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r~emleketle muhabbet ve tazim~e karşılanan gezi . 
~~--------------------~~~~- • • • 

eısıc mhu lnön·· 
a n aya •• on •• u 

Ankara, 17 (ıl.A.) hareket '!dcrek Bala üze önü Sugün s~at 15,35 de 
~~01llobil!e Kır~ehiı-den - Reisicumhur İsmet in rinden Ankaraya saat 

.50 de ~vdct buyurmuşlardır. 
~ 
~.....;::::::==::======== Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren-(\ ti • da Genel Kurmay Batkanı Mareşal Fevzi Çak-uOVye er ın ın~k, Vekiller, Cumhuriyet Halk Partisi umumi 

k 
katibi Fikri Tüzer ve mebuslar Milli Şefi Dik-Oy"u g .. u teşhr.s men'de karsılamıslardır. Ankara valisi Milli Şe-u fimize Ankara ~vilayeti hududunda mülaki 

Yazan: ASIM US 
Yarı rc!mi Sovyct gazeteleri 

Avrupa harbinin run~ti hakkın. 
da ıu teıhisi koydular: Hnrp u. 
21Y<lcllktar; ıüphesiz bu teşhise c. 
ıaı olan mütalea Büyük Britanya 
arlaı<na başlıya.n hava l11a1Tuzla. 
rını!l ıim~iyc kadar verdiği neti. 
cedır; hu netice harbin kısa bir 
zamanda niliayet bulabilmesini 
ço~ zayıf bir ihtimnl olnrnJc: gös. 
terıyor, Bu takdirde harbin aik.. 
l~t mc.rkezi Al.:dcniz sahasına in. 
tılcal ~cecektir. Zira lngiltereyi 
c::ancvınden vunruı.k maksndındıı 
n·uviliı-Jc olamıyan Almanya l tal. 
Ya ıle birlikte bir taraftarı kendi 
ln:mlc· ktleri cfkiırı umumiyelcri. 
ni oyalamak, diğer taraftan u;.un 
ıürccek bir harbin zorluklarına 
dayıuıınalarma müsait bir geniı 
hayat aahaııı temin etmek çareı;İ. 
ni anyncal~tır. 

olmuşlardır. 

Milli Şef in izmire şeref 
veı·mesi bekleniyor 

1 ;.mir, J 7 ( A.tı.) - Ankaradan ~hrimi~e dönen belediye :rci i 
Dr. l>ehçet Uz. kendisini kar~ılayan gazetecılere şu beyanatta bu· 
lunmu tur· 

"İ~eislcumhurumuz aziz Milli Şefimize hemsehrilerimin derin ta
hassürlerini ve tazimatını arzederek Fuar günlerinde lımiri ~ereflen
dim1clerini istirham ettim. Büyük Milli Şefimiz çok samimi sevimli 
tebessümleri ile aynı hasreti duyduklarım ifade buyurarak tzmirlilere 
selam Ye muhabbetlerini götürmekliğimi emir buyurdular. 

Birkaç gUn ronra lzmirin büyük iktısat bayramım tcside başlıya· 
c~ız. llu bereketli aylar içinde yalnız lzınirin değil, bütün Türkiye. 

( /Jeııam.ı 2 itıcıdel 

1 icaret Vekili bu
qün lzmire gidiyor 

Şef erberlikte veya yakın harp 
tehlikesi gösteren zamanlarda 
HELLi 

KRUVAZÖ
RUNDEN 
SONRA 

iki Yunan ticare' 
gem ısı 

daha torpıllendı 
ı\'tvyork, 17 ( A.A.) - Deniz i ~

lerile iştigal eden M. l\1artime Re , 
ni::,ter,. gazete::;i, cenubi Amerika 
dan Afrikaya gitmekte olan Theti · 
ve Caf topolis Juan ticaret gemile
rinin torpillenmiş olduklarım yaz· 

(Devamı 2 ince) 

HARP VAZiYETi - - .. -
iki günde 255 
Alman tayya
resi düşürüldü 

T rabl.usgarbı 
bombardıman 

O'ct:m ~ ncide) 

Biiyiik Millet /ıteclisinc mitslaccl 
16yihoyı ı•ercn hiikümctimizin 

nmhtercnı reisi Dr. Refik Saydam 

Yahudi konsoloslar 
Romen hariciyesinden 

çıkarılıyor 
Bükre,, 17 (A.A.) - Stcfa_ 

ıni: Dünkü tarihli bir kararname 
ile Roinanyanrn ecnebi menile. 
ketlerdeki Yahudi ırkından olan 
bütün fahri konsoloslannın va: 
7.İfelerine nihayet · verilmiştir. 
Bu suretle on kadar konsolosun 
vazifesine nihayet verilmi~ ola. 
caktır. · 

Vatana hiyanet 
cezasının 

alacağı şekiller 
iDAM 

CEZASI 
Ankara, 17 - Askeri ceza ka

nununun bazı maddelerini değişti
ren kanun rnyihasile bu tadiUltla 
alakalı olarak askeri muhakeme u
f'ulü kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki layiha 

(Devamı 4 üncüde) 

lzeızeıel 
Şarka yakın 

istikamette orta 
şiddette bir 
sarsıntı oldu 

lstanbul ız (A.A.) 
Kandilli Ra&athaneıin· 
den: 

Dün ıaat 18 i S dakika 
23 saniye geçe merkez 
üstü lstanbuldan tahmi

'(Deı•amı 2 incide). 
Hakikat halde Alnınnyanın 

A\•rupnda lngiltcrcyi mağlup e. 
debilmesi için yalnızBüyüic BrL 
lanya adalnrını yıldım tanrruzuy. 
il\ i,.tilil edebilmesi bile kafi de. 
iildir; aynı zamanda Akdenizde 
bulunan lngiliz donanmasını bu. 
ı-ada çıkmaya mccb:.ır etmesi la. 
2.ı:llgeliı., 

Mühim bir nutuk la ==R===es===sa===m==la==rl m===l===Z =y==en===id=en==m==em=
f uar ı açacak 

Hakkı .Saydam 
Büyük bir teessür kafilesinin göz 

yaşları arasında dün · gömüldü 
Büyük Britaya alııl rı Alman. 

Yanın ~&r§ısınCla nynk ü:stünde 
durmakta c\enm etmesi lngiltc. 
!'enin mağlubiyetinden kur tulduk. 
~!1 ba§ka bir gün deniz iiıtünlü . 
Cune hava üstünlüğünü de ilave 
ederek haımmı aaraması ihtima. 
linin ır.c:vcut bulunması demektir. 
~k~nizde lngiliz donanmaıının 
hakaniyetini elde tutması İı;e ab. 
~uka ile Almanyn ve ltalyanm di. 
cer dört kıtadan münasebetlerini 
k.esrneye muvaffak olması demek. 
tır. 

. Böyle bir harpte şüphesiz in. 
gılte.renin uğrayacağı :zorluklar 
''e fedakarlıklar çok büyüt< oln. 
c~~t~r. Fakat küçük milletlerin 
lıbrrıyetleri ve iatiklnlleri ile be. 
:ra er kendi milletinin hürriyeti 
''e istiklali, imparntorluk c&nin. 
b~nın muhafazası için harp eden 
~r İngiliz milleti bütün mcvcu. 

dıyetini ortaya koymak mecburi. 
tti.n~ duyacaktır. Bu mecburiyet 
ngılızlcri her ne pahasına olur. 
&akolıun harbe devama aevkcde. 
CC lir. 
hö Halbuki Almanya için vaziyet 

yle midir? Uk zamanlarda 
~ c~ıay . muahedesini yıkmaktan 

8 !&a bır emeli olmadığını iddia 
t~en A~ya timdi Avnıpadaki 
ntılletl.crın kendi mukadderatlan. 
nı tayın ebncıi hakkını kabul et. 
tnediği içindir ki harbi idame et. 
lllektediı" "Avrupaya Almanya. 
nın 1ı~ı.:_! 

ll1LUI1Jycti altında iktısadcn 
Yen· b" • ~k! ır nızam \•ermek" iddiası 
li •!'at~e tot:ı-liter bir imperya. 
a ~~. ifadeıınden batka bir §CY 
• t~ .•' ı:-. Al'Tlan milleti böyle bir 
'litıla r.-•·L d • • ı . • icar · ""tUa ı ıçm ngılte~ın 

ıısmda mağlup olmasa bile u. 
~11 •• 
lıa "Urccck bir harpte senelerce 
~ıtn gelece lngiliz. bombar. 

lan ile en kıymetli ecrvet 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 
dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmiş. Haydarpaşa?a mın~a 
ticaret müdürü Avnı Sakman, ıt
halat ,.e ihracat birlikleri umumi 
katibi Salih tarafından karşılan
mıştır. 

Yeki! motörlc Karaköyc geçmiş. 
oradan otomobille Yeniköye gide
rek BaşYckilimizin büyük birader
lerinin cenaze merasiminde bulun· 
mu~tur. 

Vekil öğleden sonra alakadar· 
!arla te~as ederek muhtelif mese
leler hakkında izahat almı§tır . 
Nazmi Topçuoğlu Salı günü Fua:ı 
açmak üzere bugiiı~ vapu~la lzmı
re hareket cdecckttr. \ ekıl, Fuarı 
açarken mühim bir nutuk söyliye· 
cektir. 

Nazmi Topçuoğlunun bu se~a: 
hatinden istifade ederek tzmırlı 
tücct1rlarla temas etmesi muhte· 
meldir. 

kaynaklarının ıenelerce !".hrip. e. 
dilip gİbnesine razı olabilır mı? 

Milletlerin kendi mukadderat. 
larına kendilerinin hiı.kim olmAsı 
prenııipi ortasında 
doksan milyon nüfuslu bir. Al~ 
birliğinin kendi idaresini ıstedı_ıı 
gibi tanzim ebnesine hak verır. 
Bir şartla bu büyük Alm!"'yada 
kendi etrafındaki milletlerın ha. 
yat hnklannı tanım3hdır. O mil. 
Jetlerle yapacağı iktısadi anla~
malann siyasi istildalleri yokedı. 
ci bir mahiyette olmamaaı pre.n. 
sipini kabul etmelidir. Bu esas 
Alman devlet adamları tarafın. 
dan açıkça ifade edilmedikçe n 
gelecek aulhun temelleri buna gÖ.. 
re kurulmadıkça bugünkü A vru. 
pa harbi bir totaliter emperyalizm 
harbi mahiyetini muhafaza ede. 
cektir. 

leket yolculuğuna çıkıyor 
rc·~~i:~~·~ · ;:;~~d~·~~ ....... ~ 
l eeıvü h3diSesi l 
i Bclvü bahçesinde tanburi Sc-İ 
İ lahattin Pınar'ın tan burunu pi. l 
: yanist Şdik'in başına çalması a .• 

1 1 

lclade bir .zabıta vakası mıdır? 
Yoksa hakikaten san'at aşkının 
verdiği bir heyecan eseri midir? 
Hadisenin muhakemesi adliyeye t 

İ intikal ettiği için bu nokta gali. İ 
ba hakimleri de meşgul edecek. f 

Kanun namına mahkemenin 1 
vereceği hükmün ne olacağı ta. 
bii şimdiden kestirilemez. Fa. 
kat kanun mahkemesi haricinde 
bir de vicdan muhakemesi var. 
dır ki bil': kendi kendimize bu 
salahiyet ile hadiseyi tetkik ede. 
biliriz. 

Piyanist Şcfik'in ga11ttclerle 
neşrettiği beyanata göre işin i. 
çinde herhangi bir san'atkann 
heyecanını mucip c.Jacak bir ha. 
ta, bir falso olmamıştır. O. bu 1 
iddiasını en kuvvetli musiki üs. 
tadlannın huzurunda bile mü. 
dafaaya hazır imiş. Eğer işin 
hakikati böyle ise tanburi Seli. 
hattin tanburunu piyanist Şefi. 
ğin baıma vurmakla iki türlü 
&UÇ iılemiş olur: Bir kere ahenk. 
te falso yokken falso varmış zan 
etmesi, sonra hakikaten ortada 
bir falso olsa bile bunun tanbur 
darbesi ile tashih edilemiycceği. 
ni bilmemesi! .. 

i ·--~~:: .. ~~.~?.~;.~ .. 

Bu seyahatlere hiç 
İ§tirak edememiş 

olanların bir temennisi 
C. H. P. tarafından her sene 

memleket dahilinde tablcılar yap. 
ması için gönderilmesi rnutad o. 
lan ressar.llar bu sene d:-ıb kıs 
men Ank:.ıraıl;ın, kısmen İstanbul. 
da seçilmiş hulunmaktadır. 

Bu re·~scı~11lar, rr.rmlcketimiz 
dahilindı:ki res.seı.:u teşekkülleri 
\·e bu teJ~ld-:üller dışmd:ı '<almış 
ol:ınlar arasın~:t ~mr'a i!e seçil. 
mekteydi. 

An~a!.: bu s<:ne farkiı bir inti. 
hap yapılrlığından bahseden bazı 
ressamlara tesadüf edilmektedir. 
Bu ressamların iddialarına göre, 
bu seferki seçme kısmen "Güzel 
San'atlar Akademisi" ne terkedil. 
miş ve Akademi de geçen seneler. 
de bu seyahati yapmış olanlar a. 
rasından ressamlar ayırmıştır. 
Bu suretle aynı ressamlar, bir 
himayeden üstüste iki defa istifa. 
de etmiş oluyorlar. Diğer tarafta 
ise, böyle bir seyahate hiç çıkma. 
mış olanlar bulunmaktadır. 

Bir ay çalışmak suretiyle mem. 
lcketln muhtelif köşelerinin hu. 
susiyetlerin: tesbit etmeyi istih. 
daf eyleyen bu güzel tcşebbüs, 
masrafını da ihtiva etmek üzere 
her rc-ssama 800 lira temin etmek. 
tedir. 

Şimdiye kadar b~ himayeden 
hiç istifade edemeıruş olan reıı. 
samlar bilhassa hizmet arzusu 
göster:nekte ve kendilerine ôe 
fırsat zuhur etmesi ümidini besle. 
mektedirler. 

. \:er~tını büyük. teessürle bildir
d\ğımız Başvekilimiz Doktor Refik 
Sardam1n büyÜk .biraderi eski Içel 
mebusu Hakkı .Saydamın cenaze 
mcı:asimi dün yapılmıştır. 

Cenaze mera::.iminde, Reisicurn
h .. ur namına umumi katip Kemal 
Gedeleç, Ticaret Vekili Nazmi 
1A'~pçuoğlu, Maarif Vekili Hasan 

h Yücel, Iktısat Vekili Hüsnü 
Çakır, ~hrimizde bulunan mebus
lar, askeri erkan, lstanbul vali ve 
belediye reisi LutCi Kırdar. l stan· 
bul komutanı General İshak Avni, 
akademi komutanı General Ali Fu
at, emniyet müdürü, parti, vilayet 
ve belediye erkanı ve merhumun 
do tları hazır bulunmuşlardır. 
Ba~vekilimiz çok rnüt~ir bir 

halde cenazeyi takip ctmi~ ve bir
çok zamanlar göz yaşlarını muha· 
faza edememişlerdir. 

Cenazeye. başta Reisicumhuru-

muz olduğu halde, Başvekil, Mec
lis reisi, Vekiller, Halk Partisi, me
buslar, l stanbul vilayeti, belediye, 
doktorlar ve merhumun dostlan 

Refik Saydamın 
umuma §Ükranı 

1 stanbul, 17 ( A.A.) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam, kardeşi 
llakkı Saydamın vefatı dolayısile 
telgraf, mekt11p, çelenk göndermek 
cenazede bulunmak suretiyle aetla· 
rnıı paylaşmak lutfımaa bulunan 
dostlarma ve ymddaşlamıa etı de
rin nıimıet ve şükranlarını arzet
nıcğc Atıadolıı Ajansım mcmıır bu
yurmuşlardır. 

tarafından yüzden fazla ·çelenk 
gönderilmiştir. 

Türk bayrağına sarılmı,Ş olan 
(Devamı 2 inci6e ) 

Gazetemizde takip edeceğiniz fev
kalade merakh bir zabıta romanı 

Çeviren! Suat Derviş 
Bu romanda girift zabıta vahaları arasına 

karışmış çolı tatlı bir aşk hikayesi de 
bulacaksınız. , __________________________ ..... "' 
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Hadiseler Armın.da: 

Ekmekçiler ., 

meselesi 
Kendilerinden asri ekmek fabri

hlan in~sx beklenen İstanbul fr 
nncdan yaptıkları şirket ile bele
diye cezalarım aralarında taksim 
ederek belediye teftişlerini hü
' :ümsüz brraktıklan iddiasına kar 
sı cevap verdiler. Diyorlar ki: 

- Fırıncılar şirket teşkil etme· 
·nden maksatları asri ekmek fab
nka~ı yapmak için değildir; sadece 
~rrnayesi zayıf f mncılara un te· 
darik edebilmektir. :Fırınlarda ek
mekler iyi veya fena çıkabilir. Bu 
c"het fınncılar şirketini alakadar 
ttmez. Çünkü mesuliyet ferdt ola· 
ra':e fırın sahiplerine aittir.,, 

Bir isnada :maruz kalan her t.·t 
r.ibi ~üphesiz fınncıların kendile· 
rini müdafaa haklan vardır. Bu 
yoldaki müdaf aalarıru dinlemek 
1.1znndır. Ancak bu mOdafaa orta· 
<la mevcut olan iddiaların yok ol
masınx icabetrnez. 

Bize kalırsa mesele mühimdir 
ve mutlaka· resmt hir tahkikata ih• 
tiyaç gösterir. Bu cihet dikkatli bir 
tcftis h,eyeti vasrtasiyle araştml· 
malıdır. Fınncrlar §İrketinin def-

terlerinde masraflanm teşkil eden 
rakamlar inceden inceye tetkik o· 
unınsa belediyece fırıncılara Yeri· 

len ce.zalann taksim edilip edilme
diği kolayca meydana çıkabilir. 

' 'AŞK DOLANDIRJCIUGI 

Albncı c:eZa mahkemesine in~· 
!.al eden hrrdava~ Mehmet ile 
"amatyalı Gülnlsar hMiscsi bir de-
a daha cezadan ka~ kurtulan 

bir dolandıncmm dikkatsizlikle bir 
c;ene sonra nasıl yakayı ele verdi
t{ini gôstenniştir. Samatyalı Gül· 
nisar kendisine karşı ~ rolU QY· 
nı}'<ln ve alelade bir hırdavatçı 
ıken demir tüccan sıfatım takman 
:\1ehmet adlı bir adam Ue ntşanla
ıııror. Nişanlandıktan sonra baba· 
ından kalma biltün el.maslan \-e 

muce,herleri de teslim ediyor. Fa
krıt dµğün günü damat olacak bu 
dam meydandan sır olup gidiyor. 

Bir türlü ele geçirilemiyor. Niha
; et bir sene sonra kadın Sirkeci 
~tasyonunda tramvay beklerken 

i.endisine arkasından bir adamın 
:soz attığım hissediyor. Fakat yü· 
züoü dönüp de bakınca bunun bir 
ene evvel kendisini dolandırmış 

olan adam olduğunu anlıyor. Ve 
zabıtaya müracaat f!(lerek herifi 
: akalatıyor. .,ı u 

Türkçede bir ôaroımesel vardır: 
"Deli kime derler? Bir düştüğü 
çukura bir daha dü~,, 5amat· 
yalı Gülnisar deli olmadığına göre 
elbette ikinci defa olarak hırda
' :ıtçı Mehmedin a5k tuzağına düş· 
miyecekti. Hırdavatçı sahte demir 
tüccarı Mehmede gelince, onun bir 
deli değil, fakat dehşetli dikkatsiz 
olduğunu görüyoruz. Bir ı~adınm 
h"im ve ne cins bir insan olduğunu 
:mlamadan, hele şapkanın görün
miyen yüzüne bakmağa bile lfi.r.un 
hissetmeden laf atmanın cezasını 
fazlasiyle çekerek ve yabancı bir 
ı,adma l!f atmanın cezasına eski 
dolandmcıhğmın cezası da eklene-
cek. A. 

HELLi 
kruvazörü 

(Baş tarafı 1 incıde) 
maktadır. Thetis vapurundan bir 
kişi ye Caf topolis gemis.inden de 
dokuı: kişinin ö!dtiğiı bildirilmek· 
tedir. 

l'aralılnr taarruza Ub'nldı 
Londra, 17 ( A.A.) - Yunan 

hududundan gelen bir habere göre 
bazı kimseler torpili enen Yunan 
gemisi '"Helli., de yaralananları 
Tinos atlasından Pireye nakleden 
bir kafilenin uğradı ;ı taarruza ~a
hit olduklarım beyan dmisJerdir. 

lki torpidonun refakatinde 6 va· 
purdan ibaret olan bu kafile, yara· 
lılardan maada adanm manastırını 
ziyaret ctmi) olanları da naklet
mekte idi. 
Diğer cihetten Girid adası açt· 

ğında uğradığt taarruz esnasında 
Frinton ismindeki Yunan \apuru· 
nun yanına 6 bomba düştüğü bil
di rilmektedır. 

'l"unan Urnlının B:t_s,·elJle 
mektubu 

Atina, 17 (A.A.) - D.N.B. A· 
jansı bildiriyor: · 

Atina Ajansına nazaran Helli 
kruvazörünün beklenilmedik ziyaı 
münesebetile, kral, başvekil B. Me· 
taksasa derin ız:tıraplannı bildiren 
bir mektup göndermiştir. 

Bu mektupta kral H. Metaksas
tan Yunan kruvazörü mürettebatı· 
na ve hfldise kurbanlarının ailele· 
rine samimt taziyetlerinin bildiril
mesini rica etmektedir. 

B. Metaksas, donanmaya emri· 
yevmt neşrederek ezcümle şu beya· 
natta bulunmuştur: 

J'inos koyunda demirli bulunan 
Helli kruvazörünün ziyaını büyük 
bir elemle bildiririz. Donanmış bu-
1 unan gemi bir denizaltı tarafından 
batmlmıştır, Elen milletinin ıztı· 
rap hislerini ifade ederken Yunan 
ananesine uygun olarak vazifeleri" 
ni yapan Hellin kumandanını, za. 
bitlerini ve mürettebatım samimi· 
yetle sel!mlanm. 

Bu inaıulmıyacak torpillenme 
hft.disesinin kurbanlarına teessür 
hislerimi bildiririm. Kurbanlar bir 
ölüı dört gaib, 26 yaralıdır. 

~ekil Kral Ne&dlnde 
J4tina, 17 ( A.A.), - Stefani: 
Başvekil Metaksas, dün bilküm· 

dar tarafından kabul edilmi~tir. 
:Y11DA11 don;ınmasmcla lld gün 

matem llb cdlldi 
lttina, 17 ( A.A.), - Ste!ani 
Baluiye nezaretinin bir emrile 

''Helli,, kruvazörünün ziyaı dola-
yısile Yunan donanmasına iki gün 
matem ilAzl edilecektir. 

Momlokette Hlsso!unan 
Nefret ,.o İııfJal 

J4tina, 17 ( A.A.), - Atina A· 
jansı bildiriyor: 

Helli kruvazörünün torpillenme· 
si bütün memlekette derin bir nef -
ret ve infial uyandırrnı~tır. 

Gazeteler, dün, Tinos limanında 
irtikab edilen bu emsalsiz cinayet· 
ten dolayı Yunan efkarı .umumiye· 
sinin hissettiği acı ve infiale tercü
man oluyor ve diyorlar ki: 

Bütün Yunan milleti tarafından 
duyulan acı ve hayret hissiyatına 
bu ant ve işitilmemiş darbeden mü 
tevellit çok derin .bir nefret ve infr 
al inzimam etmektedir. Bu darbe· 
nin malQm ahval ve şerait içinde 
indirilmi~ olması çok derin bir his
siyat tevlid etmektedir. MalO.mdur 
ki Yunanistanda bahriyenin tarihi 
bizzat kendi tarihine kan~makta· 
drr. Dün bu darbe ile biltün bir 
millet yaralanmıştır. Fakat gemi· 
ler tekrar inşa edilir ve tarihleri e
bedileşir. Elen milletinin derin nef 
ret ve infialinin neticesi olara.1<. 
:Y.unan ruhu daha ziyade kuvvet· 
lenmekte ve istisnasız bütün Elen· 
ler kral ve millt hilkilmetle onun 

~~--~--::--~------~---S P 0 R: 

Dünkü boks maçla
rının neticeleri 

DünkU boks maçlannm netice· 
leri §Unlardrr: 

Birinci maç: 51 kilo; Hüsnü 
ı'Topkapı) ve Kemal (Altınordu) 
.ırasında yapılmış, neticede Kemal 
birinci ravundda müsabakadan çe· 
h.ilmiştir. 

ikinci maç: 57 kilo; Kaplan 
r Attır.ordu) ve Hidayet (Süley-
maniye) arasında. .. 

Netice: lkinci ravundda Hida
~ etin kilosu fazla olduğu anla,ıla· 
rak Kaplan hUkmen galip sayıl
mıstır. 

üçüncü maç: 57 kilo; Salih (Sü
leymaniye) lsmail (Kasımpaşa) 
~rasında: Netice: lsmail gali{>. ,, 

Dördüncü maç: 66 kilo Mehmet 
(Galata Genele kUlbü) ft Mu· 
:.oaffer (Süleymaniye) arasında. 

"elice: Muzaffer hükmen galip. 
&inci maç: 61 kilQ; Yani (Ga-

3t.miray); v~ Sotiti L(Alemdar-

spor) arasında. Netice: beraber. 
Altıncı maç: 72 kilo. Hfunid (Ga 

lata gençler) ve Hasan '(Güne§) 
arasında. Netice: Beraber. 

Yedinci maç: 61 kilo. Semih 
(Altınordu) ve Angelo3 (Galata· 
sar!h·) ara,ınd:ı. · 

Netice: berabere. ıh'lfi.ı:: ~ 
Sekizinci maç; tiô kilo. Abdi 

(Galatasaray). Muhtesem (Ka-
sımoaşa). ::-.:etice: Abdi galip. 

Dokuzuncu maç: Adil (aGlata
saray 103- kilo) ve llyas (Gala
ta Gençler - 95 kilo) arasında. 

Netice: Adil galip. · 
Halk bu hükme itiraz etmişse 

de kabul olunmamı~tır. 
Onuneu maç: 6 ı kilo. Abdi (A· 

!emdar) ve Cevdet (Güneş) ara
sında. Netice: Abdi galip. 

Maçlar çok heyecarJı olmuş, 
büyük bir sporcu kalabalığı önün· 
de yapılmı~tır, 

----·--·-····--··-··--···-··-·----. . . . ---··-··-···-· .. ····-·---.. ı ı 
f ~un akosueri""~ 

1 

Amerika Cumhurrei•i 

1

1 l l Ordu manevra· Kadın/ardan çöpçü o ma ı · mı ? - ı 1 . f' k 
G azetelerde okumu~sunuz. Kadınlardan çöpçü yapıp da ne rııılannda, tabiatin pek çok özene. !l af 1 na iŞ 1 ra 

:?ur. Bu sene kadmlar ara~ kazanacağız? Bir memleketin çöp- rek yaratmamıı olduklan da var. d • 
unda çöpçü olmaya raibet eden çüleri arasında kadınlar ıörünür. Demek iıtediğiın §U ki, kendini 1 e 1 yor 
pek yokmuf. Öyle ya .. Temiz da. se, bunun te11iri nice olur? Aynı ~Öpçülüie vennit bir kadın her 
ireıerde ve huıuıi müeueıclerde kndmlarclan baıka türlü istifade ne hal ve şanda olursa otıun, on· f Reisicumhur namzedinirı 
gül gibi i~lcr dururken, çöpçülü- ec'ileme.: mi? da!1 başka türlü istifade ebnek 

1 

/ngiliz tmaltarı bir 
1 ie kim he,·es eder? Varga yokı" de mümkündür. Mesela pekala 
f erkekler .. ağır işler onların omuz. Her halde miinhaın-an "çÖpçÜ" hastabakıcı olabilirler. Böyle mü. nutku 

1 olmaya mahsus kadın tipleri mev. 

1 
an üzerinde ... Nihayet süpürge. racaatlarda bulunan muhta.- ka. ! · d cut değildir. Yani çehreden yana "" ı 

Y• e erkeklerin eline tutuıtur. dınları - hemen çöpçülüğe kay., 
2'·eyyork, 17 (A·A·) - R-Oyter: 

B. Roosvelt, Amerikan orduaunuıı 
manevrnlannda huır bulunmak 
üzere öğleden sonra N'arvooda 
gclmi§tir· 

ı muş oluyorlar... Hem yalnız so- zü~riirt ve vücutça zarafetten detmeyip - yetittirmeli, sıhhat 
1--'-I ela dew•ı ,_ d .ı. v_ mahrum bazı namuskar hi,..rele. 

d dal .. .. 'l k k ı·e, "itte, bu kadın röpc.ülü"e el- .. 
K.a ar gı ; evıçr e oe ••• :n..nç ,.... ,.e ic_timai muavenet i"lerinde kul-

1 

1 

ev e, o arı supure-:n, şı en er c "" .. !anmalı. Bu suretle hem içerisin. 
değildir. O kadar ki ')'emeği pi. veriılidir'' i<ldiasrnda bulunama. 

1 
giren kocalara bile te .. düf edili. yız. Meziyet, çehreyle ölçülmez.. de bulundukları ihtiyaç çukurun. 
yor. Bütün dünya yüzünde böy. Eğer öyle olsaydı, birçok mahir fn~~ ~:~ö~e~·~;:;::i •;~~:!ı:~ma&. 

i le... daktilolanmızın c?a mutlak 2üzel ı 

~h·QOd, "İndlan&•• 17 (A·A·) -
F:l\·ooda'dn söylediği ve bu veıdl9 
ile cumhur reisliğine namıetllğinic 
konulmasmı kabul ettiği nutukta 
B. Vilkie czcUmle demicUr ki : 

Fakat bir de ıöyle düıünelim: olmak Jazımgelirdi. Halbuki a. HİKMET MUNIR J ...... ..........-
Milli Şef in izİnire · şeref 

vermesi bekleniyor 
(Baş tarafı ı incide) 

nin heyecanla takip Ye te it ettiği müteaddit günlerimiz de 'ardır. 
Milletimiz; için her bakundan mutlu ve bereketli o!an bu günlerimizi 
yurdumuzun her tarafından gelecek yüı: binlerce ~·ut'ddaslarımızla ve 
hariçten gelecek dostlarımızla kuUularken, ev sahibi olan her lzmirlire 
düşen mühim yazifelerimizi unutmuyoruz. 

Dr. Uz, lzmirlilerin bu vazifeyi geçen senelerden daha kusursuz 
yapacaklarına emin olduğunu söyledikten ve Fuarı Ticaret Vekilinin 
açacağını kaydettikten ronra sözlerini ~yle bitirmiştir: 

"Fuar günlerini de hariçten gelerek aynı zamanda bizi tamnıak 
fırsatını kazanacak do5tlarımız samimi bir muhitte sulh ve sükun ha· 
vası içinde bu kudretli milletin milli, iktısadf ye medeni ,.e insani va· 
zifelerini nasıl yaptığım güzel misallerini, mesut Türkiycmizin bu gü
zel şehrimizdeki inkılll.bı ve imar hamlelerile birlkte ~öreceklerdr. 

ZELZELE 1 Harp 
'(Baş tarafı 1 incide} vaz •yetı• 

nen 820 kilometre me· 1 
aafede ve §arka yakın 
istikamette orta §İddet
te bir zelzele kaydedil
mİ§tİr. 

1%111irde 
lzmir, 17. (A.A..) 

Evvelki gece ·saat 2.20 
de Değirmendere nahi
yesinde hafif bir zelzele 
olmuştur. Hasar yoktur. 

§efi Metaksas etrafında daha sıkı 
olarak toplarunaktadırlar. 

İtalyan Matbuatma Cna,p 
Atina, 17 ,(A.A.) - Atina a. 

jansı bildiriyor: 
Estia gueteıi, ncırettiği bir 

makalede §Öyle demektedir: 
İtalyanın Tribuna gazetesi, beş 

gün evvel birdenbire ve ibeklen· 
medik bir tarzda tezahür eden ve 
Yunan milletini ne sebebini, :ıe 
de hedefini anlamadığı için hay. 
rete düşüren siyasetine devanı 
ederek evvelki gün yazdığı ma. 
kalesinde Yunanistanm nereye 
gitmek istediğini bildirmesi ve 
bazı hattı harCktclerini izah et. 
mesi lazrrngcldiğini yazıyordu. t. 
tiraf edelim ki Tribunayı anlamı· 
yoruz. Bugünkü harbin bidaye. 
tinden bugilne kadar Yunanistan 
ııuitefehhüme meydan vcrebilKek 
ve binaenaleyh izahatı istilzam c. 
decek hiçbir harekette bulunma. 
mıştır. Yunanistanın tamamen a. 
çık olan vaziyeti, başladığı setin 
kalkınma işini iyi neticeye var· 
dırmak için elzem olan barı§a 
bağlı ve bu ban§la birlikte ve is. 
tikHi.lini, bütünlilğilnü ve milli 
§Crefini mlidafaaya azim bir mcm 
leketin vaziyetidir. Bu Elen rea. 
liteıi Yunanistana samimi, na. 
muıkarane ve halisane bir bita. 
raflrk siyaseti dikte etmiş ve Yu
nanistan doğu Avrupasım harp. 
ten uzak tutmaya muvaff akiyet. 
le hadim olmu§ olan bu siyasete 
itinalı bir sureftc devam eylemiş. 
tir. Bu siyasetin samimiliği ve ifa 
ettiği hizmetler bugün bize bek. 
lenmedik bir surette çatılan mem 
leketlerde dahi resmi ve gayri 
resmi surette birçok defalar tes. 
lim edilmi~tir. Hüktimetin siya. 
setinde karanlık veya itiraz götü. 
riir hicbir nokta sezmiyen Yu
nan efknnumumiyeıi memleketi. 
ne ):af1J açılan milcadelenin izahı 
imkansız seb~plerini anlamak is. 
terdi. 
İngfüe.renln Mateme 1,Uri.ki 
1..ondra, 17 ( A.A.) - Amirallık 

birinci lordu Yunan bahriye nazı. 
nna şu telgrafı \ekmi~tir: 

Dini Assomption bayramı mii• 
nasehetiyle yapılan törene iştirak 
etmekte olan Helli kruvazörünün 
bir denizaltı gemisi tarafmdan ba· 
tmlmış olmasını büyük bir tees
sürle haber aldım. 

Amiralhk ve lngiliz bahriye su· 
bayları namına, Yunan b3hriyesi
ne derin sempatimizi beyan etme!\ 
isterim. 

Londra, 17 (A.A.) - Hava ne. 
zareti tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri bombar. 
dıman tayyare filoları tarafından 
dün gece Alrnanyada yeni hedef. 
ler üzerine muvaffakiyetli, geniş 
hücumlar yapılmıt ve bu hedefler 
arasında Bohlende bir benzin tas. 
fiyehanesi, İenada Zeiss fabrika. 
ları, Angsbourg'rla Meıserachi. 
... ıitt fabrika1r.. .. ı, Vemarm şima. 
linde Kol!cgı tayyar~ depo!&n 
vardır. 

BerburgÇ..J. Junker& montaj te. 
sisatına ve Franfort'da tayyare 
fabrikasına t:krar 1·&.cum edil. 
mi~tir. 

Ruh:-'ıh ut-mir yvll~ırı. Alman. 
yada ve işgal altındaki topraklar. 
öa buluıı:ı.n tayyare mtyclanları 
bomh4ca:~an edilmi~lerdir. 

Bütürı t'ıı hareka~a iştirak eden 
tayyarebr .ın!zden 3 ü Ü$lcrinc 
dönmemişlerdir. 

Sahil muhafaza teşkilatına 
mensup bir Hudson tayyaresi 
Stavanger, Fjordunda bir tayya. 
re dafi gemisine hücum ederek 
hasara uğratmı§br. 

Güneşin 9kmasmı takibedcn 
12 saat zarfında bugün İngiltere 
W:erinc hiç bir düşman hücumu 
yapdmamı§tır. 
Almanlann attıklan paraıütler 

bulundu 
Londra, 17 (A.A.) - Röyter: 

Diln gece Almanlar tarafından 
İngiltere üzerine atıldığı z;anne. 
dilen 15 kadar para§Üt bugün bu. 
lunmuıtur. Bu sefer bu paraşüt .. 
ler İngilterenin merkez ve cenu. 
bi garbisi üzerine lıırakılmı§lar 
ve bilhassa kırlarda bulunmu§lar
dır. Paraşütlerin yere inmeden 
evvel deniz istikatmtinden kara. 
ya doğru inmekte oldukları görül 
mü§tÜr. 

Gal eyaletine hücum 
Londra, 17 (A.A.) - Alman 

bombardıman tayyareleri Galles 
eyaletinin geni~ bir mıntakası il. 
zerine hücumlar yapmışlardır. Sa. 
hilde bulunan bir şehir lizcri. 
ne bombalar düşmüştür. Birçok 
evler hasara uğramış ve birkaç 
kiti yaı·alanmıştır. Bunlardan bi. 
risinin yarasının ağır olduğu zan. 
nc-lunmaktad:r. Galleı eyaletinde 
diğer bir şehir üzerine de bomba. 
lar düşmiiştür. Hususi evlerde 
çok zayiat olmuş ve birçok yara. 
1r da kaydedilmi~se de ölü yok. 
tur. 

Diğer bir ~ehrin belediye mey. 
danı üzerine iki bomba iıabet et. 
miş ve gece zarfında lngiltcrenin 
cenubu şarki sahilleri üzerinde 
sair Alm:ın tayyareleri görUlmUJ
tür. 

Alman tebliği 
Berlin, 17 ( A.A.) - Alman u. 

mu mi karargahını tebliği: 
Hava kuvvetlerimiz dün gün. 

düz ve 17 -gecesi İngiltere adaar. 
na kartı faaliyetine devam etmiş. 
tir. Londra civarındaki hava mey 
danı ile tayyarelere karşı müda • 
faa mevzileri ve b1lon barajları. 
doğu ·• cenup bölgesi, orta İngil. 
teredcki harp fabrikaları, Cardiff, 

HAKKI 
SAYDAM 

İngiltere ile mUnasebetlerlmizi 
açıkça önlemelhiz· lngilia filoııu· 
nun ~yaı müdd'aaınm eon derece 
zayıflııtabIUr. ÇUnkU bu filo sene
lerce AUa.ntifi kontrolli altmda 

( Baştarafı ı ıncide) bulundurarak bütUn dlkkat.lınizi 
cenaze, öğleye doğru merhumun Pasifikte toplıyabilmcklijim.iz için 
Yeniköydeki evinden kaldırılmış biıi scrbcat brrakmı§trr. 1pglliz 
ve saat 1 den üçe doğru otomobil· fJlosu knybolur ,·eya zaptedllirse, 
le Teşvikire camiine getiriinıiştir. Atlantik, yaşay~ tarzınıu:a hasım 
Burada namazı kılındıktan sonra, bir devlet olan Almanyanın hUk· 
önde matem havası çalan bando, mü ııltma girebilir· Bu takdirde 
asker ve polis müfrezeleri olduğu ' Almanya. A vrupadaki gernUerin 
halde bir müddet omuzlarda taşın- bilytik bir kısmını da. kontrol e~e
mış ve sonra oto.mobile konarak bilecektir. Bu bizim için bir {el&kct 
Asri mezarlığa ~ötürülüp ebedi olur. Atlantlk üzerinde bir hUeu· 
medfenine bırakılmıştır. ma maruı: kalabiliriz. 1ki sahilimi· 

.Bu elim z1yadan dolayı Baş,·e· zi mUdafaa. edebilecek kadar kuv
kilimize ,.e merhumun aile \'C do~t- vctli bir donanma. ve hava kuvve· 
larına en samimi teessürlcrimizi tJ yapıncaya. kadar mUdafo.a.mrz 
bildirir, merhuma Allahtan mağfe- Myrf knlmııı olur· Dı~ ticaretimiz 
ret dileriz. de bu '·a:ı:iyettcn derin bir surette 

BaınkiJ Ankaraya dön<Jü miltecsslr olur· Bu ticaret refahı· 
htanbul, 17 (A.A.) - Ba!ve. mı:ı: için l1ayatidir0 Pakat eğer bu 

kil Doktor Refik Saydam bu ak. gilnl.:U Almanyanın ticaret alyaso· 
sam eksprese bağlanan huııust va. tinin hükmU tılunda kalacak bir 
ğonla An.karaya harelcet ctmi§. Avrupa. ile ticnret yapmaklığmm; 
terdir. icabodorse metodlarnnw dei'llti-

Başvekilimiz istasyonda Tica. rerek onlara totaliter bir eeJdl 
ret Vekili, Vali ve Beltdiye Reisi, vcrmekliğüniz kabedocektlr. Bu 
İstanbul Kumandam, Polis Mi!. 1-\nl dcmokr~yi ge\•cn herkes 
dilrU ve dcstlariyle kalabalık bir · · • ::i&o düşünUleeek bir manza· 
halk kütlesi tarafmda.n uğurlan. .\mcrlkanın hedefi bunun 
mışlardır. ı · . i . <lir· 

Nevfort ve Bristol limanlarına 
muvaffakıyetle taarruz cdilmi§ 
ve Vi~ht adası civarın.da bir tor. 
pido muhribi batrıılmr~ttr. Bu 
hücumlar esna!!ında Alman avcı 
tayyareleri İngiliz avcılarile mu. 
harebcye tutuşarak bombardıman 
tayyarelerine vazifelerini muvaf. 
fakıyetle ifa imkanını vcrmektey. 
dilr. 

17 gecesi İngiliz: tayyareleri, 
Almanyanın muhtelif noktalarına 
taarruz ederek mahdut hasarat 
vukua getirmişlerdir. Birkac,; eve 
bomba isabet etmis, iki sivil öl. 
müş ve baıı kimseler yaralanmış. 
tır. 

Düşmanın dün gündilzkü zayi. 
atı 59 zu hava muharebelerinde 
olmak üzere 89 a baliğ olmu tur. 
Bunun 23 J toprak üzerinde tah
rip edilmiş ve yedi tayyare de ge. 
ce clafi topları tarafından dilıtii
riilmilştür. 22 baraj balonu dü~U. 
rülmü.cıtür. 

31 Alman tayyaresi kayıptır. 
Bir Alman denizaltısı kafile ha. 

linde sefer eden ve yekunu 27 bin 
tona hali ğolan vapurlar batırıl. 
m:ştır. Bunlardan biri 5.900 ton.. 
luk bir sahrınç gemisidir. 

Trabluıgarbın bombardımanı 

Londra, 17 (A.A.) - Röyter: 
Bahriye nezareti tebliği: 

Akdeniz filoları ooşkuma:ıdnm. 
nın verdiği bir rapora göre, ku. 
mandasındaki zırhlılar ve kruva. 
ıörlerinden mürekkep İngiliz de. 
niz kuvvetleri Trablu&garpta Bar. 
dia ile Fort _ Caouzzo'yu ve civa. 
varda bulunan diğer askerl hedef. 
leri bu ıabah bombardıman et. 
mislcrdir. Bombardıman esnasın. 
da~ hedeflerin tayini için donan. 
maya mensup tayyareler kullaıl. 
mış ve bunlardan alınan mali'ı. 
mata nazaran Salvolar hedefleri. 
ne isabet etmi~lerdir. 

Eu bombardımanı mütcakıp 
filo İtalyan tayyarelerinin bom". 
bardımanına maruz kalmı§sa da 
hasar ve zayiat yoktur. En aıf3.ğl 
iki dü§man bombardıman tay)'8: 
resinin, İngiliz hava kuV't·etle~ı 
tayyareleri tarafından dütüriildiı. 
ğil gemilerden görülmü~tür. 

İf>kcnılerlyede ~, sh11 öldü 

tskenderiye, 17 (A·A) - y.;v· 
vclis1 gUn lııkenderiye Uzerine yn
pılmış olan hava akınında. yalnız 

beş sivil yaralanmıştır· 
Hab."'§lst.ndo. llarp 

Nnlrobl, 17 (A·A.) - 16 Ta· 
rihU r~mt tebliğ: 

Dün bir ileri devriye karakolu
mm: cenub hududu mmtakaıımdo. 
bir dti!}man dcniyesiyle karşılnli· 

mıı;trr. Düı;nınn beş ölü \'e heş esir 

vermiııtir. Bir mikdar tUfenk n 
teehiuıt iğtinam edinm~tir· kıtaat.r_ 
mız hiçbir za)iat vermcıni§U· 

Cenub[ HaberıJstan üzerinde ya· 
ptlan hava. kegi!lerl esnasında 
motorize bir kol ile bir hecin deve 
kolu Uzerlno tam isabetler kayde
dilmLstir. 

lngiliz kararg&lunm tebliği 
](ahire, 17 ( A.A.) - lngiliı: ha· 

rn kuvyetleri karargAhmm tebliği: 
Tayyarelerimiz Tobruk limanım 

tekrar .bombardıman etmi~c.rdir. 
Oeniı: petrol deposuna, denizaltıla· 
mı rıhtımı ile esas rıhtıma doğru
dan doğruya isabetler kaydedilmiş· 
tir. Bombardımanın te\'lid ettiği 
yangınlar uzun müddet sonra hfil~ 
görülmekte idi. 

Tayyarelerimiz, dü~manın yer 
deği~tirmelcrini iz'aca tleva.'11 et· 
ıni~lerdir. 

lngiliz sonıalisinde, bombardı
man ta;-yarelerimiz Ze.ilayı \'e A· 
dadle'ye yakın bir ada)'ı bilhassa 
askeri hedeflerle htaat ta~hütle· 
rini istihdaf etmek suretiyle bom
bardıman etmişlerdir. 

İngiliz somalisi dahilindeki baş
lıca yollar üzerinde bir çok fa~· 
farıar yapılmıştır. İtalyan bombar
dımmı tayyareleri Berbaraya taar· 
ruz teşebbüsünde bulunmu§larsa 
da mürettebatı Fransız olan ve dü5 
man bombardıman tayyarelerin· 
den birini düşürmeğe \e diğerlerini 
uzaklara kadar kovalamağa mu. 
\c.f fak olan bir tayyare tarafııxian 
çe,·rilmi~lerdir. 

Yukarda zikredilen İtalyan bom· 
bardıman ta~'Yaresinin tahribi, 
Fransız mürettebatmın İngiliz ha· 
\11 kuvvetleriyle faal bir surette 
te.5riki mesaisinin ilk örneğini teş. 
kil etmektedir. Fransız mürettebat 
şimdiye kadar yalnız istikşaflarda 
bulunmu:.lnrdır. Halen .bu milrette· 
batın hava mulıarebelerindeki kıy. 
metli tecrübelerinden istifade edil· 
mektedir. Filhakika &rbera üıe· 
rinde dün cereyan eden lıarcklt 
Fransıılann 1 talyanlara fai.kiyetini 
isbat eylemektedir. 

l talyo.n tel»liği r,ı 

ltalyada, bir mahal, 17 (A.A.) -
1 tal ya orduları umumi karargo.hı· 
nın 69 numaralı tebliği: 

lngiliz somalisinin zaptı için~ 
gilndenberi yapılan kanlı muhare
beler dün azamt şiddetini bulmu,· 
tur. Düşman bütün cephede ricat 
etmektedir. Tayyarelerimiz, Isken
derire limanının tesisatı ile liman
da bulunan harp gemilerini bir sa
atten fazla bombardıman etmi_şler 
dir. Bu harekete iştir!k eden bir 
ta)ıyaremiz dönmemi~tir. Diğer bir 
tayyare de Kmldenizde yaptığı 
bir k~if ten avd{'t ctmemi~tir, 
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Memleket müdafaasında DUNYADA:~tu\~: 
•• • Harp masrafı 

muhim ve müstacel tedbır 
Seferberlik 
zamanlarda 

yakın harp tehlikes ı ve 
vatana ihanet cezalan ne 

.Jörülen 
olacak 

(Baş tarafı 1 incide) 
Milli Müdafaa ve Adliye Encü
menlerinden geçerek 1\leclis umu
mi heyetine verılmiştir. 

Her iki 18.yilianın müstaceliyet 
kararı ile Meclisin Çar~amba Jop
lantısmda müzakere edilmesi muh
temeldir. 
Hüktlınct niucip sebepler layi

hasında mevzuubahs kanunlarda 
bu tadilatı teklif cylemeğe neden 
lüzum gördüğünü şöyle izah et
miştir: 

"Bugünlerde siyasi emniyetsiz
likten doğan askeri emniyetsizlik 
dola~'Isile son derece karışık olan 
dünya ahvali karşısında artan pro 
paganda faaliyetlerile ve bilhassa 
harbe takaddüm eden zamanl~rda 
•'birçok devletlerde acı misallerine 
§ahit olduğumuz,, vukubulması 
muhtemel hiyanetleri ve beşinci 
kola mensup zümrelerin tehlikeli 
çalı:.rn(i larını önlemek için elde bu· 
lunan kanun hükümleri kafi gel
mediğinden daha şiddetli hüküm
ler kabulüne lüzum görülmüştür. 

Bilhassa askeri sırlara karşı ya· 
pıla'Cak hiyanet fiillerinin milli 
ln'üdafaa kuvvet ·c \'asıtalanna 
vereceği zarar ve m'!Illlekette do
ğuracağı tehlikelerden sakınmak 
için her türlü tedbire başvurulma
sı ,,ye icabeden bütün önleyici ve 
kıncı tedbirlerin alınması mem~e
ket müdafaası noktasından çok mü 
him ve zarurfdir. Pidayette ordu
ya müteveccih gibi görünrniye:; bu 
çeşit faaliyetin gizli hedefleri yine 
ordudur. De\·letin tamarniyetini, 
rejimini ihlale matuf her faaliyet 
tlfc"ak orduyu zayıflatmak ve al
cratrnakla mümkün kılınabilir. 
• , Bir taraftan bu fiillerin işleniş 
~rzmdaki teknik hususiyetler, di
ğer taraftan hedefin daima milli 
müdafaa kuvvet \'e vasıtaları ola
rak scçilmi5 olması gözününde tu· 
tularnk bu yeni 'e şiddetli Jiüküm
l&in kanunlarımızda yer almasını 
ve netice itibarile de suçlu'ann as
'ceri m ahkemelere verilmesini te
min etmek zarureti hasıl olur.,. 

Tadil edilen maddelerin 
aldıkları §ehiller 

Askeri ceza kanununun tadiline 
dair bulunan layihada mezkur ka
nunun 5:J, 57, 58 ve 59 uncu mad
Oelerinin tadili teklif olunmakta
dİr. 

Adliye encümeninde son şeklini 
alan bu tadii tekliflerinin esaslan 
§ünlardır: 
Harp hiyaneli· suçları 
55 inci maddeye verilmek iste

nen şeklin esaslan şunlardır: 
"Seferberlikte veyahut Türkiye 

Cumhuriyetini tehdit cyliyen bir 
harp tehlikesi mevcut olduğunu 
gösteren fevkalade zamanlarda 
Türk ceza kanununun 129 uncu 
maddesinin birinci fıkrasında: 

"Türkiye zararına düşmanın as
keri hareketlerini kolaylaştırmak 
veya Türkiyenin askeri hareketle· 
rine zarar vermek maksadi!e ya
b:ıncı ile anla~an veya bu mak~at
lara matuf fiillen işliyenler hakkın· 
da yazılı cürümleri i,!iycnler veya 
işlemeğe teşebbüs edenler harp hi
yaneti cürmünden dolayı ö\üm ce· 
zası yerine müebbet veya 15 sene· 

,..... o -~ 

Gizli 
Çete 

-- 4 

Demirel odadan içeri girer gir. 
mez" bir koltuğa oturdu: 

- Kerimenizi nasıl buldunuz. 
Rica ederim, sükunetle ve kısaca 
bana anlatınız. 

Hayri Moran oturmamıştı. A. 
yakta duruyordu. Biran düşünür 
gibi yaptı, sonra: 

- Rica ederim bey~fcndi, §İm. 
di bunun sırası mı? .. Kızımı bul. 
dum işte .. Nasıl bulduğumu yarın 
teşrif ederseniz anlatırım.. Pek 
yorgunum. 

Polis• hafiyesi de ayağa kalk. 
mıştı. Dişlerinin arasındaki sakızı 
çiğnemeye başlarnıştt: 

- Fakat beyefendi, siz de za. 
tıtanın vazifesini kolaylao;tırmak. 
la mükellefsiniz. Yarına kadar 

den aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezası verilebilir. 

Milli Müdafaaya 
hiyanet suçları 

56 mcı maddeye \'erilmek iste
nen ~klin e aslan: · 

1 - Bu maddede gi)sterilcn fi
illeri i~liycnler ve bunlara teşehbüs 
edenler milli müdafaaya hiyan<'t 
cürmünden dolayı aşağrda yazılı 
cezalarla cezalandırılırlar: 

A - Türk, ceza kanununun 13 
üncü madde-inde ve 136 mcı mad
desinin siyasi ve a~keri casw;luğa 
dair 3 üncü fıkra mda yazılı cü
rümleri işlirenlere Türk ceza kanu
nuna göre cez.-.. verilir. 

Cürümleri seferberlikle veyahut 
Türkiye cumhuriyetini tehdit eden 
yakın bir harp tehlike ·i me\·cut 
olduğunu gösl :!ren fevkalade za
manlarda işliyenler veya teşebbüs· 
edenler 136 ıncr maddenin son fik
rasmda suçlunun taksirinc mfo;te
nit olarak yazılı olan haller hariç 
olmak üzere ölüm cezasilc cezalan
dırılır. 
Doğru olması halinde a:-keri ve· 

ya siyasi bir sır teşkil edece.k o!an 
e\-rak ve vesaiki vesair maddeleri 
milli müdafaaya hiyanet makc:a
dile sahte olarak vücuda getiren 
veya bu suretle \'Ücuda getirilmiş 
olduğunu bildiği hal.de bunları ay
ni maksatla bir ba~ka•ma bildiren 
veya tevdi edenler hakkında 15 se
neden aşağı olmam:lk üzere ağır 
hapis ceza ı verilir. 

Fiil seferberlikte veyahut Türki
ye cumhuriyetini tehdit eden ya
kın bir harp tehlikec;i mevcut ol
duğunu gö-teren fevkalade zaman
larda işlenmişse failleri ölüm ceza-
sile cezalandırılırlar. ' 

C - A Ye B bendleriıide yazılı 
cürümlerden birini veya bazılarını 
işlemek üzere iki \e daha ziyade 
kimseler aralarında ittifak ederler
se bunlardan her biri 5 seneden 15 
seneye kadar ağır hapi-. ceza.sile 
cezalandrrılır. Fıil seferberlikte ve
yahut Türkiye cumhunretini teh
dit eden yakın bir harp tehlikesi 
mevcut olduğunu gösteren fc\ kala
de zamanlarda işlenmiş ise faille
ri~ müebbet ağır hapis cezası ve
rilir. 

D - A ve B bcndlerinde yazılı 
hiyanet cürümlerini işlemeyi bir 
kimseden talep veya bu cürümleri 
işlemek için hizmetini arz veyahut 
böyle bir talebi arzı kabul edenler 
hakkında da bu arz veya kabul 
yazılı şekilde olur a bu yazının fa· 
ili tarafından mücerret ~önderil
miş olmasile cürüm tamam olur. 

E - !v1illi müdafaaya hiyanct 
maksadile Türk ceza kanununun 
birinci kitabının birinci babında 
yazılı devletin şahsiyeti aleyhinde
ki cürümleri i~lemek üzere bir te· 
şekkül kuranlar, tanzim, sevk ve 
idare edenler bir seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapi:;, böyle bir 
t~kküle yalnız iştirak edenler 2 
sen&ıen 5 seneye kadar hapis ceza
sile cezalandmlırlar. Fiil seferbeı
likte veyahut Türkiye cumhuriye
tini tehdit eden yakın bir harp teh 
likesi mevcut olduğunu gösteren 

, fevkalade zamanlarda işlenmiş i::.e 
teşekkülü kuranlar, sevk ve idare 

beklememiz mümkün olsaydı, si. 
zi rahatsız etmezdik. Kızınızı bul. 
manız her işi halletmiş olmaz. 
Nitekim sizi buraya getiren şoför, 
bahçede hayatıma kastediyordu. 
Muhakkak kı;ınızı tekrar kaçır. 
mak üzere gelmişti. Bereket ver. 
sin vaktinde geldim ve bu müthiş 
şebekenin kullandığı silahı öa öğ. 
rendim .. 

Hayri Moran heyecanla sordu: 
- Kullandığı silahı mı? .. 
- Evet.. Esrarengiz ölümlere 

s~b.c Polan silahı .• Hatta köpeği. 
nızı nasıl öldürdüklerini de .. 

- Anlatır mısınız lütfen .. 
- Pek basit •. Fakat rica ede. 

rim. şimdi benim suallerime ce. 
vap veriniz.. Ha .. Sizin köşkte 
telefon olacak sanıyorum .. Müsa. 
ade ederseniz .. 

Hayri Moran: 
- Evet.. Buyurunuz.. dedi. 

Fakat şa1iktn .~aşkın etrafına fa. 
kınıyordu. Bırden kendini topla. 
dı: 

- Kuzum, şu gizli silahı bana 
iki kelime ile anlatmaz mısınız .. 
Zira merak ediyorum.. V e artık 
kızımı da getirdikleri için eşyaya 
~elen zararı pek düşünmüyorum. 

Polis hafiyesi birden iliklerine 
kadar donmuştu. Sanki baıından 

edenler ölüm \ e oorle bir te5ekkii
l ! j~tırak edenler müebbet \eyahut 
15 seneden a~ağı olmamak üzere 
a.~ır hapis ceza ına çarptırılırlar. 

S--. C, D, E ben<llerinde yazılı 
hallerde ııe suretle olursa obun 
cürmün işlenme ine mani olan suç 
ortağı eczadan kurtulur. 

G - Yabancı bir hükümctin ve· 
ya yabancı hük(ımct namına hare
ket eden herhangi bir kimseden 

' Türkiye cumhuriye(i hükumetinin 
emniyetini tehlikeye dü~üren hir 
fiil Ye hareket mukabilinde para 
yeya bir menfaat talep vcy;ı kabul 
eden veva \aad ve taahhiıt ettiren
kr fiil dah;:ı ağır bir cürüm te~kil 
etmiyors.1 10 seneye kadar nğır ha· 
pis cezaı:.ı görür. Fiil ~fcrhcrlikte 
\'Cyahut Türkiye Cumhuriyetini 
tehdit eden yakın bir harp tehlike
s i mevcut oldtığumı gösteren fev
kalade zamanla'ıda i~lcnmi~c fail· 
Jeri ölüm ccza::;ile c~zalandırıhr. 

Eğer para veya menfaat yazılı 
hir beyan ile ta:ep \ eya kabul ve 
ıaahhLit cdilmı~sc fail ıarafındarı 
hu beyanın miicerrct go.ndcrilmi~ 
olma ile fiil tamam olur. 

Ru bendde \azılı t"tiıiıınler nıı
cak ~Iilli t\tüdafaa Yekiliniıı laleh! 
iiezrine takıp olunur. Ta'ch:n geri 
alınması caizdır. 

2 - ı\z 'ahim hallerde hir mı
maralı fıkrada yazılı ölüm cezalan 
yerine müebbcdeıı n 7'ır hapis \·eya· 
hut 15 seneden aşağı olmamak üze
re muvakkat ağır hapis ceza~ı Ye
rilebilir. 

Milli müdafaa aleyhin
de diğer hareketler 

57 inci maddeye Yerilmek iste
· nen ~lin esasları: 

1 - Her kim oir müstahkem 
mevkide, bir harp limanında \eya 
bir a keri müessesede \'C ac:kerİ oir 
sahada deniz ordusuna ait hir ge
mide .rahul dev:et kara suları i
çin<le devletın hir makamına, hir 
memura , ·ey.acoir fi k~rc karşı i•mi 
ve şahc:i halleri, ı::anati. me<:.leği, 
ikamet mahalli \ eya tabiiyeti hak
kında kasten yanlıs mnlfımat verir 
veya malumat vermc!.;tcn çekinirse 
üç seneye kadar hapisle cezalandı
nlır. 

Hesmen tahdit ve ilfm roilmi~ 
olan emniyet mıntakaları ,.e ordu
nun ihtiyaçlarına taalluk eden me
vad Ye eşyayı ihmal ve tamire \'e 
muhafazaya tahsis edilmiş olan hür 
sınai müesseseler Ye depolar dahi 
askeri miiessese gibi telfıkki olunur 

2 - Türk ceza kanununun 135 
inci maddesinde yazılı fiilleri işli
yenler bu maddede göstcri)en ceza. 
!arla cezalandırılır. 

Milli mukavemeti 
kırmak 

58 inci maddeye \'eritmek i :: ıc· 
nen şeklin esaslan: 

l ler kim Türk ceza kanununun 
153 ,.e 161 inci maddelerinde va
zıh suçlardan hiri!'ini \'e 155 i"nci 
maddede yazılı halkı askerlikten· 
roğutmak yolunda neşriyatta \'e 
tebliğatta hulunmak \'e nutuk irad 

aşağı buz gibi bir ;u boşalmıştı. 
Fakat bir şey farkettirmeden sü
kunetle: 

- Demek kızınızı buraya gc. 
tir.diler? .. 

- Ya ... Biraz evvel kapı çalın. 
dı, kızım içeri girdi .• 

Tam bu esnada küçük kız kapı. 
· nın önüne gelmişti. 

Demirel Hayri Morana döndü: 
- Birkaç sual sormama müsa. 

ade eder misiniz? dedi. 
- Fakat pek yorgun .. Yarına 

bıraksanız çok iyi olurdu. 
- Bir tek sual.. 
- Buyurun .. 
Genç polis hafiyesi kıza yak

laştı. Çenesini okşadı ve gayet 
tatlı bir sesle : 

- Kızım, seni buraya kim ge. 
tirdi? .. 

Küçük kız gözlerini açarak bir 
şey anlamamış gibi Demirelin yü. 
zünc baktı. Sonra: 

- Babam .. 
Diye mırıldandı. Demirel, der. 

hal elini tabancasına atarak Hay. 
ri Morana döndü. Fakat karşısın
daki daha çabuk davranmıJ. ta. 
bançasını polis hafiyesinin göğ. 
süne dayamıŞtı: 

- Kımıldamayınız .• 
Demirel sarardı : 

l n~ilterenin. l1arp mac:.rafı ola
rak, günde 5 milyon lngiliz lirası 
(2.3 - 30 milyon Türk lirası) har
cadı~ın1 biliyoruz. Fakat, harpte 
kullanılan maddelerin de bir fiyat 
lble5İni çizersek her ha!de faydalı 
olur. 

200 kilolnk bir homha 200 lira. 

Bir mayn 2500 lira' tutar. 

Bir torpil 1~ - 20 bin lira ara
·ındadır. 

Bir knı\·azi>rün hir dakika siircn 
lop atışları 20 hin liraya mal olur. 

Bir zırhlının ayni müddet zar
fındaki ate~i \O - 50 bin liraya 
kadar tutar. 

En son ::,İ stem harp ~emi ... i sayı· 
lan "'I >iinkl"ık .. zırhlı~ı ~m milyar 
liraya, ondan sonra ' lE'zg;ıha 
konulan ''Ri~liyii., icc GO milyar 
1iraya malolmuştur. 

ctm"k fiillerıni ışlıyccck olur"a 
mılli mukın·cnıeti kırma), dirnıiin
den dola\ r mezk\ır maddelerde 
go-tcrılcn "rezalarla tecziye edilir. 

!.'1üdalaa vasıtalarını 
tahı·ip 

ı;~ ı uııı·u nıadr!C'p' \ crilm:.-k ı le· 
nen ~e.-:lın esa.:.arı şunl<ırdır: 

} - I lcr kim nıilli midarnayı 
ihlal ınak •adılc müdafaaya ) :ırr
) an Hhıtalardan bıriııi \ cya h"r
hangi bır tc:-ıi si tahı ip eder. terke· 
der, kullanıln11)·acak nir hale gct i
rir \C\'a ku urlu olarak im·ıli tes
lım 'rya tesclliım eden veya hıın
lara hrrhant!ı bır sıırctlc zarar \C" 

renler 8 seneden a~ağı olmam.ık u
zerc, ağır hapis ceaz ına !:arptın"' 
lırlar. 

2 - 1\ 1 illi müdafaanın emniyeti 
için ehemmiyetli olan bir işletmeye 
muktezi her hangi bir \·asıtayı mıl· 
li müdafaa:ı ı ihlal kasdi lc kıc:nı"n 
yeya tamamen 1x)7,arak ,·cya tahrip 
E'dcrek 'cyalrnt mc ai ini ihlal cy
liyerck ı~lrtmcnin faaliyetini teh
like,·c <hıc:urenler· vahut muattal 
bir hale ko) anlar 8 ·~neden a~ğı 
olmamak ıı zere a;.;ır hapis c:.-ıa ile 
cezalandırılır. 

r:·iil sefcrbeıl iklt! yapılnuş ' eya 
devletin harp lı azırlıkl<\rını \'CJ'~ 
harp h.ııdrt>tını \C'ya kcıhiliyctıni 
Yraskeri hareketlerini tehlikeye 
kovnıuc;•.a l \'e 2 num1ralı fıkra· 
!arda :ı'az ı\ı curümlerın laıllcri i). 

lüm ccza.,ile 'ezalanclınlır. 

Askeı·i muhakeme usu-
l ündeki tadilat 

A..,keri muhakeme u"ulti kamı· 
mınun tadili hakkındaki lfıyiha e· 
saslarına !.':öre ise askeri ceza ka
nununda yapılacak değişiklikler 
scbcbilc hu kanuna ila,·e edilecek 
,·eni esaslarda ba:1is mevzuu olan . 
suçların mahiyetleri. do~uracai{ı 
neticeleri, iş'enmc nıak.;atları itiba
rile, a"keti nüdalaa ve <.•mniycte 
karı;ı ı~lenmi~ ~uçlardan oldukları 
göuinünde tutularak mah~eme mer 
dlcrinin a'keri mahkeme olma~ı 

. zaruri \e hu hakım :fan u.,uı ka· 
nunuııun da tadili' faydalİ ~iiriil
mü~ti.ir. Vatan \e rejim ::ıleyhine 
işlenen suç'arın hu;;u,.iyle nazarı 
dikk::ıte alınarak hunları i..,Jinnk
rin dç muhakeır."lcrinin ~ Genel
kurmay haşkanhğtnın tc,bit t'dece 
ği kor \Cya mü.::ta'dl tümen a~keri 
mahkemelerinde g1iriil.n1c'i esa..:ı 
te,bit olunmu~tur. 

,. 
- Bunu anlamıştım .. diye mı. 

rıldandı. 
- Ellerinizi yukarı kaldırınız. 
Küçiik kız bir çığlık koparmış. 

tı. Ust odada ayak sesleri duyul
du. Ev halkı mcrciivenden iniyor. 
du. Jla)•ri fı.foran kıyafetine gir. 
miş haydut. iki adımda kapının 
önüne geldi. Tabancasını polis 
hafiyesinden ayırmıyor, arka ar. 
ka gidiyordu. 

Oda kapısın.elan çıktığı vakit 
Hayri Moranın karısı ile aşçı üst 
kattan inmişlerdi. Haydut : 

- Kımıldamayınız .. Ses çıkar. 
mayınız.. • 

Diye bağırdı. Kadın. kocasını 
bu halde görünce müthiş bir çığ
lık atarak yere yıkıldı. Haydut 
bahçe kapısına kadar inmişti. Bir 
eliyle demir kapıyı açtı. Sonra 
şicLdetle iterek kapadı. 

Demil'ıcl, iki adımda kapının 
önüne gelı•işti. Elini tokmağa u. 
zatıyordu. Birden geri çekildi: 

- Vay alçak .. Az kaldı beni de 
kurban verecekti.. diye söylendi. 
Sonra mendil cebinden çıkardığı 
ipekli mendili ile kapının tokma. 
lınr tutarak açtı. Baston, basa. 
makların üstünde, ucu demir ka. 
pıdaydı. 

- Eğer aklıma gelmecsydi kö-
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Şimdi GaUbin sevdiği ve sevme
diği yemekleri de dü11ürunek la. 
zım. Güllü teyze ile beraber ge • 
çirdiği on beş gün içerisinde Beria 
~·emek iışlerinc alaka göstermiş, 
hatta lstanbultla tecrübesini yap
mak üzere Güllü teyzeden bir çok 
yemek tarifleri öğrenmişti. 

Beria ev sahibi hanım rolüne 
neşe ile başlıyordu· Mademki bu 
işl"n geri döııemiyecekli artık, o 
halde ıstiyerck. :r.cvkle çalı~mak 

daha doı;ru olurdu· 
lfü:mctçinin karyolanın yanında

ki ma:laya ycrll',tirdi~i kahvaltı 
lcps'.sini itti. yııtaktan fırladı ve: 

-- Kahvaltımı, dedi ycmrk odll
sına ~iitürüııüz. Be.re de haber ve· 
riniz. 

Jlir.mr.lı;i gf"nç kaclmR gRri1ı ga. 
rip baktı: 

- Deye lı:ıbrr mi vrrcyim. b 
çoktan işinin haşına gitt İ · 

leinin ba~ıaa !... Du kelimeleri 
Bı>rianrıı çok iyi farkına vardığı 

garip bir istihr.a ile söylemi:ti. Ha
kikat"" hu Jıizrnctçi makulesi in
aanl:ırm naMrında C:alip, ıoadrce 
ustabaşı Tah!'lin r.ff"ndinin oğlu . bir 
amclr- çocuğu idi. U:ı:ıklar ve lıir.
mr.tçil"r kapıyoldaşı saydıkları 

hö~ lelerini efendi mevkiindC'! ı:;ör · 
mr;::-e kçılay kolay ra7.ı olmar.lar· 

Beria dR Galiple nişırnlı iken, 
hllttiı ilk evlilik biinlrrinrl~ böylf) 
diişiinmüştii· Fıılrnt şimdi bu gizli 
istihzaya adl"ta i\rkf'lcndi ve sert 
hir Sf'ı;lr.: 

- Ya öyle mi, dedi. saat kaç 
ışimdi· 

- J)r:>kuz efenıJim· <';alip B"Y "a
at sekize çeyrek \'arken çıktılar. 

Hi:ımelçi. hanımının gccP.yi yal. 
nız ı::-cçirdiği s-erıiş karyolaya ga
rip ı;arip hakıyordu .. Bu bakışlar· 

daki gizli Alay RPriıının hiisbütiin 
canını .ıııktı · 

''Artık, lıu kıırları da çcık fn
la ! .. el iye 'd\işündii. 

Şimdi kcnrJinr, r;alihr. biiliin cL 
rafındakilerc kızıyordu . Ru tar7.d~ 

hir havala. bairlanmak hakikalr.n 
t>udalahfı:t't. hl°'ffM 1 1 ~ 

Faknt rp;;le"' ç.rı,r11~'i!"J /i'i.Jllr1-
kıp gittiği için <:alihe lııç hir §"Y 
söylemeğe hakkı ~oktu . Uf arık 
hir miilalt'A)'a (;afip haklı olarak: 
"J\abahat kimio? cc\'abını vrr!'bi· 
lirdi. ı:wlcnmemizin sadece bir iş 

birlecınıesindcn ib:trrt olduğunu 
eöylrycn sizsiniz. Bu yuvaya ne 
şefkat, ne dn aşk ı-okmamak için 
inat eden de siz. O hııldc başkala. 
rını aldatmak için komedi oynama. 
ğa ne lüzum Yar? .. 

Bug-iine kadar bu iı-c başkala
rının ne di~· rceğini düşilnmeğe lii· 
zum bile görmemiş olan Beria, ilk 
dnfa olara'< herkesin bu işe ne di. 
YC<'egirıi amşt ırıyordu · 

Böylece ayrı yaşamakta devam 
cdeerklcr miydi? Saf \'C tl"miz 
ruh lu Gtillü teyzeyi aldatmak ko. 
lay olmuştu . 'J<'akat burada bütün 
harektlcrinı anltyarak göıellcycn 

bu kaşarlanmış hizmetçilerden bu 
işi çnk güç saklayacaklardı ... Ve 
sonra dıı;arııl'l dedikodunun bini 
b·r paraya dolaşacaktı. • 

Tabii hu df"'dikodular. Beıiadan 
ziyadt' Galihin aleyhinde olacaktı · 
Karn~ının bu amele oğlunu beğen
mediğinı, onunla bir lahza bile 
yalnıı kalmak icıtemcdiğini, yalnız 
fabrikaların vaıiyet ini kurtarmak 
için onunla cvlcnmeğc razı oldu· 

ğunu bin bir ilave ile her tarafta 
söyliyeceklcrdi· . 

Bu fikir, Bcl'.iaya tahammül cdı1• 
mcz bir şey gibi geliyordu· 

Posta ile gelen bir mektup ı;e· 
riaya bir eğlence zemini oldu· 

Mektup annesind~n gellyordll 
Beria mektubu dikkatli dikkatli 
okudu, bir daha okudı, kaşlıırrrt1 
çattı. dudaklarını ısırdı, uzun u• 
zun düşündü. Sonra birden karnrt· 
nı verdi, hizmetçiyi çağırdı: 

- Derhal bavulumu hazırlayt• 
nl7~ 

Hızmctçi ''bu işin böyle oıaca· 
ğını zaten biliyordum .. , der gibi 
güldil ve: · 

- Hanım lıir yere nıl gidiyor' 
diye sordu· 

- Çok kalııcak değilim··· Apıır 
lrmanımızın diişcnmcsi hitinccYEI 
lcııdRr hurııda kalmak istcmiycı· 

rum. Bir an evvel yu\•anm:a gir • 
mek için buradan ayrılıyorum. . 

Beria hu sö7.lmi hizmdı::iyo bır 
der.ıı vr.rmek istiyormuş gibi ı.ou'rt 
YC kati bir li11anla söylomiştJ. Yine 
aynı tavırla devanı r.tti: 

- · Ba\,ıhıma fazla rlhic:r koY• 
m11ğa ihliynç yok·. Eir :ıeyahnl {'!. 

bisef!i yrtişir· 
ı:;üratll! t uvall"t ini yarılı· Bu ,:ıi· 

ratr. raimcn, ı:iizelligini hir Jrat 
daha ıutırmıık için. J:iizlt'rinfo rrn• 
gine V" ııaçlarının kml 5:Öl~nlı 
kumrallııhna çok uygun gelnn hir 
rop s:iydi· Semra aynan m kar:w:ın 

da ımın uzun kendisine haklı· 

~nnra hir.mPtçi kıza rhcmmiyrf. 
11iz b!.r la\ ırlıı roıı emirlerini vcr· 
di: 

- Nğcr hana söylenerek bir 6€Y 
olurıı:ı. Reyin ya7.ıhnnrsintı tclr: 
fon rdcrsinİ7.· 

Bnı iıı. kışın bo7.eluğu hllhçcdPD 
;:rı;cı ('k otonıolıilinc atladı ve fab
rika)·a gitti. 

Galip fahrikada roJıml'llik t·..ıgi. 
liı Adıl Rc>xin otuıdnğu od:rnın ~ a· 
nıbaşında bir odada çalışıyordu· 
"iihC') la, ko<'asmın odasını oglunun 
<'alı~mamna tahsis f'(mişl ı. 

Reria yıllardanhcri ilk d"fa ola 
rak fabrikaya gidi) ordu· Genç kır.~ 
ıı;;ınm ilk güniindenhl'ri lııırada. 
ç&lışan insanlardan yılandan ka· 
çar gibi kaçmıştı. BinaımalE') h ko
casının diarC'sinc ~idebilm"sİ jçin 
kaıııeınm kt'ndi5inc ) ol gö:;tcr
mf'.ııi lazım geldi· 

C:alibi fabrikada çalı~nalar ara
:ıında • sovcnll'r 1.;oklıı· Fakat in-

• Banlar içinde. baı:kasının Hadct i· 
ni görerek can V<' ~ iirekten llf"\'İ• 
nrnler çok a7.dır. Onun için Galihi 
çok srvcnler bile fabrikada hu C'\'• 

lrnmrnin fena ncticrlcr vereceğini 
:;öyl('.rip duruyorlardı· Fakat dA
ha yPİıi karr kocanın lstanhulıı. 
dönüşlı-rinin ilk ~ünü Berianın 

fabrikaya kadar gelerek kocasmı 
araması bu kötti dillPri susturan 
bir sebep oldu· 

Brr:a. ı:;ri bir plak ÜT.l'rinde hii
) ük harflerle •·Mtidüriyct,, keli
mf'c;i yazılı duran kapının arkasın
dan ~elf'tt mUnakaşah srsleri din· 
IC'di. içeriye ı:irmckto tereddüt 
etti. Hatt11. çekilip gitmek istedi· 
Fakat kardeşi Sermedin ince ve 
cırlak :;es·ni tanıyınca kapıyı itti· 

( Dcm1m ı var) 

mür olmuştum .. diye düşünerek ~oförün ta kerfdisi idi. Polis ha. 
koşmaya devam etti. Otomobil, • fiyesini bayılttıktan sonra· kucak. 
bu bir dakia için.de hareket ~tmiş. !adı, otomobil biraz ilerde duru• 
ti... yordu. 

Polis hafiyesi geri döndü. Ka. Motörünü işletmiş. fakat ha. 
pının önüne geldiği vakit ' aşçıyı reket etmemişti. Şoför yerine gCÇ• 
canstz bir halde yere u7.anmış gör. tikten sonra müthiş bir süratle 
dü. Elektrik feneri ile baktı. Za. Ycşilköyden uzaklaştılar. Demi. 
va llı adam, kaskatı kesilmiş, öl- re!, yere upuzun uzatılmıştı. Ar· 
müştü. kada oturan haydut, otomobil, 

Hemen bastonu yerinden kal. :Halkalı caddesini geçerken ıofö. 
dırdı. Ucuna bağlı olan teli ko. re çıkıştı: 
pardı. Sonra taşlığın . yanıııdaki - Çok beceriksizmişsin .• içer\ 
odayı açtı. i~tiyar Hayri Moran sokmamalıydı? .. 
iki büklüm uzanmıştı. Demirel: - Mümkün olan her şeyi yap. 

- Tahmin etmiştim .. diye ıöy. tım .. Yaman adam .. 
lendikten sonra tekrar bahçeye Öbürü tasdik etti: 
çıktı. Biraz evvel· bağlavıp yatır. - Hakkın var.. Hakikaten 
dığı şoför de ortada yoktu. Polis yaman ve kurnaz .. Benim bile fo
karakoluna gitmeyi dütündü. Te- yamı meydana çıkarıyordu. Sahte 
lefomedecek. yollar tut ulacak ve Hayri Moran olduğumu anladı .. 
otomobil tevkif edileeckti. Demi. Bereket versin ben daha evvel 
rel böyle düşünüyordu. Fakat davrandım, 
fikrinin tatbik edileceğine imkan - Fakat planımızı altüst etti. 
vermiyordu : - Tam kasayı açmak Uzerey-

- Onlar mü,külitı düıünmüş. dim. 
terdir. Her halde biz· ıaıırtacak. Bir müddet sustular. ' 
lar .. diyordu. Söze ·yine arkada oturan batla. 

Bahçe kapısından adımını at. dı: 
mak üzereydi. Karanlıktan fırla- - Çok mu hızlı vurdun? .• 
yan bir S?ölge üzerine atılarak ye. Şoför homurdanır gibi cevap 
re yıktı . Sonra batına yediği müt. verdi: 1 
hiş bir darbe ile yuvarlandı. Bu, ( Dcvtımı var) 



Gaıat:;:~~ride~a~i;n 
1 İstanbul otobUslerinde volculuk : 

Sirkeci-Bakırköy ara· 
sında bir gidiş geliş resim sergisi 

ltı Aw.. "' hcı. 6"ıtoıtan 20 Ağustosa 
r devam t k tlaara . . c mc üzere Gala. 

a AltaQ y ~ı~esınde Güzel San'atlar 
ernıaı tar f d • • 9'tgi • a ın an bır resım 

ı. bıide 11~ .. ~çbılnul !tır. Kışın Akade. 
fts'ı- ~e e er tarafından at"ılan 

··• ter . . ıı tlblo ,, gı~ınde teşhir edilen 
)'etleri ~ e~~dler gençlerin kabili. 
kuvvctr ~ .1nda ilerisi için eok 
aaray 1 ~ UI?ıtler vermişti. Galata· 
buıun~sesınde ekserisi maruf 
l~blt~ profesyonel ressam!arın 
~lonu ~~'?' sergide tablolar üç 
ı§tirak t .~~rtnakta, 23 rcssamm 
tcthir ~{!1 topyekıin ı 09 eser 

ı ektedir. 
çlerind ok 

•erlerle bee ç muvaffak olan e. 
ltrlcrc d raber oldukça vasat c· 

M uhte~Jesadüf edilmektedir. 
••rnların b' ekoll~ra mensup res. 
hu :Jan'at ır arada te~ir ettikleri 
kalade bi eserleri karıısında fev
lcarııl rrıar hayranlık hiıleriylc 
ıeneıe~ rnakla beraber evvelki 
rijinaı nazara~ daha yeni ve o. 
IÖrtnck eı~rlenn bulunduğunu 

E teyız, 
"rler . ~ 1 P<>rtre, pc >a_& ı boya tablolar, 

olırlJc te ~J ve natür • mort 
1 edilmektedir. 

Sergi}'\ t . 
da eserle . e.rtıp eden, orta. salon. 

rını 0 ·· ··k b' ıeyretti ~. . uyu ır zevkle 
kadernj ~ınuz Güzel San'atlar A· 
tultaıı :~.fresk. muallimi Ayet. 
Şevket ~~~rdır. Jüri heyetinde 
nıan D~ 1 met Onat, Fcbeha. 
Vecihi ~an, Çallı İbrahim, Sami 
"" i:'b' erekctoğlu ve Ali Kar. 
vardr.' ı ressam ve san'atkarlar-

Ayetullah S" · 
ser ekıc . . umenn yaptığr c. 
ve b rıy etle çok beğcnilmi~ 
dan an maruf kimseler tarafın 

satın ahnm k . . . • -g5J"'e a ıstenılmı~se de 
«> • ton ve ma · ''-- . k4vv r na ıttıHrıyle çok 

olrna~!ğ1 °~i~ t;ab~onun satılık 
Çaltı lbr · ~ttır. 

p ., ahımın manzara ve 
_:ysal larında şimdiye kadar on. 

ECNEBt MATBUAT. 
~· I"' . , • ':::'ıma 1 ltalya Üzerine 

ıngiliz hava kuv-. 
Yellerinin getirdiği 
maddi ve manevi 

da görmediğimiz yeni bir tarı ve 
stil göze ~arpmaktadır. 

tlstad klaıismdcn inhiraf ede
rek yeni bir arayışa .doğru sii
rüklenerck tablolarında kenciini 
buna zorlamı§ hissini vermekte. 
dir. 

Onun olgun eserlerini hatırla. 
yanlar adeta yeni. fakat mlipte.di 
bir Çatlı ile karşıla~tıklannı zan
nedebilirler. 

Darüşşafaka lisesi resim mual. 
limi bulunan Agah Öabulanın 
yapını§ olduğu 6 akuarelden İs. 
tanbulun esiri ve tarihi abideleri. 
ne karşı duydu~u derin hislerin 
ter.iriyle tablolarında dini vect ve 
heyecanın bir ifadesini bulahili· 
riz. 

Saraçhanebaşı (Akça Hüseyin 
Pasa sebili). medrese JcapHı ''C 
çarşı kapı ıebili, Molla Giirani 
sebili. Sülcymaniye Mimar Sinan 
türbesi, Ayasofya ücüncü Selim 
Hlrbcsi eserlerinden ibaret o1an 
bu resimler de, eskinin tesirin. 
cic olmakla bc.-abtt fot'1trafik 
olmadan resimlerinde yeni bir 
hava sezilmektedir. 

Bize bir ısan 'atkarın verebil ece. 
ğini t~bil bir lisanla anlatıp ci. 
.zebildiğini isbat etmektedir. Şev
ket Dağın büyük ~r,ıya ait ola. 
rak yaptığı büyük y11ğlı boya tab. 
lo da olduk.s,ı hareketli ve c&nlı. 
clır. 

Vecihi Bercketo~hınun ~alılık. 
kayalık ve mevdan yolu cscrkri 
oldukça muvaffak eserler.clir. Bü
tün eserler üzerinde aynca tlur. 
maya imkan olmadı~ından bu te. 
sirleri yumakla iktifa ediyonız. 

Bu gibi resim sergilerine rt.sim 
san'atının istikbali bal:ımmdan 
faydalı olduğunu hatırlatır ve 
Avrupa olduğu gibi daimi re. 
8im galerilerinin tesisi ve bu 
hususta yapılacak olan yardımla
rın esirgenmemesini isterdik ... 

SUAVi KOÇER 

.Endüstri buhranı 
~Y ugoala vyada bir 
tersane kapandı 

12 O O işçi adedi 
yarıya indi 

Zararlar 
Belsrat, 17 (A.A.) - D.N.B. 

ajansı bildiriyor: 
L Harp dolayısiyle Yugoslav de. 

bi ondra., 17 (A.J\.) - Yourks. niz en.düstriıi vahim bir buhran 
n r~. Poat gaetesi "Haritayı açı- devresine girmiştir. Ağustosun 
~z ba§lıklı makalesinde, sun. ortasında Adriyatikteki Kralyeviij 

rı Yazmaktadır; ~ tersanesi faaliyetini tamamen 

U Şhimali ttalya xı:erindeki 1ngi. tatile mecbur kalmıştır. Eyvclce 
d~ı. ava kuvvetlerinin yapmış ol. 1.200 iıçi çalııtıran Split tezgah. 

h
-e lar! akın, avcl pilotlanmızm lan şimdi ancak bunun yarısı ka. 
r ıUrı .. dar ameleye iı verebilmekte ve 

P&rlak eostennckte oldukları tıek yakında bir miktar iıçiye da-
ibaretti;,ararlıkların tekrarından ha yol vermek mecburiyetinde 

kalacaklardlr. Yeni ~pariı al. "4!k akrnlarda pilotlardan ara- m.·yan bu teıglhlar da nihayet 
dır: vııfı mUmcyyaler ~unlar. faaliyetlerini tatil edeceklerdir. 

Mali ve ikbsadi teAirl81' 
tı Sabır, mukavemet, ıeyri sefer Belırat, 17 (A.A.) - D.N.B. 
ve~:~ )'ol tayininde kati yet ajansı bildiriyor: 

e e --.eli ınmtakalar il.zcrniden Son günlerde Veldeı yaalılc 
~:~:~:çarken asabın büyük sarayında cereyan etmiJ olan 

• müzakerelerden bahsederek Poli-
l&~u alanlann kıymeti udecc i. tika gazetesi ıunları yumakta. 

aıcı t i.~~talamun. adedi ile ölçUl. dır: . 
PlcJk'·~Y&n milleti üzerine ya· Hilkümet yapılacak iılahat 
Yillrttı -.n manevi teıir çok bil. hakkındı umum! bir proıram vü. 
lıa r. Muaollnl milletini bu cuda ıetirmcyip, halihazır hldi. 
te~~ kolayca iıtihaal edilebile. satı dolavıaiylc alnur.a11 icabcden 
•UrUkJ u~alayetler n&dederek bazı tedbirler ittihaz etmekle 
dığı edi; F'.r&nsaya b.rJı kullan. iktifa etıniıtir. Mumafih alın
duk ~ ııc timdiye kadar ol- nuı olan bu kararlar. liberal ve 
nıi1tça· ıyl netice verdi. ttalyan kapitalist aiatemlednin iktiaadi • 
bin ~tı ~yUk Britanya ile har • yat aleminde mağlup edilmi~ ol -
tık an(fiı batlaınıı olduğunu ar. duklınna dair bükfımctin edin • 

1 
aftllgtır. miş olduğu kanaate mUstenit bu-

Ga~~liz nüUetinln, kendisine B. lWltMktadır. Artık her memle • 
nu"" verubn. ihtiyartanuı. uyıfla. ket kendi ihtiyaçlarını ve milli 

-s ıtap dU menfaatlerini tatmin etmek mec. 
ribi &Öste di ~. ı~u, bir millet buriyetindedir. 
da idrilc er ~ı .nullet olma.dığmı 
IOlini ke ~~l ·~~· Bitler ile .Mu· Huıuıl ıemıayeyc riayet edile. 
~ • n ı erını yeni bir içti tektir. Gittikçe gUdümlü ekono .. 
&iiıte~rnıa.nueL ~ t~inç önderleri gibi mi sistemine doğru ilerlemekte 

,. ıs ıyorlar. olan iktisadiyatımmn gayui, 
B. Eden'in c li . müstehlikin menafiinc halel ge. 

YOda aö 
1 

. vve 11 akşam rad. tirmeksizin makul fiyatlar temin 
bthı nuytkemıı olduğu emniyet - etmektir. İlk gayelerden Lirisi fi. 
zu1.. Unda iu"et ett' · 'b' Uın ta ib ~ ıgı gı ı, yat yükselmelerine mani olmak. 
ler \'e 14~ 1~a.dar nkidir. Hit • tır. Belki bazı maddelerin istih. 
bir n~ '° ını Avrupada yeni lakini tahdit etmek lazımgelecek. 
yük B~an bahsediyorlar. Bü. t' 
ittİraltiy~ya "hUr milletlerin de ırBun.dan sonra milii banka ıı:in 
zam" uğ e kurulacak yeni bir ni. de yeni bir rejim aramak icabede. 
Harita11 ~;ra harp etmektedir. cektir. Derpiş edilen dcvletleş. 
naaıt blr bar ce açuuz. Bu harbin tinnc keyfiyeti, Yugoslavyanın 
İnrilterenı P oldufunu ve niçin en mühim banka mücaseıesi olan 
nı pck.Jtüz~ıbu harbi b~acaf~· bu bankanın meclisi idare vr bün. 
dir. ~nlamanız ıçın kah· ! yeaindc tadili.~. rapmal: ü;:ere 

• • :ıhakkuk etdril-cccktk, 

.. 

Otobüs mü, cehennen1 arabası mı? 
Galiba, lıu sıcak Ağustos gü

nünde, Türbede lıcnden lıa!'ka 
Bakırköy otobüı;ilnü bekleyen 
yoktu. Bir saate yakın bir zaman 
ge~tigi halde durak yerinde hep 

ve deniı: altında havasız k:ılmııı; 
bir tahtelbahirin içine benzetti".: 
ğim otobüsten aş<ığı atladım. 

yeni simalar görüyordum. 
Terden sırılsıklam olmus men. 

dilimle yüzümü, ensemi kurulu. 
yor, bir taraftan da pazar giinü. 
nün kalababğiyle s.alkım salkım 
olmuş, "Filorya" trenine binme. 
cli~ime yanıyordum. 

Cüzdanlmtn, gözlüğümlln, hat
ta cebimdeki gazetenin salınma. 
11111 bile röze almalı, trene bin. 
mctiydim. 

Hem. galiba at yarışlarını <la 
kaçıracaktım. Hay Allah miista. 
hakını versin. Şeytan nereden de 
aklıma iOktu bu yolculuğu .. , 

V eliefendi çayırına karşı göğ. 
siimü gere gere ciğerlerimi şi~ir. 
diğim uman lwyuverdiğim: 

.. _Oh ... " 
Belki hayatımın en ferahlı bir 

ifadesi olacaktır. 

•:'** 
Dönüşün ise daha fcnn tartlar 

içinde geçtiğini söylersem şaşma. 
yınu;. Zira giderktn hiç değilse, 
otobilsiln içinde ayakta duranlar 
yoktu. Bu defa ise otobüs, otu
ranlar ve ayakta duranlarla o oe. 
rece kalabalıktı, ki biletçi, bir 
fabrika önünden aldığı ve aşağı 
inerek otobiis içine arkasından i. 
terek zorla tıktığı şi§man yolcu. 
dan sonrasını tasavvur edebilir-Nihayet aşık usandıran bir 

nazla Sultanahmet kavsini dönen 
otobils, yüreğimi "acaba tlolu siniz. .. .. . . w 

mu?" §Üphesiyle bir hayli hop- -. Fakat gunduzkı t~crilb~ye. r~g: 
}attıktan sonra ufacık bir hareke. men gece neye otobus~ bindığımı 
timi gören §Oföyrün idaresiyle sorarsanız, bu ~abahat~n b.cni ~tç 
- otobüs durak yerinden yirmi vakte kadar evındC:. mıs~fır eden 
metre ilerdeydim - önüme gc. ahbabımla paza~ gunlerı saat 10 
lip zıngadak durdu. .dan son~a tren ıştetmeytn Demir 

Hayret? ı .. Dopdolu olacağını ~ olları. ıdaresinde olduğunu söy. 
sandığım kamyon bozuntusunda, Jıyeeeğım... .. 

1 
daha hiç değilse ıo kişiyi alacak Ey otobusculer. 
bo~ yer ,·ardı. Hem bunun kalkış Bakır~öy •. Sirkeci yolcul.arı 
istasvonunda müıteri almak üze namına nca cdıyorum. Belcdıye 
re bir müddet beklediğini de bi: nizamları?a riayetsizliği~iz .b~r 
liyorum. Filorya. trenindeki iz. t~rafa, l;ı~ olmazsa 1~tobualerınıdıham!a b~ı hale bır mana vere :ni zın her ıkı tarafındaı<ı camları a. 
ycrek boş bir kanapeye çöktü~.- çınız. :ok~ bil' gün sabrı tüke. 

Dı~arda, görseniz, kalantor ntn muşterı!er ta~~~.ndan. yum. 
bir zat hissini bırakacak kadar • rukla açıldıgrnı gorursenız, şaş-
gösterişli, uslan kır, karnr bü. mayın! ... 
yiik biletçinin: 
"- Haydi efendim, Bakırköy, 

yok mu Bakırköyeeee?. Tamam ... 
Dikkat, a.ağda taksi, solda tram
vay .. ~eklindeki davetleri, ihtar. 
lan bittikte sonra zangır zangır 
yola düzeldik. 

işin kerametini biraz sonra an. 
l'ldım. Aman yarabbi .. O ne ıstı. 
raptır. ~ektiğim? .. Meğer herke
ıin her ne pahasına oluria olsun 
trene binmekte yerden eöke hak. 
lan. - ve daha doğruıunu söyli. 
yeyım: ~kıl.lan - varmıı. 

Tepcaı gilnetln hararetiyle kr. 
zan bir otobliıte seyahat ettiniz
se sözlerimi çok iyi anlıyacagını. 
za eminim. 

Yapıtkan, pis bir hava sanki 
insanın biltün vilcudunu · kapla. 
yor, ıılak Te tcffaf bir tül altın. 
da eziyor, eziyor, ncf eıini tıka
yordu. 
• Herkes çeketlerini çıkarmış, 
yakalarını fora etmiı. ağızlan a. 
çık. doktorun: 
"- Derin nefes alınrz !'' 

. Emrini yerine getirir ge. 
hı sık sık teneffüs edi
yor.du. Kimsede konu~aeak hal 
kalmamıştı. Hatta yanımdaki sı· 
rada pürhcyecan at yarıslarının 
miinakasasını yapanlar bite sı. 
caktan bunalmııılardı. Daha doğ. 
rusu hepimiz yarr ahklaşmıs bir 
vaziyetteydik. ~ 

Önümdeki sırada, kanapenin 
arkasına uzattığı kolu i.izcrinden 
ziyade, yanındaki gencin omuz. ı 
larnıa d.üşen baJın sahibi iıe, her 
halde biulen rahattı. Zira. ııcak 
nefesiyle birlikte burnuma çar
pan anason kokusu kendisinin 
pazar sabahını birkaç kadehle ı;e. 
lamladığı anlaşılıyordu. Sıcak vız 

gel~yordu ona. İkide birde başını 
hafıfçe kaldırıyor, yanın.da uü. 
zülmüş kalmıı olan gence: 

"-~ ver abicim .. Sen taba. 
tt.na bak .. " diyor ve yine gözleri
nı kapayordu. Fakat rahatına ba. 
kan komşusu değil, kendisiydi. 

Nihayet olanlar oldu: 
Birdenbire komıusunun omu. 

zu~u ~~raran delikanlı, yere 
dogru egıldi. Sıcak, benzin koku. 

· su midesini bulan.dmnııtı ve .... 
(t•ı: -. 

Yakınd.-ıkilerin homurtuları da
ha uzaktakilerin kıakıslariyle kar 
şdanan bu müstekreh hadisenin 
mahsulü gazete kağıtlariylc ka. 
patıldıktan biraz sonra arkadan 
bir ses yükseldi: 
"- Ay, aman!.." 
Bir kadrnın bayıldığını duyu. 

yordum. Fakat cehennemi sıcak 
.ve türlü türlü kokulan muhtevi 
boğucu hava beni kendimden ge. 
çirmişti. Ba§ımı arkaya döndil· 
rUp bakamıyordum bile ... 

Nihayet, ne kadar geçti: bilmi. 
yorum. Kalantor biletçinin• 
"- Haydi at yarıglarına ·i:ide. 

c~kl.er !" na:ası beni kendime ge. 
tırdı. Son hır gayretle dofruldum 

NiHAT ŞAZl 

İngiliz - İspanyol 
munasebatı 

Petrol depolarında çı
kan yangının mahi'yeti 

hakkında izahat· 
veriliyor 

LonJra, 17 (A.A.) - Sali-hi. 
yctta~ mahafildcn haber alındığr. 
na gore, İspanya hariciye nazrrı 
İngiliz sefiri B. Samuel Hor'a 
vermiş olduğu cevaba, bir tıpan. 
yol gazetesinin, İspanyaya yapıl. 
makta olan petrol ve buğday fü. 
racatına ingilterenin mani olmak. 
ta bulunduğu hakkındaki iddiası. 
nt cerhetmiştir. 

Hariciye nazırı, aynı gazete ta. 
ra\.'1dan Alicante'dcki petrol de. 
JY;>larında çıkanyangmdan İngiliz 
aJanlarının mcaul olduğuna mü. 
te?a~r imalarını dahi tekzip eyle • 
mııttir. 

Meksikada müthiş 
bir eşkıya çetesı 
14 ki§iyi öldürdü, 50 ki. 

şiyi yaraladı 
Mckıiko, 17 (A.A.) _ Meksi. 

konun tahminen 80 kilometre ci. 
varında bulunan Santilipc köyü. 
ne karşı 200 haydudu yaptığı hü. 
cum esnasında 14 kişi ölmü! ve 
en aşağı elli ki§i yaralanmıştır. 
ı:ay~utlar evvela en mühim köy. 
lulerın evleri üzerine atılarak bun 
lan ai~~lcriylc birlikte katlctmi~ 
ler, muteakıben de evlerini yak. 
mışlardır. Yangm evden eve si. 
rayet ede ede bütün binaları tah.. 
rip ederken kadın ve çocuklar ha. 
kiki bir cehennem içinde mahvol, 
makta idiler. Haydutlar köyü 
yağma etmişlerdir. Federal kıtaat 
olmaması yüzünden caniler ka<'.. 
mı~lardrr. ~ 

--<>----

Arnavutlukta örfl 
idare yokmuş 
İtalya bu §ayiayı 

tekzip ediyor 
Roma• 17 { A.A.) - D.N.B. A

jansı bildiriyor: 
Arnavutlukta örfi idarenin tesis 

eclildibrine mütedair lngiliz mena· 
biinden çıkarılan haberler, salfıhi
yettar mahafilce tekzip edilmekte
dir. 

Çıkarılan sair bütün şayiaların 
hilafına olarak hiç bir hu:ıusi ha· 
disenin Yukubulr.1ad1~1 da beyan 
edilmektedir. 
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Hayvanların dilinden 
anlıyan adam 

Nakleden: HiKMET. MUNJR 
H . ay~anlarrn dilinden anlryan 

. bır adamın ahırmda bir e. 
~e!•, hır, de öküz vardı. Adam bti 
ıkı hayvanı her gün sabahta k 
şama kadar. çi!t sürmekte k1ufıa • 
nryordu. • 

Bir ak§am öküzün e e ~ d t " d y • • • ! ge er ..,·an ıgını ısıtti. 

Öküz diyo;du ki: 
- Ah, o kadaryoruldum, o ka· 

?a~ bıktım bu işten ki, ·bir ün 
ıshrahat edebilmek irin n • tg 
1
.. . . :s e ıs ese. 
.. r verırım. 
Eşek cevap verdi: 
- Canım, bundan kola 

var' B ·· Y ne • ~ u gcc:. on üne konulan! ye. 
~e, ag.zmı surme ... Sahibimiz ae. 
nı hastalandı 7.anneder v t . .. .. 

1 
c er csı 

gunu sa ı~tırmaz. 

F 
Öküz, eşeğin dediği gibi yaptr 

akat mal sahibi onların bu ko: 
nu!maıını anlam.ıstı. Eseg-e b • 
l 

. . - . , uı. 
ıanl etının cezasını sektirmek için, 
a~ amamış, aldanmış l!ibi e-örün. 
du. 

Ve ertesi gün sabahtan akşama 
kadar eşeği çiftte çalıştırdı. Ona 
~~~ kendisinin, hem de ökiizün 
ışını gördürdü. 

E§ck.o ak~am ahıra dönüp, ar. 
k~d~~ı ı~e bulu§tuğu .zaman pek 
~~tkın hır haldeydi. öküı:e verdi
g_ı ~vsi!.eye Pi!man olmuıtu. Fik 
rını degıştirdi ve dedi ki: 

.. ~Beni di.nle, aziz kardeşim ö. 
kuz. Sana hır kara haber verece 
ğim. Eğ~r. yemini yemeyecek o: 
lursan, hızım mal aahibi seni ke
secek. Bu münasebetle dedi ki: 
"Y cm yemiyor. Böylece bir deri 
bir kemik kalacaktır. Onu, o hale 
girinceye kadar beklemektense 
kesivermek daha iyi..." ' 

Hayvanların lisanından anla • 
yan s_if tç_i, e§eğin bu kuma.ılığı 
karşısıda gülm~kten katılıyordu. 
O kadar ki, akJ&m yemeğe otur. 
duktarı zaman, hala bu ncıesi de .. 
vam ediyordu. ., 

Karısı sordu: 
-:- Ne. oldun ayol~ Neyin var? .. 

S~n~? ~yl~. katıla katıla gWdil· 
ğunu hıç gormetni§tim. Çıldırdın 
mı yoksa? ... 

Çiftsi, gülmekte devam ede. 
rek: 

- Aman sus karıcığım Ciiye 
cevap verdi, bizim eıek ~ kadar 
tuhJlf bir 1ey söyledi ki 
. Çiftçinin karısı bu d;fa daha 

zıyade meraklanrnııtr: 
. - Anlat, dedi, ben de ög-rene 

yım. " 

lat- Hayır .. kar.ıcığım .. Sana an. 
amam. Çünkli hayvanların li

sanı~~~n anlıyan bir adamın, öf. 
rendıgı §eyleri söylemeaine mü. 
saadeyoktur. Eğer söyliyecek o. 
lursa, bilirsin ki öldilg-·· ··nd·· Fak , u gu ur. 

at çiftçinin karısı, bütiln 
k~dınlarda olduğu t>'ibi "i.ddctli 
bır aka c.· • • d ~~r kapılmış bulunuyor· 

1 
u. Söı: anlamıyor, gittikçe ısrar. 
annı arttınyordu 

1 
Nihayet, eşeği~ söylediği §CY• 

ere dalr en ufak bir İ§Clrette bu. 
~u~.manın. bile kafi geleceğini söy
e 1• Hanı, şöyle ufacık fikir edin. 

meye razı idi. .. 

Çiftçi bu ısrarlardan kurtula. 
mı~~~ağrnı anlayınca; eşeğin söy 
ledıgı hakkında küçük bir fikir 
vermeye muvafakat etti. Lakin 
§unları da söylemeyi unutmadı: 
;- Karıcığım, divÖrdu. Şimdi 

so.ıı:aw ; ga çıkar, :komıutardan birka-
çını buraya çağırırsın. Zira hay. 
v~ntan işittiklerimi söylediğim i. 
~~ .ana bir hal olması muhte. 

ldır. Şimdiden vasiyetlerimi 
ı:~p1acağım. Sonra sana eşeğin 
soy ediğini anlatırım. 
V ~.r~sı bu teklifi makul buldu. 
k ew şımdi gelirim" diyerek so-
aga çıktı. 
./1?Yvanların lisanından anhyan 

;~:sı. pencerenin önünde duru. 
• . .' karısının komsuları getirme. 
511~ bekliyordu. -

u esnada bir horoz öttü. 
ra~rkasından bir köpek havlıya. 

~oroza cevap verdi. 
Kopek diyordu ki: 

h - Sen ne acaip mahlllksun be 
oroz !... Sahibimiz, az sonra öl-

~eykü~. ına_.hkum iken, sen keyifle 
ur çagrrıyorsun. 

Horoz cevap verdi: 
b - Olabilir ya ... Neden keyfimi 
k ozavım? Sahibimizin aklı varsa, 
arısının emri altrna girip onun 

dediklerini yapmaya kalktnuın. 

Bak banal .... Benim yirmi dolnıs 
karım var. hiç birisi de, itlerimc 
burnunu sokmaya cesaret ede • 
mez. 

Hayvanların lisanından anlı .. 
yan kılıbık çiftçi bu sözU i§itir i. 
§İtmez; birde bire cesaretlendi ve 
eline bir sopa alarak kapınm ar
kasına saklandr. 

Karısr, komşulardan oönUp L 
çeri girdiği zaman ona sopa ile 
bir temiz dayak çekti. Ve biJ;: ta. 
raftan da şöyle diyordu: 

- işte ... Eşeğin ne s5ylediği 
hakkmda küsücük bir fikir bile 
versen kfifi, diyordun. İ§te, böyle 
bir §ey söyledi. Al sana. .. Al aa. 
na... Bir daha ..• J3ir defa. daha... 
Oooh ... Düna varmış bet Hay Al• 
lah razı olsun §uhorozdan!. .. 

Afganistan ..... 
bitaraf kalmakta 
devam edecek 

Pe§Aver, 17 '(A.:A.) - Parll. 
mentonun dördüncü devresinin 
açılması münasebetiyle Kabilde 
söz ~yliyen Zahir Şah, Avrupa 
harbı karpsında memleketinin 
bitaraflığını ilan etıni§ olduğunu 
ve bu politikayı takip etmekte de. 
vam edeceğini beyan etıni§tir,. 

Hasada yardım eden 
Jngiliz talebesi 

Kral kendilerini 
ziya ret etti 

Lotıdra, 17 '(A.A.) - Kral bu
gün, 16 ila 18 yaşlarındaki mektep 
lilerin mahsulatın kaldırılmasına 
y~rdım etmek üzere tatillerini ge· 
çırmekte oldukları b.ızı çiftlikleri 
ziyaret etmiştir. 

lsviçre, İngiltereyi 
protesto etti 

Londra, 17 '(~.A.) - tnijft 
elçisi dün hariciye nczarctJııe p.. 
derek, lsviçre arazisi ilzcrinden 
İngiliz tayyarelerinin uçmaaı d<!r 
layıs.iyle !bükfunetinin pro\ett1* 
nctasıru vermiştir, . • ·4:i 

ltalyan guetea ne ifiJWt p~ · 
Milano, 17 (A.A.). - D .. N. ll, 

ajansı lbildiriyor: ~ 
Regime Fascista gucteel. • 

gUn §öyle yum.alttadır: l 
tayyareleri tarafından bitaraflıl!t 
na halel getirilmiş olan lsriçre. 
nin ne vaziyet talanacağmı gör 
mek isteriz. Ümit eclilr ki he! 
§eyi ça:bucak unutulacak o~ bi< 
protesto ile ibitmiş olmamı. · . ( 

Hindistanda 
10.000 kişi 
Mecburi fabrika 
hizmetine başladı 

Lo11d1a, 17 ( A.A.) - Hindistan 
idaresi ofisinin bildirdiğine göre, 
mütehassıs işçilerin mecburi milli 
hizmete davetlerine mütedair bir 
kararnamenin nc~ri üzerine, Hin· 
distanda yeniden 10.000 kişi mü
himmat fabrikalarında iş alacaktır. 
1\lecburi hizmet kararnamesinin 
Hindistanda i:k defa olarak mevkii 
tatbike konulmuş olmasına rağmen 
mezkur kararname iyi karşılanmı~
tır. 

a ~~ii um~ik neulinde ia mü
şa\ırı olan ıSr Ramansvani Mun· 
?a~iar, bu kararnamenin, gönüllü 
ışçı bulmakta çekilebilecek olan 
~~~ülat~an dolayı değil, ancak 
buy~ ~yasta işçi toplanmanın 
hem ışçiler hem de iş verenlerin 
menfaatine olarak metodik bir teş
~j}fttın vücuduna ihtiyaç g~ 
ıçin ne~redildiğini beyan etmi§tir. 
Bu mikyasta toplanıp aaaeı]PP 
lan yapılacak isçilerin. sana>; ve
rimini fazlala~ıracağını da ilAve 
etmiştir. 
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Bir Bulgar 
mebusunun 

gazetesi 
Mahsulün fazlasını A1-
manyaya gön dermekten 

memnun olduğunu 
yazıyor 

Sojya, 17 ( A.A.) 
jansı bildiriyor: 

Di\'13 . . \ · 

Mebus Ko\ açc\', re ·mi organ 
olan Dncs gazctc:.indc, Alman -
Bulgar iktıı::adi muna cbet ıeri hak 
kında nrşretli~i bir makalede, har
be rağmen ziraat mah ,ulleri fazla· 
&ını Almanya)'<: ıhraç edebilmenin 
BulgarLtan için çok Se\ inilecek bir 
şe} oldu"'..'Unu, ziraat mcmle:Ceti o
fan Bulgarıstanla anayi memleke
ti olan Almam·anın birbirlerini ta
mamladıklarını ,.e buna binaen ikı 
memleket arasındaki ekonomik mü 
na,e0etlerin daima müsait ve fay
dalı bir surette inkişaf cimi~ oldu
ğunu bildirmektedir. 

SOFYADAN ÇIKAHILAN 
ECNEBl GAZETECİLER 

Sof ya, 17 ( A.A.) - Stdani: 
Bulgar makamları. Rörter ajan

wıın muhabir Lovel ile Parissoir, 
Temp gazetelerinin muhabirlerine 
\ e Kanadalı gazeteci Stevens 
l-lcut'a ikamet tezkereleri vermek
ten imtina etmişlerdir. 

İsveç. ticaret heyeti 
tekrar Moakovaya 

döndü 
Stairholm 17 (A.A.) - O n beş 

gün evvel hükumetiyle görüımek 
ve d irek tif almak üzere Stokhol. 
me gelen İsveç ticare t heyeti rei. 
ııi bugün tayyare ile te«rar Mos. 
kcwaya dönmüıtür. 

lrlandada müdafaa 
tedbirleri 

Dublin, 17 (A.A.) - Stefani: 
Hudut civarında bir mahalde bir 
nutuk irat eden milli müdafaa na. 
zııı şimdiye kadar l 20 bini müte. 
caviz lrJandalrnın müdafaa kıta. 
!arına gönüllü yazıldığını beyan 
ctmiıtir. 

Napolyona aöre 
harp ilmi 

Fıkra meşhurdur: 
Muallim, sınıfa kalemsiz gelen 

ir talebeye soruyor: 
- Muharebeye sili.hsız giden 

.d~ere ne derler? 
Ç-octık cevap \eriyor: 
- General, elendim. 
Fakat, generalin ~ilahsız asker 

oluşu şakaya gelir mi? Bir genera
lin ordudaki ehemmiyeti o kadar 
büyüktür ki! Bakın Napolyon ge
neral hakkında ne der: 

"Bir orduda generalin bulunma· 
~l muhakkak lazımdır. General or
dunun başı, ordunun tamamı de
mektir. Gol'ü Roma ordusu değil, 
Sezar almı§tı. Roma cumhuriyeti· 
ni Kartaca ordusu değil, Anibal 
titretmişti ... 

"Askeri dehfi, insana Allah ver
gisidir. Fakat bir generalin, başlı
ca \'asfı olarak, sağlam seciyeli ol
ması ve her ne pahasına olursa ol
sun galip gelmek için ~arpı~ması 
llmndır. 

"Ordu generalleri kendi tecrübe
leri veya askeri dehaları ile iş gö
rürler. Tabire, yenilikler, istihkam 
ve topçu ilimleri, aşağı yukarı hen
dese gibi kitaplardan öğrenilebilir; 
!akat yüksek harp bilgisi ancak 
tecrübe ile, bUyük kumandanların 
raptığı harp ve muharebeleri tet
kikle edinilir. Gramer ()trrenmekle 
bir tıyada yazmak, Comeille'in bir 
eserini vücuda getirmek kabil mi
dir? 

"Harp san'ati, ba it ve tamarni
Je icraattan ibaret olan bir sana't· 
tır. Onda ideolojiyehiç yer yok"tur, 
yalnız aklı~limc"n ibarettir ... 

Karısını tahkir eden 
koca 

Sabri adında birisi dün akşam 
Alemdar sinemasında. bir müddct
tenberi ayn ra~mağa başlad_ı~ı 
kansı Cemileye rastlamı~· kendısı-
ni tahkir etmiştir. . 

8 inci asliye ceza mahkemcsıne 
\erilen Sabri 3 gün hapis cezasına 
nıahkQ.m edilmiştir. 

-0---

Şeker ihtikarı davası 
Seker iızerinde ihtikar yapmak 

suçundan geçen Mart ayında iki 
sene SÜrgün 500 lira para cezasına 
mahkum edilen yağ tüccarı Nikoli 
Seferoğlunun karan temyiz mah
kemesi tarafından bozulmuştu. 

Diln yeniden ba~1anan muhakc· 
mcde. temyiz kara'rına uyulmuş. 
\'e bir !Wıidin çağınlması için du
ruşma başka bir gün~ btr.ıkt1rt1t~tır. 

r ~~'r W WWWPAWW> ' ----------------~---~ il A K I T Meclis-ı Meb usan ' • 
... ıt z.elt'll• .;ı ı.. .. ıı oı t ıır. • .. z • , 
rf'A ml•rır. ıı ıktJ w mHntuıauı 

-\Hll'\~ 1 \ l:lt-t;:-1 

MPnllt'kt ı t.tf'mı .. ıceı 
11;' n ıe d~ındıı 

\ .)Irk lf°ı 155 K r 
~ 11\lıl. : .ıı C~:'ı 

il ı~ lıl• 17.'> K'!O 
1 Hllılo !I 111 lliUO 

lıırll t •l••rı Hlt lKMO Btrııgı u:ıo a) 
ili ıtuz kuru~ c:ı ı 111\lr PnRtıı t-Jrll 
Sıne gırınJ.ıprı \ e r"'" Mv<ıı. VPUrıı 
hf>::ıP.t ırnruo ~:ımme.1 11ır 

All(IOt' KB~ılın ollıJıreıı Olt'KIU f 
.. , lPIJ.:rBI ıır ır.ını ııt•Ollt vıırıuııoıı 

JKısta vev11 rUtnHıı llt' yoll11nıı. ı.c 
reUnı idare kendı ozcrlne aıır 
1 urk l\,.nırı h l'r ım,.ııt m••rkı•dnrı• 

\'\Kira • h"''" \a11ıır 
-'Clres d"gt~tlrme l'<'retl 2:ı Kr, 

11 .A ~ ( lt •tc r.1 ı .tı:ı:t 

ı ıcarer llAntannın 8ıtnUın • I!!\ 

tırr 11nncııı:ı ıUharen IUln ııaytaıı. 
rındıı 40. ı c: aayraııuwı rın kıını, 
dôrdllncll 1ayfaı1a l: ikinci ve ıı 
cH:ıcOdt' 2: blrlocfdl' 4, rmşıııı vıuı • 
ke!!ml'Cl' ., il radır . 

BllyUlı : c;ok devıunıı kllşeıı 
renkli il;\,. vfrenlN" "Yl'' ııyrı in 
dlrıneıer yapılır Ke11ml ııruııarır• 
santim satırı 40 kuruştur 

flra·ı Mahlven .. c lmr a n 
K~Wc tlAnla r 

Bir defa 30, iki <1eıası 50. Uc; c:e 
tası 6~. dört defa11 75 ve oo defası 
100 kuru§tur. Oc; aylık IU\o \•eren 
'erin bir tlefası tıedıt vıuıır. Dllrt aa.. 
tın gecen llAı:ıların razııı s11tırıan 
beş kuruştao besaıı edilir. 

V&kıt bem .:10ğruoao cıoıtruyıo 
keııdl ldRre yerinde, tıem Ankara 
caddealndf Orhantıey tıanınaa KE. 
Dd.ALEDDIN i P.EN lllln RUrotu 
eliyle llı\n kabul eder ( f\ürnnun 
~lt-fono : ıos:ı"'>· 

Bakırköy Sullıhukuk Hakimligin
dcn : 

(!H/ 313) 

Rodalf jJc Federlgin §:ı;in ve 
m~tcreken mutasarrıf oldukları 

Ye3iJköyUnde istasiyon caddesinde 
Zümrüt sokağında kfiln 7 Notu. Sağ 
tarafı telefon dairesi sol tarafı mu. 
kaddem sekiz clyevm kalori arsasi 

arkası mukaddema 5ayan Mığırdlc; 
clyevm kabalon ar.ııasi cephesi 
zilmrüt sokağı ile mahdut 7 Notu 
b:ıhçe \'e içinde ayn ayrı iki3er 
oda ve hela mutbah mevcut bahçe 
ve hanenin izalesi 3uyu 7.Jmmın bil. 
müzayede satılmasma karar veril. 
mi§ olduğu ve m euUr hanenin kı
sonhın a;Tr ayrı kiraya verilmL5 o
lup konluratlara nazaran ayda 16 
lira kira getirmekte olduğu mahal. 
li mczkUrcyc 500 Ura kıymet tak
tir edildiği ,.e talip olanların % 7,5 
pey akçesi ve yahut milli banka
dan teminat mektubu ile müzaye
deye iştirak edebilirler ve 18/ 9/ 
940 çarganba saat 14 den 16 ya 
kadar müzayedeye devam olunaca
ğı ve kıymeti muhammincsinin, % 

75 ni bulduğu taktirde kati satıııı 
icra kılınacağı ve bulmadığı taktir· 
de artıranm teahhüdü bııkikal· 

mak üzere 2 satışı H/10/940 pa
zartesi saat U den 16 ya kadar 
devam olunacağı en çok bedel ve
rene ihalesi icra kılınacağı ve 
U.ııerindc kaldığı tarlhden itibaren 1 
7 gün için mUııtcri bedeli müzaye
deyi vermediği taktır ihale :fcsh 
olunarak tekrar satışa çıkanla
caktır. Noksan ıııatıldığı taktirde a. 
radald fark ile yapılacak masraflra 
mUsten klfdcn tazmin olunacaktır. 
Ve fazla malum:ıt isteyenlerin 94/ 
313 dosya No muracatlan ilan o
lunur. 
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l ı 1 
BORSA 

- Ankara 17 ·8 -940 -

ÇEKLER 
1 Sterlin 3.21 

100 Dolar 13%.%0 
100 ı~. 

100 U rct 
100 b \·içre F rr. 31 .:?l 
JOO l ilorln 
100 Ra3l1mıırk 
100 Belp , ı 
100 D rahmi 0.997l 
100 1.A\ 'll J.82%5 
100 Çek Kronu - ı 100 Peçeta 1s.::o 

1 100 Zloti - 1 100 J•cngo !:6.62.i 
100 ~y 1 

0.62j 1 

100 Dinar 3.11:; 

1293 ~ 1877 

Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenın müza. 
kereleri: 

400 h0 ) Uk .... hİl ıtllk bir l\ l hıb. 

Her kitabcıda bulunur 

E. Sadi Tek Tiyatroau 
Bu gece Tak6!m Altıntcpc bahı;eslnd~ 

(liudret Heh :ısı) Vodv11 S Perde --Raşit Rıza Tiyatrosu 
lB A~ııtoıı l'aznr s-UnU ak§amı 
Gedlkpaı;a<Za A.zak Bahçesinde 

ı - (Ta:t l ' ar!;o'l ı), PlyCl! 2 perde 
2 - (l la\':\ oyunu) ı:onıedi 1 pcrdr 

F rans!zca ders 
Orta rıll'Ltt-ıı \I' il l' fc ı ılı· ıkıııııtı 

Ku lunlar11 ve l·rıııı•ııc·u"'ıııı ııerh•t 
.ıı .. k 11'\.,-H•rılere 111 ~ ... aı J>t'rw ıı. 

fron,.11ra drr• \'l'I ılır 
Arlu cdeolt'ı Vııkıl ıııııllı :.ıt,ııırl • 

·Frnıısızr:ı O~rl'lıııt•ııı" ı'ıııınl' $1 

lalıt'n \"r)u ı. hrırt'n ıııbrııcna • 

l'ıll'bi l ı rler. 

S M Amerikan l<ıı Koleji 1 Z 1( 1 1 ! Amvııt kOy, Tef. 36.160 • Mcktcb. tnglllzccyl en iyi tiğrctcn bir milesscsedir. Almnnca. ''cya P'ran!lZCll lhtiyaı1 olarak m Olt 

munllimlcr tarnfınd:ın öğretilir. Mllll tcrbıyc \'e kUltUrc eon derece ehemmiyet verilir. Alle hayalı Y:

KUUlphanclcrl ml\kemmelütr. Kız ''e ı.::rkck beden terbiyesi \•e sporla talebenin bedeni tekcmmUlUnU teın 

Llı?e kısmı dcrı:lerlne munzam olarak tlc:ı rct dereler! ı;öııtcrlllr. 

MUHENDiS KIS Mı: A meli ,.e nazari usulle rle Elektrik, Makıııe 
' "' Nafia MUJtendlıl yet~11rir. 7' 

KA YID GUNLERi : 
Tıız t.-ıUll zarfında Pazartesi ve Pcroembe günlen ,..ı 

9,00 d:ın 12,00 ye kadar. 7 EylQlden eonra her ,un. 

ll'aıla mall\mııt irin mrktupla "~ya. blu.at mUrncaat edilebili r, ............................ 
------- YATILI • YATISIZ • KIZ • ERKEK ____ _,,.. r.- s 

Saraçhanebaşında Horhor Caddesinde Telefon: 20530 

ANA - iLK ·ORTA - liSE 
Es1d talebenin cylUIUn bc, lne kadar velllerflc beraber mtıracnat cdcrclt kayıdlarını ycnllemelcrf 
Eııkl ve yeni t.ulebcnln kayıdları her sUn saat 10.17 ye kadar yapılır Bütünlemelere 27 ağUııtoırta 
calttlr. YabanCI dillere ilk sınt[Jat dan lllb:ı.rc:ı ba.,ıanır. Son aınırta. fen §Ubcsl de vardır. 

• 

! T l"'bc m"'ktcbln hUSU!lil otobUıı ve otomoblll il : C\1c:-lnı- naldedlllr. 
............................... l ........................ ~ 

------------~--- - -,. --• 

----=-

Traş bıçaklarının aatı~ı % 
ÇÜNKÜ: 

OKER Traş Bıçakla 
ile en ·ek e 10 defa traı ıılunablllrken aon ıekemmUlü .. , 

~imdi raha t r ahat 20 drfa traı olmal' ka bil oluyor. 

İılllam_ma ___ ilılm:s:11-----.-11ı111111 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
MııarU Vekilliği köy en:ıtltUlerl lı;in aşagıdıı. dll!I ve mlktan yazıl' 

ket.ııds.n avnkkRbılar kapalı .zart usulıyle ekelltmeğe konulmul}tur. M 
men bedeli 17250 lira ve teminatı 1293 llra. 75 kunı~tur. lıılekliler bu 
kablara ait şartnameleri .Ml\8r1B1UdUr!Uğil yardlrcktörlilgtınde göre 
Eksiltmenin 29 Ağustos 1910 I'o!r§embe gUnU saat 15 de yapılacağı il&ıl 
nur. Kapalı zarf'lar en geç saa.t 14 de kııdar ıılınac:rktır. l 7~761 

Eşyanın Cinsi 

Potin 
111ka:rpln 

Miktarı 

Rehr.rlnln flyııh 

Llnı 

,-------------.. 
1 Türkiye 

ı Ziı a 
Cumhuriyeti 

nk Si 

..................................... -- ı U Hl llUC i011 \ ' I~ 1.1·~ 1: 1 -

T. iş Bankası 
1940 Küc;üh Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

ı adet zono lira • ZhOIJ. - lire 
8 • ınoo .. -8000.- . 
il • t\00 • - sooo.- • 

•'} • :.ı:ıo .. - ııouo.- . 
iO 100 .. -4000.- • 
I~ • M • -~iM.-. 

llO • 2~ .. -~?!'ıO.- . 
Keşideler : 1 Şub.\t, 1 ML 

y ı a, 1 Ağuıtoı, 1 lkincite•rİn 
t11 rihlcrinde vıııfl ı l ır 

lstanbul Emniyet Sandığı :,üdürlüğündcn: j 
Sandığımız borc;lulıırındıın olup c'."''clcc Çengelltöy~nde tel:;ra~ 

malıallcslnde aralık sokak 8 No· nacıa oturan ve mezkur evi kanunı 
ikametgah ı:östcrip halen lknmct.;iıhı meçhul ol:ın ırnzcyycnc ilan 
yolıla son tebliğ. 

Zehra ve lzzct ve ı:ıalih z .. ld ve Ahmet Nusret ve Fntm:ı. Lümia 
ile birbirnizc rnUtcselsll kefil ve mtiı;tcrc.k borçlu olarak S:ındığı,nız
dan aldıfınız (350) lirnra karsı Bo*nziçindc Çcngelköyiin.ic ı !ıltİ tel
graf yeni aralık ıııok:ığında eski ve yeni 8 numaralı evi biıinci dcr~cl?· 
de ipotek göstcnnla idiniz. Vndr.sindc ödcnmiycn borq 16/ 5/ 938 tari
hinde 883 lira 53 k:ıruı;a varmıştır· Hu ~ehl"blc vc- 3202 No. J4u konun 
mucibince yapılan taltip Ye n·~ılt :ırtt1rm:ı nctices'mle nıczkür ı;ılyrimrn. 
kul 525 lira l>edcllc Sandık namına mtmıkkıt('n ihale cdilmiı:ıtir· lşbu 
ilan tarihinden iliharcn bir ny iı;ind" !1~~'3 / 1183/ numara ile Sandığa 
ıniiracaatla borcu ödPmcdiğlniz takc1irdn katı ihale kaı·arı vl'rilmck 
Ur.ere <lo11yasının icra haklmlii:'nf" tc,·Ji olunacağı son ihbarname ma-
kamına kaim olmak Uzcrc ilan olunur. (7481i) 

ZAYi Satış 118.nı 
t ' <;kfüfar kra mcmurluğuntlan 

D37/ 12:i 

Kurulu~ Tarihi: 1888 
Se1·m n vesi: loo.noo.ooo Tüı-k Lirası 

Sube ve A ians adedi: 265 
Zirni ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para birıktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
kra ive er"yor 

~ıraa\ Bankaamcıa kumbaralı vıı lbbaraıı. tuarnıt hesapıannda en 
60 uraın bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile 8.§•lldakJ 

ptAn• 'öre lkramtye dağıtılacaktır. 
~ 

4 ,' \ Adet 1.000 Llralık 4.000 IJra 
, ,. 6CO - '2.000 • 
4 .. :oo .. J .ooo • 

40 100 4.0IO • 
ı oa 60 .. G.ooo • 
120 40 .. 4JIOO • 
ı ao zo :ueo • 

L 

n 
li 
r 
d 
s 
R 

100 Yen 
100 lıneı: Kronu 
JOO Ruble 

~l .137:-i 

:ll.OOjO t 
1 

l 935 - 1936 Yılında J{onya an
kcri orta okulundan almı~ olduğum 
tn'l:iiknamcmi znl ettim· Yenisini 
çıknrtıcağlmdan cski:Jinin hUkmti 
yoktur· 

Ilt:ikta, ihlamur 20 Numarada 
Pah rettin 

Mahcuz olup paraya çcvrllmcaine 
karnr ve rilen 660 liralık 938 sene
.si hazine tahvilleri 23/ağustos/940 
cuma günil saat 15 de dairede birin 
ci açık arttırması icra kılınacak ve 
boro;adaki kiymctin % 75 şinl bul
mod~ı takdirdC' ikinci art tırmaya 
bırakılarak 27 /8/940 salı gUnü ay

Dl KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 6'1 liradan 
d~mlycnlere ikramiye çıktığı t.ııkdJrde l"o 20 razlaaiyle verilecek 
Kur'alar aenede f defi\: 1 EylQl, ı Dlrlnclklnun, l Uart ,., 1 H•ıd.l'PI• 

Altın : ı.'1~ 1 H 
Beyoğlu alh Sineması 

Esham ve Tahvillt - ıı:. ıu Kl.'7 .. Moonıu.· -
Sahıt olm:ımııtır. Hugün H de: ı - Aalan Adam· ni saatda dairP.dc ikinci arttımıası 

ı.>ıuıba, 2 - - Vlcdıın Azabı: Moto 1 icra kılmacağr Hiın olunur. 
3 - lllkl. 33181 

tarihlerinde çckUecektır. 

Sahibi: ASIM US 

Bac:ıldığı yer; l' AKIT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 

Re/ile Alsmtt SttJ,,.til 


