nııyctinde değilim . 

Bu bize taall\ık eden bir iş -
tir. B u evleri b ize evvelkinden 
daha ziyade şeref verecek bir 
şekilde tekrar inşa edeceğiz. 
IIARABBLERDE DAllA GlJ· 
ZEL B iNALAR KURAOA.GIZ 

Londra, Liverpol, Manches. 
ter, Birmingham şehirleri belki 
de daha ziyade müteessir oı· 
mu~lardır. Fakat harabelerin_ 
den c1aha sağlam ve daha gü1~1 
bir şekilde çık acaklard ır. (AI· 
kışlar.) 

?\Iacldi hasaratı izam etme. 
meliyiz.. Ga1.cteler yıkılan evle· 
rin resimlcrile doludur. Fakat 
mahdut sahifclerir.i tabii ola . 
rak sapasağlam kalan evlerit1 
resimlerile dolduramamaktadı r 
lar. (Alk ışlar. ) 

Londranın Pı;mose tepesin· 
den veya diğer yüksek tepeler . 
den şehrin dört bucağma göz 
atıldığı zaman burasının h asa · 
r a uğramııı bir ~ehir olduğu 
<la;hi anlaşılamaz. 

1statistikçiler hesap yaptık. 
ları zaman bugiinkü tempo ile 
Londradaki binaların yarı~uıı 
yrkabilmek içi n on sene liizım 
oldu_ıhınu görecek ve giilecek· 
]erdir. Burulan sonra bu tempo. 
nun c;ok daha yavaş olacağı ise 
a.cıikardır. Bıı on sene gec;meden 
B itler in ve nazi rejiminin ba~ı· 
na çok f_leyler gelecek ve l\tuS<>. 
lini de .Pransır.ları arkadan han 
çerlerken artık hiçbir tehlikeye 
maruz olmadığın ı 1.a.nnettiği 1.a: 
nıan rüyasında bile görmediği 
hadiseleri karşılamak mecburi
yetinde kalacaktır. ( Alkışlar. ) 

Ne maddi hasarlar, ne de 
k atliamlar l ngi lir. imparatorlu· 
ğu milletini resmen ilan ettiği 
nzimkaranc maksadından <;evi. 
remiyecektir. (Alkışlar.) Vak:t 
vakit tahribat yerlerir~~ gidiyo· 
rum. Hayatımda h icbir 1.aman 
bu kadar güzel kar<::ılandıı~ımı 
bilmiyorum. Hem de" en ziyade 
11.dırap çeken kimseler tnrafm. 
dan. Sanki bu adamlara kendi· 
!erine bidayettenberi an.edebil • 
diğim kan. göz yaşı, ter ve gay 
r.•t yerine büyük nimetler temin 
edilmiştir. 

Her taraftan şu n.ida yük&>li' 
yor: "aunu hazmed~biliriz,. fa . 
kat "Onlara Rynen mukabele e · 
diniz" sesi de ylikselmektedir. 

1'lisaliyle mukabele nıcı:clesi 

Bir müddellcnberi mczunen 
memleketimizde bulunan Moskovn 
bilyük r>lcimiz Ali Haydar Aktay, 
Sovyet bsÜıdırnlı Svanatya "\'apuri· 
le dün sahah sat 9 da Odeıınya ha· 
rcket rtmiştir· 

Ali Haydar Aktay, vapurda kl'n
dL'\ini gören ~azctecilere şunları 
söylemiştir: 

•·- Iki aydanberi mczuncn 
bulunduğum memleketimizden 
bugiin Moskovaya gidiyorum. 
lki komşu memleket arasmdaki 
münasebetin normal ve dostane 
olduğunu size açık kalble söyli
yebilirim. Bugünkü vaziyetin 
komşuluk münnsebatmm bir knt 
daha tevsi ve iakviyesini müs
telzim bulunduğuna kanaatim 
vardır. Eminim ki, bu kanaatin 
Moskova yüksek mahafilindc de 
yeri vardır. 

Sovyetlerin yeni Ankara sc· 
firi Vinogrndof yoldaşın vazife
sine basladığını bittabi biliyoı
suntı7.. Bir taraftan o bir taraf 
tan da ben komşuluk rabıtaları
nın takviyesini temine calışarak 
harpten b.ada halmış olaı1 'fiirk 
ve Sovyet bölgelerinde milletle· 
rirni7.c refah ve saadet temin c· 
decek olan sulhün beka ve ida
mesinc bittabi cnndan çalışnca
ğıı. 

.Memleketten heyecanla . ayrr. 
lıyorum. Vazife min muvaffakı
yetle devam edeceği nden emi
n im." 

bazı mah fillerde sanki manevi 
bir mesele gibi mür.aknşa cdilL 
yor. Bizim yaptığımız şey, Al · 
manlara. en büyük fenalık tc\'. 
lit edebilecek \'C onların bize 
karşı taarruz. kudretini süratle 
azaltabilecek noktalara kudreti 
gittikçe artan kuvvetlere fasıla· 
sız bir surette taarruz etmek_ 
tir. 

A caba bu bir misilleme ha· 
reketi midir? Pek de benzeme. 
diğini zannediyorum. 1 Ic.rhald~ 
şimdi yapma~a r.aman buldu· 
ğumur. şey budur. Harbin bu. 
~ünkü safhasında askC'ri lıcdC'f· 

!erden çcvrilmemiz şuursuz bil' 
şey olur. Pilotlarımızın maha. 
rcti bu hedefler üzerinde bize 
diğer hedeflere tnarruz•jçin mu· 
\'affakıyetlerimizin büyük bir 
kısmını temine imMn bahset. 
mektetlir. 
Bombardıman tayyarelerimi 

zin adedi dü~.manınkinden az 
olmakla beraber, bizim Alman _ 
l:imn harbe devam kabiliyetine 
\·erdirdiğimiz 1.ararlar oııla11n 
bizim k:ıbfliyetimizc verdirdi· 
ğinden çok daha büyiiktiir. (AL 
ku;lar.) 

Buna binaen, bu hususta ma 
nasız münakasa.lara giri~nıiye. 

lim. Bu gözönünde tutacağımı;: 
yebane hedeftir . Adamızı kışın 
ihata eden sis ve fırtınalar düı· 
manı hedef ayırt etme<lcn yap· 
tığı bombardınıanlarm.a devam. 
dan menetmiyecektir. 

B ununla beraber, hiz bir 
müddcttcnbcri bunu düşüniiyo 
ruz ve sivil halka karşı kütlP, 
halinde geceleri \•cynhut sisli 
7.amanlarda y:ıpılan bombarclı~ 
manları dü§man için şiındiyP, 
kadar olduğundnn çok dahn tch 
likcli bir luıle koyacak yeni u. 
sullel'in hazrrlanması müm 
kün bulunmaktadır .. , 

1-.til:\ k .cbbii ii her 1~"lmnn 
hckl l'nelıllir? 

1stila meselesinden bahscdc>n 
Çörçil aşağıdaki beyanatta bulun· 
muştur: 

•'Tcmmuzdnnbcrl bize h<'r av 
hemen hemcıı her hnftn vadedile;ı 
iııtil:i ne oldu? Tehlikenin geçtiği
ni farzetderek hataya düşmiyr>lirn· 

Petrol kuyularının 
Almanların kontrolü 

altına girmesi 

İ ngi ltere için bir 
m uv aff akı ye ısi zhk 

değil ! 
Loııdıa. 8 (A.A.) -Alman· 

ların Romanyaya nfüuzıı, İngi. 
liz mcmbamdan resmi bir teyit 
heniiz gelmemif.) olmasına rağ · 
men, İngiliz siyasi mahfillerin • 
de sürpriz uyandırmamıştır. 

~Iusolini Ye Bitler tarafın· 
dan Brenn:.!r konferansında alı. 
nan kararların bir neticesi gibi 
gözüken bu nüfuz, muhtelif tef· 
sirlere yol açabilecek mahiyet. 
tc bulunmakla beraber, hcrhat· 
de Almanların petrol bahsinde 
karşılaştıklnrı müstacel ihtiya . 
cı tebarüz ettirmektedir. 

r:.omen petrol kuyularmııı Al 
manya. tarafından kontrolıı, tn· 
giliz noktai nazarından katiyen 
ciddi bir muvaff:ı.l.1yetsizlil;: leş. 

kil etmemektedir. Ç:.inkü 1ngi 
, lizlerin petrol kaynakları Ro _ 
manyadan başka yerlerdedir. 

Alman noklai na1 .. arındaıı i· 
sc, bu hareket, davayi ha.Hede. 
cck bir mahiyet gostermcrnek · 
tedir. Filhakika, burada kny _ 
dedildiğine göre, c>vvclf. Romen 
petrol istihsalatı ~on z.-ımnn· 

lardn <liişmiiş ve günde 16.500 
tondan J:J.fiOO toru:ı düşmU~llir. 

Sarfiyatın oldukça. miihim 
bir kısmı Almanyaya ithal e. 
dilmcktedir. İhracat o kadar 
zorluğn maruzdur ki, ·birçok 
mevad Alma.nyaya doğru yola 
çıkarılamamaktadır. 

Salisen, şurasını hatırlatmak 
faydadan hali değildir ki, en 
mühim Romen kuyularımn mb· 
rıs lng-iliz ügsiine mesafesi, VL 
yananın Londraya olan mesafe· 
sinden dn.ha uzun değildir. 

Diplomatik bakımdan. en c>n. 
tercsan mesele, bugünkü hedefi 
petrol olabilen fjlknt pctroli,i11 
muhakk k ur le y gan he· 
defi teşkil ettiği söylcncm'iycn 
Balkanlüra doğru bu yeni AL 
man ilerleyi~indcn Rusya nın 
haberdar edilip edilmediğidir. 

General dö Gol'e iltihak 
eden Fransız taayarecileri 

Lnmlra, 8 (AA .) - ııqr Fraır 
sızlar şefi general dıi Golün umu 
mi brargfıhı dun şu tebliği ne~ret 
mi~tir. 

llür Fran ız tayyareciliği faali · 
yetini muhtelif sahalarda g(i;)lcr· 
mi~tir. Büyük mü~külfüa rağmen 
şimali Afrikadan gelmekte olan 
bir~·ok Fransız pilotları serbc~t 
Fransız kuvvetlerine iltihak etmek 
üzere Cebclüttarıka \"a ı l olmu.:: 
!ardır. Maalc~cf bunlard,m se:dz 
tayyare yola düşüriılmu5tur. 

Habeşi tan \ c l\Iısırda Fran:-ıız 
i~tiklft.ı uğruna hayatlarını feda 
etmekte olanlal'ln adedi hcrgür. 
artmaktadır. Şimdi):c kadar hür 
Fran ·ız tayya .. eci!i••iTte rn<'ncup 
bcs pilot ii:mü~tur. Bugün Kahire 
den haber aldığımıza göre, bir ta~ 
,·arcmiz di.i~ürülmi.i~tür. 1 kisi! ik 
mürettebatınctan yaİnız birisi kur· 
tarılabilmiştir. 

• f ııgillerede antrenmanlarım ik· 
mal etmiş olan bir miktar avcı pi 
lotumuz. 1 ngiliz hm·a km•,·etlcı ine 
iltihak ederek, l.ondra \'e bü\"ük 
Britanyanın miidafaalarma faal 
bir ::ıurettc i~tirak etm::'üdirler . 

Bundan maaaa. mühim Cl\ cı \'e 
bombardıman teşekküllerimiz de· 
niz aşırı gönderilmi~tir. llür Fran· 
sız tayyarcciliğ ne ve Jngiliz hava 
km.,,·etlerine mensup mülehac;sı~ 
mua!limkrin nezaretleri altında. 
t ngi!terc::le Fran~ız pilotu antren 
manl:ı.rı i;in büyiik bir gayret <:ar· 
fedilm"ktedir. IJu suretle vakın bir 
i tiklxıldc hür Fransız ha,·a füo 
ti!lalarıııın m{ıttnfiklcr d:l\'a~t mti· 
caddc~iııc daha faal bir surette 
iştırak cdcbil~cekleri Umit edilmek 
tedir. 

Bununla beraber birinciteşrinde 
hava kararsız olur. Nehir mavna
larınm clnr denizleri ı;eçcbilec<'ği 
ı;:-ünl!'r biribiri arknsındnn nndircn 
iki iiç gün devam C'der· Şu knclnr 
ki bugünler devam cdebilecC'ği gi
bi sis de hMma vnı dım edt:'hilir· 
Miktarı, lC'Chizııtı, • harelı:ct kabili· 
ye ti ve ta !im ve terbiyesi gi tt ikçr ~· '"':::!!~!!!-!!!:~~-!!!:!!!~!!!!~!!!!!!!!'~ 
artan ordularımız bütün kış yalmz rinde bulundurmalr ve süngülerini 
sah ·ııerde değil fahnt ek" .. :-iyetlc bllcmC'lidirler. Biıtlin bu ltıs faali
oldu~u gibi ihtiyatta dn müte) ak- yeti mutlaka fngilterl' ndalanna 
kız bulunacaklardır. Ordular:mız inhisar etrnivecck büyük bir or
mi.istevlilerin boğızın~ atılmak il· dunun teşkil ·ve tallmin~ kun·ct ve 
z:?rc kaplanlar gibi hazır b!.ılunma· şiddetle devam e.dHmcklcdlr· 
lıdn·. Dtişmannı bir gC"ce içinde de- Hııfi bir celsede nskcrllk tcşki· 
niz fü;ttinc vl'ya denize ("'ülüşrnc- latım;zın yaptığı muazzam t~rnk· 
lt'r) ynrım milyon insanı fırlatma· kiyi yakında B. J<::dcn izah <'dC'celc
yıı. kafi gemi ,.e mavna hazırladığı tir. Muhariplr>rin ailelerine hayat 
m•ıhnkkaktır. Şimdi m('\•cuclu 1 p:ıhalılığınnı önüne gcrr.ırğc yar· 
milyon 700 000 kfl".,iV<' cıkan A n:ı.· dım için vrı ilen lahsi~at ei•\ "mi· 
":ıtan mııh.., t ızlan siliıh1Hını <>ll~- nin ı~hhını d:ı. nlenrıı hildirrcc.ı<Ur. 

Vekillerimizin 
tetkikleri 

Maarif Vekili İspartada 
inhisarlar V l!kili 

Akhisar da 
ispıırla, 8 (Hususi) - Mıınrif 

Vekili Hasan Ali Yücel dün, bura
ya geldi. Vekil akşamleyin halkcvi 
salonunda orta, ilk ,.o akşam kır. 
sanat okulu müdür ve öğrelmenle
rilc hasbıhalde bulundu· Vekil hu· 
ı;-ün okullarda tetkiklerde buluna· 
rak ihtiyaçları öğrenmiştir· 

lspartanın bir sanat memleketi 
olmasr itibarile ac;:ılrnası jstenen 
sanat okulu hakkında dileklerle a
lfıkadar olan Maarif Vekili köy 
cr..ııtitüsünii de tefti§ cylcrnlştfr. 

Akhisar 8 ( A.A.) - Yanlarında 
.i\fanisa Y<ılisi Faik Törel olduğu 
halde inhisarlar ,·ekili Raik Kara· 
deniz dün ~ehrimize gelmiştir. Ra· 
if Karareniı: hükumet belediye Ye 
1 nhisarbr idare:;ini ve !Ut üncüler 
banka.;;ını ziyaret ettikten sonra 
ela lıalkevinde toplanan. tütlin müs· 
tahsillerile ~ürüc;.'llli.;;tür. lnhisar· 
!ar ve!•ili bu koı{U'~m°ada zürraın 
dile!derini küçük noktalarına ka· 
dar dinlemi~ler ve te~pit etmişler
dir. 

Eski yıllara nazaran hu yıl çok 
yüksek bir kalitede dört buçuk mil 
yon kilo tütün istih5al etmiş ol:m 
tütünciilerimiz inhi -arlar vekilinin 
hu ziyaretinden Ye gördükleri ya· 
km alakadan son derece de miite· 
ha::ısislir. 

- --o---
Milli Şefle Bulgar 
Kralı arasında 

A nkara, 8 ( A.A.) - Bulgar 
kralının tahta cülu-.,ünün yıldönii. 
mü münasebeliy!I! Heisicumhuru· 
muzla Bul~ar Kralı arac;ında teb
rik ve teşekkür telgrafları teati 
edilmi~tir. 

---o---• 
Yugoslav ve Elen 

atletleri gittiler 
11 inci Balkan o,·unlanna ic:ti

rfık etmek üzere şChrimize gelen 
Elen \'e Yu~o lav atletleri dün sCh· 
rin birçok yerlerini gezmişler ,.e 
akşam yemeğini yolcu $alonu lo. 
kantasında ,·edikten ~onra dün ~e
ceki kon\'an~iyonel ile memleketle
rine mi.ilen~ccihen hareket etmi~
l<"rdir. 

ı--afir ~rnrc !ar 'rkeci i.:.t:ı. • 
yonunda Bedcn Terb:ye i genel dL 
rektiirlük erkfınr. Yuıı;o-la\' ,.c E
lcn kon;;olo.:;ları ,.c kalabalık bir 
c;porcu kütlesi taraf mdan te~yl 
cdilmi~lerdir. 

Bulgaristanda 
Yabancı ve gizli 

teşekküller 
lağvolunacak 

Srıfrn 8 f A.:1 .) ı..- Bulgar mızır" 
lar m~clhi milli miiföfaa,·a nıiitC'· 
dair bir kanun l{l\'lha ı · haztrl:ı· 
mıotır. Yakımla Sobranva meclisi· 
ne· te,·di edilecek olan· bu layiha 
başlıca !'unları ihth·a etmekt.c?ir: 

1 - Bütün n'emlcket dahılınde 
gizli ,.e yabancı te~ekküllcrin hiğv 
ve menedilmeleri. 

2 - Yahudi ırkına mcn~up Bul 
~ar t<"haa,mın hukuklarının tahdi· 
di. 

:~ - ~ Iilliyct ,·e hük(ımet alcy· 
hine va.ptlacak propagandalar hak 
l:rn·~; t:-·":ir1":' w:·ı~=~. 

Japon kıtaları 
Hanoi ~ye girdi 
'l'ok,·o 8 ( A· A·) - Domci a

jansm;n ' bildirdiğine görf', J npon 
kıtaları bu sabah Fransız Hiııdi
çinisinin merkezi olan Hanol'yc 
girmiştir· Japon kıtaları ıwhrc 
gircı kcn askı-ri tay:rarel<'r de 
sehir üzerinde uçuyorlardı. 
• Bu kıtalnrın kumandanı Nişi. 
mum. Fransız lHndic;ini umumi 
,.alisi amiral DP.coux ve diğC'r 
Fransız erkanına nC'zakct 7.İya. 
rr>tll'rlni yapmıljttr. 

Romen hükümeti
nın tebliği 

(Baş tarafı 1 incide) 
Ancak diin akşam iizeri Bük • 

reştcn gelen Röyter telı;rafı, hiç 
bir Alman kıtasmın henUz r.oman
yn araz!sine gelmemi~ bulundu
ğunu. fakat bu Alman kıtalarrnın 
pek yakında gelmelerine intiınr e· 
dildi~ini, fakat herlınldP. bunların 
petrol kuyularını muhafaza\'a de
f.il fakat yeniden tanzim l'dilP.c~k 
olan r:.oıncn ordusunun lalim ve 
terbi\ rızine memur olac:ığmı bil • 
dirmiq'ir. 

J3iikre~te resmen tı:uıırih edildiği-

Londraya 
yapılan 

hücumlar 
Evvelki gece en uzun 

alarm verildi 
f.ondra , 8 ( A.ıt.) - Pazartesi· 

'.'alı gecesi Londra hava harbınin 
bida,·etindenberi en uzun ha,·a a· 
ı0rmf ni geçirmi~tir. Havanın bulut 
suz olması, ı\lman tayyarccilrrıni 
bu gece csnac;ında daha büyük bir 
ganet .. arfmı tecri.ıhe etm~e SC\ • 
ketmi~tir. Londranın merkezinde 
blr noktaya ı:relişi~üzel yanız:ın çr 
karan bombalar atılmıştır. <;ıkan 
yangınlar çarçabuk söndurulmü'}· 
tür. 

Tehlike ic:arctinin ilk iki !:.aatin• 
de Londra mıntakasınm ikı nahi· 
yesindc ha--arat vukuagclnıiştir. 
~üfusça zayiat yoktur. 

Düşman tan arecilcrinin 3 Ycya 
5 tan•arcdcn mürekkep gruplar 
halinde Londra mmtak~sına ·yak· 
!asmak istedikleri tahmin edil· 
m~kterdi. Bunlar. her tarafla tar 
vare dafi bataryaların mania ate· 
Şinin şiddetli endahtı ile kar ,ılar 
mış olup bu c::ınada faaliyette bulu 
nan projektörler, her zamankin· 
den fazlaydı. Dü~man tayyarelerin 
den birı;o~unun bu "ateşten dr 
var .. önüne gelir gelmez istikamet 
ierini deği~tinni; oldukları görül· 
mü~tür. 

Hava hüctımlart. memleketin 
müteaddit mmtakalarına tevcih e· 
'dilmiştir. Bu mıntakalar meyanın 
da Li,·crpol, 1 ngilterenin şimali 
garbi.;;j, garbi ve şimali şarkisi. t s· 
koçyanm cenubu ~arkisi ve Gaile:; 
memleketinin bir sahil §clui var 
dır. 

Londra, 8 ( A.A.) - Ha,•a ve 
dahili emniyet nezaretlerinin tcb· 
liği: 

Gece. lnc:iltere üzerine geniş hü• 
cumlar yapılmıştır. 

J..ondrava. Londra banliyö üne 
ve lngiltc~enin şimali ~arbi mm• 
takasındaki ~lıirlerc birçok bom· 
balar atılmıştır . .Fakat şimdiye ka· 
dar alınan haberler. hasarnt1ıı ,.e 
iilü ,·c yaralı miktarının bu hücum 
lara ni~bctle büyük olmadığını gos 
tcrmcktcdir. 

1 nıriltcrcni n diğer hazt bfı!gelc· 
rine. hko;yada ve Gal eyaletinde 
bazı noktalara da bombalar atıl· 
mıştır. 

ln.Riltercnin cenubu ş;:ırki,.ınde 
bir ~chirde bir E'ndfü;tri tcc;ic;atı ha· 
c;~mı u~ramı~tır. Bunun haricinde, 
hasar azdır ve ölü ve yaralı rnikta· 
rı da pek ufaktır. 

Dünkü ha\ 1 ınuharcbec;i hakkın 
da alınan en son haberlere {!Öre. 
CV\'Clcc bildirilrliJ!i l!İbi 28 değil 
fakat 27 clii~man tay~ arrc,i tahrip 
cd i 1 mi .;;tir. ı\' cı tayya relerimiulcn 
lG -=:ı kayıptır, fakat 10 tayyarenin 
pilotları kurtulmu~tur. 

. ·• 

İngiliz istihbarat 
Nazırının sözleri 
J.oııdrrı, 8 ( ,\ .ı\.) - lntıhbanıt nıı.· 

zırı Dıı.! Kuper cllln ak;ııım radyoda 
şunları ı;öylcrnl§tlr: 

"- DUnyaya yeni bir nlr..ıı.m vrre· 
bilecek olan memleket hnklkalte bU• 
ylik Britıı nyndır. Domlnyonlard& tn· 
hakkuk ctllrllmilJ olnn yeni nlum 
blltlın momlckctıcrln ve lılltlln ırkla· 

nn emellerini tahllkkuk ctllrcbllecek 
mahiyettedir. Bu nium tahakkUm 
''e kırbaç Uzcrlnc değil, ı;ahuılann ve 
mlllctcrln hUrrlyetıcrine mll!teolt ou· 
lunmaktndır." 

DaC H:uper Hindistaoın domlnyonlar 
te;ıckkUlU içinde yakında. mUsn\ 1 ta· 
raf olarak yer alacağını l;ı:ırot ettlk· 
ten sonrn sozlcrlne §llyle nihRyet vtr· 

rnl~tir: 

··- Zafer kazanıldıktan ııonra a · 
ıınmı~ olnn sulh ve harp z:ımanlarm· 
da serbest teşriki mesai dersi, parc;a· 
lanrnııı dlinyanın yeniden kurulma.ıı 

itin bir ilham teşkil edccclttlr.,, 

ne göre, Ilomanyaya tallın kıtaları 
g"Önderilınesi, Viyana hakem ım -
lnşmıısı esnnsında Almanya. t:ı.ra
fmdnn Romanyaya verilrn saran· 
tinin normnl bir neticesidir. Oğrr
nildi*inc göre, mlihim bir Almnn 
ncıkeri ric~linin ::on z:ım"nlardn 
Bükre§C yaptığı ziyaret nesic<':;in· 
de, nomen başkumandanlığı, l:.o . 
men ordusunun Alrnnn idar~i al
tında yeniden tanzim olunmo..smı 
ltal:ıul etmiştir. 

Bu sabahki fn .... iliz gazetclcıi, 
ayni zamanda, Romen propaganda 
nf'r.:ı.rctinin tcbli~i de• neı:rct -
mC'ktc<lfr. 
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Yazan. ISKENOERf. 5ERTE LU 

Yusuf gözlerini açtı : Bu derece 
damşık ll güreş Olur mu be? 

- 27 -
Yukarıda. da dedik ya, Yusu .. 

fun bir tek kusunı \ıırdı: Dos
tunu, düşmanmı ayırt etmez, 
Ve bilhass:ı bu gibi §arlatanları 
her gördilğü ycrdo affediverir. 
di. • 

O gün de böyle oldu. Ali3in 
deli.Jetile Yusuf, .Azapkapmıu 
bu meşhur ve uçarı külhanl::e • 
Yinl affetmiş, elini tekrar, bir 
d08t gibi, ona uzn.tmı!JU. 

• il<. 

hanbeylikten yetişmiş ve bilha&. 
sa Yaktile Ça.nıhcada Yu.sufun 
dayağını yem:{!, kuv\'etli gövde. 
si altmda. lnı.rn inlm inlemit, e. 
zilmiş bir adamdı. 

- Sen çarçabuk yenilfrsin a.. 
ma, ben biraz uğraı;acağrm. Yu.. 
suf benim eski dilşn:ıanmıdır. 
Beni altınn. a:dığt za~lan pes til 
gibi ezmi ti. E lbette ben de o. 
nun cnn olacttk bir yerine doku. 

BUyUk iki çlnarnı gölgelediği nurum. 
?neydamn ortasmdıı hnznlanan Diyordu. Gerçi ~ayit. Yusu
Yerdc çüte niirncılarla bır zuı.. fun clin'i öpmüş, onunla barı~
llacz oturmuB, miitcmndiyen ça. mıştı. Fakat, bunl~r sözüne ve 
hy0rdu. barı !arma inanılrr kimseler dc4 
Öğleden sonra.. Saat alatur • ğildi. 

ka yedi vnrdr. Me:rda.ıım etra. .Alişle J{nra Sayit tutuştular. 
f~ - ortada henüz. tek bir peh· 
lıvan yokken - rnahc-er yerine 
d6runüştU. 

- Pehlh·anlar geliyor •• 
- Güreş başlıyor .. 
- Herkes yerine otursun .. 
- Gürültü ke ilsin ..• 

. Diye bağ ırmağa bae l:ıyan 
dıındik sesli bir atiam, milte. 
llladiyen ayı}i se:ılerl tekrarll" 
lordu. 

İki çınar altı, büyiik bir mey 
danıa ikiye ayrılmıştı. 

d 
Se~irciler yerlerini almı§lar. 

t ' 
GUr leri hatırlayan Nedim 

!ley, seyircilerden de bir hayli 
~ra toplayacağından emindi. 
• o.ten bu, Yakacığm eski bir 
a.deUydi. Müşteriler pehlh·anıa· 
ra '"erilmek ilzere ayrı a)'TI 
bahşışlar \'erir, hatta ta?.an gü.. 
~e§ın tıznması icin, aral:ırında 
?Pluca p:ırn. bile toplayıp peh· 
lıvanıara verirlerdi. 

d 
Aliı, Yuı:ıufun ynıım::ı. sokul. 

u: 
- tlkönce ben. Azapkapıh 

S:aıe güreşeceğim. Sait beni 
~·eneeck. Ondan sonra, Sarıyer· 
li izzet çıkacak .. Saıt onu da 
Yenecek. Üçlincü güre~te sen 
c:ııkacaksın, arslruunı ! 

Yusuf gözlerini açtı: 
- Bu derece danı§·kll güreş 

olur mu be? 
- Ne yapalım? Senin karşı. 

na, iste böyle iki pehlivanı bir 
den yenen bir adam çıkacak ... 
Anı_ıyorsun yn.! Böyle olmazsa 
SCyırciler heyecana gelmez. 

- Haniya, Çanakkaleli :hleh • 
ınet nerede? 
li - O şuracıkta, k:ılm~dc bek 

Yor ... 
Be - Dikkat edin. kaçmasın .• 

nce bugU.n burada bir pclıli. 

l
':a.n var demektir.. Çan kkale • 
1 Mehmet. 
s·"":-"° Merak etme. YusufçÜğum! 

Seyircilerden biri Al!.§in Ban. 
dırınndn. bir giireşini sc~Tctm!~ 
ti. Aliş meydana çıkınca: 

- Bu kaba soğanı da nerden 
bulmuşlar? 

Diye söylendi. Ali§ bu söı.ü 
duydu, fakat aldırı11adı. Sayit 
yav:şça: 

- Duydun mu? dedi. Biri!i 
senin hakkında neler söyledi. 

Aliş: 

- Kulak Yerme. Alem bu .• 
Istediğini söyler, diye mmldan. 
dı. 

Güreş ba§la.mı{}tJ. 
El, ense peşrevi derken, Ali. 

şin bu söze içerlemesi ÜT.erine, 
güreş oldukça kı:ır~mıştı. Kendi 
aralarındaki programa. göre 
yirmi dakikadan fazla sUrmiye. 
cek olan ilk güre~ yarım saati 
bulmuştu. 

s •• yit bir aralık h nlmt alh~ 
n a nlmı§tı. 

YaYaaç:ı. Allşin kulağına fısıl. 
dadı: 

- Beni bO§ yere uğraştırma .. 
Biliyorsun ki, hapishaneden ye. 
ni çıktını. Scı;den sonra iki gü. 
rcşim daha var. 

Ali~ bunu uuyun~a.. Sayide a.. 
cıdı: 

- Hakkın \•ar, kara ma.rsrk! 
~ayide arkada.şiarı - fazla 

esmer olduğu için - ckBCriya 
crMarsık'' diye hitap ederlerdi. 
S:ıvit ba1.a.n bu sör.e kızar, kav. 
ga-ederdi. Alişin 'bu hitabına. ~a 
birdenbire kızınıf;! olacak ki, goz. 
}erini açarak, uzun kollnnnı 
hasmının boynuna. doladı .. Grrt. 
lağım 8ıktığı görüldü. Seyirci. 
Ierdcn biri: 

- Boğacak mısın be z.n vallı. 
yı? ..• 

(Deı·amı ı·ar) 

( ,..············•••••••••••• ••••••• • A••· ·e··a··o·c· .. 

BEYKOZ KÖYLERi ~~ DiR 1 

Mustafa' samsun l u A h m et n t'SE11XLtxtx BULU:'.'o.'DUGU ri ııadır olmadıkça parny:ı elini do .. 
TEP E DE kunduranıadı· 

Profesyonel ag ... ır sıklet güreş• !$~k~a;;:~~ 7::~~t~ b:~!: Si!sile·~OI~~!~ri·~::r katet-
)'.olumuz ba.taltla.m tea:ıdUf etti. meksizin arknda.şlarmun nrkasmdan 

• Bir aralık bntakhlda seddolundu· koşmayn mecbur oldum. Çıktığı:-

c 11 enle karşılaşacaklar mı? ~~it~~L:J!l~~ S:f.!~~·~=~~~~: 
IA.kin kır scrdarltğını denıht.o eL muuı devam ettik· 
mi§ olan Herltuı tekrnr yolu şa· Om güzelce mczıııdur· M e n· 
5ırdı. Bir daha çocuğun lıimmcllno t o r bu:ıun yalnız bir köyUn eser-! 
muhtaç olduk. Gayet sarp yokuş. gııyrcti olmamak lazmı geleceğini 

1 ta.n Hü s e y i n ı i n in bulun- 1 s!S~ledl· Tahkikata ~tik~ 3urn. 
1 duğu tepeye çıktık. Saat de sekiz ya, lburnyn sığmmıli be.s, nltt karl· 

Profesyönd ağır ~iklet f>elıliı:an larrmızaan !\ara 11.li, Tekirdağlı . 
//iiseyiıı Mülôyim ~ 

Gazete sütunlannda arada sıra. 
da profesrönel güreşçilerle amatör • 
pehlivanlarımızın karşılaştınlaca
ğına dair yazılar çıkmaktadır. Bu 
meSC'leyi dün de bir refikimiz or
ta\'a attı. 

i-:fkarz umumiycde son zaman. 
Ja:da prof csyönel güreşçilerin 
gere!.- ku\"'\'Ct \'C gerek teknikleri 
hakkında şüpheler belirdiğini, bil. 
tun yapılan bu mücabakalann ta· 
mamen dam~ık!ı döğüş olduğu ve 
profe~yönel güreşlerin bir para do. · 
labından ib:ıret bulunduğu rh·a. 
}-etleri dolaşmaktadır. 

Dün bize de müracaat eden pro_ 
fesyoriel ağır siklet güresçilerden 
Wilan nlc) hlerine ecre> an eden 
bu propagandayı ortadan kaldır· 
mak için. derhal amatör a~ır sik· 
Jet pehli ... anlarımızdan Ç.--.Oban 
Mehmet. Büyük Mu.lafa. Adnan, 
ve Samsunlu Ahrnedi gur~ 00.\ct 
Ye bu hususta amatörlere musaade 
edilmesi için Beden terbiyesi u . 
mum müdürh.iğiınc müracaat et. 
tiklerini bildirdiler. 1 "mum mü• 
d ürlükten mfısaade alındığı t ak
dirde müsabakalar önümüzdeki 
haf tal arda Be~ikta~ Şeref stadında 
yapılacaktır. 

'Amatör <ılır siklet şampij•ommııız 
M chmel Çoban 

buçuğa. gclmlı;;ti. ye keşfettik. 
H ti s o y i n 1 i n 1 n mevkii, S 1 R ,\ P 1 N A R D A l" I Z 

K ı 1 r <; 1 ı n ı n mevldindcn da.. Dağ eteklerinden akmakta. ibu· 
ha liı.tif, daha. azamet-nümii.dır. o- 1unan miltea.ddid suları geçtikten 
varun ort.a.smua sh•rilm.i.ş tepecik· sonra başka. ft.nzaya uğramaksmn. 
te bulunduğu için her tarafa a.çık, dokuzu c:e>Tek geçerek, S J r a
frrah.fezi m.a.nzara.sı vnr· Bllhas- P t n r n \'t:.sıl olduk. 
n:ı. gar·b, cenub cihetine b:ıkmakla 1ki de.fa yemek yemişken karnı. 
doyulınu>'"Or. Ha~ rcte nınğlübcn blr mm acıktığını hlrsetUm· Köj•lnler· 
çok mUddet bakmdmı; doyama.- den birim~ pide ile rafadan yum.ur· 
d:zn· .. zaten doymayı haric·i fmltln ta ısmarlndmı· Havanın gtlzelliğin
gordum. Köy de, bereket vcnıln ki, den bilistifade O m e r 1 i Y c 
1 6 h n. k 1 ı gibi pis değildir· kadar ynya gitmeye karar verdik· 

ıu:.'\"DUIDEN GEÇTJl\f... Bu fikirle hayvanları gönderdik· 
Şu H U s e y i n ı i tepesin- Tekmil erkan ile eami'_ı şerifte 

d~ du.rup etrafı ihata eden 0 güzel n:ımazlar kılındıktan sonrn sema· 
revayıha gıı.rkolmtL, olan viidi, Jine ver kunıldu. 
"9 d:ılıa ileride bulunan veşil tın. Cami'·ı 5erif önilnden o\·ıınm 
yrrlara ha.sr~ı enza.r cttlğİmız eıra· manznrnsı görünmilyordu· Halbuki 
d& eöylece kendimden geçfrerdim· canun ~lr dakika bile oııu kaybet· 
TeessUraU Ieı:zet-baheacüı.n 11cr- mek iatcmiyordu. 
aem olmuş hisalyatnn beni kurun·i ÖnUmilzde duran ibayıra çık,ıp 
VUstaya kadar götllr:mUş. bir taıı üzerine oturdum· 

_Zannettim ki dağ bqında sivril· (ArJcacıı \'ar) 
mı.s ve '·got'' usulü Uzero :..-apilmış 
bir şatonun mazgalında b~lunuyo 
nım. Aı;ağıdıı, ova ile tepeciğin hu: 
dudunda su ilo doldunılmue bir 
hondek ve hendeğin Ustündc de 
diğer bir kale duvan duruyor· 

Bu sırada hariçten fşflllen §1>· 10.10.940 Perşembe 
\'alye borusunun tc.sirilo hendek il· 8 00 Program \"8 memleket at a. 
zerine ağır bir köpril iniyor . Şato yan. 8.03: :MUzlk: Ha!lt program 
sahibi prens ile prenses, gelen mL (Pi.) 8.1~: Ajans haberleri, 8.SO: llll· 
eafirlere icray-i hoonmedt foin bi· zlk: ıwıt progrıunrnm devamı (Pl.) 
nanın iç tarafınd:ın çıkıp kapıya 8.l>0/9.00: Ev kadını - Yemek ıüıtesl 
doğıu :,:ürüyor. 12.SO: Program ve memleket ı::r.at a.· 

1çimtlcn bir sa.da: yarı, 12.SS: Mllzlk: Şarkılar, 12.60: 

- Sen ne duruyorsun? Sen de Ajnns haberleri, 13.05: :MUzlk: Ttlr 
gidip ıml!affrl lstikbal etsene! ktllcr, 13..20/14.00: :Milzik: H: rfD?k 

Dedi. progro.m (Pl.) 18.00: Prosrnm \'8 

.. S3.l:ıi, 'be ne duruyorum!" diye- memleket sruıt oyan, 18.03: Mllzik: 
~ ko!:nlayn ha.zrrlanrrken kendimi Radyo caz orkestrası (İbrnhlm özgür 
topladım. 1d!lr"S1ndc), 18.40: Mllzik: :F ıı.sıl he. 
Baktım ld ne !)alo \"ar, ne kale yeti, 19.l:S: Konu:ma (lste.t!aUlt u· 

du\"arr, ne de derin hendek! mum mDdQrJC.ğU tarafından), 10.30: 
B:>nı s i ile s-elen misafir?... :Memleket sa:ı.t nyım, ve Ajana haber-

0 da. lıoyal imi§! lerl, 19.45: l1Uz1k: Snz eserleri, rad. 
~ATO SAHiPLERİ YERİNDE·" ya .s:ız hcyeU, 20.15: Radyo gıızctcst, 
~~~':!-.istikbal için kO§tukl~rt- 20.4:5: :Mllzlk. 2LOO: :UUzl1.: Dlnlcylcl 

nı göroUğüm fiat.o Gahipleri yerin.. ı.stekleri, ~ı.so: l{onUJ?DB (Sılı!ınt 
d~, yanı b::ışnnda. bilAperva otlıı.ynn ati), 21.45: :MUzlk, 22.30: :Memleket 
ik_ı}c.no mand:ı. yavrusunu gördUm. sant aynn, Aj:ıns haberleri, 22.45: 

!~•••••cs:::=cmm•••••mımz::r.ca!!•ll:lı:ır:I•~ Dıgcr görtlüğürn §eylerse beni mU· :MUzlk: cazband (Pl.) 2a.2sı2s.so: - - ı ea:ı;;ems " s.ı:ırcntc sc,·kctU o . : nlar da o\•aya Yarınki program ve l,ap:ı.n~. 

K 1• ra l ık depo 1 ar lndıktcn maada, ovad:ı. '.hayli mesa.-

Ankara caddesinde Or.ıanbey Han zemin kntında ' 'e makine 
yerleri istiyenlerin \'akıt Matbaası idare memurlu~runa müracaat 

fe katederek ibcni yalnız bırakmış 
olnn arkndaşiarnndı. 

~~N:SlN1N' İZNt 01.1\1,\UJKÇA··· 
Huseyinlt kn" inin için . a ycs 

~tme!en. lki ~en geçti~lınlz !Irada. on, on 
~••••••••·-~---••••••••-• U j~da güzel bir kızca"'• bez • zerine · .. -. , . ıp kle na.kıs ~liyordu. 

::ialııbı: A:>IM u:> 
f 1 mum nec.rİ\ ;ıı ı 11fa•P l'ıiPn: 

Basııdun ,·c-r: \1 tK/1 Maıbaası 
R i'f İk A lımrt 'irtıtmeil 

~.cı<güliyet·i ciddi :.si. k h . yye pe ~u.. 

mı uza gıtti. Gayretine aferin-han 
o atak p:ıra verdik \ ' ld . . · a esuıın cm-

> 
c:[ 

t-

Çarşamb .IPerşemb. 
9 l.Teş. l 1 01.Teş. 
7 R:muan ı S Hamaı:ın 
hı~, fi ı, ı:-ıs 

\ nı<nll t.1.11nı \ u• •ti t:t.aaı 

G.l).j 12.21 .OG ll-21 

Bir taşla iki 
lZlnı elimizden kimse kaçmaz. ! 
~~~= 1 eak? Güreş ne zaman başlaya.. Küçük Hikaye: 

A ~iye bağırısmağn b~layınca, ·--------------._. 

kuş 

Valdtıeı 

0 UnC310 

d *n,u 
Öğle 

l J..'1odl 
Akpm 
l. at.o;ı 

lmsal• 

12.0% 
15.12 
17.80 
ıo.ıı 

G.2! 12.01 U I 
o.ss ıs.ıı 9.SS 

J!.00 17.87 12.00 
1.80 ıo.oo 1.80 

"lış koştu : • . 
- Şimdi başlıyor.. Gürültü Bu 5abah Cin /\~ı so:~ k;.ı~u§~nu yoktu. Gizlerini etra(ta dola§tırclr. 

et.nıe 1 çara batıranuync:ıgı s1~11L ' er. Bir müddrttm~ri nasıl yesem <li· 
\1 yın. . . . mi .. ti Bugiınl{Ü gıbi !uç para:;ız ye du~ündü~ü simitinı sanki ona 

s:.~ e hemen kahv nın ıcınde 1 k 1~ · t Canı ıkılıvordu. Her Mrlc ,..a,·s•7, ~tt uz ı,·enir diye der.s 
"\!'-"•- - k 1 d d d h ·a mamış ı. ~ · · ka ~ ,, "' J l 

J -uı.ura , <en ısın en a a sabah k ,.0ıun vanındakı - h. veriyormuı:: gibi ,_·ere uzanmış Jlr 
e\"\'el l K S · c: a;-a • • · · · · k ., elin soyu~u~ o an cra aı· vede fırından aldığı sımıtı çara ·öpeğin 011 ayaklan ile H~tı ara. 

~-amr ... ı. gıttı: batırarak kalı\"altısı.11 yap:ırdı . sın<la parçalandığını gqrdü. w 

- Yusufu kandırdım. Razı . . k Yerden bir ta~ aldı, köp~~e dag. 
Cıldu. Fakat btt sabah çay para .1 

)O - ru ko~tu. Köpek çevik bir hareket· 
tu. T~0llı bulmakta da guçlük çek- le simitin son p:ırçalannı da a·,zı-

- Caymasm nkın? 
<li::- Ona Yuımf dcıler be. Ver 
lll gı aözdcn caydıJmı duyd~ 

u sen onun. 
Ca.rçabuk y:ığlnndılar .. 
ıreydnna çıktılar. 
İkisi de o güni.ın ölçU üne gö. i orta ikletli ı chliv nlardı. 
alnıı K rn Saide nisbcUe Ali· 
ın bo) u hır z kısa<'.a ıdi. 

a t uzun boyuna \ c bilhns. 
g\Jr tc çok ı""11 e yarayan 

ZJn oll rma güveniyordu. 
At nı:ı f ıh o ciink"i gUreşte 

~ ~ e ı r lm~::ınmn .. üı. !kisi 
~: 

mi)ordu. na alarak uz:ü<la5tı. 

Artık ç.:ıy içilmez. ha\'alar ısın. Cin .\li durdu. v~m~ye dondü, 
dı .• %a) et çay da bir su demek. bütün. ~ımnı ç~mcd~n çıkara~l~. 
tir. Gider çeşmede su ile ı,latır ye- ~ıı; ~ıbı hlzla ta~ı yüzünden sımı-
rim, diyordu. • tını ı>aybetti~i ı;eşme)e attı. 

Çc~m ) c yoll::ınd1. Kfı;eYi dön· .. Yağl.ı ~~çlarını ta. ıy<!n ka kt'tini 
dil. çc me gôzük.'llüştü. Tuhaf, her d~zclttı; l:.llerini pantalonunun ce· 
sabah sakalardan. çene yarı~tır::ın bme SOKtu. Omuzlarını kı tr, bol 
kadınlardan, su ile oynıyan çocuk. paçalarmın avakkabı 1 ü ttinde 
!ardan kimse yoktu. sailaruna 1111 sCyrcderck YiırüdÜ. 

Çesınerc yakl· tı. Eğildi. l\Iu:.. Belediyeye krzıyordu. • 
luğu çevirmek i tedi, olmadı. Tc!~ ~leri tamir etmiyorlar. bir 
ci ile çe\ ircmi) cccğini an'adı. ~· damla su b~lamanu•tr. Kedileri 
!indeki simiti taşa koydu. lki ehle köpekl~ri toplamıyo;lar. insan bi; 
uğraştı. Bu sefer de olmadı. YÜZÜ· yc:-e bır ~er bımkamıyorclu. 
nü bu t d J) " 'd ç~rnc Evlerin önünden g-i··ordu. Bir Rim kimi ~cı "r'"e yen· ruş ur u. ogru. u. :.• • 1 ~~ ,, 

n 
13 

?·, 1 re tükürdü. Coztlne b~vaz taşa kö. kapı açı ması Cin Alivi duşünce-tr . ze ne· · mürle yazılmı5 şu satirlar çarptı. lerindcn ayırmıştı. Açıİan kapıdan 
A ~ rdu. 

1 

Bu satırları haoı hanede öğrendiği bir Bar. çı~~ıştı. Cin Alin.n yapı •• 
ıı:ı co, :ı. 1in ı ir ıı.dnmdı. ı· o~"Uma ı!e okudu: lacak b:r ı~ı olmadığı için gO:lcri. 

b·n al ·ın<J g". imü~oıclu. Hal. ·'~me Bozuk, Siıniti almak i- ni kapıya ÇC\im1i~ti. 
U .:, ı- r ~· , ıt ne d" olsa kUl- n bıraktı •ı taca <l~ndtl. Simit Adam hir kaç adım gitmi ti ki 

tekrar ôöndii, kapıı ı çal<lı. Pl·nce4 

reden uzanan lxı~a: 
- Hır adam göndereyim de 

kapları ,·er, kalaylatsın, dedi. 
Cin Alinin gözleri açıldı. Seri 

adımlarla uzaklaştı. Bır saat ron· 
ra Cin Ali sırtında bir çuval kapı. 
yı çalıyordu. 

J\çdan l~ap1dan evin hizmetçi i 
çıktı, ne istecMıni sordu. 

O gayet sakin bir ~ekildc: 
-- Beni bay gtindcrdi. Kaplan 

ka aycı~ a gotu:-~ğim, dedi. 
I~eri aldılar. On dakika geçmic:. 

ti ki, Cin AJi c:ırtmda b:ıkırla dolu 
bir çuval kalaıcı dükka:ıırım yo
hından ba~ka bır yolun }t cu-su 
olmu~tu. 

Akc:am karanlığı ba m:ık uzcrc 
jdi. (in ı\li işini görıni.ı-., karnını 
dovumıu~. ceb;ni do'.durmu~. kara. 
koİun yanındal<i kahvede o~uru}<ır. 
Simdi baska ~özle gelenlerı ~c:wcn. 
leri seyrcdi) ordu. O ~ıl mı ya_? 
Cebinde bir haf ta çalmadan geçı. 
necek para.ı 'ardı. 

Uz3ktan i:.stünde . parclöc.ü, al
tında pijama terlik ılc . tel.~Jı te. 
la-. ı gelen bir adam gördu~ 

• dam yakla5ınca tan_ıd_1. Sabah. 
kı bar. bakırların sahıbı. Demek 
o~ unduJ,tan coımı bakırl~rın ·ı. 

tınd~ğm~ haber alını~tı. 
Şıındı karakoia gidiyordu Kalı-

\"Cve "akı . ·• d • ~ .a5tr, geçıyordu. h.ah\·e-
en bır s~: 

. -:- Hayrola Ba\• Necati. bu ne 
\:azı,·et ne'"e\·e bö •. . • . . rıe .. 

- ~orn a b" · old 0 1 :rader b:r hırsızlık 
anl~t .. nu ha1?er vc:-eceğim, sonra 

. ı.ım, dcdı ve kahvenin yanın 
dakı karako'a girdi. • 

Cin,.. · d 
J e:-ın en kalktı. Ç.ayın pa. 

r,~li!n! 'k·er
1
di. Kah\·eden çıktı. Ka -

nı 0 tugunun 1t ld y·· n•dli C" , . a. rna a ı. u-
.;r s ın · ılı kaçıyor muydu. Ha. 

iu.;t ... tabalı, kapları aldığı e\ in yo. 
· : utmuştu. 

1• kı:apıııın ıinüne geldi. Bir etrafa 
va h ~oı·r ·ı· ld ~ dı B·. b · a zı ı ça ı. hapı açıl-

. ır ayan çıktı. her halde ba-
m kar · nuz d dl. r o araktı. :l'\e isti~ orsu. 

• e ı. 

g .. ukkc~n •
1
\liv k~ndır.c has olan so. 

an ıııgı ıle: 
,
3
-:- Beni bay gönderdi. Hırsız k kalandı. Bayın biraz k:ırakold~ 

·.alması lanm. Elbi elerini \'e a
) ak!<abı"mı i::.tiyor, dedi. 
ra h.~dın . .''Peki .. dedi. Biraz son. 

. Cm Alıye a~lında Bitpaıanna 
gı~c-ek elbiseleri bay giyecek diye 
tet;hm etti. 

ı'ı1. h'( Cl/A\" ADU ı 

4.27 10.ı17 4.:?8 10.50 

Sinema ve tiyatrolar 
Şehir T iyatroau 

Bu Akgam 

.,-:"~'11111 Ora :::ı kısmında 
O rELLO 

Bu r.kıam Komedi ~:ısmında. 
Jl.\Li t:ŞACI 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
il atide Pışkin Birlikte 

O. Blrlııcite~rln Çarşamlın gQnU uk~ 
nır, Bcy:ı.zıtta Mnrmıım Sinemasınd : 

"l"otul.lı \'uS'onlnr J\:ont rolürli,, 
Yod~ll (:l) Perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
nugUn sn:ıt 14 de: 1 - Cc Ahb:ı.p 

Ça~lnr h:ı.rbc gidiyor: Türkçe, 2 
Mnhknmlar Kalesi. 

Şubeye Davet 
Fatih Askerlik subesiııdcn: 
Yedek sınıf 8 He. Me. Mu. 

bittin oğ. Mehmet Jskcnder 
t373) ile vcdek smıf 6 hesap 
memuru Sndık oğ. :Mehmcdin 
u C'\"<' acel" milr.ı cantl::ırı. 
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pı---·--- TA·MG LAYAB 
i Y i CiNS 
DA Y A NIK LI 

Bükrette tevkif edilen 
İngiliz 

Sabotai yapmakla 
itham olunuyor 
Bükreş, 8 ( A.A.) -Röyter: 

Genel Acent.alığt: latanbul Kullu 
'JJan l/4. Satış lllatazalan: Nakae
v-anopulo Biraderler: Sirkeci - A. 

Baroççi: Sultan Hamam - Pancirta 
\'O Savaldla: Galata Karakl!y - A1-
berto AMante: lstlkltıl Caddesi. Hariciye nezareti, Londrada in· 

tişar eden Deyli Ekspres gazete· 
sini muhabiri ba·•an Hollingsvor-

tun dün müddeti hitam bulan ika· fl••••••••••••ı•••••••••••••I met tezkeresini üç hafta müd~ctle 
temdit etmi5tir. Bayan l lollıng..;
vort Romanyayı terketmck emrim 1 
alınıştı. j 

PoliSf;e tevkif edilmiş.olan . beş, 
İngiliz tebaasının ,·azıyetlcrınde ı 
bir değişiklik yo~t~r .. Astra Ron;a: 1ı na petrol şirketinın ıdare meclı ,ı 
azasından Miller, isticvap edilmek 
üzere mevkuf bulunmaktadır. Mı! 
lerin gayri mesul demir muhafıı· 
lara mensup lejironistler taratın· 
dan kaçırıldığı teeyyut etmiştir. 
E.;asen bunların faaliyeti generai 
Antonesko tarafından evvelce ten· 
kid edilmi~ bulunuyordu. Fakat 
Millerin mevkufiyetinin devam 
etmesi mesuliyeti ~üphesiz ki polıs 
makamatına raci bulunmaktadır. 
Polis kendisini sabotaj yapmakla 
itham etmektedir. tık kaçırıldığı 
zaman Miller öyle bir "üçüncü de· 
rece .• isticvap usulüne tabi tutul· 
muş ki, fizik mukavemeti kınlaf3:1< 
~abotaj yaptığını itiraf eden bır 
'esika imzaladığı söylenmektedir. 
GQya imzalamış olduğu bu vesika 
d:ı Miller, Almanyaya petrou taşr 
yan kamronlann deP?l_anna ham,r 
zı kibrit koyduğunu ıtıraf eylemı~ 
bulururuJktadır. Millerin sıhhi va· 
ıiyeti hemen hemen nonnal gibi· 
dir. Polis merkezinde mektup alma 
ı:ma müsaade edilmiştir. 

V A.K J T 
l.iazetedt çıkan tıuıo.n yazı n 
realtı'llttiı> bukuku mahfuzdu? 
~BONIC l'ARIFl!:SJ 

Memleket lılemlebt 

ı~nd• dlfDlda 
AJlm 15 iM K.r. 
1 ayllll Z&t 05 • 
8 &)lık 4'25 1120 • 
1 yıllık 100 lffOO • 
rartteaeo Balkan Blrlltf lçla ay. 

ds otuz kuruı cm,wnr. Poeta blrll. 
~ne gtnn.I ~en ~rıere ayda yetm.te 
beter kurut aımmedillr. 

At10a. n,.sm. blldlrea mektup 
"e telgraf Dcretl!lJ abone pUMmJ.D 
pollta veya banka ile yollama t.c
retbıl idare kendi tlzerlDe alır. 
.l"llrtd)"eala ... pcl9ta m«lle&indt "AIU'l"a abone ,........ 
uru delfftlrm• ncreu = Krt

ILAl'f tlvu:n.&81 
.1'1ıcaret lll.D1&rmm unUm • -. 

tin eondaD llıltıaND Ulu ayfaJL 
rmda iG. 10 .. ,,ıaıarda M klUUf, 
dl!rdtıncti sayfada 1: Udncl " D· 
çtıncOd• 2: blrtncld• •: ba§Wr )'anı 
keameee '1 Jlradzr. 

BDyUk; gok denmb. kllfell, 
renkU U&n Ttrenlent &)'n •:rn in
dirmeler yapılU'. Resmi UAııJarm 
ADUm l&bn :;() kunııtur. 

1 
=·=::::OdL tuı tlD. dOrt det&BI 73 Ye OD def .. 

l fi() kun.ııtur. 

Yeni Nepiyat 

Fizyoloji JcitaJ;ı 

Yüksek ta.hail talebesine ders 
ve mUracaat kitabı olarak iba • 
ml~ tıniverBite tercümelerin. 
den' Il. inci cilt Fizyoloji ders 
kitabı Maarif matbaasına mü· 
kemm.el bir gekilde bastırılıp 
satışa çıka.nlmtşt.rr. 

lr;IO RSA j 
-Ankara 8-10·940-
ı--Ç EKLER l 

1 
100 
100 
100 
100 
lc:t 
ıoe 

JIJO 
180 

100 ... 
iM 
10(' 

100 
100 
180 
100 

100 

S&erlla 
Dolar 
ll'rcı. 

l,fref 

tıı,lçrt' Frcı 

Flortn 
Ra.)işmarlı 

HfoJg11 
Orabnıl 

l.aY11 
C,.'ı-k R.ronu 

~--'lott 
1'«-nıı 

'"'' Ot nar 
Ven 
b\'f'~ Krona 

3..24 
13~.%0 

29.6875 

l 3.!)0 

~3.SS:!3 

O.G2:i 
s.ı;:; 

31.1875 
31.003 

Mektepler açlldl 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplannızı "VAKiT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik edebilirsiniz . ....................... 
inhi s arlar umum 
mü d ürlüğünden: . 

Cinsi 
Parşömen ld\ğtdı 

MUhUr lturşun 

Mllrtarı 

600 top 
1000 Kg. 

EkııUtmenln ~ll 

Pazarlık .. 
SaaU 
H 
14,30 

l - ŞJ.rtn:ımc ve nUmunclert mucibince yu•cardıı· c!Ju ve mlkt.arlan ya.. 
zılı ~ kalem lll!llzcme pazarlıkla ısatm almacakln·. 

2 - l'azarlık 24/X/940 Pel"§embc gUnU hlz.'\lnrınJa yazılı saatlerde Ka
bata§ta Le\•czım ve MUb:ıyaat Alını komi3yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve numuneler sözU geçen ıubeden para.sız aJmabUlr. 
4 - 1s~eklilcrln pazarlık için tayin olunan gUn n aaatıerdc teklif ede· 

ceklerl ffat Uzerlnden ı;a 7,5 gil\'GDme paralarDe birlikte mezkllr komlıryona 
müracaatları. •(9343) 

Gazi Terbiye Enatitüaü Direktörlüğünden : 
Gazl Terbiye EmUtn.tı Rlyazlye, Tabliye, ve MUslkl §UbeJerlne yeniden 

leyli erkek, beden terbiyesi ıu"tıcalne de kız ta1be alınacaktır. 
Yaşlan yirmi be§i ge~ıneml§ vo 11.sc o~nluk dlploma3ın1 haiz olanlarla 

öğretmen okulu mezunlarından tallp olanların hüviyet cUzdanlan, diploma· 
lan ve 8 adet fotoğrafla birlikte 15 Te§rlnfcvvel 1940 Satı gUnU En.ltltUde 
yapılacak imtihanda ha.ur bulunmaları llAn olunur. (6378) CH70) 

.... • .... " w - .. 

Devlet Oemiryoltan ve Limanları 
- işletme Umum idaresi ilanlar1 

Muhammen bedeli (850) lira otan 100.adet Gaz ve Benzin koymak için 
galvıuili:e Bll!;tan mamlll musluklu ve kapaklı ~ kiloluk Bidon (18/10/194.0) 
Cuma gUnU saat (10,45) de on kırk be§te Haydarpaşada Gar binası dabUlıı
dekl komlııyon tarafından açık eksiltme uaulllo aatın alınacaktır. 

Bu lfe gtrmek latlyenlerln {63) lira '(75) kW'U§luk muvakkat teınlnat 
ve kanunun tayin ctUll 'ft~le btrllkt• eklılltme gtınU .. tine kadar ko
misyona .mUracııatıarı lb.zzmdır. 

Bu işe alt ııartııameler koml8yondan paraaız olarak dafrtılmaktadır. 
(9636) 

ıstanbul eetad iyesi 
ııanıarı 

3710 aayılı belediyo fııtlm1l1k kanununa. tev!lkan ıatlmlflklnln umumi 
menfaaUere uyg-unluğu tasdik edlllp meZkQr kanunun 8 inci maddesi muci· 
blnce 3325 llra kıymet takdir edllml.§ bulunan EmlnönUndc Çelebloğlu AIA
eddln mahallesinin Mısır çarşuıına bltl§ik TahıulsönU sokağında kada.ııtro· 
nun 384 Uncu adamnda 64. parsel ve cskl 31 yeni 30 kapı No.lı dUkkAnın Ta
pudan alınan tasarruf kaydmda 21/192 h11111eslne sahip ProdoromN, 7/192 
hissesine sahip Nahide ve 21/192 hissesine sahip Ahmet Cevdct'e bu kıymet 
tebliğ edilmek istenilmiş l3c de lkametgtı.ıu tcsblt edilemediği. zabıtaca ya.. 
ııııan tahkJkatt.an anlıışılmıi olmakJ:ı bu kanunun 10 wıcu maddesinin tat
blkJ zaruri görUl<lUğUndcn icabedcn tebliğ varakaıannm haritaalle btrllkt' 
birer nUabaıımm dUkkAııa diğer nUshaaının alt olduğu bolcdiye dııirealne ve 
3 UncU nllabaamm da umuma mahsus mahalle 20 gUn mUddetıc talik edildiği 
1lAn olunur. (964.4) 

1 

1 

.. 

OSMANLI BANK.ASI 
- - 'TORK ANONiM ŞiRKETi 

_ \TE~IS TARIHf 1Ba3, 
St1t01'rı •,,,. Türl<i" Cümlırıriı #i İl# mOnJ/riı mrıftawı,.,,amm 
l1191 Numilfalı I0/6/i9J3 lan7ı1ı A#nımf11 l.1sdift dilmistir 

,ı 24/611933 tanlı!ı 2435 Numar.,/ı R~mı Oa"'' J 

S.nnayesl: 10.000.000 lncına Urası 

1 .250.000 l ngllla LJrau .. }"!IJat akçesi : • 
- --. =========== . 

:TGrkiyenin başlıca Şehirlerlnc16. 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
- LONDRA ve- MANÇESTER'de _ 

MISIR. Kl3RIS. YUNANiSTAN. IRAN. IRAK. flUSTIM 
n MAVERA'/J ERDÜN'de 

Mukez vtl Şubeleri 

VUOOStAWA. RUMANVA. YUNANiSTAN. SURfVC. lOGNAN 

Her nevi Banka Muameleleri yapaf 

Hesabı ~r. ve mevtfaaı hesaplan kii~dı 
Tıcari krediler ~ \•es.ııl<lı kredıier kü~.ı~ı . 
T urkıyç ve Ecncbı memlekeı:cr ilzcnne keside sencdat ı~kooıos11. 
8or$il f'mırlrrı. • 
Esham ve ı.ıhvıl.iı. alnn ve cmtJa üzcrvıe avans. 
Seııedıı ıahsıl.irı 0.:? saire. 

ıoo Hubltı 

- Esham ve Tahvilat -

20.z.; l 

' ~~ [n vüksclc f'ırlnı\'C'I şarfl.1nnı hJiı lıira!ır.' 
•

1 Ka~IJr Servısı v:>rdır. 

;ıı Piyasanın en müsait şartlariıfe (kumbaralı veya. 
~----lıuınbarasız) taurruf hesa11fan açılır· 

~~!·* :.tr;r~ 

Yakıt neşrıyatmdan : 

Seçme 
Hikayeler 

DlrdlDCI ldtab 
aepedlldl 

Bu kitabda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu'. 
nun hikiyoleri vardır. 

128 sayfalık bu kitabın kıy. 
meti 10 kunıştur. 

-----------~~~----~~ 

ZAYİ SERT1F1KA 

931 senesinde Edebiyat fakül· 
lesinden almış elduğum lise 
almanca muallimliği sertifika. 
mı zayi ettim. Yen.isini ala.ca· 
ğımdan eskisinin hükmü yok. 
tur. 

Binba.,ı 
Sal6.hattin Be§ikta.'} 

(3368ô) 

939'2221 

' POKER T raş Bıçaklart 
Dünyanın en İyi tra§ 

bıçaklarıdır 

Trıı., bı~sklan ı:elcJ\- R~r yerde 
bulunur, markasına dfül<at cd1nl7.· 

bcposu: .Jak Dekalo \"O ŞUr· İstanbul Tabtakale No- 51 

lLK • ORTA • LlSE TAKSlllJDE sın \SER\'tLEn 86 

l\füdilrU • Eski şı,ıı Terakki DlrekförU ıu. Ali Ha,met Kırca 
Hususiyetleri: YABANCI DlLLER ôGRETtMlNE ehemmiyet 
\'ermek, talcbc3lnln aıhhııt ,.e 1nzıbatı ile yakmdan nlA.kadar olmaktır 

UskUdar Tabaklar • mahal. 
lesinde Devran sokak 5 No. da 
sakin Hafizanın kocası ayni ha. 
nede sakin Celal aleyhine actı TELEFON : 41159 ___ ! _ ____ ________ __ 

ğı boşanma dava..eıı neticesi~de 
sadır olan ilamm bir sureti r 
müddealeyhe tebliğ edilmek ü. ,. 
zere gönderilmiş ve tebliğ edi - ' 
lcmiycrck iade ve mUddcalcyhin 
ikametgahı meçhul olduğu an • 
laşılmış ve işbu boşanma ita· 
nırun sureti tebliğ makamına 
kaim olmak üzere mahkeme 
divanhanesine asıldığı gibi, key 
fiyet ayrıca. g~te ile de ilan 

Türkiye 

Ziraa 
' 

-

Cumhuriyeti 
• o 

Kurulu~ Tarihi : 1888 
' 

1 Serma vesi: 1 oo.r"'n.or>o Türk lirası 

-, 

olunur. (33687) 

ZA Yt - Ber.czyan lisesi lO:i 
No. devlet demiryollan için :ıl· 
mııt olduğum talebe paso kiğı. 
dunı ka)'bettlftı. ıır.ttslııi aıau 
ğımdan hükmü yoktur. 

(33628) Talat Adanır 

Toptan Yaf aebze ve 
meyva fiyatları 

8/10/940 Salı gUnU İstanbul Brle 
diyesi Merkez HAiinde Toptan aatılan 
orta derece ya~ meyva ve sebze fi 
yatları: 

CİNSl liunı, 

Bamya 
Domatcı krr 
Domateı ıırık 

Sakızkabagı 
Sofan 
Faaulye çalı 
Fasulye .Ay,ekadın 
Faaulyc Yt?.§11 
Fasulye Barbu~1ye kırmızı 
Bllber dolmalık 
BUbt>r sivri 
Ispanalc 
Lahana. 
rıra3:ı 

Semt.zom 
PaUıcan bq 
Patlıcan orta 
Patlıcan Ufak 
PaUıcan bostan 
Aıırnakabag"ı 

Hıyar 

Maydanoz 
Dereotu 
11&\"UÇ 

rancar 
Turp kırmın 
Turp bayır~ 
üzüm Çavu, 
ÜZUm Yapıncak 
tJzüm Milşkilo 
üzUm Razakı 
üzUm Balbal 
üzüm Siyah 
Elma Amasya 
Elma tncbo:u 
Armud yabani 
Ceviz l:abul<lu 
Ayva 
Nar 

ll 
:?.50 
5 
6 
f> 

10 
lO 

9 

JO 

7 
7 
G 

~ 

3 
2 
l 
5 

10 
2.SO 

-.50 
-.i5 

3.50 
3.50 
J 
2.50 

25 
l3 
16 
H 
12 
ll 
25 
10 

Sube ve A1nns !:11.ledi· 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 

ikramiye Veriyor 
GıraHt Baııı<aaınııa kı.ım .. ıraıı ... Uıt:ıanız ~rw bcsapıannoa en u 

~ ıtruı bulunıuııara senede t deta çekllecek kur'a Ue qatıdald 

• • 
100 

Adea 

• 
• 
• 
• 

plılna ı:ore ıımunıye dağıtılacaktır. 

LOOO Urıılık t.000 
600 • ı.ooo 
uo 
100 

60 

• 
• 
• 

1.000 
C.000 
6.000 

\ 
t.800 • 120 • co 

Ura 

• 
• 
• 
• 
• 

lffO • ZO • S.200 • 
oıı<KAT: Heııaplarmdııkı paralar bir ıene lı;1ndc ~"I llnadan qafı 

dll~r:.ıyenıere lkrıımlytil çıktı~ Lakdirde % 20 fllZ.laslyle vertıecekllr 
Kur'alar aeoede t defa. ı Eyıoı. ı Blrlncikt\nun, 1 11.~art we 1 Haziran 
tarl!tlcrlnde c:ekllecek!ir . 

l•mmımm1n1-.a.. ......... mm .. ıma .. !amı ... 
. ı ,.v ... .. . .. .ı • . . •. ', ..... ;· 

'Şirketi Hayr yeden· 
Jtamazan gece IM'ferlerlne mahsus tarife 10/10/9-&0 Pt-~be ak!Jll· 

nıuıdan IUbnn-n tatbik oJunaeaktıl'. Tarlrewr l"Bpur ,-o lıkele1ere toıık 
olunmu,tur. 

),.:. .• ...,:"·'~·~""" .. ,, • .... · -ı,, ~ .... ~· ·-~\· 

Kestane 
Şcttau • 
Muz yeril 
Taze inclr 

7 
13 
lO 

8 
8 
2~ 

70 

,.. .. za;, ..... ırmrm1a .... 11111 ......... 

Limon ecnebi (420 576) 
Portakal (Hatay) 
Karpuz alaca baş 
Karpuz alaca orta 
Karpuz alaca ufak 
KaV'Jn Kırkağaç baf 
Kavu."l Kırkağaç c:ta 
Ke.vu:ı }{ırk:ığaç ufak 
Kavu:ı Ha:;anbey h:ı§ 
Ka~ llasanbey orta 
'K.al.JJn Hasa.nbey utak 

7 
750 

3.50 
]5 

8 
4 

H 
8 
2 

20 
10 

1 

.1 V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmın ı gen iden 
tanzim edip açmışlıı 

Kitap, me::mua, g'1zete balar. 
Tabiler n'lmına dizı?i isleri ahr. 


