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..!}ratı: S K~r~ş 

Arflfyeden Diler Dersler 

Bütün idare Sistemine Tatbik Edile
bilecek Bir Laboratuar Tecrübesi 

Emniyetten Doğanı 
Seciye Kuvveti 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
~ rifiyc köy enstitüsünde bir 

Şakir var. Canlı, atılgan, 
!~hı.yışlı bir çocuk .•. Bu şakir bir 
.. un ·· ~ ogretmenine sormuş: 
kh - Öğretmen, !!imdiye kadi:lr 
lı tli §Chirde, kör lü köyde ka
~ 1· Şehirli köylüyü pek özlecli
g~ ıanıan vergi tahsildarını köye 

0~nderird i. Şimdi birdenbire ne 
k u da köyle memleketin baş
}' l Yerleri arasında bir kaynaşma 
0~tnıya çalışıyorsunuz} Bu köy 
lf~t~tınenleri ve köy eğitmenleri 

ın,ı evvela kim düşündü} 
Öğretmen cevap vermiş: 

filt - Bu teşebbüs hakkında ilk 
1 ır, ilk t edrisat umum müdürü 
'tnaj\ Hakkınındır. 

llıiiŞa~kir, coşkun bir sevgi ile hük
nu vermiş: 

n - ~yle ise biz bu adamın 
C}'lcelıni dikeceğiz. 

}' - Ya bize. öğretmenlere ne 
ı 'Pacaksınız~ Biz de .bu işte ça-
1">'oruz. 

t Şaltir pi kin ve olgun bir adam 
ıı.v · ı 11 e cevap ver.miş: 

- Size de layık olduğunuz 
''>-"ıy .. . . ., ı gostenrız. • 
b Şakir, köy mesel~ini bütün 
ır lllemleket davası halinde gö· 

·~n bir çocuktur. Köy enstitüle
;•nin tehirle köy arasındaki gö· 
Uş Farklarını ve mesafeyi kaldı

rlca. 
rrı· itnı, köyün memleketin umu-

1 hayatıle kaynayıp birle~mesi-
1\c h ·ı d w•• k'" .. l'fı ıınet e ecegını pe ıyı gor-
lt ~· kavramı tır. Köy enatitü-

ttııin neler yaptıKını uza'k'tan 
~~ğa .anlayınca ~r~fiye~e talebe 
t 'Ye gırmiye kendısı talıp olmuş
ı~· hem d~ beraberinde beş ta-

c daha sünikliyerek .•. 
b ~rifiye köy enstitüsünün t~le• 
/ı.ı latanbul, Bolu, lzmit, Bıle
ık, Bursa vilayetlerinden topla-

nır L'r --~· • • •• tt b 'r h' ' 11er V'tlayetın mure ep ı 
1~Csi vardır. Maarif müfettişle

rı .... 
1 boy köy dolaşarak en zeki ta-
:Jc cyj ayırırlar. Her biri hakkın· 

11 ~ir f.!J doldururlar. Bunlar 
~natitüye gelir Enstitü bunlar 
•ra.aından bir ·seçme yaptıktan 
'°~ra talebeyi bir ay için tecrübe 
tc linde kabul eder. Görüyorsu· 
nuı Ya, mahdut imkanlar karşı· 
•ınd · k tcb ~ ınemlcketın her orta me -
l 1 ıçin kabul cililmesi lazımge
cn bir se9111e usulü .•• 
Şakir hu8U8i teşebbüsü ile usul 

ı;~tnherini kendisi ve arkadaşları 
~ın Yaran bir çocukrtur. lki buçuk 
r) evvel bir gece yarısından son
ka. enetitü binalarından birinin 
'PISJ çalınmış. Bir aes: 

r" - Biz geldik, diye haber ve-
'Y<>r. 

k '-~iz:. diye gelen altı çocuk 
~~dı kendilerini tanıtmışlar. 
ıı · e~che kaydolnuya geldikleri
d.1 löylcrnişler, cTecrübe etme
}' er bizi geri çevirmeyin> diye 
, \varmışlar. Meğer Şakir beş 
pr adaşile beraber ak§am Ada
... '~rrna gelmiş. İstasyonda sor
'"Uı: 

- Tren ne zaman~ 
- iki buçuk saat eonra. • · ltad Yaya olarak Arifiyeye ne 

ar Zamanda gidilir~ 
- iki buçuk saatte .•• 

~Ce- Öyle ise biz burada bekli· yk Yerde yaya gideriz. • 
ı, 01larını şaşırmtl!lar, aramış· 
t~~· tbıırarnııılar, nihayet gece mek
d~-' ulınuşlar. Altısı da o kadar 
Çe ~.erli çıkmış ki kendilerini geri 

"ırcn· k' . ı· llı.ı ıyc ımsenın e ı varma-
ı. 

- Üç metre yüksekliği 
3105 tuğla ... 

Diğer sesler derhal arkasından 
takip ediyor: 

- Evet, evet, doğru, o kadar. 
Öğretmen birine soruyor: 
- Nasıl yaptın~ 
Çocuk: cŞunu şuna çarptım» 

diye biz eskilere garip gelen ta
birlerle anlatı}·or. Yeni tabirler 
meğer almı~. yürümüş. çarpmak 
yerine zarbetmek demiye kalkı
şılsa gayet gülünç görünecek. 

Ders canlı bir alaka içinde de
vam ediyor. Çocukların tecessü
sü tamamile ayaklanmış. Gözleri 
önündeki binaya kaç tuğla gide
ceğine cidden merak ediyorlar. 
Yarın köylerinde yapılacak bina
lar i.c;in de böyle hesaplara ihti
yaçları olacak. Aklım iyice er· 
di ki bu derste ve mektebin hep~ 
si bunun gibi ameli ve canlı olan 
derslerinde öğrenilen hiçbir şey 
unutulmaz, hiçbir şey hafızaya. 
yük olmaz. Her ııey yerli yerinde 
emilir, bHgi techiza.tının demirbaş 
malı olur. 

Sonra öğretmenle talebe ara
sındaki münasebet ... Arada ~
hir mektebinde eski u~ul mual
limin saygı dediği mesafe, sert
lik. yabancılık hiç yok ... Her ha
kiki saygının temeli olan sevgi 
ve emniyet var. Böyle bir muhit
te itaat&iz çocuk yeti~mez, şahsi
yeti olan zeki çocuk harcanmaz, 
bizim küçük misafirimiz Muhit· 
tin Yamanın zekisı gibi zekalar 
tam hakkını alır ve serbestçe fi
lizlenir. 

(Drl\'amı: • a. 4 Sil. 4 te) 

Sovyet:. Alman 
Ticaret Münasebatı 

inkişaf Ediyor 
Bu Münasebetlerin 
Daha Sıkı Olması 

Bekleniyor 
Bertin, 23 (A.A.) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
Salahiyettar bir ekonomik kay

naktan aldığımız malumata göre 
Sovyet . Alman ticard münase· 
betleri iki tarafı da memnun ede
cek bir tarzda inkişaf etmiştir. 

Almanya ile Sovyetler Birliği 
arasında ticari siyaset hakkında 
ihtilaflar mevcut olduğu hakkın
da aon zamanlarda İngiliz pro
pagandası tarafından yapılan şa
yialar asılsızdır. İki memleket 
arasındaki ticaret hem Almanya, 
hem de Sovyetler Birliği için ge
niş karşılıklı tamamlama imkan
lan sebebile büyük avantajları 
haiz bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar ticaret müba· 
deleden elde edilen neticelere 
ve takas imkanlarına göre, iki 
büyük devlet arasındaki ticaret 
münasebetlerinin istikbalde daha 
sıkı olma111 beklenebilır. 

o 

HİTLER 
ile Franko 

Görüşecek l(C>Şalc:irin görüşü çok doğru ... 
d, ~ enatitüsü köye kestirme yol
la.nn !!:İden yoldur. Köycülük fa-
'Oo~ ~.ıYe amı;törce arıya arıya Mülakatta Her iki 
Ye>lqliikür hakiki yolu bulduk. Bu 
~·an Yalnız köye gitmiyeceğiz, 
fiy 1 cansız maarif sistemini tas

Devlet Hariciye 
Y~~· etmenin, ihtiyaca dayanan Nazır/arz da Hazır 
itrılt~ canlı bir maarif kurmanın 

,.\~•nı da bulacağız. Bulunacak 
~~ rıfiyed.e geziyor~m. !şte bir 
d!Jv P1derc;ı ... Temcit yenı atılan. Madrid, 23 (A.A.) - Alman 
ctra~r arı beliren bir yapı yerinın radyosu. Hitler)e general Fran
lcrin~ndu talebe yere oturmuş. El- corı.ı.ın İspanyol - Fransız hudu
Pı Pl' c kendi çizdikleri b:rer ya- dunda mülaki olacaklarını bıldir
Ya.pı}anı, habire hesap ediyorlar: mektedir. Devlet reislerine - Von 
~'tn ac1ak duvara kaç tuğla la· ı Ribbentrop ve Suner refa"at ede-

... çlerinden biri bağınyor: cektir. 

SİYASI SABAH GAZETESİ 

:Sulh ~artlarında ınlhH•r de\·letlerine tru;lirnJ istenen Fransız. 

donanma .. ın:ı ınenı.uıl destroyerler; ) ukarıda Mer ... elkehlrden 
kaçan :stra'lburg saffı harp geml<ıl 

euıoaristan-·ı Mihverin 
Sergüzeşte Atılmak S u 1 h 

Taraftarı Değil Ş!!t~rı 
Alman Malzemesine 

Rağmen Ordu 
Fena Teçhiz 

Edilmiş 

Fransız donanmasının 

Teslimi İsteniyor 

T aymise Göre Bita 
rafbktan Vazgeçmesi 
İçin Kralın İknaına 

Çalışılıyor 
Londra. 23 (A.A.) - Tımes 

gazetesinin Sofyadaki muhabiri 
yazıyor: 

Bulgar kralı, birkaç gün evvel 
\fon T vardov!!kiyi kabul etmiş
tir. Kr~l bu suretle iki gün zarfın· 
da iki Alman şahsiyetini kabul 
etmiş oluyor. Saraya yapılan bu 
mütemadi kabul ısteklerinin ar• 
kasında, hükimıdarı ananevi bi
taraflık sıyaseunden vazgeçmiye 
ikna için ruhi bir tazyik teşebbü
sü mevcuttur. Bulgar milleti şe
refli bir , ulhü sevinçle kabul cde
cektır . Zira halen sergüzeşte atıl
mak taraftarı değildir. Bulgar or• 
du!lu Alman malzemesine rağmen 
fena techiz edilmiştir. Bu malze
menin Bulgarlara göre değil, Al
man ordusuna göre yapıldığı gö
rülmektedir. Bulgariıı~n re~men 
bitaraflığını idame eylemekte ise 
de bu siyasetin umumi ve anane
vi temeli, Almanyanın aşağı Tu
naya kadar inmesile ve Sovyet
ler Birliğinin bütün Balkan me
selelerinde gösterdiği ihtiyat yü
zünden ortadan kalkmıştır. Bu
nunla beraber, Romanyanın iş
galine ait bazı vakı.alar malum
dur. Hat'biye, bahrıye ve hava 
nezaretleri ortadan kalkarak yer
lerine ordu, donanma, hava ve 
iaşe müsteşarları kai~ ~lmuştur. 

Münakalat nezaretı, furnuse
verinden lbrail ve Galaça kadar 
büyük biT yol inşası için Italyan· 
larla bir mukavele imzalamıştır. 
Yol Yerköy. Bükreş ve Vacan-
dan geçecektir. . . 

Bir Bükreş gazetesı, yıyecek 
maddeleri fiyatının yüzde yüz 
arttığını ve bu artışın et ve fasul
ye için yüzde 400 olduğunu yaz
mıştır. Bulgaristanda da ayni ha
diseler başgöstermektedir. 

~=== 

~ 
Gıpta Ettik 1 

Ankara valiliğine gıpta et· 
tik. 

Sal'ımı miadında bitirdi. On 
bir buçukta seyrü&efer yasağı
nı kaldırdı . Saat birden evvel 
Ankara şehrinin yeni sayımda· 
ki nüfus adedini ve akşam üz~· 
rı de bütün vilayetin nüfus sa
yısını bildirdi. 

Saat gıbi ışlemek buna der
ler. Gıı;:-tıo edilecek, örnek alı- ı 
nacak bir intizam. Hala, diğer 
şehirlerden ses sada y.okl 

Alsas Loren Alman
lara, Nis İtalyanlara 
Kalacak, Müstemle 
keler PavlaşJlacak 

Hitlerle sulh müzakerelerini 
görüten Lava] 

Zurich, 23 (A.A.) - Volks
recht gazetesine Bernden bildi
rildiğine göre mihver devletleri 
Vichy hükumetine il!'Clğıdaki tek
lifleri yapmışlardır: 

l - Alsas • Loreinin Alman
yaya, Niıin de balyaya terki. 

2 - Tunus Frarua ile İtalya 
arasında takıim edilecek. Ceza
ir Franşaya kalacaktır. 

3 - Fasın fİmal kısmının is
panyaya terki. 

4 - Afrikadaki Fransız müs
temlekelerinden reri kalan kııım 
Fransa, Alınanya ve İtalya tara· 
fından birlikte idare edilecektir. 

(De\'aDU Sa: 4, Sü: 1) 

rAskeri Vaziyet, 
Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
21/!2 llldeşrlD 19i0 da Ççrçllln 

Fransı.zlara hitaben radyoda bir 
nutuk &öyiemfyfl mecbur oluşunun 
ve bilhassa «şimdi bu muıjkill za.. 
manda sizden iı;tedltlmlz şndnr: 
«Harek:Atmuza en&'el olmayı

nın demesinin sebebi 22 llkteşrln 
lHO da Hltlerin Parlse giderek 
1'"raıısa 8&f\-eldl muavtnJ Laval'ı 

kabul ettiği lıaberlerue derhal 
tavazzuh etntlş bulunınakt.adır. 
Fransa mihver devletleri Ue iş 

blrllğl :yapını.va yani lngtıtereye 
harp U~n etrnlye razı olduAıJ tak
dirde sulh aktedllet'eğl ve sulh 
şartlarının hafif olacağı \'e az zı
yanJa kurtulacağı hakkında rl
\·ayetler ~·apılmaktadır. Fransa 
bu şartlan kabul ederek mlh\'er 
de\·letlerlle birlikte eski ınilttefl

kl aleyhine harbe girişmesi halin
de Fran!'adan beklenen hlzmet ne 

(De\'8Rll: s. 4 SU. 2 de) 

1 

Yunanistan Taarruza 
Mukavemet Kararını 

Deöistirmedi 
Bulgaristanzn 
Romanya Hadisele
rinden Ders Aldığı 

Ümit Ediliyor 

Mihver Elde Ettiği 
Kazançları Takviye 

ile İktifa 
&lecek 

Londra, 23 (A.A.) - Times 
gazetesi yazıyor : 

Atina~aki Alman ve İtalyan 
sefirlerinin general Metaksaıı zi
yaret ederek bir sürü istdderde 
bulundukları hakkındaki haber
lerin mihverin faydalanabileceği 
bir telaş havası çıkarmak arzu· 
sunda bulunan ..mahfillcr<i-en çık
tığı zannedilmektedir. 

Yunanistan hadiseleri hakkın· 
da daıma iyi malumat alan Türk 
mahfilleri böyle bir ziyaretin vu
kubulmadığı kanaatindodirler. 
Bununla beraber mihver başka 
Balkan memleketleri üzerine dai
ma tazyikte bulunmuştur. Türki
yedeki kan31at bu tazyikin timdi 
arttırılacağı merkezindodir, Fa
kat bugünkü askeri -vaziyet ve 
mihveri.!' harbe Balkanlarda baı
lamamak hususundaki arzusu se
bebile Yunanistan mukavemeti
ne devam edebilir. 

Bulgarların hattı hareketi ga
zetelerde tefsir mevzuu teşkil 
etmektedir. Fakat Türkler bu hu
susta bütün bütün ümitsiz deiil
lerdir. Romanya hadiselerinden 
ders alan Bulgaristanın, kendisi
nin de tıpkı diğer Balkan mem· 
leketleri gibi mihve.r lehine ola
rak ıstiklalini kaybetmek tehlike
sine maruz bulunduğuna vakıf 
olduğu kanaati mevcuttur. 

Londra, 23 (A.A.) - Daily Tele
graph gaze\esinln Atinadaki hususi 
muhabiri yazıyor: 

İtalyan kaynaklarmdan çıktığı zan 
nedilen ve Amerikadan gelen haber
ler Yunanistanın Arnavutluk hudu
dundaki köprüleri berhava ettiğini 
bildirmektedir. Bu haberler doğru 
değildir. İtalyan, Arnavut ve Bulgar
ların on aydır devam eden tell4 Veri
ci faaliyeti ve tehditleri, Yunanistan 
efkAn umumiycsinde memleketin bU
tUnlUğUne karşı vukubulacak taar
ruzlara mukavemet kararından hiç
bir şey değiştirmemiştir. Bütün mem 
tekel general Meta.ıcsasla mutabıktır. 

Mihverin Yunanistana yaptığı taz
yıkten bahSeden ve mihver Yunanis
tanı işgal ettiği takdirde İngilizlerin 
de Yunan adalarını işgal edeceklerinl 
ve bu adala.rm Romanyanın bombar
dıman edilmesi için mükemmel birer 
Us olduğunu tebarUz ettiren bir ma
kale, Yunl'Jlista.nda çok iyı karşılan
mıştır. 

Atinada iyi :na!Cmat alan mahfille 
rln fikrine göre, mihver bu bölgede 
bir kış harbine atrlmn.ktan ziyade 

1 şimdiye ltadar elde etUği kaZa.nçlan 
::a>mye ~-

" İpek Çoraplar Sayesinde Düş
mana Yaptırılan Zzrhlzlar ,, Başlıklı 
Mühim ve Şayanı Dikkat Yazıyı 
3 üncü Say/ amızda Okuyunuz. 

Yıl: 1 - S a v ı : 67 
=s 

1 O Şehrimizin Sayım 
Neticesi Bildirildi 
Şimdiye 

Neticeleri 
Bugün 

Vilô.yetin Sayım 
Vilô.yetimizin de 

Tamamlanması Bekleniyor 

Kadar 
Alındı. 

50 
6 

Ankara, 23 (Telefonla) -
Şimdiye kadar 5 O vilayetten sa
yım neticeleri alınmıştır. Geri ka
lan altı vilayetin de bu gece geç 
vakit veya yarın (bugün) ta
mamlanması beklenmek:.tedir. Bu
nunla beraber geri kalan vila
yetlerin birinde veya ikisindeki 
muvasala zorlukları, kati netice
nin yarın (bugün) de belli ola
maması ıhtimalini kuvvetlendir
mektedir. 

Bu sayım için her şey düşü-

nülmüş, hazırlanmış, yalnız pek 
tabiidir ki iyi hava temin etme
nin kolayı 'huluna.mamıştır. Fena 
bir tesadüf eseri olarak cenup 
vilayetlerini seller basmış, bu da 
sayım memurlarının saati saatine 
vazife görmesine meydan bırak
mamıştır. Karadeniz vilayetleri
nin hanlarında da hava kısmen 
fena geçm~crtir. 19 35 sayımında 
ilk sün 50 yerden haber gelmiş
ti. Bu defa ilk gün 200 yerden 

(De\arm: ısa. 4 SU. S te) 

Bir Fin Ticaret 
fleyeti Geldi 

Muharririmize Beyanatta Bulunan Heyet 
Reisi "Geniş Bir Anlaşma Esasları Tesbit 
Etmek Üzere Gelmiş Bulunuyoruz,, Dedi 

• 
Dün ıehrimize ıelen fen ticaret heyeti 

Türkiye Uo lı'inlandıya arasında 

yeni bir ticaret anlaşmasının esasla
rını tesbıt etmek Uzere dün şehrimi
ze Finlandiya Hariciye Vekfıleti ti
caret müsteşarı Toml 'Yolantl'nln ri
yaseti altında, Fınlandlya Bankası 

mUdürU Erimo Enyre, k(tğıt fabri
kaları mUmcssill Helosten'den mü
rekkep bir Fin ticaret heyeti ~elmi.Ş· 
tir. 

Heyet dUn öğleden sonra Tünelde· 
ki Fin konsoloshanesinde ıtballı.t ve 
ihracatçılarla temaslarda bulunmuş, 
mcmleketimizın ihtiyaçlarını ve mem 
leketleri için alabilecekleri mallar 
hakkında uzun uzadıya konuşmuş

lardır. 

Fın heyeti reisi Ankaraya hareke
tinden evvel konsoloshanede bir ar
kadaşımıza yP.nı ticaret anlaşması 

hakkında şunları soyıemiştir : 

c- Türkiye ile memleketımiz ara
smda e11kıdenbcri mevcut Ucart, ıktı
ııadt mUnascbetleri daha geniş bir e
sasa raptt'derek iki memleket iht1-

yaçlannı temin edebilecek geniş bir 
anlaşmanın esaslarını teshil ctmt'k 
Uzere memleketinize gelmiş bulunu· 
yor\IZ. 

TUrkiyedcn, çok mıklarda ti.ıtlin 

pamuk, yün, tiftik, kuru UzUm, incır, 
fındık gibi ithal edeceğimiz mallara 
mukabil klı.ğıt, scJUloz, muka'l.'\a, 
karton vcsaıre gibi maddeler gönde
receğiz. 

Bu geniş anlaşmayı hUk1llnetinız· 
le müzakere etmek Uzere bu akşam 
Ankaraya hareket ediyoruz. 

Müzakerelerin pek yakında ıki ta
rnfın menatiinl koruyabilecek hır su
rette neticeleneceğinden UmitvAnm 
demiştir. 

Heyet dün akşamki t'kspresle An· 
karaya hareket etmiştir 
Türk - Japon ticaret müzakerel~ir 

Ankara, 23 (Telefonla) - Yann 
Ticaret Vck~lctinde Japon tıcaret 

mUmessillerile bir ticaret anl~ma.sı
nın esasları tesbit edilmek üzere mü
zakerelere ba.c;ılanacaktır. 

SİYASET SAHNESİNDE YENİ NUMARALAR 
Alman,ıa - Kulda yorıun, geçen aeft..>i<i gibi kolay oyn&DUyorl 



z 

Gelsinler ,Görsünler 
ve Sevsinler 

Memleketi ltalyanın Yerine Büyük Seyyah 
Memleketi Haline 

• 
Getirmek işini Şimdiden Hazırlamalıyız, 

J Yazan: Dr. Ba1dar lbrablm A YDAR 1 

Harp badiresi 19!&0 senesini ikmal nır. Diğeri şehir l~lndekl otellerdir 
etmek Uzeredlr. Bence OU de nllıayet ki, gelici gcçkl iş ndıımlıırının 'e 17e
Lıulın:ısı tabiidir. Bu çılnruıulan kur- hlr se,en insanların oturmasına )·a
tulmak 'e ımlbe kavuşmak lçln, har- ı rar. Bunlarlla §:lrtlar ayrı ayrıdır. 
be sebep olanların için için mutlaka Seyyah oteli güzel, ucuz \e ferah o
•'ektlğl ıztlrabı Allah dil':'manlara l lacak, bahçCtil, ııarkı, tenis yeri, ban
dabl \ermesin. yo havuzu, av yerleri, gazinosu, çal-

ulb insanların can ,.e ıönWden l sıaı llAh. buluna<,"aktır. Şehir otelin
lı;tedlği bir mücadele neticesidir. Mü- 1 de ise gllrilltllden kaçınılamaz. Te
cadeleıılz bayat olıruyacatı gibi ıulb-

1 
mlzll~I esas, derecesi muhtelif, geni' 

8 Uz bayata da lmkAn yoktur. !\laddl, buınısı lalonlarda l('tlma olıuıabile
ıııAne\ i kuV\'et tUkenJnce her .,ey 111• ı cck tertibat ile şehrin ve şehirlinin 
ter istemez durur. Bugün için harp lbtlyacını karşılıyacak durumda bu
etıklslne aala kıyaa edilemez. YU.z se- Junması Uizımdır. 

ne muharebeleri birer efsane mabl-1 Faraza Çlraıtan sara~·ı, arkuınd&k1 
;tetı alınıı,tır. Mademki, bal'p 19H l l:'ıldız parktıe blrllkte bir 1eyyalı o
de bitecek, &ulhe baz.ırlarunak !{erek- tcU oiabllJr. Beykoz sarayı keza. .. IIJ
tlr. ulh de11nce de halka refah \'C- dl\· köşkU u bu gtbl lrtll ufaklı bi
rebllecek yollara dUşUnmek Jhundır. nalar da senııh için pek hoş ,.e se
Hlrçok yollardan refaha gtdlllr \e l1mll yerlerdir. BUyilkada , .e l'aıo,·a 
hep&Jnln hAıılaaı bir yekQa yapar. da bu hlunetc yarar yerlerdir. Bur· 
llunu kabartmak, il}Sl:ıllk ve parasız- sada şimdiki Ç.ellkpalııaın büyüğü 

lıfı unutturmak ta s;ok iyi bir !fe'Y· yapılmasına ihtiyaç görUlmli,tür. U
dir. t,te hunun tern1nl l~ln memJeke- Judağda da bu hizmeti görecek şekil
timiz gibi blrı:ok cazibeleri olan bir de tesisat Hı teşkilat ltu.ımdır. İzmir 
memleket önUndc yaman bir lmkin ,.e hinterlandı ıııUkellef bir M>yyah 
, ·ar: Seyyah relbl meselesi... ı;;ahaııı ela olablllr. Hatta Mersin Ye 

Türklyealn pek çok yerleri tabia- civarındaki kiiyler kasabalar kı' için 
tin en bedii ve zengin IOtfuna muhar iç ,-e dış ııey)ahları <'C'Lbcdebillrler. 

olmuştur. Bir lııtanbul, hiçbir ıutada Bunlardan ev\'el zarfın mazrufu 
lllrahlmamışbr. Güzelliği husu~l ve düşlinlllmell. Otel \e ıınnsiyon idaresi 
muhte,em oldu~u kadar bayatı c'1a mUhlm bir iştir. Bunun için otel tda
ııeyyablar lçla caı:Jptır. Keza memle- re cdooek direktör ,.e 11eyyah karşı
ketimlr.ln birçok )·erlerinde şifa ve- lıyaeak mUstahdcm llizım... Bu bir 
ren kaplıcalar vardır. Her biri.alo !JI• ilimdir hem de 'ukut ı,ıdlr, ticaret 
fal hususiyeti muhakkak ve mücer- ilmidir. Bu sehepten mi aflr ağırla
reptlr. mak ve mlsaflrpen·erllktc fıtri, klıı

Bustın l(ln biç olmana ııahll bo
yundaki baz.ı yerlerlml&cle ııeyyahın 

ikamet ve rahatını temin edebllmek 
bUyllk bir ittir. Seyyah celbi kuru 
aıör.den ibaret delildir. Bununla mil· 
letlmlz baldundakl muhabbet ve bllr· 
met te z.lyadele,lr. Bundan evvel 
1eyyablar, bele tn1rlllz ve Amerika
lı ııeyyahlar balyaya hUcwn halinde 
üun fı4erlerdl. Sicilya &duındakl Ta
umlna kıl}ın bir melce olurdu. ltal
yu rh·leruında ııeyyahtan ıeçUmez
dl. Şimali ttalyadald dallar ve ıöı
ler yazın .eyyabın 11ayfiye.l halinde 
bulunurdu. HWAaa ltalya ııeyyah ytl
.Unden ber 9e11e milyarlar kazanır
dı. Seyyah atarlamak bir mealek, o
tel 'e mesken idare etmek bUyUk 
bir 1&nat halini alını,, binlerce lnaan 
bununla g~inlr olmuştu. Muharebe 
ııebeblle bu akın durmut ,.e muhab
bet azalmıştır. lo"ırsat bu fırsattır. 

Bu akını bizim smel yurdumw:a ~e-
'irmck lazımdır. 

Seyyah <-elblnde iki mllhhn nokta 
raA'betl arttırır: Biri nbbeten ucuz
luk ve aldanmadı.tına emin olmak, 
lklMlıtl rahat \'e huzur bulmak, bir 
takını mllz.'lç formalitelerden masun 
kalmak"' 
~eyyah celbinde de,·letln yardımı 

IAzrmdır. Fakat mesullyet ,-e kazan
rı milletin fertlerine bağışlamak doğ
ru olur. Otel yapmak, modern bir o
tel kurmak ı;Uc bir iştir. Bu ne\·I o
teller üs ve dnct meşheri olmama
lı, fakat nıhat 'e zevki temin etme
lldlr. Otelleri de ikiye ayırma.le icap 
eder. Biri istirahat \e seyyahlar lı:in 
yapılmı!f otellerdir ki, bunda arazinin 
yapılışı, manzarası, ı.ükönu eııaııı ara-

İstanbul MUftlilüğünden: 

En iyi iyi Son 
K. K. K. 
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bi mUmareııe edinmek, otel idare et
mek, aeyyah memnun etmek, rekı.
mına yapmak. hwıusunda bir melde
be ''e mUteaddlt lhtısutarda mual
limlere lhtly&(I nrdır. Bu mektebin 
talebesi ~k olA<'ağına eminim. DUn
yayı fethetmP.k için böyle bllılll a
damlar vıuııtulle ln11anların kalbini 
fethetmek ıerektır. 

Bu hwıu11 ıı:tn de,letln yapmuı lk· 
tlza eden ilk ı,. bu slbl aeyyah ,eblr
Jerlmlzln kapıaını arkaya kadar aç
maktır. '1'ok11a şehre çıkmak için bir 
çok mAnlalan &flllak zorıutu ka1"91-
•rnda memleketimiz cennet oJ• kim· 
Mı gelme1n Bu zorlutu bir kere ııeya
bat dönllfU 'ehre çıkmaktaki mU.,
kWAtı gören pek kolay anlıy&blllr. 

insanlardan korkmamalıcbr. FakJrl, 
MmSlnl, oldufu gibi lnsafı;ızı, merha
met.izi, ahl~ku:ı.ı da \"ardır. Korkula
<>ak insan varııı,a korkutacak polls ~ 
kilih Ue bu \f&bimonln önüne ceçU&
bilir. 

Kolay ve rahat gldlllr bir ~bre 

ııeyyah du,unmedcn gellr. Suyundan 
ve tenılzlltlnden 11tıphe etmemlye ma· 
hal kalmaz, aldatılmıyaoağına da e
min olunıa hayatının mutlak birkaç 
zamanını Türkler l!;lnde geçlmu·k· 
ten mer.-nıın olur. Türk ırkı esaııen 

mlııaflrpen·ercUr. Buna bir de kolay
Jık llAve edlnl1- Maksada \'arınak 
için klUI gtllr. Kon!<!olo!!!luk 'lzelerl 
kaldırmayı unutmı)elıın. Bunların 
ht'i(l!!llnl hazırlamıya başlarsak yarm 
~yynh memleketi olarak İtalyanın 
yerini alırız. 

Gel inler, ıönıünler ,-e 1en.IDJer. 
36 türlü yeını, veriyor diye ağızları 
sulananlar da cei.ıılnlcr Hl AJJabın 

,·erdiği bu nimetlerden lstlfade et
sinler. ~lhayot memleketlerine dön
dUklerl uman bu ghzelllk \e 'llkem
perverllk menkıbelerini memleketle
rinde de söylesinler ,.e şarkılarımızı 
terennüm et inler. 

Bir Sucıu Para 
' Cezası Yerine 

Hapis Cezası istedi 
Bir polis dün Sultanahmet 

üçüncü ceza hakiminin önüne Su
lukulede NeşJiıah sultan mahal
lesin.de oturan bayan Hürmüıle 
kocası Muharremi çıkardı. Mu
harrem karısını çakı ile yarala· 
maktan suçlu teli. Mahkemede 
ınevkiini alırken masanın üstüne 
kocaman bir bohça koydu. 

Muharremin hüviyeti teabit 
edildikıten sonra hakim aözü Hür. 
müze verdi. O anlattı: 

- Bay hakim ben bu kocam• 
dan bıktım. Kızım ve ben saçla
rımızı ıüpürge edip aktamlara 
kadar çalııırız, kazanır getiririz. 
Bu adam evde oturur yer, içer, 
boğa gibi beelenir. Geçenlerde 
kızımın yüzüğü kırılmıttı; yap· 
tırmaaı için kendisine verdik. Bir 
yalan uydurarak vakit geçirdi ve 
nihayet bugün kamasını çekerek 
üstüme yürüdü ve: 

- Onu sattım, yedim. Erkek 
böyle sık boğaz edilmez, dedi. 
Kamayı kaba etime batırdı. Al
lah aıkına bu adamı akıllandıra· 
cak .bir ceza veriniz. 

SuÇlu kınca cevap verdi: 
- Bay ı-:ıkim, bir ittir oldu, 

ııiz ·de deımeyiniz. Zaten ben bu 
kadından bıktım. illallah ve resu
lih ... 

Hakim ısrar etti: 

- Sen karını dövdün ve yara
ladın mı? 

Suçlu llübali bir eda ile mu
kabele .etti: 

- Bay hakim. ıiz ne derseniz, 
deyiniz. Allah kimseyi şaşırtma
sın ve böyle kadına düıürmesin .. 
Canıma tak dedi. Çakının burni
le bacağına dürtüverdim. 

Şahitler dinlenecekti. Suçlu: 

- Bay hakim kimıeyi rahat
sız etmeyin, ışte bir~ey oldu, di
yordu. 

Duru§ma bitmıtti. Hiı.kim suç
luyu 35 liraya mahkum eden ka
rarını okuyordu. Muharrem ile
ri atılarak yalvarmıya ba~ladı: 

- Allah aşkına hakim bana 
para cezası verme, hapis cezası 
ver. Zaten pılı pırtıyı da toplayıp 
geldim. Beni hapishaneye gön
der de şu kadının elinden kurtu
layım. Belki ayrılınca benim kıy· 
metimi de öğrenirler. 

Karar kati idi. beğişemezdi. 
Serbest bırakılan suçlu hapise 
atılmadığına hayıflanarak Adli
yeden ayrıldı. 

Yeni Balkevı 
Blauı 

Yeni yapılan Eminönü Halke
vi binasının küşat resmi ayın yir
mi sekizinci günü saat 11,S da 
yapılacaktır. Mera11ime Cümhuri· 
yet Halk Partisi reisi Reşad Mi
maro~lunun bir nutkile baılana
caktır. Ayni günde Cümhuriyet 
bayramı da başlıyacağı için o ge
ce yeni açılan binada Halkevine 
mensup temsil komiteşi tarafın
dan milli bir piyes temşil edile
cek ve konser verilecek.tir. 

Adliyede: 
Fasulye Hmm:ı - KU~ükpazarda 

bir arabadan btı' çuval Casulye ça
lan Niyazi, Sultanahmet sulh ikinci 
ceza mahkeme.91 tarafından Uç ay 
hapse mahktlm oldu ve tevkif edlld:. 

Yarından itibaren 
Maaş Verilecek 

100 Kuruşluklar 
Tedavülden 
~atdınllyor 

Bu Paralar Şubata 
Kadar Piyasada 

Geçecek 
Cümhuriyet ve Şeker Bayramı Münasebe 

tiyle Maaşlı ve Ücretlerin 
Üzerlerinde 100 kuruş yazılı 

gt.imüş l iraların tedavülden kal
dırılmasına karar verilmıştır. Ma· 
liye Vekaletı gümüş liralardan ı 
kufi miktarda darp ve pıyasaya ı 
çıkarılmış olduğunu nazarı dik
kate alarak gümiı§ yüz kuruıluk
ları 31 ikincikanun 941 den 
sonra tedavülden kaldıracaktır. 
Bu paralar 1 şubat 941 den ıti· 
baren artık piyaıada ve ha11' ara
sında geÇ'tlliyecek ve ancak mal 
sandıkları ve Cümhuriyet Mer· 
kez Bankası şubelerınce kabul 
edilecektir. 

Ay Başından Evvel Yerilmesi Kararlaştı 
Cümhuriyet ve Şeker bayram- ı ra avans ıuretile vorilecek ve bi

larından evvel bütün devlet me- ı lahara mahsubu yapılacaktır. Pa
mur ve müstahdemlerine maa1 rayı Ziraat Banka11 temin ode
verilmesi takarrür etmi1tir. Me· cektir. Banka hazırlıklarını bitir
murların maatlarının ayın birin- ı mit ve Defterdarlıklara da key· 
de verilmesi kanunen llzımgel- fiyeti bildirmittir. latanbul için 
mekte olduiiundan Cümhuriyet dün Defterdarlıiia da maaı emri 
ve Şeker bayramlarında maatla- gelmirtir. Defterdarlık derhal 
rın verilmesi imkanları araıtırıl· muhuebe müdürlüğüne tebliğat 
mıı ve bunun İçin bir formül bu- yaparak bordroların hazırlan· 
lunmuıtur. Bu formüle göre, me· masını bildirmittir. Maatın ayın 
mur ve müıtahdemlerın maaıla- yirmi beıinden itibaren tevziine 
rına kifayet ed~ek miktarda pa· baılanacaktır. 

---o---
Barice Hububat 
Gönderllmlyecek 

Topçular Cinayetinin 
lçyUzU Henüz 
Anlaşılamadı 

Ramide Topçularda metreıi 
Santuhiyi öldürdükten ıonra bah· 
çeıine iÖmen arabacı Danyal 
Keklik, dün sabah Adliyeye tes
lim edilmiftir. Müddeiumumi 
muavini Feridun Bagana dün de 
tahkikatla merul olmuştur. Ka
til suçunu inkar ve metresinin, 
beygirin tepmesile öldüiünü id
dia et:nektedir. l\1orgun vereceği 
rapordan sonra Santuhinin ne
den öldüğü anlaoılacaktır. 

Kalp Yüz Kuruşluk 
Süren 2 Kişi Tutuldu 

.Calatada oturan Yervant adın
da biri Galata Maliye şubesine; 
Beyoğlunda oturan Süleyman 
adında bir ıarıon dahi Beroğlu 
Maliye şubesine kalp gümüş yüz 
kuru!lluk sürmek isterlerken ya
kalanmışlardır. Bu paraların, bir 
müddet evvel T rabzonda yaka
lanan kalpazan tebekcai tarafın
dan yapılan ve bir miktarını pi· 
yaıaya ıürmiye muvaffak olduk

ları kalp paralardan olduiu tah· 

min odilmektedir. Za:bıtıl tahki· 

ıkat yapmaktadır. 
-o-

iki Afacan, Karpitle 
Arkadaşlarım Yaraladılar 

Şehremininde iki afacanın mu
zipliii bir çocuğun ağır ıurette 

yaralanmasına sebep olmuıtur. 

Arma ıokağında oturan 1 4 
yaıında Necati ile 1 O yaıında 
HHan, bir arsada oynamaktalar
ken -ayni semtte oturan Kema
leddln İRnindeki bir çocuğun 
kendilerine doğru gelmekte ol
duğunu görmüılerdir. Bu iki afa
can Kemaleddine bir muziplik 
yapmıya karar vererek bir kon
ıerve kutusunun içine bir miktar 
karpit koyarak Kcmaleddini bek
lemiye baılamlflardır. Kemaled• 
din yaklaşınca Necati ile Haaan 
1'arpiti ateılemişler ve kaçmıya 
baslamıılardır. Karpit patlamıo 
ve~ Kemaleddin muhtelif yerle
rinden yaralanmııtır. Kemaled
din hastahaneye, Necati ile Ha
aan karakola aötürülmütlerdir. 

Sıhhate Muzır 
MahlOt Yaoıar 

Yapıllyor 
PiyHada haliı Urfa yaiı a.zal

mlftır. Y ai tüccarları, ıchrimiz
de bulunan 10n ıtokların ,.rfe
dilmekte olduğunu ve cenup vi
layetlerimizde bulunan yağ stok
larının da müteahhitler tarafın

Bir müddettenberi memleke· 
timizden harice arpa, buğday ve 
mı:.ırın ihracı menedildiği halde 
bazı memleketlere hükumet mü
saadeıile lieans verilebiliyordu. 

l laber aldıiımıza ıöre bu ıtbi 
müsaade ile dahi bundan ıonra 
arpa, buğd.ay ve mısır ihraç edi
lemiyecektir. 

-o--

Askerlerimize Kışlık 
Eşya Toplanılmasına 

Başlandı 
dan, mübayaa edilmek üzere pey Kaza Parti idare heyetleri vi· 
altına alındığını söylüyorlar. Fi- layet Parti idare heyetince tes· 
ya.tlarda yeni tereffülerin vuku· bit edilen esaslara göre askerimi· 
bulması da muhtemeldir. Bu va• ze gönderilecek kı§lık hediyeleri 
ziyeti gözönünde tutan şehrimiz- toplamıya başlamı~lardır. Bu it 
deki yağ iznallthaneleri, ~iy.asa- için te~kil edilen komiteler faa· 
~a mevcut •bulunan ve yag ıma- liy-;te geçmişlerdir. Hamiyetli 
lıne yarıyan buı maddelerle h Ik zın kahraman ordumuz 

hl. v b 1 I a ımı 
ma ut yag y~pmıya aş am_ış: namına yapılmakta olan bu hare• 
lar~ır. Bu. yaglu, ,Urfa taklıdı kete memnunıyetle iştirak ede· 
adıle v~ bırkaç nevı olarak ya- cekleri şt.iphesız görülmektedir. 
kında pıyasaya çıkarılacaktır. 

Urfa taklidi adile piyasaya ve
rilmek üzere bulunan bu yağların 
formülleri çok karı~ıktır. Mahlut 
yağlar, evvelce, ne'bati yağlara 

lstanbul Mebusları 
Partide Toplandılar 

birer miktar tereyağı i~avesile ya- lıtanbul mebusları dün öile· 
pılırdı. Son zamanlarda fiyatları den sonra Cümhuriyet Halk Par• 
yükselen nebati yağların yerleri· tııi merkez.inde bir toplantı yap• 
ni, fiyatları nisbeten ucuz olan I mıtlardır. Toplantıya valimız Or. 
susam. pamuk, ayçiçeği yağları Lütfi Kırdar da i•tirak etmiştir. 
ile asitleri fazla zeytinyağları tut- İçtimada evvelce Parti konırele· 
muş ve bilahare bu )'ağlar da ri tarafından tesbit edilmış olan 
yerlerini bildiiimiz <terkoz suyu dilekler üzerinde fikir müdavele
ve bir kısım iç ve barsak yağları si yapılmı,tır. Kaza kaymakam
ile mahiyetleri meçhul halitalara lan da viliyette toplanarak idari 
bırakmıştır. Bu vaziyette yapıla- bazı mesai! ha1'kında ıörütmüı
cak ve ucuza satılacak bu gibi lerdir. Bu toplantıya da vali mu
yağların . nelerden mürekkep ola- avinı Ahmet riya11et etmİftİr. 
bileceği kolaylıkla tahmin edile
bilir. 

~~~~o--~-

Ha va Kurumuna Eğlence 
Yerlerinden Varidat 

Temin Edildi 
Türk Hava Kurumu gelirini 

arttırmak için Havagazı, Elek

trik ve Sular idarelerinin hesap 

pusulalarından maada otel, sine

ma, tiyatro ve çal&ılı lokantala

rın heaap puıulalarına da zamklı 

makbuz yapıştırılmasına kara.r 
verilmiş ve kararın tatbikına baı· 
lanmı~tır. Kurum Ctimhuriyet 
bayramına geni~ ölçüde ve :zen· 
gin bır programla i~irak edecek· 
tir. O gün Türk kuşuna mensup 
tayyarelerimiz de uçutlar yapa· 
caklardır. 

Bir Çift Torik 160 
Kuruşa Çıkt• 

Havalar birkaç &{indür ·balık 

tutmıya elverişli gittiğinden Bo

ğazda 90k miktarda bahk tutul

muştur. 

Bugünkü ihracatımız arasında 

Yunanistan ve Bulgaristana ııön

derilen torik de mühim bir ye· 

kGn tut.maktadır. 
Bu sene mahsul bol olm&11na 

geçen senelere 

nazaran daha yüksektir. 
Dün bir çift torik 1 60 kuruş-

tan satılmakta idi. 
Balık ihracatının önümüzdeki 

hafta içinde daha çok artacağı 

tahmin olunmaktadır. 

Buğdaydan 

Arpadan 
üzUmden 

40 M 
117 100 

17 
27 
8t 

Operada La Bohemi Oynuyorlardı 
.John kUçUk pakcU nı:mıştı. Karanlık otomobllde blr yıl-

dız gibi Jlarlıyordu. 
- İki yliz liraya bu ... lla)Tet: Nuıl verdi 1 
Helen telAşla: 

_,_ __ M A Vü---..1 
PORTAKAL 

catnn. 
- O halde ılze bunu &öylememe ihtiyaç kalmıyor. 
Evans tereddüt etti, sonra kendini tutamıyarak: 
- Söyleyiniz, dedi. 
John mütebessim ba.'ını ııalladı: 

T.&KVill 

24 lıkteşrin 1940 
PERŞEMBE 

- Yoksa bizi aldattt mı! 
- Aldanan biz değlllz. Bu pırlanta en aşalı lkJ misil &- • 

der. Van Blond ise bana bunu ikl yll.z lira)a verdi. 
- Nl~lnf 

- Bunu bu aktam öğreneceği%. 
John suı.tu. Heleıı de ona faı;la blr şey eorın.adı. Dü,ıın

ceye daldı. 

YAZAN 

William J. MAKiN 

sonra e\·lellbCk olur mut 

ÇEVİREN 

Reaaa AE. YALMAN 

40-

- Gece yarısına kadar ıöylemem, azizim. Fakat saat 
birde karakola kadar cellr, bana lhtlyacımz olup olmadı~
nı bir kf're ıorarım. Şimdi şu büfeye kadar gidelim de bl.r 
,,ey içelim. 

- ~n lif b&ıJında bir ,ey içmem T 
- Ya demek ki, insan avına ba.ı,Jadmız ! 
- Evet. 
- PekAlA.. ı~akat sizden ayrılmadan evvel bir şe)' rica 

edeceğim. 

YIL: JUIO - AY: 10 ·GÜ~: 298 
RUMi : 13.j6 - l lnclteşrin: ı 1 

HiCRi: 1859 - Ramazan : 22 

VAKiT VASATI EZANI 

GüNEŞ: 6,22 l,05 
ÖÔLE : 11,58 6,41 

Helen ile John tekrar operada ldller. Genç kız yine yeşil 
elbisesini gtyml!J, ale\' ııa.çlan Ue herketıla dikkatini çeki
yordu. 

- Olur tabll. benim kJmııem yok. Annem, babam ben 
küçük iken ölmU.,Jer. Beni bir amcam bUyUtmUş, o da iki 
sene enel öldü. Ben ökıUz bir kızım. 

- Dünyada mevcut bklliz ıuı.Jann en b09u ... 
- Yahut ta en me.'udu de.enir. daha doğru olur. 

- Buyurunuz. 

- Nikahımda fahidlm olur musunuz f 
- Ciddi mi 11öylüyorsunuz t 

1K1ND1: 15,55 9,38 
AKŞAM: 17,16 12,00 
YATSI: 18,49 1,31 
lMSA~: 4.42 11,25 

Abone tl'crett 
Türkiye dahilinde: -------· Senelik G aylık 3 aylık Aylık 

uoo 700 400 160 kllrUf 

Hariç memleketler: 

6 aylık 8 aylık Aylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

John kendi ine yine ayni elbl!leyl glymealnl rica etmişti. 
Onu ilk akşam bu kıyafette gördüğü lı:ln böyle yapılması· 
m ı temlştı. tık nkşam iki yabucı olarak yanya.na otur
muflardı. Halbuki bu akşam ~atı rü.zel bulan iki wesut 
nJtanlı killer. Operada Purclninbı La Bobem'lnl oynuyor• 
lardr. 

Birinci perde bitmişti. IJ<:len heyec&llla: 
- Bu ak,ant yeni bir bayata glrdlflm.1 btaaediyorum, 

dedi. 
- Helen ne zaman evleneceğiz'! 
Kız, bUyUk kurşuni gözlcrlle yüzüne bakaıa.k cevap verdi: 
- Ne zaman isterseniz ... 
- Yarın olmaz mı t 
Helen ıtııerek: 
- Amma da aceleclslnlz, dedi. 
- Ne yapayım. Slulz seoen teneler 9lmdl ha.na çok uzun 

görUnUyor. Halbnkl sizinle beraber seçecek olanlar da ak-
11lnc pek kısa olacak. Yahut bana öyle celecek. Bir hafta 

., 

İkinci perdenin ~ılın& zlll çalıyordu: 
- Bu akşam bizim için yeni bir hayat baflıyor. Omıat 

Garden cinayetlerinin mrarı da çözWüyor, bu fadarun b:r 
ı;ok oyuncuları bu akf1U11 buraya toplanmıt bulunuyorlar. 

EJUe Van Blond'u ıösterdl. Mutat loc.·uında oturuyordu. 
Sonra kapıda duran müfettıı: Evaııı•ı !taret etti. !\Hifettış 
frak ciymlf, h('rbangl bir aeylrcJden farklı delildi. 8ankl 
vıulfe ile defli de zevki için oııeraya grımı, kadar ı.aklndl. 
Ara 11ra Jobn ile nl9anlı11na bakıyor; fakat gözünü Van 
Blond'dan ayırmıyordu. 

Sahnede Macar artiıt Krlska (!\ilmi) rollinde idi. İkinci 
perdeden .onra Jolın yalnız olarak bir ılgara lçmiye çık
ını9tı. Evam. yanına geldi ya"'~ ona ıordu: 

- Her şey hazır mı, Bay MUfett1!f '! 
- Evet. Artık bu defa ellmden kaçamazlar. 
- Bütiln bunların 1ebeblnl de keşfettiniz mı? Yokla 

h&lA arıyor nıu!IUDUZ f 
- Onu da bulacatım. Gece yansı onu da öirennıi, ola· 

s=rr 

- E\·et, ~ok ciddiyim. El·leniyorum. 
- Fakat kiminle! 
Mtlfettlf Evans bu auall endlşeU ,.e meraklı bir ta\ırla 

ıormu9tu: 

- Helen ile.. 
John'un bu aözü Uurlne poUs memurunun ytizU gtl.ldU. 

Gencin elini ııkarak: 
- Çok memnun oldum, tebrik ederim. Çok iyi blr kız 

alıyonunUL, tabii '1ahidlnlz olurum. 
Ayrıldılar. Evıuı" nv.Jfe giirmı.ve devam etti. Jobn da 

nltanlı ının yanına döndü. 
Macar artist Krlıka sahnede bir kere daha ölüyordu. Per

dfl kapandı alk19lar ~·Jne tiyatroyu çınlattı. 
~lşanlılar heyecan içinde oyunu seyretmi11lerdl. Kalaba

lığın a.raaında bile kendilerini yapyalnız ,.e ba9ba,a bl11e
dlyorJımıı. E\O döndliler. Kapılannın önünde vedalıqtılar. 
Herk~ kendi dairesin"' ılre<.-ektl. 

(Arkası \':J.r) 
z S75R 
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snvAso 
ö<CMAL 

Fransa Bir Sevı 

Muahedesine ıni 
Gidiyor? 

Yazan: M. H. ZAL 
~ aval'in Berlin mülakatı 

Fransaya şimdiden sulh 
teklif edileceği şeklinde rivaycı· 
lere yol açmıştır. 

Hatta Fransanın, AlmanY•' 
nın teşvikile harbe sürük~ene· 
ceğine dair rivayetler bile çı~· 
mıı, fakat Vichy hükumeti bıı 
rivayetleri tekzib etımiıt;r. lıı· 
giltere baıYekili Çörçil'in Fraıı· 
ıızlara olan hitabının Almaııl•· 
rın sulh dolabile ali.kası oJdıı· 
ğuna hükmedilebilir. 

Lav al, Da.mat Ferit rolUJı11 

oynayarak Almanya ile bir ed)Jı 
muahedesi icra ederse bu ınlll' 
hede Fransa için bir nevi Se"1 
olacak1ır. Bunu Fran.sa)'l dr 
ğil, kinli bir sınıf ve ~ 
ruhunu ve bir takım bUS
menfaatleri temsil eden bir •~ 
adam kendi namına icra etlP'f 
olacaktır. Buna karşı Frantı1 
milleti bugün açıktan açığa is· 
yan imkanını bulmıyabilir; fa· 
kat bu il)'an ruhu herhalde k•Y' 
nıyacak ve kendini duyuracak· 
tır. 

Lavalin oynadığı rol, dar bir 
fırkacılık ihtirasını.o bir poliU" 
kacıyı nerelere sürükliyebilce.e· 
jine dikkate değer bir miıald1'1 
Lava) bugün şöyle bir zihniye 
takip eder gibi görünüyor: ,Be" 
İngiltere ile beraber eüdütcıı 
yola iti.raz etmi§tİm. Benkıl d.e· 
diğim doğru çıkınıı eörün•u" 
de isterse Fransa batsınl:t 

Hiç ıüı:>he yok ki bufU11 

Vichyde tarihin en acı vakıal~ 
rındap biri politika ihtirası yiı· 
~imden oynanıyor. 

Mektepler Tayyaresi 
Almak için Faaliyete 

Geçildi 
Bakırköy kaymakamı Sahir 

Öztrak köylülerimizin Hava J'ıı 
rumuna yapmakta oldukları y•1' 
dımı geniıletrnek maksadile k• 
zaya bağlı köyleri gezecektir. ite 
ilk olarak Mahmutbey köyündell 
başlanacaktır. Mektepler nafll111' ,. 
alınacak olan cMektepler taYY e 
reti> için para toplamak üıer 
her mektepte bir komisyon tt-f 
kil edilecektir. Komiıyon &ıalıır 
talebe aratından ayrılacaktır. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Sadakada Müsavat! 
Bir Ramuan gtlnU, akf&m o-eti 

evine ıttmekte olan bir zat bit fı· 
nadan iftarlık aldığı nefiı ıınıtt• 
lerl bir ipe baflatarak, orucun yer· 
dltf ralıavetle dalgın, datıın yolU' 
na giderken, önUne iki dilenci çı· 
kar. Efendi, elini cebine .aıar; le' 
ııadüf eden bir yirmilik ile bir oll 

paralığı lktılne vererek yoluna de' 
vam eder. 

On para aım.n, olan 4Jlencl arP' 
11ndan yetl!}lr ve el uzatır. ~· 
nnda ,ayıe bir muhavere oere)._ 
eder. 

Efendi - (Ba.'ka bir dilenci ,.ıt' 
nlle) Allah ,·ere! 

Dilenci - lnayetlnlze müt~' 
kirim efendim. HattA ,ımcH oo P'' 
ranızı aldım. 

- işte iyi ya. Daha ne lst1Y0r
san? 

- Sadaka ,·ermekte baksısJıl' 
ettlalz. Arkadaşıma yirmi, b•11' 
oa para verdiniz. t)ıt tarafını ltlt' 
mtye mecbur oldum. 

Efendi - (Kendi kendine) sor 
banallab ! Sadaka vennekte 61 

mllsavata riayetin lbnn old~11 

blldll'e<'ek cebbar bir dilenci de ,at" 
dük. Uihu·le.w. Dlyerf'k yoluna ele' 
vam etmek lıterlle de, dilenci: 

- Affedualnlz Beyefendi! "'. 
ruç keyflle öyle ııöylenmenln nı"" 
ııı :vok. Mademki o da dllenclı b"1 
de .dllent·l~1m ,.e mademki, • "11,ıı 
kabul eyl;.ln - ona da bana da -:; 
daka verdiniz. Her ikimizi ınU .. 
tutmanız llızımgell,.dl. 

Der. O zat ta, hayret ,.e hiddet· 
le: 

Vay koca herif: ~anki 1eır1' 
~· yıl mantık dersi okt.moş ta ım• 

lı flH'ınlı safsata.sile beni uı•~ 
çalışıyor. 

Dflr \'e boşuna gider\lk on• ~ 
on para dnha ,·e..rir. 
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Kulağımıza 

Çarpanlar 
İpek Çoraplar Sayesinde CflllK 

Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
Yazan: NILLA KUB 

Mihrünnisa Mes'uttu. Çünkü 
Seviyordu, Seviliyordu 

15 -

• • • 
Linoti pistler 
Müsabakası 

Llnotipi!t nedir diyecek olan oku· 
yucularmuz bulunur ... 

Düşmana Yaptırılan Zırhlılar 
Kadın Modası Dünyanın En Müstebit Kuvvetidir, Amerikan 
Kadınları, Yarın Çocuklarını, Kardeşlerini Öldürecek Silahları 
Kendi Ellerile, Kendi Bacaklarile Japonlara Teslim Etmişlerdir 

l-!ang· ·· • ) k B b d k d ·· k arın ı ruzgar ar onun yana - a a an uza uşme ten anne-
Clltl 1 dokşuyordu. Kendisini ev- sini mes~l tutacaktı. 

LinotipiaUer, gazete matbaaların· 

da harfler! ihzar eden, bunları ıııra· 

ya koyan ve Linotip maldnelerini ida 
re eden i~ilerdır. Son seneler ıçlnde 
linotıplstlcr gnz:cte matb:ııılarınm ru· 
hunu teşkil cylcmıye başlamışlardır. 

i; iklerini duymuş mu idi? Haşmet, Mihriınnisaya cevap 

1 Va}lı An'ber prensesi, hay· vermeden evvel Abdul Hasana 
a21ı;: k?rkular içinde tek başına döndu: 
Seyh 8aglıya uyumıya çalışırken, 1 - Haydi, oğlum, dedi, baba· Şimdi sızc 1 ııollptstler aı·a:anda 

yapılan bh· mllaabakadan IJalıııcdccc· 
ğiz. Bu müsabaka geçenlerde lttılya· 

dn dliltıno> ştınrinde yapılmıştır 1 

;ı aba, esrarlı kokularla do· nın yanına, kendı yerıne dön. 
d,a 'tcıinı göğsüne basını§, sev· Baban yapyalnız kaldı. Sen de 
htı~I niya aleminde bulmak için epeyce uyudun, nem de dizim 
ınıu ını uykunun kucağına bırak· uyuftu. 

Ş ı. Abdili Hasan hala yarı uyku· 
eyh B b d .. w .. •• ld ğ d "d· 1 · ed b . :rld a anın ugunu o u u a ı ı. tıraz etm en ara adan 

t;ı,l\d a Gıyas beyle ailesi Hindis· indi. Haşmet, kızile başbaşa ka· 
~ıik ~n WKabile giden yoldaki bü- lmca: 
,.~ ı'1g geçi.dine varmış bulu· - Kızım, dıye söze başladı, 
g~ r ardı. On bir sene evvel bu sana haber vermedim. Çünkü na· 
-.Ltten b' ··ı · f l ·· ı· ı... ·ı · <l t t ' ır parasız mu tecı sı a- sı soy ıyeceğımı ·ı;ıı mıyor um. 
&ra:CÇıniıleroi. O vakit Ktıbile Kalbini kırmak istemıyordum. 

f.fa ıkları zaman taze lohusa Mihrünnisa kızardı. Gözlerini 
lidı~e~ hanımla çocuğuna hayır yere dikti. Fakat annesinin bun
Ş ll'ıtl ınsanlar acımış, ıbakmıştı. dan sonraki sözlerini duyunca 
lQı 1 

Kabile valinin karısı ve gözlerini dört açtı: 
llıtt •~atilc dönüyorlardı. Haş· - Kabile niçin gönderildiği-

1 ' endilerine o zaman bakan mizi baban bile balmıyoı. Sebep, 
ki ~anları arayıp bulacak, iyi- Şeyth Babanın ıeni deli gibi ıev
iı er?te karşı elinden gelen ıyı· mesidir. Delikanlıyı bir prenses· 
r:801terecckti. le evlendirmek istiyorlar. Bu 

il.ltta:at ~endi kızı için ne yapa- mümkün olsun diı_e seni ve bizi 
bir 

1 
Mihrünnisa ilk iki 'gÜn hiç uza.klaıtırıyorlar. 

1ı}dtı'~al sorma.mıştı. Vakit vakit - Yal 
Çıftı·~ gibi, Şahın o civardaki bir Kızın ilk duyduğu his, saadet-
ltlt ~ine gittiklerini sanmıştı. Fa- ti. Annesi: cŞeyh Baha ıeni deli 
4h urnna nehrini ge9tikleri ve gibi seviyor> dediği zaman o ka
~ \ıra giden kuru ve tozlu ara- dar tatlı bir heyecan duymu~tu 
~'1 tirdtkleri zaman gözlerinin ki ondan sonra ~len ~özler ku

'ltıd sı deği,.cıti. En<i~e ile anne- lağına girm~mişti. Hasmet, kızı-
en sordu: nın asıl ondan sonrasını kavranın· 

...._Nereye gidiyoruz, anne) ıını ve ümitlerim keısmesıni isti· 
v,';ij ş~ bize bir vazife verdi. yordu: 

ey, aörmiye gldiyoruz. - Kızım, dedi, Şeyh Babanın 
tc~ Yolumuz ne kadar süre· evlenmesi; delikanlı da, alacağı 
~c) Şahın verdiji vazife nedir, kız da henüz doğmadan karar ve· 

li rilmiı birıey ... Eğer nifan ıbozu· 
bı'nı 11

trnet ne cevap verecegını lacak olursa iki memleket ara
llııid~ordu, Mihri.innisanın bir sıoda harp kopacak. Halbuki sen 
ıııa,1 et daha seyahatle oyalan· ı orada olsaydın Şeyh Baba milin· 
llıarn nı Ve hakikati derhal duy- kün değtl o prensesle evlenmiyc 
ı\bd·i'1nı istiyordu, Fakat oğlu razı olmayacaktı. İfte bunun için 
ı.ı;ı.,~ Hasan o sırada uykudan bizi uzaklaştırdılar. 
l:ııql ı. Kız.Karde~inin ıualini duy- Mihrünnisa gözlerini kapadı. 

....._u. ~evabını o verdi: Duyduğu kelimelerin mfınaaını 
a~w liıç tüpheaiz eenelerce ka- içine yatırmıya çalışıyordu. Şeyh 
t ~~ v l0 l . h .. d w. (' lrıtıc 1· a ı erı er gun egış- Baoayı ç.oktanberi seviyordu. 

....._ °iFr. Onun kendisini sevebileceğini 

....._ ~~t neredei\ ümid ~iye cesaret edememişti. 

....._ ~abılde... Delikanlının tatlı sesini, ~r ha· 
1 c, Kibikie mii\ )ini, her hareketini, acemce ko-

~ı::- Evet, babam bana anlattı. nuımasının tarzını, gözlerini, d~-
1\ h~. •Öy)emediler mi? daklarını, saçını . •Y..rı ayn acvı-

di;ı. ~ ışın içyüzünü duymaıın yordu. Başka hır prensesle ev· 
diy t Ha§rnet, Abdül Haıanı ~İm· lenmesine üzülmemitti. Kulağın
btıle kadar babatıının arabasında da kalan ve kızcağızı sevindiren 
liltı lıtıdurrnuştu. Fakat küçük oğ- bir söz vardı: O da Şeyh Baba
ley· !lnrıcsini ~ok seviyordu. Öğ· nın öteki lr.ızla evlenmek iateme
'İrı: tutturmuştu: Mutim anne- mesi ve kendisini sevmesi idi. B~ 
lltıu ar.abasına ıbinecek, başını aşk ne kadar şiddetli olacaktı .ki 
tı. ~~~ine dayıyarak uyuyacak- Mihrünnisayı, annesi ve babasıle 
~ll~l ~ihrünnisanın güzel, ye~il beraber saraydan uzaklaştırmıya 
dı: Crınde üzüntülü manalar var- lüzum ~Örmü~erdi. Mih~ünnisa 

pek iyi bilirdi k\ sarayda yaşıyan-....._ N· · 1 · c} d· lÇın bana söylemedin, an· lar hazan isteme<iikleri şey en 
ı; 1Ye sordu. yapmıya mecbur edılebilir. Harp 

tııcıu %et için doğruyu söyle- çıkmasın diye zorla Şeyh Ba· 
llyil) e.n başka çare yoklu. Kızını bayı evlendireceklerse delikan· 
b r ~Ya kalkışsa kız bunu hiç Ilının bun<la ne kabahati vardı? 
~ affetmiyeeek, Şeyh (Arkası yann) 

'l' ŞEHİR TIY ATROSU TEMSiLLERİ 
eııeba.<Jı 'l'lyatrotııında . 1t•r&Mız '.l'lyurosunda 

DRAM KISMl • 1 KOMEDi KISMI 
BU AKŞAM • BU AKŞAM 

O Saat 20,30 da '~I Saat 2t>,SO da 
TELLO Ji DADI 

l!aıtkın en parlak zaferi... Edebiyatın en btiytlk inkıl.A.bı ... 
San'atm en yllksek ~eretL •. olan 

I> EM . iL ZOLA 
"-UL MUNl'nin kudretile ııinema tarihinin altın blr sayfası oldu 

ŞQ~~eri LALE Sinemasında 
HllrmeUe seyrediniz .. 

~t Bu harika film birkaç gün daha gösterilecektir. 

so·.;AAkmd8niZM~'h;;~t;;~i 
~ıı tı (T0RKÇE) 

lktkt film ta.yyare ile gelml,tJr. Bu ak~anı ııaat 21 den itibaren 
gösterllmiye b~anacaktır. Tel: 481595 • •••••• 

Mtisabakaya en usta 28 Linotıplst 
iştirak eylemiftir. 

MUsabakaya bir ıaaUik mUddet 
tayin cdllrniştir. 

Gaetano adındaki Llnotıpiat bir sa· 
at zarfında 17.696 harf dızmiştir ki, 
dakıkadn tAknben 300 haı·f eder. 

Dominl<'o adında ıkincı bır mUsa
bık 17,255 harf dizmiştir. Bu da da
kikada. 288 hart eder. 

üı;ünciisU: 12810 harf dızmıştir. Bu 
rakamlar hakkında bir Cikir edinmek 
fçın şunu arzedcllm ki, Avrupadn 
profesyonel linotlplstler sendikn..oıı ta· 
rafından tesbit edilen blr dert"?eeye 1 
gore, Linotlplst saatte 6.500 h:ı.rf dl· 
zeblUr. Bu rakam b11J.hara 8,600. da
ha sonra dA 9,200 olarak t.esbil edil· 
tni9br. Amerika kadmla nnın moda iptilisile büyüyen Japon donanması 

Ping. Pongun icadı ~ ir memleketin varııaına ait 

Evvela. alelAde bır eğlence olarak c:l işlerde kadınların oyna· 
tellkkl edilmt~ bulunan Pingpong rı:ası lizımgelen ~ol ve alması 
bugün yarım spor mahiyetini almış· ı lazımgelen mesulıyetla- hakkın
tır. Şehrlmızln büyük eğlence yerle- da söyliyeceklerim v.ar. Ameri· 
rinın bazılarında. bile Pin&"pong aalo· kan kadınlarının moda zafı yÜ· 
nu ve masaları vardır. 

Pingponl' bilhassa kıf ve fena ha· 
Valar eğlencesidir. Dışarı çıkamryan
lar hoşça. vakit geçirmektedirler. sız 
lere fimdi bu oyunun ne sureUe icat 
edilmiş olduğundan bahsedeceğiz ... 

Birçok aporlar mlsill(l bunun da 
mucldl bir 1ng1lizdir. Adı James 
Gibbs'dlr. Vakttle yaman bir Bporcu 
olan bu adam yaşı dolayısile sık sık 
dışarı çıkıp pek hoşlandığ't tent!I oyu
nunu oynıyamama.sından mütevelllt 
kederini ve sıkıntısını defeylemek 
Uzere bu cMua başı• tenisini icat 
eylemiştir. 

tık olarak ve eğlence kt1b1llnden 
top yerine içmif oldutu pmpanya 
şlşeler1n1n mantarlarını kullanrnıştD". 

Raket yerine de kitap kullanmıftır. 
Sonradan l&.ııttk toplar kullanmıt

tır. Bu llatlk toplar oyunun tarzıma 
uymadıgından bunları eelWoylt top 
ile değiştirmiştir. 

Fikrini bir fabrikatöre açmrt ve bir 
likte Pingpong mıumları yapmayı 

teldi! eylemiştir. Fabrikatör kabul 
eylemediğinden bunu bizzat yapmı
ya başlamıştır. Orta bir eervet sa
hibi olan James Gibbs bundan bir 
kaç sene evvel ölmüş ve 7215,000 İn
giliz liralık 15,000,000 Fransız frank
lık muazzam btr ııervet bırakmıştır. 

zünden Japonları nasıl silahlan· 
dırdıklarını kendi gözümle gör· 
mÜ§ bulunuyorum. Hintli kadın· 
ların da yurda karşı vazifelerini 
knvramak ve modadan fedakar
lık etmek sayesinde neler başar· 
dıklarını senelerdenberi yakından 
takip ettim. 

Söyliyeceklerimden cliledikle· 
ri neticeleri çıkarmayı, Türk ka· 
danlarına, Türk erkeklerine bıra· 
kıyorum. 

Evet, Amerikan kadınları, ipek 
çorap modası yüzünden kudretli 
bir Japon donanmaeının meyda
na çıkmasına sebep olmuşlaıdır. 

Senelerdenberi Japonyadan A· 
merik.aya senede iki yüz elli mil
yon dolarlık ipek ithal ediliyor. 
Bu ipeğin çoğu Amerikan ıana· 
yii tarafından ipek çorap yap· 
rnak için kullan1lıyor. 

Netice şu olmuıtur lci Ameri
kan kadınları, bacaklarını halis 
ipekle örtmek merakı yüzünden 
Japonların korkunç bir takım si· 
lahlar vücude aetirmderine mad
di imkan nazrrlamışlardır. Bu si· 
lahlarla yarın ayni Amerikan ka
dınlarınıtı çocukları, kardetleri, 
babaları öldürülecek, yurtları 
tehdid edilecektir. 

Suni ipek bırçok i~ler içın ha· 
RAŞtr RIZA 'l1Y ATROSU liı !,peğin yerine geçirilmi,tir. 

HALlDE PlŞKtN BERABER Aradaki fark gözle görülmiyecek 
2t B.teşrin Perşembe günü akşamı kadardır. Fakat sıra çoraba ge-

KADIKöY S'OREYY A'DA lince Amerikan kadınları guya 
K E ~ D t S t N t N GOL G ES t Japonları silahtan ma-hrum et· 

Vodvil (3) perde • mek r.ıtemez gibı halie ipek de 

Yazan: 

NİLLA KUK 
1 

vazıgeçseniz de hem Çine yardı· 
mı olsa, hem de Japonları yarın 
bize karşı kullanacakları silah· 
larda.n mahrum etseniz fena mı 
olur)> 

Buna peki diyen çıkmamıştır. 
ipek diye tepinmişlerdir. Çünkü bugünkü sınai hayatın 

Japonlar Çine saldırınca Arne· kadınında eski zamanların kah
rikan kadınlar, biraz utanmıyn rnmanlık ve fedakarlık ruhun
baflamı§lardır. Sinemada Çin dan iz kalmarnı§tır. Atının üzeri
kadın ve çocuklarının başlarına ne atlayıp erkeği ile <beraber cen· 
yağdırılan bombaları gördükçe ge gidecek kadınlan herhalde 
bacaklarına göz atanlar ve: cBu A k 
bombaları ipek l yü meri anın ipek çoraplıları ara· 

ç.ora.p arım • sında bulamazsınız. Eski zama· 
zdün<ledn. J ad~.o~laral be~ ~akpbtır· nın haremlcrincle kapandığı söy· 
. ım~ . ıye.. ~şun~n er te~ tu - e· 1 !enen kadınlardan hiçbiri, haki
lırmıştı:. ~?ıversıteye gıdcn kız· ki hürriyet duygularından bugii
!ar ~u ıştc onayak ~J.dular, J.apon ı nün Amerikan kadını kadar rnııh. 
ıpegınden çorap grymemeyı ~: rum bulunmamıştır. Moda deni· 
dettiler. İdeal v_e .cesa~et aahıbı len ezici ve azgın mÜ!ltebid kar· 
bazı kadınlar, Ünıveraıteler ha- şısında Amerika kadını sadece 
ricinde de ipek çoraba karşı boy- yumuşak başlı bir cariye rnevki
kot uyandırmıya çalıştıl~r. Fa~at ind.e<lir. 
hiçbir netice elde C'trnedıler. Çun
kü bugünkü Amerikalı kadın, 
öyle iddia ettiği gibi hür bir İn· 
ann değildir. Bir etıirdir. Moda 
denilen bir kuvvetin zavallı bir 
esiridir. 

Eğer iki ~ene evvel Amerikan 
kadınları ipek çora.ha boykot 
yapsıı)aroı ve Amerika, ipek al
mak içffi J~ponyaya senede iki 
yüz elli milyon dolar ödemiye 
devam etmeseycli, Çin harbi daha 
o zaman k..catlirdi, diier tecavüz 
harpierine örnek olan ve yol açan 
bir harp bu sayede çarçabuk ni· 
hayet bulmuş olurdu. 

Birçok Amerika muharrirleri 
Amerikan kadınlarına dediler ki: 
clpek çoraplarınız yüzünden Ja· 
ponyayı bize harp ilan edebile
cek bir mevkie çıkardığınız za
man nasıl olsa ipek çorap bula
mıyacaksınız. Bundan şimdide~ 

Düımanın eline göz göre silah 
verecek bir hareket dünün kadı
nından beklenemezdi. Dünün ka· 
dın1, modanın emrile basma ka· 
lap bir kölelik üniforması ~iyme· 
yi marifet saymazdı, Orijinal ol
mayı, kendine göre giyinmeyi, 
elbi&esini kendi boyuna, bıosuna, 
tipine yaltıştumayı meziyet bi
limi. 

Bugün yalnız köylü kadınları 
renk, biçiı:n bakunından kıy af et
te orijinal kalabiılrniş.leT ve moda 
eeinijine karşı durmuşlardır. 

Dobrucadan Gelen 
Türklerin Anlattıkları 

Amerika.deki vazıyet bakHlltTl· 
dan tee=!ISÜrle söylerim ki Ameri· 
kan büyük sanayii de milli men· 
faatlere kar~ tıpkı Amerikan ka· 
dınları gibi gaflet göstermi§ ve 
yarın kendieini de tcndid edecek 
tehlikeyi göremiyerek bugünk\i 
menfaati namına Japonlara silih 
üzerine silah vermişt.ir. Japonlar, 
bu eilthlarla daha fimd.iden A
merikan aanayiini illtihMkle ucuz. 
luk bakımından tehıdid eanİf bu
lu~rlar. Bir taraftan da Japon 
muhace~ti menedilmeden büyük 
arazi aahiplerin.in metıfaati dola· 
yısi.le Kalifomiyaya yerleşen Ja· 
pon muhacirleri bugün Kalüor· 
niyanın zirai topraldanna sahip 
ve bakını bulunuyorlar ve Ame· 
rika<la J çon tecavüzü için ıbir O t.in Eti vapuru Sarayburnunda 

ki mUha.cichanenın iskelesine 
bine yakın mWtecl bolfalttı. Bunlar 
Dobrucadan kaçan TUrklerdır. 

Bu yenl vatandaşlanmrzı görmiye 
gittim. 

1 MUhacirhane betondan yapılmıt 
1 yeni bir bina. tık tanı~ ~ığım kimse, 
Kı\mll a.dında orta yaşlı bir adam 
oldu. KAmil puarcıklı ımıt oradn 
a.fÇılık yaparmıt. şunları anlattı: 

- Vapurda 980 Jcifl kadar vardık 
Bunların hemen hepsi Dobrucalr 
Tlirklerdl. ÇoğUmUZ lt&B&balryız. Köy 
lWer birkaç aileyi geçmez. İçimizde 
Dobrucanın her ıcasa~an gelen 
insan var, SiUııt.lrelt, Va.malı, Balçık
lı ... Sonra 'benim glb1 Panrcıkhlar da 
var. 

- Bunlar orada ne lf yaparlar idi? 

1 

....... 
Yazan : MIBRI BELLi 

köprü b&§ı teşkil edf)'Orlar. 

Dernek ki Amerikan kadını· 
nın ipek çorap merakı, Ameri
kan büyük sanayiinin ve büyük 
arazi sahiplerinin bir günlük men
faat fırsat ve ihtiraslarına kapıl
maları, Japonlnn i<>z göre Ame· 
rikaya karşı silahlıyan amillerdir. 
Amerika demokra81sini tesirsiz 
bırakan ve karikatüre çeviren l diğer amiller de bu g~oi hususi 
alaka ve menfaat enditderinden 
başka birşey dc::ğiıldir. 

1 
Hindistanda bundan ne kadar 

ba ka bir ruh gördüm! Hint kol· 

ı kınm ının ve Hint istiklal hare-, 
ketinin mühim deetdderinden bi
ri, Hint kadınının memleket ali· 

Mideden Sokağa 
Yazan: B. FELEK 

B ir tanıdığım zat, sayılı ka· 
dın yazıcılarımızdan bir 

arka.datınuzın iki gün evvel çı
kan bir yazı&nı bana göstere• 
rek dedi ki: 

- Birader 1 Bak ne yazıyor 
bu Ba.'-ın, Üç kardeşile kimse· 
siz kalmış ıbir kızcağız eğer fuh
şa d\ışerse bunun mcsulü kim
dır? diyor. Demek her kimse· 
siz, aç ve sefil olan fahişe ola-
\'~? 

- Ne bileyim ben? 
- Y ook 1 Ne bileyim ben 

diye başından savamaz.sın! Eğer 
her karnı acıkan sokağa düşer 
ve her kamı tok namuslu 
olursa bır mcmlekebtc ahlak me. 
selesi midelerin dolu ve rboş ol· 
masile mdb3uten mütenasip ve 
basit bir hal alır. Ben böyle biı 
şeye İnanamam. 

- Sen ne demek istersin? 
- Şunu. demek isterim ki; 

nıle terbiyesi, karakteri ve mu· 
hiti iyi o!anlar, aç da kalsa, se· 
fil de olsa namusunu satmaz. 
Lakin bu -tarafları zayıf olanlar, 
gırtla~ına kadar zengin de olsa 
kendıni heder eder. 

Frenklerin Poule de lwı:e de 
diklen zengin kadınlar karın eh 1 

aç olduğu için mi kemrah ol
m~lardır? 
-V c nihayet maişeti sıkışık, 

vaziyetleri elim nice aileler, ni
ce kadınlar ve nice kızlar vardır 
ki; karınlarını doyurmak, sırt 
lannı peklctıtirmek için namus
larını satmayı akıllanna getır
mezler ve böyle ıbir imkanı haş· 
yetle reddederler. 

- Derin görü§Üyorsun 1 
- Vallahi birader; aiz sos· 

yo}oğ mu diyorsunuz ona? 
- Eveti 
- le,te ne oyum. ne de filo· 

zof 1 Uzun. derin de fuhşun se· 
bcpleri hakkında etüd yapmış 
değilim. Amma inandığım bir 
şey varsa fuh§un münhasıran 
nçlıktan doğan ıbir içtimai ma
raz olmadığıdır. Terbiyenin. 
bilhassa milli ve aileYi terbiye
nin bunda büyük rolü olduğuna 
inanıyorum. Bu gevşerse fuh§ 
art.ar. 

Hem &ana bir§ey eöyleyim 
mi';\ 

Hiç kimse, sefil ve sergerdan 
lbir kızı himaye için onun fuh
şa aürüklcne.ccğini makamı teh· 
diıte ileri sül"Cltlez. Çünkü bu 
istomiy~rek ona bir yol gÖ&ter· 
me olur. 

- Fazla ilham ediyorsun 1 
- Hayır 1 Kimseyi itham et· 

mİyorum. Lakin bir gazetede 
sefil ve kimsesiz bir kızın fuh· 
şa düşmesini eefnleıtinin zaruri 
ve içtin8'b edilemez lbir neticesi 
ğibi göstermenin ayni vaziyete 
dÜ§mÜ~ olan kıı.c.ağızlar üzerin· 
de müsbet tesir yapacağı da id· 
dia edilemez ya 1 

Da~ası bile hafi cereyan 
eden bu ~hsin böyle bir mide 
mesdesi halinde miitalaasın2 
hiç aklım ermez. 

- Senin bunların hiçbirine 
aklın erma, a biraderi 

- Niçin} 
- Çünkü sen hala koydu· 

ğum yerde otluy~>r&un 1 

1 
FiTRE, ZF.KAT olarak Han Ku· 
rumuna ' ereocğtmlz para, bütün 
yıl hanıo.dıklanmmn en yerinde 

olanıdır. 

' 
1 
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~ıı~llöiıo Kahraman 
- Ka.sabalı ne iş yapacak, ya es-

naftır ya ziraat sahibi. Ben kendlrn 
a.tÇı idim. Bir aralık bozacılık ta yap
tnn. Gelenler arasında berber, terzi, 

kasını kıyafete tercih etmeei ve 
1 ========<======= 

Türkçe 

Pek Yakında LALE' de 

N KADIN 
Jı'ilırniDd• 

Dobrucadan gelen ırlı:daşlan mız Sirkeci miaafirhanesinde 
kundura.er da vardır. 1 Hicret ettik. Hali vakti mtlsnlt olmı· I re ettik ... diepimiz birimiz için bi-

- Dobruca.yı neden bıraktınız? yanlar ora.da kaldılar. Dobrucada çok rlmiz hepimiz için> değil miyiz yn, .. 
- Biz eskldenberi anavatana ka· Türk vardır. - Nasıl? Anavatana kavuftuğu. 

vuşınak ı.tiyorduk. Fakat kaçmamı· _ Yolculuğunuz nasıl geçti? nuza memnun musunuz? 
za asıl sebep Bıdgarlann Dobnıca.ya _ Sorma )(arde.Şim, ,>ol paramızı _ Nnaıl memnun olmayız karde-
gelmelerl oldu. tnbll kendimiz veriyorduk. Adnm bn· şim! Vapur T\lrk sularına girer gir· 

Evvelce Rumenler bizi de kendi tına 1000 Ley; bu az para değildir. mez bizde bir şenlik başladı ki, sor
t.alimize bıral(.ıyorlar idi. Halbuki Ben ailenıle çocuklarım ve bir de ih· ma! Hele kadınların curcunasını gör-
Bulgarlar gellılce tazyik bafiadı. tiyar kaynanam dokuı kişiyiz. Bizi meli idin .. 

Bize kötuJUğe kalkan yerli başı Köstencede bir aydan fazla bekletti· Etrafımı çevreliyen genç, ihtıyar, 
boZUklardrr. Rumenler &"idince bunlar ıer. Kümes gibi bir yerdo balık gibi kadın, erkek ve hatta. çocukları sUz. 
a7.dtlar. Eskı kir.lerin, d~anlaı m istif edildik. öylece bir ay bekledik. düm: Hepsinin kınşık veya körpe ve 
ıı.esabı oorulmrya ba. .. .:ıandr HattA - Ya paxası olmayıp ta yola çı- takat yol m~aUnden kararnıış 
köylerde adam bi1e öldU.dwer. kanlar ne yaptı? simalarında ana.vatan~ kaVUŞlnanın 

Bu ~ kal'flSIRda 4unmadJk, - Olanlar olmıy~lara verdi, kla- sevinç •eti götQı.ıüyordu. 

moda eairliğme mukavemet gös· 
termesıdir. Japonya Çine aaldı-
nnca Hint kadınları Japon mal
larına karşı tam Çir hoykot kur-
mu,lardır. Eğer ipek çorap mo
dasının merkezi 8rncrika değıl, 
Hindi:stan oJsaydı, Japonların işi 
bitikti. 

Hint ıkadınının büyük feda
karlıkları kar§ısında1 garp kadı· 
nının düşkün mevkii i:>üsbüfün 
göze batmaktadır: Senelerce hür
riyet dıye bağııan bu kadın, ka
nuni hürriyete kavuşunca bunu 
kullanınııya bir gün bile meylet· 
mcmi~. modanm ve kendi dar 
arzu ve ihtirasl~rının bir k~eei. 
bir bebeği haline inmi,,<ıtir. 

#ı•- BUGtlN 

Sl:SEl\IASl!lı 'DA 

ÇANAK KALE 
GEÇiLMEZ 
TÜRKÇE ÖZLU 'O ŞARKILI 

Musiki: SAD~'TTlN KAYNAK 

Şarkılar: \' E CD l BlN G ö L 

Sennslar. l • 2,30 - 4.30 - 6,30 1 
ve 9 da 
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FRANSADA CümhuriyetBayramı AMERİKA 
i h ti I a I Başvekilin Nutkiyle Denizyollanna 

Arifi yeden Diğer Dersler 
(Başı birlııcido) - Sağ ol, var ol ••• 

Acıtacak Hakim Olacak 
' 

Hareketleri 
Yukarı kattayız. Herkesin eş• 

yası açık höcrclerde... Hmıızlık 
ihtimalini hatıra getİTen kilit, 
anahtar, mubassır yok... Köye 
işç.i - öğretmen diye gidecek bu 
idealist delikanlılar biribirinin 
malının hırsızı olabilirler mi? Hiç 

Bir daha bir ecnebi bana türk
çe merei nasıl denir diye sorana 
dC§ekkür ederim> diye cevap 
vermiycceğim, csağ ol> denir di· 
yeceğ4ıt. Biribirine sessizce hiz· 
met eden, naaket diye değil, iç
ten gelen bir hissi ifade için her 
saniye «sağ ol, var ol!> demesini 
bilen bu küçük insanlardan biz 
neler neler öğrenebiliriz. 

lion Belediye Reisi 
Tevkif Edildi 

Cenevre, 23 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansının öğrendiğine göre, Lyon be
lcdıye reisl Nicod ve mesai arkada.ş
lanndan birçoğu ihtıl~lci harcketlc
rındcn dolayı tevkif edilmişlerdir. 
D. N. B. ye gelen haberlere nazaran 
Lyon"da bliyilk bir tasfiye hareketi 
~ apılacaktır. ----o----
Mihverin Sulh 

Şartları 
(Bru,ı birincide} 

5 - Hindiçini Japonyaya ter
kedilecektir. 

6 • 7 - Akdenizdeki Fran· 
sız filosu ile ıimal Afrikasında 
bulunan Fransız tayyareleri İn· 
giltereye kaf§ı kulla~nhna~ üze
re mihverin emrine terkedilecek
tir. 

Bu şartlar kabul edıld(ğl takdırde 
Almanya ışgalı altındaki Fransadan 
Manş limanları ve İsviçre hududun· 
dan dooize kadar uzanan geniş bir 
şerıt müstesna olmak üzere bu-yük 
l:ıır kısmı boşaltacaktır. 

Volksrccht gazetesi ilAve ediyor: 
Bu tekhfler Vichy kabinesinin hu-

Ankara, 23 (Telefonla) -
Cömhuriyetin 1 7 nci yıldönümü
ne art hazırlıklar bitmek ÜL.eredir. 
Bu sene Ankarada yapılacak olan 
geçit resminin çok ~ükemmel ol
ması için asker ve izciler her gün 
provalar yapmaktadır. 

Cümhuriyet bayramı akşamı 
bir tanesi Ankara Palas diğeri de 
Halkevi salonlarında olmak üze
re iki balo verilecektir. Bu balo
lara protokol dahilindeki memur
lar ve ecnebiler davet edilecek
tir. Bu bı.iyük bayramımızı Baş· 
vekil Dr. Refik Saydam millete 
hitaben radyoda vereceği bir nu
tukla açacaktır. 

--o·---

LONDRAYA 
Hücumlar Azaldı 

ı~ondra, 23 (A A.) H wa Neza-
reUnln tebhğı: 
Düşmanın hugUnkU hava faalıycti 

münferit tayyareler tarafından yapı
lan birkaç mUnferit taarruza mllnha 
sır kalmıştır. 

Bu tayyareler cenup sahılinde bır 
şehre ve Londra bölgesinde iki yere 
bombalar atmışltm:iır. Hasar hafiftir. 
Londranın bir bölgesinde mevcut 

pek az ölü ve yaralı müstesna olmak 
Uzcrc başka yerlerde insanca zayiat 

sınıl bir toplantıııında tetkık edilmiş =============== 
\.I! Laval, Baudoin ve amiral Darlana 

yoktur. 

rağmen hararetli bir müzakereden 
sonra Mar~al Pctain'in ısrarı üze
rınc kabınenin ekseriyeti tara.fıdan 
rcddedılmiştir. Mareşal Petain, mUs
temleke İmparatorluğunun bu teklif 
lerinı kabul etmiyerek derhal GenCi"al 
dr Gaullc'un davasma Utihak edeceği 
kanaatini izhar eylemiştir. 

Vichy, 23 (A.A.) - Fransız 
hukumetmin mihver ckvletkrile, 
Fransız donanmasının hu dev· 
\etler tar.alından ku\~nılması 
hakkında mazakerelere gtritmiş 
olduğuna dair çıkan şayialar tek· 
z"p edilmektedir. . 

La valin Parisc, F ransanın ln
gıltereye harp ilan et.rncsi etra
fında müzakerelerde bulunma~ 
üzer~ gitmiş okluğuna müted~ır 
haberler de tekzip edrhncktedır. 
Lavalin Pariııe git.mesinin umu
mi meseleler hakkında Alman 
makam8'tile görü~cler yapmak 
·çın olduğu 8 öylenilmcktedir. 

Fransanın İngtltere aleYbinde 
harbe girmesi istenmİJ 

Londra, 23 (A.A.) - Alman rad
yo..c;u, HıUcrın dün Parise giderek 
Fransız Başvekil mua.vını Laval'ı ka
bul ettığınl bildirrmştir. Von Ribbcn· 
trop'un da yakında Vıchy'ye gıdece
ğı ebylenmektcdir. 

1.ondrade.kl dlişüncclcre gör!', bu 
görllşmclcrin hcdeCıni, kat'i mütare
ke şartlarının t!'spitl teşkil eylemek
ı:"dır. Fransa, mihv!'r devletlerine 
ı\lsas • Loren"i, Nıs'i, Tunus'u ve 
...,ıbutı'yl vermeyi teklıf eylemekle 
c mıhv!'r devletleri de Fransanın 

lngıltereyc karşı harbe girmesi şar· 
• ıle bu teklifi kabul etmcktedır. 

Sulh §Arllan müzakere edilecek 
Nevyork. 23 (A.A.) - Rcuter A

ansından: 
İtalyan payitahtında deveran eden 

v~ Kont Cıanonun yakında Berllne 
gıdec<'ği şeklinde olan şayialardan 
bahsetmekte ve bu zıyaretm Von 
Rlhbentrop'un sulh şartıannı müza
kPrcı etmek llzcre Fransaya yapmış 
olduğu seyahat ile mUnasebettar ol
duğunu beyan eylemektedir. 

Von Rıbbcntrop'un beyanatına mU
teaJlik her tUrlU faraziyeler ve bu 
seyahatin slyast mtı.nası hakkındaki 

her tUrlU mütalealar memnudur. 
Bu emirname hllfıfına hareket e

denler cSlyast casusluk> ile ittiham 
edilecektir. 

Clano ile Ribbentrop"un Fransada 
diplomasi faaliyetinin tanzimi me
sclcsıni tetkik etmiş olduklannı, yal 
nız Vichy'ye beraber gitmeyip Vichy 
hUkOmetl ile ayrı ayrı mUzakereler
de bulunacuklannı bildirmektedir. 

Mülakatta Fransanın istikbali 

mevzuubahs oluyor 
Vlchy. 23 (A.A.) - Salilhiyettar 

mahfeller, Von Rlbbcntrop'un hazır 
bulunduğu Hitler - Lavnl mllh\katm
fa Fransanın istikbalinin bahis 
me~zuu olduğu kanaatindedir. Filha.
l(lka bu mUlAknt, mUtarckeden sonra 
~ereyan eden hlidiselerin en mühlm
nidır. 

Lava) İngiltereye harp ilanı 
meselesini göriiJmemiı 

Londra, 23 (A.A.> - Daily Tele
graph gazetesi, Laval'ın Parisc, Fran 
sa tarafından tnglltereye harp ilAnı 
meselesini milzakere etmek Uzere gıt 
tıği hakkındaki haberin Alman pro
pagandası tarafından yayıldığını 

k.ıydr.ylemektcdır. 

Laval tekrar Parise döndü 
Vlchy, 23 (A.A.) - Havas Ajan

ı bıldirlyor: 

I....,val Hıtlerle görüştükten sonra 
burava donmuş \·c Mareşal Petain 

e görüfmU.,tür. Laval derhal yine 
Part.,e hareket etmiştir. 

Askeri Vaziyet 
(Bn!jı birincide) 

olaL'llktır '!. 
Bir d fa t"run~ız ordu5Undan 

yardmı beklenmediği lışlkurdır. 

Bundan başka Fransadn her tür
m hftrp knalilhtu meneden karar
nalll(!flin henuz ntiırekket>I bile 
kurumamıştır. rransa donanma
ı;ındall \e ha\a ku\\etlerhıden 

bell>I lstifaıle lımlt edHchilir. f"a
kat btı tfa ikıncl pliinda kalan hir 
iştir. Fr&nslUlın harh<ı glrnte.'iile 
mlh,er de\'leUerine )apacıt,tı hu
yük ~ardım \P. eski muttcfikine 
vara.:·ali;ı darbe ı:•mnsa mıistemle· 

kelerin in birer deni ı 'c ha\ 11 iıs

sh nlarak kullantmaımıa miısaade 
etmesindedir. 

l\lih\er dm letlcrl BÜ) iık Britarı
) B lmparatorluiunun ha)at da

marları olan 'e rlunyu~ı "aran de
niz .)ollarını kesmek le lnglltere
yl diin.)adan kcrit etmek g&.)etııin
dcdlr~r. 

Oakar cenubi Amf'.rika \ e cenu
bi Afrlka.~a giden ~ol uzerinde, 
l\ladaı;aı;kar ada.o;ı Omlthurnun
dan , aıı denlı.lne, Hint 'e Pa!oifik 
denlılerirw gidı•n Jollar merlntff' 
nıuesıoir \IU:İ.)ettfo buhımhıkları 

gihi Hindk;inl, Japonların Çan • 
Kay - Şek otrlıı.,una kar~ı harc>
kitrnı tf'lbhılc 'e Blrrnanya ~olu
nu tehdit etml.)e mmıaittir. Afri
kadaki ırran"a miiı.tcnılP.kelerl el· 
,arlarındakl lnglllı; ııılı .. teınleke
lerini 'urmı.) a ht7.mct cde<•ef:"l ı:i

hl Pıuılfik \e Hint denizinde da
j;ılmış odalar g-rupları da l<öf'lian 
harp gemileri l~ofn kolaylıklar ar· 
7..edehiHrler. 

!\()f\f'!Çten haşlıyarak lt;pan~a 

hududuna kadar Almanların i gaf 
ettikleri ahillcr Ruyiık Britan
~a adasını ııarktan Hı ı·enuptan 

Kannıştır. Hava 'e deni·t k•ff
"etlc>rlne !:Ok müsait hı;ler hah
,etmi'1tlr. Fllkat 1ngıltcre)i hog
nuya kafi ı;elmemto;.tir. İ!lte Fran
sıı.Jarın nılhler dc\Jetlcrl Ur. ımlh 
yapması di.ınyanın her köşesinde 
Büyük Brltanya İmparatorluk 

deniz yollarını t4"Jıdlt etmlye mü
yit u .. ıerden mlh\ er de\ !etlerinin 
istifade etmelerine \'e hu sayede 
lnglllere ale.) hindeki mel.cut. ıııa

nın bütün dünyaya. şimil bir va
zlyct lkt1saıı C.) leme ine 
\·eroc·cktlr. 

lmkü.n 

IA:SŞ CJ:l'llE. lSDE: Ayın :?2 
t.indckl gbndUz Alınan hüc-umla.rı
nın en elkl günlerde olduğu gibi 
kısını :azamı a\ tayyareleri tara
fınılnn .)Bpılmtşhr. 8U tayyare -
!erle yaııılan hiıc-unıların alarm 
ne fabrikaların ~alışmasına sekte 
\ermek gibi fa)·daları 'ani& da 
bir an•ı tayyare inin taş~abllecc
i"i 50-100 kilo bombanın tesir
leri de bombardıman tayyarele.ri
nln tesirlerinden şüpheııl:ı daha u 
olacaktır. Bu hücumlarda Alman
lar Uç, 1ngllizler altı tayyare ka.y
betnllşlerdir. 

22/28 gooe hiicumu ruğer gec-e
lere nl betle daha az iirnıiıştür. 
Ha\anın bozukluğu askeri ht'der
lerin tefrikine müsait olmadığın
dan hu rooe tnglliz tanıırelerl 

hına hücumlarından sarfıııazar 

etmişlerdir. 

ArRlKA CEPHEsl:SDE: inıi
llz tayyareleri alçaktan uçw:ıarla 
Seli um \ e Babu arasındaki mo
törlü naldi.)c kollarına hücum; 
ltaıyan tayyareleri de Portsalru 
bombardıman etmişlerdir. Afrika 
ccphCfi'lnde bilhassa tayyare me.) 
danları aleyhine mütekabil bU
cwnlar ka.ydolunmuştur. 

Amerikanın Yeni 
U•• l · . y 7 bir cezanın, hiçbir hapis tebdidi

S ere f htzyacı Var nin veremiycceği seciye kuvveti· 

N . k .,3 A ) _ Ncvvork 1 ni, köy enstitüsü işte yavrularının evyor , w (A. • ,, · · · • d 
Arifiye köy enstitüsünden ay· 

rıldığım zaman yepyeni bir ale
mi bir tahta aralığından bir daki· 
ka için görmüş gibi bir his duy
dum. Bu alemden güzel haber
ler almakta devam edeceğiz. 

Herald Tribunc gazetesinin tertip 1 s~cıyesAıne bmanbmaks~. s~y.~kınl. be ve-
t 1 ld '"' b" t pi tıd Bahriye rıyor. ca a u uçucu · a ora-e m ş o ubu ır o an a, "'b · d b ·T· d 

Nazırı Knox, Birleşik Amerikanın ~uva~ tecru esın b~'.! .. _ u. un. ev: 
Paslfık Okyanusunda munzam üsler 1 hetkka ımd, s~tınkıı, ldut~n ış s~stc1 m~ 1 x. b tmi . a · ın a layı o ugu netıce erı a aca6ını eyan e ş ve. b"I k · 

<Pasifik denizinde üslere malik bu- ç~k~rmıya cesaret ede ı ece mı-
lunmaktayız. Bunların en bUyüğU ve yız · Sonra ~unu da söyliyeyim: 
en kuvvetlisi Havny adalarındaki Talebe ile beraber yemek yi
Pearl Harbour'dur. Fakat daha baş- yor uz. Elbette ayni yemeği.·· Et

rafımda köylerinden ancak iki 
buçuk ay evvel gelen iki yüz kız, 
erkek çocuk görüyorum. Masayı, 
çatalı, tabağı ilk defa olarak gÖ· 
rüyorlar. Haniya §U kadarcık ya· 
dırgaaalar, şu kadarcık acemilik 
gösterseler ••• 

Enstitülerin~ devam eden köy 
yavrularına şehirli çocuklar he· 
98bına gıpta ettim. Bence bugün 
memleketin yegane işe yarar or
ta mektebi, köy enstitüleridir. 
Diğer orta mektepler, içinde bu
lunan fedakar ruhlu müdürlerin, 
muallimlerin bütün gayretine ve 
iyi niyetine rağmen ilk mektebin 
yarattığı canlı ruhu söndüren, ço· 
cuğun hatırında diplomadan ve 
yarınki maaştan başka alaka 
uyandıramıyan müesseselerdir. 

ka üslere de ihtiyacımız vardır ve 
bunları elde edeceğiz. 

<Birleşik Amerika süratle vaziyet 
alarak deniz yollanna hAklm olabilir. 
Bu hfı.kimlyet belki lüzumu kadar 
kuvvetli olmaz. Bunu takviye etmek 
için çok zaman kaybettik, fakat kay
bedilen zamanı telli.fi etmek için eli-
mizden gelen her Ş('Yİ yapmalıyız.> 

Yolcu ve nakliye ıemilerine 
vazıyet ediliyor 

Vaşıngton, 23 (A.A.) - San F'ran
siskodan haber verildığinc göre, dUn 
Birleşık Amerıka donanması Pana
ma PasiCıc Llne kumpanyasına men
sup beş yolcu ve nakliye gemisine 
vazıyet etmiştir. Bu gi>,mılcrın donan 
ma nakllyatı veya kllçUk tayyııre ge
misi olarak kullanılacakları zanncdıl-
mektedir. 

Mubassınn ortada dolaşması 
mı? Yaramazlara sus, otur deme
si mi? Neredesiniz? Böyle ~yler 
nasıl hatmruuı gelebilir. Kibar 
tav.ırlı, terıbiyeli centilmenlCTin 
ortasındayız. Nöbeti olanlar ar
kadaşlarına yemek veriyor, ta· 
baklan topluyor. Ortalıkta rahat 
ferahlı bir hava var. 

Kulağınıza yalnız şu söL!er ge
liyor: 

Mcı.arif Vekaletinin hunu her
kesten iyi gördüğüne ve köy ens
titüsündeki usullerin yarınki orta 
mektebe örnek olacağına şüphe 
etmiyorum. 

Ahmet Emin YALMAN 

h 
. . . S Maliye Vekaletinden : 

10 Şe flmlZln ayım - Gümüş Yüz Kuruşlukların -

Neticesi Bildirildi Tedavülden Kaldırılması Hakkında İlan 
GfintUŞ yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve pıya

saya kAfi miktarda. çıkarılmış olduğundan gümüş yi.ız kuruşlukların 

31/İkincikAnun/l9H tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaş· 
tmlmı\ltır. 

(lls 1 birincide) 

haber gelmiş1ir. Bir taraftan mu· 
vasala imkanlarının iyileşmesi, 
diğer taraftan te kilat ve memur• 
larda tecrübenin artması sebebi· 
le .bu sene kati neticenin çok ça
buk almması beklenebilirdi. Fa
kat ha\'alar buna mü aade etme· 
OJi tir. Gelen telgraflar İf;tatistik 
umum müdürü ile altı arkada~ı 
tarafmdan hf'yet halinde tetkik 
ve kontrol edildikten sonra liste
ye ilave edilmekt,.,dir. Bu heyet 
ç__eccli giindü~lii çalı_ş~ak.:adır. 
Üç gündenberı uyku yu.w gorıııe· 
mış gibidirler. 

Nüfus artışının nı beti memle
ketin her tarafında musavı değil
dir. Bunun için şımdilik herhangi 
l:ıir tahrnrnde bulunmıya imkan 
yoktur. Son telgraflar gr.lıp umu
mi yekun yapılınca kati netice 
belli olacaktır. 

10 tchrimizde kati nüfus 
belli oldu 

Dün son sayml netİc<"~inde 1 O 
şehrimİLİn belediye hudutları 
içindeki nüfus miktarı istatistik 
umum müdiırlüğunce bildirilmiş· 
tir. 

Bu şehirlerin isim ve nüfus 

milaarları şunlardır: 

lzmir 184.362, Adana 89.990 • 
Eski ehir 60.614, Gaziantep 
5 7.3J4. Konya 56.)80, Sıvaıı 
41.247, Mersin 30.193, Balıke· 
sir 29.059, Antakyr. 28.127 ve 
Kllsta.monu 13. 765 dir. 

Bu şehirlerde 9 35 sayımına 
nazaran şu artış kaydedilmiştir: 

İzmir 13.403, Adana 13.517, 
Eskiı1ehir 13.569, Gaziantep 
6349, Konya 4487, Sıvaıı 7357, 
Mersin 25 73, Balıkesir 2360. 

Yalnız Kastamonuda 1 ?35 sa
yımına nazaran 3 1 ki~ilik bir ek
silme vardır. 

Baglakl Program 
S Program, 8,03 Hafif program 

(Pi.), S,15 Ajans haberleri, 8,30 Ha· 
fıf program devamı (Pi.), 9 Ev ka
dnn - Konuşma. 

12,30 Program, 12.33 Müşterek şar 
kılar, 12,50 Ajans haherleri, 13.05 
Muhtelif şarkılar, 13,20 Karışık prog
ram CPl.). 

18 Program. 18,03 Radyo caz or
ke::trası, 18,40 Fasıl heyeti, 19,15 
Pl!klarla müzik, 19,80 Ajans haber
leri, 19,45 Radyo saz heyeti 20,15 
Radyo gazetesi, 20,45 Müzik, 21 Din
leyici istekleri 21,30 Konuşma, 21,4.5 
Radyo orkestrasJ, 22,30 Ajans haber
leri, 22,45 Cazbant (Pi.), 23,30 Ka
panış. 

GU"müş yüz kuru~luklar l/Şubat/1941 tarihinden ltıharen artık te
davül etmiyccck \'e ancak yalnız malsandıklanle Cümhuriyet merkez 
bankası şuhelerince kabul edılcbilcccktlr. 

Elinde giimüş ytiz kuruşluk bulıınanlıırın hunları malsandıklarılc 

Ciimhuriyet Merkez Bankası şubelerine tcbdıl ettirmdi>.rl Uan olunur. 
(70025) (10216) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Karasğaç mUesscsatında yaptırılacak emtia deposu açık eksiltme· 

ye konulmuştur. Keşif bcdclı 2453 lira 75 kuruş ve ilk teminatı 184 lira 
3 kuru.tur. Keflf ve şRrtrıame zabıt. \'(! ınuamelA.t mUc!Urlllğü haleınındc 
görülecektir. İhale 8 11 940 cuma günti saat 14 de Dalınl Enctlmendc 
yapılacaktır. Talıplerin ilk temınat makbuz veya mektupları ve 940 
yılına aıt Tıcarnt odası vesıkalarıle ihale giinU muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunmaları. ( 10252) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

ı - Muhammen bedrlı (3000) lira tutan 883500 adet cisUhlAk mak
buzu> tabı ışı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksıllme 4/11/1110 pazartesi gtinıi saat lf> de Metro hanının 
5 inci katında yapılacakUr. 

3 _ Muvakkat teminat nıaktuan: 22.5 liradır. 
4 _ lsteklılcrın parasız olarak verilmekte olan '81"lnameleri leva

zımdan almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat temınaUarı ıle llln 
edilen glln ve satte komisyonda hazır bulunmaları. (10069) 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Umum 
Müdürlüğünden : 

Müessesemiz t.aralından tıcarct lısezinde ve yüksek ticaret mektep
lerinde tahsillerı yaptırılmak iızere aşağıdaki şerait dairesinde talebe 
alınacaktır. Talip olanların en geç 20/ll/19i0 tarihine kadar Ankarada 
Rirket umum ınHdUrliığiine hıtahen yazacakları mektuba. aşağıdaki ve., 
saiki ılıştir('rek mllracaat etmeleri ılltn olunur. 

l - tstenılcn ve6Clık: 
n - Kendi el yazısile tercıimt'l hal varakası, 
b _ Lise olgunluk veya orta mektep diploması veya mueaddak su-

retleri, 
c - Nüfus tezkeresi sureu, 
d - Sıhhat raporu, 
e _ Askerlik vaziyetleri, 
f - 9X12 eb·adında 2 fotoğıaf, 
2 _ Talip oln.nların yaşlan lise mezunları için 24 orta ~ktep me

zunları için de 20 den fazla olmıyacaktır. 
3 - Tal[plerin orta mt'ktep mezunları ticaret lisesine ve lise me

zunları ytıksck tıcarct mektebine girebilmek vasfını haız olacaklardır. 
4 - Orta mektep ve lise olgunluk derecelerine göre talipler arasın· 

da en iyileri seçilerek fabrıkalar muhasebesinde bir sene ameli tatbi
kat ve staj goreceklerdir. Bu seçimde müsavi diploma dereceleri arasın
da orta ve lise olgunluk imtihanlarında.ki matematik derslerine aıt en iyi 
numaralar tercih sebebı olacaktır. 

5 _ Bu bir senelik staj neticesinde gösterecekleri kablliyet ve u
mumi vasıflarına göre seçileceklerden orta mektep mezunu olanlar ti· 
caret lisesinde lise mezunları da YOksek ticaret mektebinde tahsil etti
rilecektir. 

6 - Tatbikat mUddctl zarfında orta mektep mezunlarma 60, lise 
mezunlarına 75 lira aylık verHece;ctir. ('7023) (10138) 

Sahibi ve Neşriyat MildürU: Ahmet Emin YALMA.~ 

Basıldığı Yer: VATA."\ MATBAASI 

MAZON Meyva Tuzu 
M Ü F E R R 1 H ve M 1 D EV 1 D 1 R 

İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsakları Temizler, Alıştırmaz ve 
Yormaz. M AZ ON İsmine ve BOR O S Markasına Dikkat. 

24 - 10. 940---

Vakit, Nakittir! •• 
hl bir 6 por lyoııhık bir komprime De (Su ve atcşt-On gayri barlç.t.cn ç 

madde ua~e etmeyi düşünmeksitln) 16 kuruş mııkablliııde 16 da~ 
gibi kısa bir zamanda zengin ,.o iştlhalı bir sofra bazrrlıyabU~ 
Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefiS bir 

çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası A.şlklr olan çorbalı sebze koJ'tl• 
primelerimizin senelerce nefaset ve tazeliğınl muhafaza 

ettiğine şahit olacaksınız. 

ÇAPAMARKA 
!\lERCbIEK, BEZELY t\, .NOHUT ,.e ııalr hububat ı;ebze ,.e çort>aJII' 

komprimelerinl kllerlnlzde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za 
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için oldu~ kadar yolcular ve sporcular için de her zaman .;e 
her yerde sıcak bir yemek temıni kabildir. Bakkallarınızdan 50 graın· 
lık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştall 

ala bilirsiniz. 
1K S ARKA Tarihi •-isi: 1915 BE~ TA~.;: ÇAPA.1\1 ...,., 

Devlet Demiryolları ilanları 1 
Muratlıda Sırlköy taş ocaklarından ihzar edılmck üzere 8000 ınetrf 

mlk'abı balast kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 
Bu işin muhammen bedeli 20000 lira ve muvakkat teminatı 1500 ura· 

dır. Munakasa 6111 940 çarşamba gUnU saat 11 de Sırkecide 9 işletıılt 
bina:ıında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklılerin aynı gtln saat ona kadar kanuni vesaik, teminat ve tel'• 
liClerlnı ıhtı,·a edecek olan kapalı zarflarını komısyona vermeleri ıazıJ1l· 
dır. 

Şartnıııneler parasız olarak komısyondaıı verilmektedir. (10029) 

• Muhammen bedeli ( ı 62 ) lira ı 50) kuruş olan yirmi iki kaleıtl 
muhtelıf i!Aç (8/11/1940) cuma gtlnü saat tl0,30) on buçukta Hayda!"' 
paşada Gar binası dahlllndeki komisyon tarafından açık eksıltme usuıııe 
satın alınacaktır. 

Bu işe ı;ırmck ıııteyı!llleriıı (122) lira (14) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin etUği v~alkle birlikte eksiltme gtınU eaattrıt 
kadar koml.Syona mllracaaUarı l!zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılms.Jctadtf 
(10042) 

Kok Satışları 
Ereğli Kömürleri İşletmesinden : 
Alıcılara bir kolaylık olmak üzere Yedıkııle ve Dolma.bahçe gaıh8" 

nelerile Hasköy kok fabrikalarında ve Kuruçeşme depomuzda da J<OI< 
satışlarına başlanmıştır. 

Dolmabahçe gazhanesinde Beş tona kadar 
Yedikule gazhanesınde iki tona kadar 
Hasköy kok fabrikalarında bir tona kadar 

satışlar yapılmaktadır. 

Gala.tada Yeni yolcu salonunun UçUncti katındaki idare merkeSI· 
mizde eskisi gibi bilıımum saüı:ılara ve Kadıköyündc pazar yolunda!<' 
depomuzda. da Kadıköy ve Anadolu yakası satışlarına. devam ed~· 
tedir. (10144) 

Nafıa Vekaletinden: 
31/X;940 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafıa VekA.leti b~ 

içinde malzeme müdUrltiğti odasında toplanan malzPme eksiltme kotTlıs· 
yonunda 4000 lira muhammen bedellı 25 adet Remington Rand veya yd· 
li Erek tıpı nya bunların muadıll dört gozlü demir dolabın kapalı zs.rf 
usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Ek11iltme ~rtna.meei ve teferrüatı malzeme mudtirfüğUnden paraS1' 

olarak alınabilir. Muvakkat teminat 300 liradır. 
tsteklllerin teklif mektuplarmı muvakkat teminat ve şart.namesiJtÔ1 

ya:?ılı veeaik ile birlikte ayni gün saat 14 e kadar komisyona makhll' 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (6700) (9826) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundaıı= 
28 numaralı UA.n - lsta.nbul ,.llA.yeti hududu dahilinde pamuk ıpıı· 

ği kullanan bilcümle fabrika ve irnalAthanelerin muamele vergisi )1atı1 
madde defteri kaydına. göre ve bu vergiye tlbi olmayanların da ıut· 
muş oldukları diğer kayıtlara nazaran 1940 senesi ilk altı ayı zartınd' 
işledikleri pamuk iplikler~nin. nevi mik~ v.e numaralarını a~ a~ 
gösteren bir beyannamenın nıhayet 4. ıklncıteşrin 940 pazartesı gUı1 

ıııO· saat 12 ye kadar Sirkecide lıman hanında bulunan mıntaka iktısat 
1 dUrlilğüne makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lüzumu 29 No. ıu ııılU 

korunma kararnamesinin 6 ncı maddesindeki sal&hiyete istinaden iJAP 
olunur. (10258) 

Devlet Limanları İşletme Umuf11 
Müdürlüğünden : 

Keşif bedeli c9979.> lira c8S> kuru~tan ibaret Gemlik vapur iskcıes: 
inşaatı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmu~ur. Muvakkat teıni11ıı 
c748> lira .-1)()• kuruştur. İhalesi 4/11/940 tarıhine rastııyan paurte'i 
günU saat 15 de Galata. rıhtımındaki umum müdürlük binasında topııı 
nacak olan satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin en az on bin lıralık mlimasil bir iJkP-le veya köprU inŞllll" 
tını başarmış olduklarını milbeyyin vesıka ıbraz etmeleri ve teklif ınel<· 
tuplarını bildirilen Vakitten en az bir saat evvelıne kadar komi.Syon r~ 
isliğine tevdi elnıeleri şarttır. Şartname ve tefen1la.tı her gün sıszU ge 
çen komisyonda g3tillebihr. (9044) 

İstanbul Beled"vesinden: 
ıııl 24/10/940 sabahından itıbaren francalanın kilosuna konulan AZB 

!iyo.t on )'\"eli kw-uş yb:mi para olduğu nan olunur. 


