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Avrupa harbi cihan 
harbi olacak 

.Yazan: ASIM US 
Alman - İtalyan - Japon ltt1· 

fakmm ilk mUhlm netfoesl mey
dana rıkmak ll.tercdlr· İtinde bu· 
hmduğumuz llkt.e§rln aymm sonla... 

...................... 111111111111111 IUl 111111 

Jstanbulun kurtuluıu 
münasebetiyle 

çekilen telgraflar 

Milli Şefin 
cevabı 

!stanbulun kurtuluşu mtina. 
sebetilo reisicumhur lnönü ile 
Başvekil, Meclis reisi ve parti 
genel sekreterine vali ve 'lxr 
Iediye reisi ta.rafından çeıkilen 
telgraflara. dtin ccva_plar gel. 
ıniştir. Milli Şefimizin telgTafı 
aynen şöyledir: • 

•• 
lnönü kampı kapanıyor 

- - ~ - -' 2-' "-" zwwwı ..... ~ 

HAVA KURUMU BAŞKANI 
ŞOKRO KOÇAGIN BEYANATI 

---- - ----------'"! - i ç 1 alışma programımızı\ 

on misli büyütmek za-1 

r~retindeyiz. MemlelCe-İ 
tin her tarafında gözel 

rma doğra A\.TUpa ha.rbl dünya 
harbi mruımrnsmı alaco.ktır- lngil· 
tere lUmwıya yoluna açarak Çin 
lllllllyctçllerine ı;llAh ve mllhlmmat 
verecektir· Japonya ba hareketi 
harbe vesile sayarak harekete ge
~. Amerika. da zaruri ola.ra.k 
lJmk: Şarkta lngilt.ereye karnı al
dığı taahhütleri yerino getirerek 
harbe lşttrok cdceclmr· Bu ımret
le ehndlye ktı.dar biri İngiltere ile 
Alm:ı.nya ve İtalya o.ra.cımd& A \TU.. 
J>ads. ,.o Akdcnlz mmta.laı.smda, dl· 
ğert Jn.ponya ile Çin arasında U· 
2'.ak Şnı'k memleketlerlndo ayn ay
:rı: dC\'Ml eden lld büyiik harp blr
ı~, ' 'e ha.kiki manaslle cihan 
harbi §Cltllnl nlmış olacaktır· 

''Kurtuluşunun yıldön.ümü 
münasebetile saym İstanbul 
halkmm sa.mimi duygularını 
bildiren telgrafmm memnuni· 
yetle aldım. Teşekkür eder ve j 
1stanbulun kurtulu§U yıldön,ü. J 
~ünü muhabbetle tebrik ede· ı 

1 Çarpan canlı hareketler 
İ bize gayretlerimizin ! 

Cebeliittartktan bir görünüş 1 müsbet neticeler verece-İ 

Çörçil Dakar ı~============ iğinimüjdeliyecek dere-i 
Berllnle Amster· I cede kuvvetli ve ümitlı 

Mihver de\'lctlerl aralarında tt. 
!..1iz1U lttlfala yaparken Japonya 
ile Amerikayı tclıcllt ederek İngil· 
tereye yn.rdnn ctmektt'n onu \.'aZ• 

l;etlrmek lstiyorlıı.rdı; aynı zaman
da lngUtercnın do Çine yanlmı et
nıoı..-tmı ı;cldncccğlnl dU ünilyor. 
lardı. 2'1hayet Sovyctıer Birliğine 
.\syadakl Japon tchllkcsfnl göste
rercl< ve A vnıpa.da~ hudutlannı 

rım.,, 

Başvekilin telgrafı da §Öy. 
ledir: 

"İstanbul kurtuluşunun yıl· 
dönümü münasebetile saym 
vatandaşlarunm mescrretleri. 
ne ben de iştirak eder ve 
Cumhuriyet hükumeti. h~kkın· 
da izhar olunan samımı his. 
siyata teşekkür ederim;,, 

hadisesini dam beşer saat ıvericidir. 
anlattı bomb&l8Ddl 1 '(.Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

da bir askeri çember lçlno aiarak 
bu momlckettcn mümkUn oldu~"ll 
kadar fazla. ilk nınddo YO petrol 
alabUeccklerlnl hcs:ı.p ediyorlardı· 

Şiındlld halde biuUscler mtıerlo 
hınSSQllnhiln bu tahmlnlerlnde '"' 
hestı.pl:mnda yanıldıkla.nnı göste
riyor. Zlrn lngillz na.~vokill Çem· 
berlayn iki ny cwel Japonyamn 
talcb Uzcr:lnc .llg 1\YJ.ık bir mUddet 
için lmı)lıtını oldu~ ntnna.oya 
yoluna ll~rlntn on yodlslnde nç:a... 
oağmı A\'tUll lınm.amsmda. söyledi· 
ğf eon nntknnda sarahaten ifade 
etf!l;i gibi Sovyetlor Blrllğhı.ln de 
taruıedildlği gibi UçUzltl Uifakı al
~bı.rlıı. tns\1p etmediğini .M~o
''llı4hn nkscdcn haberler teylt et.. 
~. Bu ttibn.rb üçüzlü ittifak 
Avrupa. harbinde iki mlhvcrcl dev· 
Jet lın1'51Smda yulnn b:ı..5ına müca.
deıe eden lngllt.crcnln ekmeğine 
!'ağ sUrmek gibi bir netloo nr
nılsttr. 

Bir lmç gün e' \ 'Cl Brcnnerde 
lıarsıln.5M mtıerle :!\fu.ssollnl eısra.. 
l'eng'iz konu~ sonra kendi 
lı:ö~e.rino ~dllcr· İhtimal 1d 
Olııı.dlye kadar herhangi mühim 
blr lınrekcto geçmemeleri üçllz)li 
lttUa.km. blitün oldslerlnl tamamı· 
le tesblt etmdt l~dir· Bu.ounla 
beraber mlhvcr de,·lctlcrinln bü
tUn. bfitün hareket iz dnnlukla.n 
da eıöylcnemc:r.. Rama.ııyaya t&lbn 
\·e terbiye heyeti adı altında Al· 
llı&ı işgal kuvvetlerinin gitm<El bu 
hareketler cllmlc51ndendlr· Roman.. 
l'1' ordulıı.n Alm:ın crkllnı harbl
Yestnın dlroktifierl ile istummet a.
la.onk bir \'8.Ziyete gelince Sovyct
ler Blrllğlnln Besa.rabya hududu 
&.Ym z:ımanda So\.'YCt - Alman 
hnıludu mnJılyetbıl aJaca.khr· Dl~ 
Cer tnnı.ftan. Almanya dün yine bu 
5tltunJnrda. isaret ettiğimiz ,-~hllo 
l<'lnlaııdlyadan Non'eçin §imaline, 
l11nI Pcts:\mo körfezine kapalı 
trenler lçlıulo oskC!" ' nakletmek 
haıtlnnı alını' olduğundan Sov. 
)'et - }1IJ1andiyn. hududa da 
lino aynı Z'UJUUlda So\'yet - Al. 

tlllllllft•M•lt11ffttUlllllrtttttt ............. 

Başvekil 
Ankaraya döndü 

Ankara, 9 (Husua) - Baş. 
vekil doktor Refik saydam, "ou· 
gıın ııaat 17 de Hat.aydan jeli -
rimize dönımUştür. 

Başvekil istasyonda B. M. 
Meclisi Reisi .A:bdülhıtlik Ren.da 
ile vekiller, C. H. Partisi ge· 
nel sekreteri ve Parti Umumi 
idare heyeti azalarile mebuslar, 
vekfiletler erkB.nı, Ankara. vali 
muavini, Merkez kumandam ve 
emniyet müdürü ta.rafından se. 
18.mla.nmıştır. 

Cumhurreisi a.dma da. Umu • 
mt Katip Kemal Gödeleç, ltiyıt. 
seticumhur Başyaveri Cel8.l ü· 
ner ve huısust kalem müdü.rii 
Silreyya Arııderiman ham- bu. 
lunmakta idiler. 

Maarif Vekili 
Antalyada 

inhisarlar Vekili de 
Eskitehirde 

Antalya, 9 ( A.A.) - Maa.· 
rif vekili Ha.san Ali Yücel dün 
~ize gelmiştir. 

Manisa, 9 ( A.A.) - İnhisar 
lar vekili Raif Kara.deniz dün 
Af yon trenile D;kişehire hare. 
ket etmiş vo istasyonda vali, 
tüm komutan, parti, belediye 
halkevi reLslerile inhisarlar 
müdür ve memurları taraf mdan 
uğurlannıŞ:rr. 

' 

General dö Gol 
davası hazmedi

linceye kadar 
lngiliz hUkQmeti bu davayı 

terketm iyecektir 
Çörçil Bimıanya yolu 
ile İspanya vaziyetine 

de· temas etti 
--------(Yat:UI 4 üncüd~) 

ÇOrçil 
Muhafazakar Parti 

reisliğine seçildi 
Londra, 9 (A.A.) - Neville 

Chamberla.inin yerine muhafa • 
za.kar parti §efliğine bu akşam 
ittifakla. B. Çörçil seçilmiştir. 

tnını.ap Lon.drada alrtedilcn 
hususi l:>ir içtima.da. yapılmıştır. 
Bu içtimaa ıordlar , avam ka. 
ma.rasI azaları: ve muhafazaklr 
partiye mensup mebus n~t· 
leri bulunmuşlardrr. Partı reıs.. 
liğine !başka. namzet gösteril· 
memiştir. 

ıırmaaya yola 
bak kında 

Amerika hariciye 
nazırının sözleri 

Vaşlnı:;ton, 9 (A·A·) - D-N·B· 
ajansı bildiriyor: 

Hariciye na.zrrı B· Hul, ~Inna.n.. 
ya. yolunun tekrar açılAcagt hak· 
kmda B. Çörçil ta.rafından y~pılan 
beyanat mliııa.sebetile, Amcıikanm 
daha bidayette bu yolun 'kapanmast 
aleyh.inde bulunmuş olduğunu ve 
buna binaen bu mesele hakkındaki 
Amerika noktai nazarında ~ 
nin ııüphe ve tercddUt etmiyeceği
ni bilclirmi§tir· 

lııan hududu demek ohıca.t.'1ır· U· 
nubnamak lazımdır Jd N orvcı;l , .o , 
l>aninıarlınyı ba.,tan başa i~gal et-
ını olan Almanya Baltık denizinin 
llhnıı lmp:ı.bnak uret.ilo Sovyct-
lcr Dlrllğinln bu denizde aldığı bU· 
tUrı Ustilnlük tedbirlerini hJ!,;O lıı.. 
dll1Jıl~ oluyor· 

Almanya. So\'l cilc-r Jlirllğlnln 
!:arp hudutlarını ta r:lınaldckl buz· 
lu okynnustan :itibaren lC.aradcnlz 

PERDENiN 
ARKASI 

hlllcrlnc laı.dar demir \ ' O at~ 
!::etnbcri ile !:•O\irlp dururken Mos-
1'0, a h fımcttnl Almnn do tluğu
nun sruntnılyetino inandıramaz. 

Yeni edebi telrlkan11z 2 acı 
ıayıamızda llevam ediyor. 

A\nıpa posfasmd:ın akseden ha· 
b(.rler gösteri.) or Jd üçüzlü itttfa':< 
aı~dllirken Bcrllndc Sovyctlcr 

Yazan: Refik Ahmet Sevengil 

nıruği tarnfmdan bu ittifakın tas. scynhııtlnl terketmck mccburlyo-
\ip c<llloceğl truımln olunuyordu· tını duydu· · 
~und:ın dolnyıdır ld ron Ribben·. Avrupa sahncslndc İngiltere lle 
rop imza mcmslmlnden sonra Almanya ve lWya arasındaki harp 

1
10Sko, ayn gitmek hazırlığında bl· Uzak Şa.rk memlckotlerlndeld Çlıı 
e bulundu. Pnkat sonra.elan alıruuı - JaPon lıarbl ile lhUlat eder vo 
rıı:ılurn;:.t bu tıı.Jm·lnl tc)il. etmedi· Am~rfkn da nraya ~lrersc Sovyct. 
1 iı;In Almıuı l .., .-f~lyc n:ızm da ı Icr Blrllt-tnln ,ıız.tyctl de bir kat 

daha zorln.smı:; olaca.'ktır. 
Almanya ve İtalya So\'yctlcr Bir

liğinden ~ok miktarda ilk madde, 
petrol ve gıda ma.ddcleri almak l~in 
belki de tazyfü yoluna. gfdoocklcr
dlr· Jierlın.ldo hli.<lisclerln muhtc· 
mel inkişafları blıc daha. !:Ok r;e.r· 
Jcr gösterecektir· 

'(.Yazın '4 üncüde), 
Hava Kurumıı Başkam 

Şükrü Korak 

~~l~diy~~~ dünkü toplantı 
-- -.-ı ~ 1"-'1 - ~ .. 

Asker ailelerine ayda 30 
lira kadar gardım edi·lecek 

Alman kıtaları 
Romen hudu

dunu geçti 
Romanyada dört 
Alman fırkası 

bulunacak 
Petrol mıntakalarına 

hava dafi topları 
yerleştirilecek 

Biikreş, 9 ( A.A.) - Röyter: 
Sibiu'dan Röytere gelen ha. 

berlerc göre, Romanya.da. kaln... 
cak olan Alman nizami kıtnlart. 
nm ileri cUzütamları son zaman.. 
da Macaristana terkedilen Tran. · 
silvanya arazisinden gelerek hu. ' 
dudu geçmi§lerdir. 

Bi:raz evvel lngiliz elçiliğine, 
Romen hariciye nazırının imza. 
.sı ile , "bu~ Romen arazisinde 
hiç bir nizami Alman askeri bu. 
lunmadığı" hakkında bir muhtı. 
ra tevdi edilmiş bulunduğu öğ. 
renilmişti, Hariciye nazırının bu 
beyanatı, harbiye nn.zırı tara. 
fmdan da teyit olunmU§tu. 

Dün öğleden· sonra hududu 
geçtiği söylenen kıtalarm tam 
teçhizatlı 4500 kişiden mUrek. 
kep olduğu tahmin edilmektedir. 
Bunlar, Sibiu ve Sigisoara.'ya i. 
ki trenle gelmişlerdir. 

öğrenildiğine göre Almn.nlar, 
Romen makamlarının suallerine 
cevaben evvel~ Almanyanın bil. 
bassa alakadar bulu.ndu&"u pet. 
rol mmtakasmı müdafaa etmek 
ve saniyen Romen ordusunu, Al. 
man usullerine göre talim ettir. 
mek için gelmiş olduklarını söy. 
!emişlerdir. 

Yine öğrenildiğine göre, Giur. 
ciu'da, petrol mmtakasmda ve 
Ba.zau'da yapılmakta olan tah. 
ldnıat inşaatı hemen hemen bit. 

iş !!ibidir ve en son model Al. 
:nn b hava dafi bataryalarının 
yerleştirilmesi için hazır bulun. 
maktadır. 

Romen askeri tayyare mey. 
danlarmm geni§letilmesi için de 
Almanya.dan hususi teçhizat gel. 
·.ın~!UI (Devamı 4 üncıidc). 

Asker ailelerine yapılacak 
yardım hakkında. görüşmek ü· 
zere dün belediyede muavin 
LU.tfi A.ksoyun rei&iğtnp.e bU... 
tUn !sta.n.bul kaymakamlarmm 
iştirakile bir toplantı yaptlmı3· 
tır. 

Toplantıda Dahiliye V ekfı..le _ 
tince tebliğ edilen talimatname 
görüşillmilş, lsta.Dhulda. kurula· 
çak yardım teşkilatı ve buna 
ait esaslar tesbit edilmiştir. 

Asker ailelerine ayda. azami 
25 liraya kad.ar bir yardmı. ya. 
pıla.caiktır. Yirmi bc3 lira.dan 
başka aynca ev kirası olarak 
da beş lira verilecektir. 
Y~rdmı~y muhtaç ilk kimseye 

on lira, digerlerine beş lira. ve· 

rileoclrtir. Ancak bu yardan 
yamığnnız gibi 25 lirayı gcçmi. 
yecektir. Askere gidenlerin aile 
leri bir beyanname ile bulundu· 
ğu Y.erin kayma.kamına milra. 
caat edecek, beyannamede yaz· 
dı:klarmm doğruluğu tesbit olun 
duktan son.ra ya.rdmıa başla.na. 
caktir. 
Yardım yapacak mükellefler 

den kesil~k miktar üzerinde 
de karar verilmiş ve bu esaslar 
tetkik olunmak: üzere daimi en· 
etime.ne göndcrilmi~r • Matrah 
olarak ibazı vergiler esas tutu. 
ln.caktır. Da.imi encümen bugün 
!erde bir karar verecek, hemen 
teşkilat kurulup tatbikata ge· 
çilecektir. 

Freni tutmıyan kamyon Ankara cadde
~~--~-~=~s~inde bir ağaca bindird_i _ , 

Soför Civan Alinin idaresin · 
~~ Gerede 10 nwnaralı kamyon 

un Ankara yokuşundnn iner. 
kcn §Oför fren.e basmış, fakat 
fren tutnıamı.:ı kamyon gittikçe 
hızlannııştrr. 

Şoför bu vaziyet karşısında 
kamyonu durdurmak için bir 
ç~re düşünmüş, hava kurumu 
b~nası ön ündeki büyi.ik ağacı 
hızalayarak bindirmiştir. 

Kamyonun ön tarafı parça· 

Tanmı§, ağaç yerinden oynn.nııe
sa da nüfusça bir kazanın önü· 

ne geçilebilmiştir. 

Mısırda 
ltalyanların bir ilerleme 

taarruzu durduruldu 
Kahire, 9 (A·A·) - lngili7. res· 

mi tebliği: 

Mısırda dün sabah bir düaman 
motörlil nakliye kolu hafif zırhlı 
otomobillerin refakatinde olarak 
Sidi Barrani cenubunda Bi.rCilba 
nuntnkasmda şarka doğru ilerle. 
mek t.e§cbbilsünde buıunınu~ da 
akşam olurken ilk mevzilerine dön 
mUşlerdir· 

Ztrhlı otomoblllorfınls b1r dOt· 
mn.n bombardmınll tayyaresi dil • 

eUrmU§lerdir· 
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1 Hadiseler arasmda 

Tenakuz hangi tarafta 
Ahmet Emin Yalman dostu · 

muz liSelere eski harfler ile es. 
ki kitaplnrı olmyup nnla.yacnk 
surcA.te ders ilave edilınesi fik· 
rinde ısrar ediyor ve b:zim bir 
taraftan dünkü yn.ZI)'l öğren. 
mek zorluğundan bahsettiğimiz 
halde bunu Universiteyc bırak· 
mak lsteyi!limizi ileriye slirerc!: 
davamız ile müdafaamız ara· 
smda tenakuz bulunduğunu 
söylüyor. 

Ha.kiknt halde ise tenakuz 
bizde değil, kendisindedir. Zira 
biz eski harfler ile eski kitap· 
lan okuyup anlamak ihtiyacını 
ancak yüksek tahsil görmil3 
mütehassıs!ara münhasır görü· 
yonız. Böyle bir ihtiyaç için u. 
mumi killtür müesoosesi olan 

' lisede Tilrk ~uklarm.m ve 
gençlerinin kafalarını şişinneği 
do doğru bulmuyoruz. Onun ye· 
rine talebeye umumi hayatta 
daha faydalı olacak malftmat 
verilmesini istiyoruz. Vatan 
ba.2Jlluhnniri ise dünkü maka -
lesinde: "Bizim istediğimiz bil" 
yilk birşey değil. Sadece lise 
talebelerinin dünkU edebiyat dL 
lloo girmi.' olan kelime ve trı; 
birleri ve bir kısım sarf ve na. 
hiv usullerini öğrenecek kadar 
eski tUrkçe bilmesidir.,, 

Dediği halde diğer taraftan 
bu dere ede malf1mat vermek 
üniversite tahsili müddeti içer 
sine stla31mla.mryacağmt iddia 
ediyor! 

Tenakuz biz de mi? Yoksa 
kendisin de mi? Madem ki Ah. 
met E.'l'lin ..:.rkadaşmuzm mak" 
sn.dl o k • - basittir; bunlan 
ilnlversited~ Edebiyat f'a.ldllte. 
sine bırakmak neden kft.fi gel· 
miyor? 

Uzayan tasfiye işi 
lstanbulda. seneletdenberl de .. 

vam eden bir Esnaf Bankası 
nm tasfiyesi meselesi var. Te· 
diyatmda aciz vaziyetine d~ 
bu lbankanm iflasına gidilecek 
iken ta.Sfiyesine karar verllmlş.. 
U. Sebep olarQ.k da alacağmm 
borcundnn fazla olduğu göste • 
rllmişti. Bankanın son bllnço.. 
sunda alacak rakamını teşkil 
eden 440 bin lira tahsil edildi" 
ği tak~rdc 320 bin lira. ibaren ö.. 
dendikten sonra 120 bin lira ka· 
lacağı, bankanın ilk tesis ser. 
mayesi olan 100 iblıı lira böyle· 
Jikle kurtarıldı:ktan ba.ska 20 
bin lira k5.r bile temin cd.ilece. 

-

ği ileriye sürülmll!ltü. 
Halbuki seneJerdenberi de· 

vnm eden tasfiye faaliyetinden 
440 bin lira değil, bir iki bin 
lira bile tahsil edilememiştir. 
Sad~ce bankanın demirbaş eş. 
yası satılmış, bununla tasfiye 
heyetinin zaruri masrafları ö • 
denmiştir. Bundan sonra sata. 
cak eşya da kalmadığından 
tasfiye heyetinin mıı.sraflarmı 
ödeyecek para bulmak da im· 
kansız hale gelmiştir! 

Garip olan cihet §Udur ki, 
tasfiye heyeti senede Uç, dört 
defa hissedarları umumi içti. 
ınaa davet ettiği halde kimse 
gelıniyormu§; yani alacaklı va· 
ziyetinde olıın kimseler haklan. 
nı takip etmek istemiyormuş. 
o halde hissedar adım verdiği· 
miz bu kimseler sakın ayni za. 
manda tasfiye heyeti tarafın· 
dan borçlu olarak hakla.rnı.diı. 
ta~ibat yapılan borçlular olma_ 
sın? 

Eğer işin iç yüzU böyle ise 
Emıaf Bankasmm tasfiyesi işi 
bir iki sene değil, birkaç asır 
devam etmiş olsa yiM neticesiz 
kalacaktır. Onun için bizim iık 
rimizce bu işi ciddi olarak tut. 
mak zamam gelmiştir. 

Madem ki bankanın tasfiyesi 
karan alacaklarmm yekfuıu 

borçlarından fazla olmasına gö· 
re verilmiştir ve madem ki beş, 
altı yıl geçtiği halde buna. im. 
ldin olmadığı ruılaşılmı§br. O 
halde bu tasfiye işini bırakıp, 
bankanm iflfist yoluna gitmek 
zaruri olur. Aksi halde 440 bin 
lirayı bulan li.mme hukukunun 
ziyama. göz yummıı.k demek o· 
l1D'. A. 

izmitte elanek 
12 kurut 

hmlt, (llosus!) - Şehrlnılzde ek· 
meğtn klloauna belediyece 12 kuru§ 
narlı konmuştur. 

Klllet1miz1n ilen atıımal.ıırlle dolu 
oıan, yaoama kudret ve hakkım dlln
yaya tanıtan bir devirde ya§lYonıi. 
~atııı.rmuzm mçWmesi lçlD içinde 
bulunduğumuz, Uzerlndc chemmlyeUe 
duracağımız fllcrdcn birisi de mu· 
lıııkknk ki: 20 lLKTEŞRlN PAZARA 
YAPILA.CAR Oİ.A.N GENEL Nt}. 

FUS SAYD.IIDJR. 
BAŞVEKALET 

ı.tats.Wt Umum Ht1411rlDID 

. "1:ıf····_·•,' ,. 

Halkevleri köyde 
nasıl çalışmalıdır? .. 

Okuyucularım hatırlryacak· 
lardır. Bundan evvelki yazıla
rımda köylü ve ~chirli z.ihniye· 
tine temas etmie. köylünün 1r. 
§adı için neler yapmak lazım 
geldiği hakkında birkaç nokta· 
YJ izaha çalL~lŞUm. 

Bugün de halkevleri bahsine 
geçeceğim: 

Köy tetkiklerinde, kBylUyc 
nasıl faydalı ola.bileceğimizi an. 
lamak için gezmek ve görmek 
katiyen kafi değildir. Hecyıy 
den evvel köylüye nUfuz et. 
mek, onun itimadını kazanmak 
18.znndır. Bunun için de memu· 
run "şehirli" hilviyetinden sry. 
nlma.sı icap eder. Şunu kabul 
ve itiraf etmek lazımdır, ki 
köylüde Saltanat devrinden de· 
vam edegelen bir an'ane var. 
dır: Şehirli ve memuru kendin 
den saymamak .. Bu umumt bir 
köylü kanaati değildir. Fa.kat, 
ekser köylilde rnstlanır; ve ge· 
ne ekser köylerde cumhuriyet 
memur ve fim.irlerinin bu an'a. 
neyi tamamile yıktıklarına şa · 
hit olursunuz. 

Köycü kaymakam, köycU 
nahiye müdUrü, köycü ziraat 
memuru sınırlarından teceITilt 
ederek bunu başaracak yegane 
kuvvettir. Smırlarmdan tecer. 
rllt edecek, diyorum. Çünkü 
aehirll ve memuru kendinden 
başka, kendisine faydası dokun 
mryacak sayan köylüye Cum· 
huriyet kanunlarının hakikt ga.. 
yesini öğretmek, inandırmak 1 · 
çin hatta hiç hiddetli olmamak 
18.zımdır. Bir ziraat memuru, 
bir köyden nasıl kovulduğunu 
&()yle anlattı; · 

- • • • Köyünde yeni bir to.. 
humun tatbikatını yapacaktım. 
Köylünlin bu benliği kabul et· 
miyeceğini bildiğim için tarlada 
kendileri ile beraber çalışmağa 
karar verdim. Bir sabah çapa 
omuzum.da. tarlaya gittiğim va. 
kit kimseyi bulamadmı; Bir 
müddet sonra kocaman bir çp· 
ban köpeği belirdi. Ben çapayı 
kaldırdıkça köpek hll'layarak 
iizerime hUcum ediyordu. 

.Anladmı, ki köylü beni kaçır. 
mak için böyle yapıyor. Fakat 
her eeye rağmen kaçmadın> 
Yapaca.ğmıı yaptım. İkinci se· 
ne çalışmamızm verdiği müs. 

bet netioe, köylüyü bana sar 
sılmaz bağlarla bağlamıştı.,, 

Bu çok canlı misal, ibretle 
Uzerinde durulmaya. değer hL 
disedir. Vakayı nnJatan ziraat 
memuru, gimdi lstanbulun ya· 
km bir köyünde, köylüye yeni 
tecrübeler göstermekle meşgul. 

Ramazan Yazıları : __. ...... _...._.. ..... _.. ___ _ 
E yyamada uyumıya 

. ' gelmıyor ... 
Ahnıtd Rasim Merhumun bı-

raktılı güzel fıkralarından : 
Yalnız işittim: 
- Ramazan geldi, 
Dediler. Fakat tanıyamadım. 

Zira benim bildiğim Ramazan 
böyl~ eli boş gelmez. Otedenberi 
(bereketli ay) diye meşhurdur. 
Haniya .. ? Şekerci dükkfullarını 
çömlekçilere döndüren reçel kava. 
nozlan. ağızlan dülbendli küpler. 
bakkallarda morlu, kırmınlı ba~
larla daire daire asılıp sallanan 
güllftçlar, Anadolunun §cllir ima. 
l~tı olan pastırmalar, o kangal 
kangal sucuklar haniya? .. Efendi 
harç almış, hamal önde küfe ga
çrrdatır, kendisi arkada rastgeldi. 
ğine: 

- Karamanlının altındakinden 
ali .. Hem temiz, hem farklıcal 

Diye sağlık vere vere yürüyüş.
ler, 

- Bu sene de günler uzun. .. Ne 
yapacağız? 

Sualine mukabil: 
- Ç.Ok şükür, sağ, salim ka~. 

tule! .• Varsın uıun olsun, Rabbim 
sabmu verir. Deyi~ler, 

- Bizim geçen seneki aşçı yine 
gelmiı. tuttuk. 

-Kaça? 
- Yedi yüze! Bahşişi, mahşişl, 

anhası, minhast binet 
Tarımdaki hasbihaller, 
- Bizi bir ak~am taltif buyu.. 

rursunuz. 
Zemininde peşin iftara davete. 

dişler •.• Hanlya? 
Bunlan ve emsalini dü,Unüp 

dururken dalmışım. Kendi kendi· 
me ba~rdım. 

- Neredesiniz ey geçen günler?. 
Ses yok. 
- Siz nereye gideceksiniz, ey 

gelecek günler? 
Yine ses yok!..... t · ı 
Devam ediyordwn! 

(Devamı '4 Uniü41) 

dUr ve eminim ki her gittiği 
yerde muvaffak olacaktır. 

lşte köylerimizde çal1§8.ca.k 
memurlar, bu ziraat memuru 
gibi çalışmalıdır. 

Şimdi asıl mevzuuma geçe 
ceğim. 

Köylü ile doğrudan doğnıy.: 
alakadar olan devlet memurla.. 
nnm her hu.'iusta. işini kolay 
laştmıcak ve köyliiyü haZirla· 
yaeak millt bir teşekküle sahip 
bulunuyoruz: Halkevleri .• Halk 
evlerinin köycü1ilk şubelerinde 
çalışan gençler, Türk köyünde 
saltanattan kalan kötU ve köh. 
ne an'aneleri yıkacak en dina· 
mik kuvvettir. Fa.kat, maalesef 
bu ı;ube istendiği derecede faa. 
liyet gösteremiyor. bunu, bir 
halkevi gezisinde gördüm. Se· 
nede bir defa köye gezinti ter. 
tip etmenin, fayda yerine zaraı 
vereceğini açıkça söylem.ekten 
çeklnmiyeccğim. 

Gene bir genç arkadaş anlat· 
tı: 

- Köye tavuk sövüşlerl ile, 
gravyer peynirlerlle gittik. Şöy 
le bir dolaştıktan sonra bir göl· 
gelikte oturup yemek yedik •• 
Dikkat ettim. köylüler bi2.e hiç 
samimi davranmadılar ..• 

Ben. köylüden kuru ekme'l>, 
soğuk 8u istiyarek gemiğimiz 
yerlerde tasavvurun fevkinde 
bir muhabbet ve alaka gördüm. 
Bu, psikolojik bir h~dir. 
Köylüyil asıl gaye Urerinde ça. 
lı§tınnak ve düşündürmek için 
sa.mimi olmak herşcyden evvel 
lAzmı olan vasıtadır. 

Halkevleri köycülük §ubeleri, 
kendi kendilerini senede bir de· 
fa §Öyle bir ziyaret edm"Ok yal. 

ruz kendi dosyalarında bir yer 
tutacak rapor ha.zr:rla.makla bir 
feY yapını§ olmadıkla.n gibi. 
köylUde de menfi bir his uyan 
dmnış olurlar. 

Halkevi köycUlUk euheleri 
köyde mUsbct eser göstermeli. 
Hatta köylerde nümune bahçe • 
ler yapmalı, köylilye faydalı 
olacak neşriyat temin etmeli. 
dir. KöylU, kendisine söylenen· 
lerf "eser,, halinde görmeden 
fnannıak istemiyor. işte bunu 
başarmak, köy davasını hallet. 
mek demektir. 

Nlya:;i A hmct 

Tefrika Numarası 3 

Fıı.brikatı.m. evvelki mlldll.rll ~et Turgut JarlanJ: 
çoktan geçı:nJa olmnsma rağmen dinç glSrllnen, yak?§ıklr, 
sevimli, ayıµ za.tnanda babacan bir adamdı· Erdoğan, 
onu aleyhinde i§ltUği bir çok dedikodular& rağmeıı. dai
ma sempati ile hnltrlar. Fal mlldUr, genç mtlhendlsi 
Y8§lllID. en buhranlı blr zam~mda tutmU1, hlına.ye et· 
mlş, Glllsercnlo evlenmelerine de vasıta olmuştu. Erdo
ğnnın §imdik! aklına göre mUdilr bu evlenmeye sebep 01-
makln ona iyilik mi, fenalık mı e~ sayılmalı, bunu 
birden kestlrmclt mtlmktın değil ama, genç mühendis 
o zaman bu hareketinden dolayı mtıdlldUne karşı blr ba· 
ba sevgi.si duyduğunu, derin bir minnetle bağlandığını 
hiç bir z:ı.nıan unutnınyacaktır. 

Edebt ve içtimai roman 

YAZAN 

racıa. .. 
Ve aralarmd& ta knllupa. geçtt: 

r Erdoğan - )(tlteahhitllğe başlaymca artık zengin 
olaca~; tabtt senin çahpann. da !Uzum kalıruyacak; 
bununla beraber mutlaka çalışmakta devam etmclt b
tiyonı.n kendine btaı:ıl>lllda d& bir va.zi!e bulabilirsin· ·Belik Alamet sevengll 

gUndilz beraber bulunabilmek tmkAnmı ancak bu atı· 
retle eldG edeceğini anladığı için dağ tae deımemiş, gUn· 
terce köy köy sUrtUp dunnu3tu; hey gidi dOııya hey! 

GUlseren - Vazifeden maksadmı herhangi blr me. 
murlyet değil". Benim, aenln, hepiıniz.ln asıl içtlmat ve 
mllU vazifemiz bura.da, Ana.doluda, köylUnUn ve fakir 

halkın içinde ~! 

1 GONDEN GONE 1 

Sayım Günü 
Gelirken 

S AYIM gUnU herkes e· 
vinde olacak. Faka.t 

gu.zctecilerdcn yine birkaçı 
dışarda ... Bunu kendimize bir 
üstünlük veya imtiyaz sUısn 
vermek için söylemiyorum. 
Sayım gibi herkesin evinde 
bulun.mağa mecbur olduğu 
ve bilmecburiye dinlendiği 
bir günde bile; gazetecilerin 
çalışmak zaruretinde bulan. 
malanna. işaret etmek t8tf· 
yorum. Biz işten kaçacak ol. 
sak, iş bizi kovalar. 

Fakat Sayım gUnU herke· 
ein, evceğiz.ine kurulup ra. 
ha.t rahat dinleneceğine de 
pek ihtimal vermiyorum. He· 
le öteden.beri aralarında dı.. 
nltıyt eksik etmiyen kan ko· 
calar, ogünldl mahpusiyetten 
memnun kalmıyacak1ardır. 
.Aralarında. en küçük bir ih. 
tila.f çıkma.ya görsU.n ~ bir 
cehennem azabı dereoeslnde 
duyacaklarına şllphe yok· 
tur... lmk!n yOk ki kendile. 
rinl sokağa dar atsmlar da. 
kurtulsunlar ... Kahve, atne· 
ma, park, patslyerl, türlü ~
lence yerleri yok kl gidel>il" 
sinler de, biraz derilerini u. 
nutsunlar. Akşama. kadar, 
terhis dUdilğü ötünceye ka. 
dar, biribirlcrlnln 8Sik yüz. 
Ierine baka baka bir hal ola· 
caklardır. 

Saynn gUnünden bilhassa 
bazı Jioförlerin memnun ola
cağı anlaşılıyoı-. Bir gar.ete 
sahibi tanıdığım anlattı: 

- 20 ilk~rinde, hidlııe· 
nin gazetemize geçecek ta.. 
raflarını tesbit için birkaç 
muhnbiri bir otomobil içer 
sine koyarak şehirde geMir. 
meği düşUnilyonım; dıMI. 
Bunun mUSaadesint ae aldık. 
İş otomobil kiralamağa. kal· 
mıştı. Bir §Oför çağırdım; 
uyuşamadık. Bir diğerinl ça. 
ğmimı. BUtUn gün için ayni 
fazla parayı istiyor. Uç aşa· 
ğı beş yukan bir ortasmı 
bulduk. Sonunda eoför J!e 
dese beğenirsiniz! 

- Ne dedi? 
- Vallahi Beyim, dedi, 

eğer siz bu parayt vermeeey. 
diniz de, ben bedava gftmeie 
razıydmı.,, .. , Sebebini 80l""' 

dum ... ''Nuıl bedava gitmem, 
dedi. Bir otomobil şoförll i . 
çin Sayını GUnUndcn daha 
ideal bir gUn olabilir ini? 
Sokıı.klar bomboş, duıdura.calc 
adam yok. Sür alabildiğine! 
Çarp istediğin yere .• Ooh ke· 
ki... Doğrusu Beyim, Sayım 
Günil otomobil sürmek bana 
bir bayram olacak.,, 
. . . . . . . . . 
Fakat şoförler, her glin 

'~yrnm,, yapnuyorlı:ı.r ını? 
. HiKMET JltJNIR 

________ .._ ____________ r 

• 
i Şikayetler : 
i 

Bir işçinin şikayeti i . 
Feshanc fabrikasında Keçeci i 

Salih Funda nit kısmı i~ile·'" 
rinden Mustafa Hatipoğlu diln 

1 matbaamıza gelerek §U şikti. 
i yotte bulundu: 
1 ''- Biz· 80 kişi Keçeci Salih 
Fuadın fabrikasında işçi idik. 
GUnde 12 - 15 saat çalışıyor' 
duk. On üç ay bu §Ckilde iş 
yaptık. Fakat fazla mesaimiz f 
vcrilmediiinden iş blirosuna 1 eikayettc bulunduk. Bir mU.: 
fettiş gc~di. On U~üncü aydaki i 

Gillsercnln fabrikadaki arkadaştnrile ara.smm nçıl· 
masr, o yüzden Erdoğanm nrkndnısla.n nrasındaki mev
klıün sarsılmam bu mlldllıiln d~nıesbıl takip eden 
Mdisclcrdir0 GUlseren, önüne gelenle kavga ettikten, 
sonunda ycnl nıUdllrle de bir fil& çall§tıktan sonra ka
sab:ıdn'kl sulh hôkimliğinin o snııda ~1'3 olmasDU 
camı. :mlnnct bilerek Adliye VekCüetine ba.5vurup orası· 
ru istemL5, tayin edilmiş, 5eker fabrlkasnun hukuk mil· 
~avir munvlnliğindcn istiCa. ed!p çekilmişti. 

Erdopnm gözü çabuk açılmıştı; takat fabrikadan 
ıı3'nldıktan 1<>nra sulh hlkhnllğlne geçeıı Glllaeren bu 
yenl islnt k5ylU ile kentll ile uzun uzadıya uğraşmalc 
1çin çok daha uygun bulmuş1 bilebUtUn çileden çılan~ 
tI· Sabahtan akşama kadar tarla danlan, köyltlntln hak· 
kmI yiyen eşraf derdi, su taksiminden çıkan mıltılar 
GUlsereııln baeka bir §ey dilflilnmesine, eviyle meşgul 
olmasına filtııı vakit bırakmıyordu. Karı koca arasında· 
ki bin bir geçimsi?.lik ıebebln1n toplanıp btrildP tek, 
bilyUlt ve mlliıim bir sebep halinde bir şekil almMt da 
işte nsıl bu yüzdendi! 

Erdoğan fabrikada daha fazla kalmakta. kendisi 
için blr fayda. ummuyordu; o sırada lstanbulda bir ya
Zlhane ~mn.k il.zere olnn meslekle oldukça tanmmqı bir 

nrkndnşı kendlsine ortaklık tokllf etmışU; bu her za· 
tna.n ele geçer fırsatlnfdnn değildi; bu ortaklığı kabul 
ettiği :takdirde lstanbuldakl yo.zıhnnedc hem inŞa.at mU
hendlsllği, hem mUtcııhhitllk edeceklerdi. Anndolunun bu 
licra köşesinde bu kadar yıl knparup k:ıldıkları artık ye
terdi, Erdoğan bir nkşam karı.sına. tası tarağı toplayıp 
Istnnbulo. ln§mmnktan bahsetti· Gülseren dcrln bir te
l~ ve endişe fçtnde: 

Erdoğan kendisi için en haya.ti bir mesele mevzuu 
bahsolurken ka.rıamm NSyle b.ı'11Sma geçip ytlksok 
perdeden nutuk ıKSylemeğe ka}k1şnlıısma fena hıı.lde si· 
nlrlcnmlş vo hiddetle awımnıtıı· !Jk gUn bu kadarla ka
lan bahis, ertesi gUn Erdofan tarafından tekrar taze
lendi. Erdoğan, karmna böyle sonuna kadıır memur 
M!Ul.ŞI ilo kıt kanat geçlnlp gidemiyeceklerlnt, adam. 
ıikıllı para kaJ:anabi1mek için seı'best iş haya.tına ııW· 
mak, bllyilk taahhUUere girmek, bUyük komisyon alm.:ı.'k 
ıazım geldlğhıl uzun uzadıya anlattı- Glllseren knt'i bir 
cevap \'ermCdi· Bir kaç gUn uzaynn, sUrilklenlp giden 

bahls, nihayet işte kan koca nrasmda bu sabahki o sert 
kon~ma lle dilğilmlcncıı. 

: fazla mesaimizi alabildik. Be· i 
j nim yedi lira 22 kuruş elime ı 
j geçti. Geri kalan 12 ay zarlm.. ı 
i daki fazla mesaiyi istedik. 

Gtllscren daha fnbriko.da ça.lLSll"kcn köylilyc fayda· 
lı olacağım, onlarnı hayatmı dilzelteceğim filan diyerek 
vn.zlfi'sl dışında bir takım ııaçma sapan ~lerle Ub'l'aşırdı: 
halkcvf te-ıkiliitı, köJcUlUk 6Ubesl, içtiınııl yardmı, bil
mem diye ileri geri heveslerinin peşinden o znman 
bfr t.rıı?ık Erdo~.ııı bile cilrQkicmişti. Te.-ekkeli a5ktn 
g3ıft 1dlr. kulağı sağrrdrr, demezler; genç mllhcndls de 
şimdf ma.ntıMa dUşU:ııdfiğU zaman pek :ıın-va buldu~ bu 
l§lere hiç alAkast olmadığı halde strf GUlserenle gece - Nasıl olur? diye cevap verdi, benim vazifem bu· 

* 
Kavgn her zaman en iyi hal çaresi değildir; fakat 

bu sefer nasılsa Ercloğanm lehine netice verdi. GUlse
ren koca:n ile u~makum vazgeçti, Adliye V<"kil.Ie
linden §lındillk bir ay için izin alarak ve İstanbuln yer. 
leştp yerleşmemek meselesinin kat'ı karnra bağlanma_ 
sını sonraya bırakarak Erdoğanm peşine di16tu. kendi· 
al fçln tatlı acı bin bir hııtmı. ile dolu ola.n bu Anadolu 
kasabasından ıztırapla aynldı. 

(DC\"&MI nr) 

fabrikn sahibi: 1 
- Ben bir ay fazla parayı 1 

bah~tş olarak verilim. Yoksa' 
o paralar mooa.l fnzlası değil· 
dir dedi. Fabrikada iş bitti .• 
Biz hepimiz ayrıldık. HAla ı· 
mesai fazlasını alamıyoruz. 
Mahkemeye müracaat ettik., 
Bununla beraber İş bilrosunun 
bizimle yakından alô.kadar ol. i 

1 
masmı rica ediyoru::..,. J ............ ._ ........ -...................... . 
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Jıflk ue, Sıuıaı;· 

lzahh divan 
antolojisi 

· '1r.a.h1ı Divan antolojisi,, pir 
Necmettin Halilinı eseridir. ;oo
ttbı bir kitaptan lbahsed~ giıbi 
bahsedecek değilim. Onu başlı 
hqmaı bir sanat ve fikir da:. 
vasmm parçası olduğu için seç· 
tim. 

Necmettin Halil kitabı ile ne 
yaptı? Krsaca aunJarı yaptı: 

Divan. edebiyatmı doğru oku. 
nur bir hale koydu. Çünkü bir 
k&O işaretle Divan Edebiya.tmm 
metinlerini yanlış okumaya ma· 
ni olacak şekilde adeta notala • 
de. 

Sonra, Divan Edebiyatının 
antolojisine giren kısımlarının 
kelimelerin lugat manalarmı 
ve mefhumlarını izahlarla met· 
ne ilave etti. 

Hurufun ta.ktilerini işaret et. 
ti. Nihayet metinlerin karşısına 
güzel tilrkçe ile tercümelerini 
koydu. Kitabın kadrosunu böy • 
~e mütevazı birkaç hatla çiz. 
mek müm.kündi1r. Ki tabın kad· 
roou.ndan bahsederken müteva. 
zı diyorum, hakikaten kitabın 
kudreti de bu tevazuun mahi· 
yetincledir. Her tevazu gibi bu 
tevazu da bilgi, kudret ve iç 
ihtişam.ile gözleri üstüne çeke. 
cektir. 

Eserin kıymetini anlamak i -
çin tef errüattan evvel şunları 

hatırlamalıyız: 

_. .. _......lllllW'_._ • r; 
Meseleler: ':!i!..~P ..--dii§iiıJ;düAçe, :_ 

- -

Şehir Haber·Leri" 

Birçok fırıncı ve kasap 
cezalandırlldı 

Pratiktedbirler Pahalılık meselesi 

Bir fırında 270 kilo eksik 
ekmek bulundu 

.. Emniyet altıncı .~ube memu:ıarı ı ldeal g'.lZinosu ile Tepeb\şıııda 
dun Kadıköy, Eyup ve ~ık ta~ Cuınhunyet ve Yeni Sefa gazino. 
semtlerindeki dükkanları teftiş et_ lan da cezalandmlnuştrr . 
ı:nişlerdi r. · 

Teftişler sonunda Eyüpte fırmcı • , • 
Osman eksik ekmek bulundurmak- Bır sar alı denıze dü§ÜP 
tan, kahyeci Cemil!.. ~rber Ali, ber. boğuldu 
ber Ulvı, kasap Ce.aı. fırıncı Os- Kil tik . . w 

man, berber Hüsnü pislikten ceza. ç pazar sahılınde bağlı 
landmlmıc;Jardır. bulunan Abdullahm motöründe 

Kadıköyünde Erenköy istasyon bekçilik yapan İnebolulu 40 yaş 
caddesinde bir fırıncı eksik ekmek larında Cemal, geçenlerde bir 
satmaktan, kasap Kadri cüzdansız gece sar'asr tutmuş ve denize 
çalışmaktan, şekerci' Hasan malla- düşerek boğulmuştur. 
nn üzerine etiket. koymamaktan, Cemalin cesedi dün kömür 
sucu Nazım su fıyatmr y~zma. iskeI~inde bulun.muş, adliye 
maktan, pastacı Rıza pıslıkten, doktoru Enver Kara t af 
sebzeci Mehmed mallara etiket da ene ol n ar m • 
koymamaktan, kasap Mevlud man n mu~y undu~ta? :wn· 
da etini koyun eti diye satmaktan ra defnıne ruhsat venlmıştır. 
haklarında ceza kesilmi)tir. Bir ihtiyar yaralandı 1 

Be~iktaş semtinde de fırıncı Ha. Kurtuluşta Tepeüstünde Mar 

Fiyat mlırııkabe ko
misyonu, beyaz peynir. 
lerin azami fiyatını tes· 
bit etti. En iyi peynir, 
baJckallarda 50 kuruş._ 
tan fazlaya satıımıya· 

cak. Bu ilan, cidden çok 
pratiktir ve mutlaka. 
halk ald~a.z. 

Hal km zaruri ihtL 
yaçları muayyen gıda 

ınaddelerme inhisar et· 
mektedir. Bunlar da ha. 
ı-içten getirilen. madde· 
Jerden olmadığı için fi. 
yatları lmlayca teslbit 
edilebilir. Halbuki fır 
satı nimet bilenler so. 
ğan, sarımsak gibi mad: 
deleri de tutturabildik. 
Ieripe satmaktadırlar. 

Topu topu birkaç ka
lem tutan bu gıda tnad _ 
delerinin 'bir listesi ya. 
pılrp, asgart ve azami 
fiyatları tesbit edilirse 
halka A.Zanıi kolaylık 
ve !ay",.;. tenıin edilmiş 
olacak ur kanaatindeyiz! 
~· .. -· sanın fırınında 270 kilo eksik ek- mara apartnna.ıı.4Dm üst katın • • 

mek bulunmuş, köy içinde fırıncı da oturan 78 yaşında Rasim 
Alinin de belediye talimatnamesine oğlu Hamdi Başman, dün Çiçek 
riayet etmediği görülmüş, Çenber. pazarından geçerken, Ahmet a· 8 
litaşta da Mustafanm fırınında 60 QnQ 
kilo eksik ekmek bulunmuş, ek- dmda birinin arabasının önün. 
mekler müsadere olunarak fırın den kaçma1. istemiş, yere düş· h k " 
sahipleri cezalandırılmıştır. müştür. sa te ar 1 ıg"' 1 

• 
Bundan ba~ka para alıp bilet İhtiyar ada.m ıbu yüzden ba. 

kesmiyen 7 otobüs biletçisi, fazla şmdan yaralanın~, tedavi altı· Dört maznun tahliye 
na almm!~.... edildı· 

P AHALILIGIN ?~çok sebepleri olabilir. Fakat baıı pahalı. 
lıklar vardır ki, ılk bakışta adama tuhaf görünüyor. 

.. Gerçi bü~n dünya içinde, Türkiyenin "Cennet., olduğuna hıç 
şup_h: yok, mubarek vatan toprağının verimleriyle hem kendimiz 
g~ınıyor, he~ başkalarım doyuracak paylar ayırabiliyoruz. BU. 
tun b~a~! guzel. a~ama secd:ye kapanıp, toprağı öpmek isteğim 
veren buyük şeylerdır. Işte galıba maddeten ve ~en bu derecede 
yüksek bir ülkede yaşadığrmız için, nimetleri ölçüşüinüz, böyle he. 
yecansız ve mantıklı oluyor. 

Evet, dünyanın haline, çektiği. ıztıraba, içinde yuvarlandıjı 
f~lakete bakarsak, pahalılığı öpüp başa koymak gerektir. Fakat 
yıne o mantık emrediyor ki, "pahalılık,, eğer memleket hazinesine 
akan altın damlaları olacaksa, ala, tahammül eder, seve se~e 
katlanırız. 
. . Yok, eğer bu damlalar, birtakım muhtekirlerin kasalarını şı

şırıp patlatacak ise· o zaman hiç kimsede susmak ve baş eğınek, 
duygusu yerleşmez. 

Geçenlerde, hiç bir sebep yokken, birtakım kirli nıh\u ve ka
r~n.lık vicda~r .ad~a~, sırf ·k~di kuı.nçl~ arttırmak için un 
gtbı .. ekmek gıbı bırıncl sınıf bır gıda ilstünde oynamaktan çekin
medıler. Bugün ayni ruhun başka bir mal üstünde, diğer bir sa. 
hada hortlamasını istemiyoruz. 

Etiket, bir dereceye kadar fiyat kontrolilnü temin edebilir. 
Şu halde l stanbulda, Türk.iyede hiç bir malın etiketsiz satılmama
sını temin etmek lfızımdır. Halbuki birçok yerlerde çuvallar, işpor
talar, k~eçler etiketsizdir. Dün, ben, kendim balıkhanede dolaş. 
tını. T:kır. ~rbunya, mercan, lüfer balıklan üstünde fiyat bildi. 
ren hıç hır şey yoktu. Hatta. orada garip bir fiyat farkının 
d~ fark~~ vardım. Bü~ bir ~alık, parça parça olursa. kilosu ~·et. 
mışe, butun alınırsa, kılosu ellıye veriliyordu. 

Pahalılığın deniz de mi acaba farkına vardı? Balıklarda mı 
dünya buhranında~ ötürü kendilerini naza çe,t<.iyorlar? Geçen sene 
bu zamanlarda aynı balık acaba kaça satilıyordu. Aradaki fark se· 
ferberliğin, filan gibi sebeplerin vereceği tabii farka nisbctle n~sıL 
~ı.r? Ban~ öyle geliyor, ki bir malın fiyatını münakasa edebilmek 
ıçın, aynı ma!ın geçen sene bu mevsimdeki satışlarının vasatisini 
!tesaplamak lazım.dır .. Ancak o zaman verilen hükümler, bir şey 
ıfade ~er. Deyle.tın elınde elbette bu türlü bir fiyat istatistiği var. 
dır. Şikayetlerımızde, hilldimlerimizde bu gibi istatistiklerin hakim 
olmasını istemeliyiz. . HAKKI SUHA GEZGiN 

yolcu alan 7 otobüs şoförü ve muh. ~ ....... 
Divan :Edebiyatı bizde yeni telif suçlardan 12 taksi şoförü ce- S ki d"l · k 1 dı 17 suçlusu bulunan lnu:'--dil 

harflerin kabulünden sonra de. zaya çarpılmıştır. e z ı encı ya a an ucıo 
ğil "Edebiyatı Cedide,, fikir ve Bundan başka Beyoğlu mrnta. Dün de , şehrin muhtelif semt bonosu sahtekarlığı muhakeme. 

Şükrü . Koçağın beyanatı 
sanat sahasında. faaliyete iba~r kasında da kaymakamlar tarafın- lerinde dilenen sekiz dilenci ya.. sine dün de ikinci ağır cezada. Aylardanbcri bınlerce gencin ça- la.yışlar yapWar ve Hava Kunı.\! 
maz değil, okunamaz ibareleri dan yapılan teftişlerde Şişlide kalanmış, adliyeye vcrilmiştic. devam olunmuş, maznunlardan i~ştığı İnönü kampı yarın mera. munuiı mesaisi hakkında halkı 

Mustafa Meşçi, Arşak, Hüse· simle kapanacaktır. Bir müddet- · 
sökillemez bir tarih malzeme.si . H tenberi şehrimizde bulunan Türk tenvir ettiler. Uçma yaşına. gel 
halini aldı. Muallim Naciden ta.nmıamak demek değildir. noktayı da. hatırlatmak vazife· Ylllı Usnü ve Halilin tahliye. Hava kurumu başkanı Şükrü Ko. memiş çocuklara havatılık bil 
sonra bu Divan Edebiyatını 0 • Bilô.k.is birşeyi beğenmemek i. dir: lerine karar verilmiştir. çak k_~paruş merasiminde bulun.. ve sevgisi veimek için Maarif 

aına 

pehJ 

lmyup anlayan parmakla: sayr.. çin on.un, beğenilen şeyle mu· Divan Edebiyatı hazinelerinin Diğerlerinin muhakemeleri, mak uzere lnönüne gidecektir. Vekaletinin de tasvibi ile bir kı • 
. laca.k kadar azaldı. Nitekim: bu kayese edilebilrr.esi gerektir. anahtarını eline geçiren deli. mevkuf olarak devam. edecek - Şükrü K~ak dün bir mubarri.. smı mekteplerimize tayyare mo. 

gün lstanbul üniversitesi eski Kültilr irtibatımızı inkB.r ede. kanlıya. biz ne vereceğiz? Onu tir. rimizle görüşmüş. muhtelif sualle- delciliği ve havacılık ~ersl<ı 
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şerhi mütun müderrisi üsta.d rek llıiç birşey yapamayız. Her Divan şairinin zevkine, hissine - o~-- rine cevaplar vermiştir. Kurumun kondu. 
Ferid ve bir Dd ma.nevt tilmizi yeni büyük ~ halkanın mi döndUreoeğh:? Bmıu kimse Bi çocuk sokağa son günlerdeki faaliyeti hakkında. Umumi olarak geçen sen ) 
ve meraklı divanları !hB.la sökü- mevcuıdiyetinden hız alarak in· akJına getirmemelidir. düşüp yaralandı ~i suale Başkan şu cevabı vermiş- nisbetle bugün varidatırnızrn ik 
yorlarsa. tıunlar misli Zühal· kişa.f eder. Mazinin fikir ve Bizim için geri dönmek diye tır: misli bir artış göstermekte cıl. 
den arzımıza gelmiş edebi lblr .sa.naıt mil'asl~ nasıl inkar bir da.va mevcut değildir. !sti· Beşiktaşta Hattat Tahsin - Son dünya hô.diseleri Türk duğunu söyliyebilirim. Çalrşın. 
kültilrün insa.nla:n gibidir. edebiliriz. Onları mutla.ka. sev. kamet ileridir. Ancak geride .sokağında., 9 :numarada oturan milletinin havacılığa verdiği e. programımızı ise on misli bü-

Umu:mlyet itibarile aeğil Di • mesek lbile ibilmek mecburiye· bralrtığmıız ufukları: modern Mustafanm kızı: !bir buçuk ya - he~yetin ne kadar yerinde yütmek zaruretini duymaktayıı 
van pirlerini, Him.idi bile yü. tindeyiz. Liselerin onuncu er. bir ~~a ile tahlil ve terkip §mda. Seher, dün pencereden oldugunu açıkça göstenni§tir. Cömert ve hamiyetli halkımı%ln 
zli!ııden okumak nice nice ya.ş'lı mflarmda. edebiyat derslerin.in edecegız. Modem kafa. ile nasıl sokağa dilşmil§, birçok yerl~ Bu hadiseler bugün milletim.Wı jYe Hava Kurumunun göze çar. 
ba.§lı üdeba. ve şüera.mıza iha.Ia tek vazifesi lbu kültürün altın modem Avrupa. edebiyatını tet. den yaralanarak Şişli Etfal daha çok çalışmaya, bu mevzu.• • pa.n bütün gayretlerinde bu on 
nasip olamamIŞt:ı:r. zincirini tama.nılamaktrr. kik edebiliyorsak Divanı aa hastanesine kaldırılınİştır. da daha sıkı tedbirler almaya. ., misli büyük programr tahakkuk 

Yeni harflerin kaıbulünclEm Fakat itiraf etmelidir ki, eim· böylece anlıya.cağız. Divan dün- zo;Iaınıştır. Son umumi kongre- ettil'ecek varidatı temin gayesi 
çek evveldi. Devrinin en kül· diye k~dar ~u smı:ftaki ed~biya.t yasmı zeytinyağı kandili altın. Tekerlek albnda mizden sonra Hava Kurummıa. vardır~Meml~etin her tarafm 
turl{], en ea.nlr, en şerefli ibir derslerı müphem bir bava i. da değil, kuvvetli projektör .. ölen amele yardnn hareketleri büyUk ölçü.. da·oıduğu'gıöi İstazıl:>Ulda da. · 
edebiyat üstadı lbi7.e ''E,kimiter çinae geçiyordu. ~ yası altında muayene edece~ Evvelki akşam Ta.ksimdo bir de arttı. Buna. müvazi <>larak 7..e ·çarpan canlı hareketler · 

kUl
,, _ .. .,,...,,mı anıa~ken ı;:n..,ıı_ e Necmettin Halilin kitabı bu - Bu ..... 1.. ır...-etıi eseri ıı-.,....._· Hava Kurum.unun gen&ieri ta,,_ bu gayretlerimizin müsbet neti ~"" w..a. "'..,,J_~ ~ ~"uı :u.......... kamyona atlamak isterken, te· . J 

diyordu: günkü ~~ dünkü ktiltilr: ladığmdan dolayı Necmettin kerlekleri ara:ıma. yuvarlana.. Y:U-ecı olarak yetiştirmek teşeb. celer vereceğini. müjdeleyecek 
"- Te~kil tafsil ba.bmdanOır. arasnıdakı ~ıb&.tı tesis için bir ı liallli tebrik ederken memıe· ııık kafası patlamak suretile büsleri de pek çok inkişaf etti. kuvvetli ve ümit vericidirler. 

Arabtdir.,, a:ı~ta::- ~e~ı: Bu ~tar diye. ket irfanında gerçekten bir bü. ölen amele MevlQdun cesedi Bu sene birkaç bin gence tnınü .:..... Hava Kurumu paraşütçu 
Herkesın Divan Edebiya.tmı bilirım ki anzım kültür tar.mi·. yUk boşluğu nolduran Maarif dün adliye doktoruna muayene ~ Etimesud kamplarında ça- taburlan teşkil edecekmiş, doi-

okumas.t, ha.tti. dinleyip zevk mizdo yapacağı hizmet lbaikı .. 1 :Vekili Ha.san 'Ali Yüceli de bu ettirildikten sonra defned.il· ınak ve hava sınıfında. vazife ru mu! 
alması :rArUJ'İ değildir. m.ından tılsımlıdır. Divan Ede- ·ı ~ ve derin anlaYJ§Illdan do· miştir. alacak derecede yetişmek im'kL - Ha.va. Kurumunun para§ilt. 

Fakat bir memlekette edebL biyatmI anlamak imkanmı ve.fE layı tebrik etmeyi vazife saya:. Va.ka etrafında. tahkikat ya. nı verildi. çü tahurlan teşkil etmesi 
yat !hocalığı eden, ibir memleke" ren lbu eserden ba.hsed.erken şu!f: rım. SADRI ERTEM pılmaktadxr. Paraşütçülerimiz memleketin, değildir. Lakin her sene tnöni 
tin estetik lbün""'~i üzerinde fi. ~~==========.=~::======:==~~~~~~==~;;;;;;;;~============~b~U~yiik~"~b~ir~k~ıs~ın~m~ı ~d~ol~aş~ara~~k~aL~ ! kıı.ınpmd& toplanan gençlerin 

J....., , ... ıbüyük' bir eksen'yeti ~le ~ 
kir söylemek c~saretini kendin· _ 

27 
_ .... • ;- vv" vı: 

de gören. edebiyat :tarihi ıtıa.11:'.. t-.,, ! vazifeyi görecek şekilde yeti 
kmda: miltalealar serdeden m· rap ifadesi idi. Cevap verecektim. ~mektedirler. Bahsedilen par .. 

L-~ B · · f kbalim Fakat o buna meydan vermeden ( ta.b · 
san1arm ''Divan,, Ede'biyatI ae.. - enım ıs ı · mi Mösyö? devama başladı: i ur lan etrafında sıze d 
nen eeyin mevcudiyetini öeğil, dedi. Dört senedenberi bunu ra. fazla maltimat ,verecek \ılz.iy 
bütllı:ı. unsurlarım tanımış 

01
• hatça düşünmek imkama malikim -:- Siz bana memleketinizde, A. te bulunmuyorum. 

• 
1 

Ot minderim.in üzerinde uyk~ merıka Birleşik devletlerinde eski 
malarI elı.emdir. geçen gecelerimde ben de onu dü- Aşk ve macera roman' ınahkflmlara, düşkünlere iş veren' - Makinist mektePleri açtl 

mlebiyatı Cedide bir zevlt §iinüyorum. Ma.hlrum arkadaşla. .Y .. -".. ın. üesseseler mevcut oldugun" u söy.~ cağı haberine ne dersiniz? 
değişikliği getiı'di.0 Fa.kat S8Jl8]. rımla beraber hapishanenin eski cu-u Çoeviren: lı~~niz .. Belki.. Fakat söyler 1 - Muhtelif yerlerde Kuru. 
tm. fikir sahur.rıda.; edebiya.t ta.· elbiselerini tamir ederken de ayni Moria dö Kobra Muzaffer Acar mısınız bana, hangi Amerikan mun makine mektepleri a.çmur 
-'"'i --'"a--d& ,. .. ı. ...... 1 d c:pyı' düşünüyorum. Benim istikba.. - ··-·· . konsülü benim 'b' eclilmi' kt 
UJ.J. Da:ll ~ ~~ar a lim~ mi? Bir tek kuruşu ve bir tek aşk vaadettiğı genç_ kızların. ılk tekrar başlayamadım. Görüyorsu.. gı 1 

arzu yen haberi genişletilme e olan ha. 
o günden itibaren bu zevkin val t ""il-~ perı ma b · · · tik bir insanın pasaportunu vize eder? ve. --;m...h.:_;..;n ihtiyaç hasıl 

dostu kalınıyan bir kürek mahktl. aşk y.u arım e~ \."Uen • n~. ya unun ıçın ıs balim teh.. Ha h ~...,,.u .. ...-çeşnisi içinde kendi malzemele. munun serbest bırakıldığı ıaman sallamıdaki . sarayl~rını ~hayalle- dit ıle, tehlike ile doludur. Yoldan .. ~· ayır Mösyö, ben çok dil- .ettiği işçi eıeınanla.n temin jç 

rinin cahili kalmayı tercih et• istikbali ne olabilir? Oyle hırsızlar rinde kurdukları bır.~da, ben çıJaı:uş. cemiyet içinden kovulnıu~. ~~~az::~fta J°~ girişilen teşebbüslerden doğm 
tiler. Bu suretle Divan Edebi. vardır ki, çalar, yakalanır, bir se- kendimi, pis, kaba· a.dı. bJ! adamın hapısbaneden kaçını~ bir insan ha- Meksikoya dönerek orada oda hiz. olsa gerektir. Bugün makine 
yatı ha.kkmda. anlamadan ko· ne hapis yatar ve çıktığı zaman ~ollarına atmak, ~end!mı ona tes- yatını namusluca kazanacak ne metçisi, satıcılık veyahut katibelik makinist veya işçi yeti3tlrmek 
nuşma.k, indi bile olmayan fi. evvelce çaldığı rnilyonlanna kavu. ıım etmek mecbunyeti~e .ka_ldım. kadar acı bir Iıltife değil mi? San- gibi bir iş .arayacağım .. Eğer son çin açılmış mekteplerimiz Yok 
.kirler söylemek itiyat hal.iıı,i a.ı· şur. Bu para sayesinde yavaş ya. 'f'.am altı ay onun se~~en zıyade ta Kruz hapishanesinin 102 numa dolanmr da sarfettikten sonra ilk tur. Li.kin bu sahada bazı ter 
dı. vaş yeni dostlar ve cemiyet içinde kin, hırs ile yanan yüZUOO tahaın. ralı mahkfu:nu bayata atılınca on · rastladığım erkeğin pusesi'ile ölüm tiplerde ç~. ~e 

Bu fikirde ve sanatta. tered.. yeni bir mevki kazanırlar.. Ben mül ettim, arkadaşlarının. ardı a. bekliyen ya Boynes Ayres'in veu arasında bir tercihte bulunmak kik1er:i.mlı neticelenince bunları 
dinin ta kendisi idi. Bir millet Mösyö bu kadar ustalıkla hareket rası kesilmiyen tecavüzlerıne k3r- ya~':t Şanghaym halka açılan ev: mecburiyetinde kalırsam. esasen açmak veya. ı:ı ............... ak m ....... l .... 
-·n edemed': ...... Oldürd' wn·· , "--lık et- ~r koydum .• AnJaunrsunuz ya ar- lend1r. O zaman türlü kokul . k bol h ~ ....,.,. .,.. kwtiirU, bir tarihin devamlı e· ...... 1.uı;,u ':# k ;r~ k d ar sü. ay . mu~ ayatıma bir şişe ve. kendi kendine halledilmiş ol 
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a1.e un a am a 
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kendi hayalhaneierimizde icat ~ "" şdim b · • men hepsini israf etmı . _Ar. !ar .. Fakat bunlar yavaş yavaş u patron muşterısının kulağına ,.;;.· 
edilen dekorlar ilave ettik. Fu" no Veys'e metres olmak suretıyle ışe alışmrşlardrr. Ya bunlar şayam !erek: "Size Doloresi tavsiye ~1• - Bu harekete sebep ne :Mösyö 
:ıuli ıbir gün "Fuzuli Beyef~ yeniden muazzam bir servete ma. hayret bir mutavaate maliktirler, rim ... Hususiyetlerle. dolu fevkalt ~adterson .. Yirmi sene gök mavisi 
di" ve nihayet "Bay Fuzuli" lik olabilirdim. Fakat yapmadım, veyahut bedeni temaslara karşı de bır kadındır. Bır adam öld" a ar temiz bir hayat yaşadmı. 
kis\·esi ile Jaı.rşmuza çı:kt.I. çünkü bu adamdan hoşlanmıyor- hassasiyetleri kalmamıstır. Bunlar müş, hap~shanooen yeni çıkmıc:~r. Sonra ihtilalciler vahşi şarkıları a-

B.iziın a.nladığmıız Nedim, ya: dum. O alç.akla birlikte ~şk .ha~~- çirkin, sevimsiz, zekad~n mahrum yüksek kimselerle sevişmiştir ~ J:· rasmda unutulmıyacak bir taarru-
hut icat et;ti<Mmiz "Nediın Be,.,. tnıa atıldığun gündenberi, hır gu.n !!damlara kendilerini verirler, bun- yecek ... ı. za uğrayarak en luymetli varlığı. "~ 'J ' ı ed la · K · tuk .. ·· 1 mı, kızlığımı kaybettim. Altr ay 
efendi" • ''Bay Nedim" bizim yaşamak mecburiy~tiy e~ sevm ı. _r ıçin bu hareketleri, ellerini pis on~ş ·ça yuzu .. a evleniyor bir kabus içinde yaşadım. Sonra,· 
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fa.zil ğim bir adamın buselenne, neva. hır suya sokmaktan farksızdır. renklen.1Y?rdu. Bu güzel kadım ' bunl sa,,.a.aıama.ya benZeyen etıe· zişlerine tahammül etmdt 1_ca'bede- Yıkanırlar, sonra her.şey biter.. yüzü gJttikçe hoşuma gidiyord~ arı kurtuluş 0 
çok erken bozu.. 

rimiı.i dinlese aten.dinilen iğrenir oeğini asla kabul ettiremedım. Ha. !"akat hayır. Ben böyle olmasını Nazarlarımı :zapteden bu ate!ı.li ba.. l~n bir izdivaç takip etti. Nihayet 
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tnn Mösyö_ Genç kızlık yaşınını kirleten adamın tekrar kollarına dı. Bu güzel dudağın köşesindeki isledim. ' 
Bir ?.evki beğenmemek onu bana sevdiğim erkekle güzel bir atılmamak için bir cinayet işledim, tebessüm ne kadar canlı bir ıztı- ( DeuatM var) 

- Ha.va Kurumunun bund 
sonraki faaliyeti ne ola.c 

- Hava. (Kurwnu büyüklerı.ı. 
d~ aldığı ilhamlara ve h 
ımzm yüksek vatanperver} 
duygularma. dayanarak havaeı 
lık mevzuu ar.erinde mUsbet h 
metler ifastnl tabii bir va.zif 
sayma.trtadn"· Bu iti.barla Tür 
havacılığının bir İhtiyac ola~ 
kendini göıst:eren her ieiııi 
maktan geri laWıuy ~ 

t -~ı;-:-. a.ca.ğma 
ma ~•u-nuırz. ' 



Çörçil Dakar hA
disesini anlattı 

Loadra. 9 (A·A.) - B· Çörçilin 
dün Avam Kamaraamdakl nutku· 

un devamı: 
Dakar hld.iseai hakkında meclL 

ae mufusal bir izahname vermek 
yetinde defilim. Bunu hafi bir 

celae eanaamda yapabiiirim. Fak3.t 
diaatm vüaati böyle bir hareket 

e mütenasip olmadığı gibi, dü3· 
anm gözü önüne dahili tedbirle

lilnizin çıplak olarak konulması· 
91 doğru b..ulmamııJltaymı· 

Bu hareket evveıemirde bir 
ranaız hareketi tepil etmekte 

di· Kati bir netice verebilecek mü· 
berette bulunmağa amade olmak 
gmına rağmen, gerek general dö 

l gerekse bizler, VŞ Fransızla. 
le kanh bir çarpl§maya meydan 
ermeyi arzu etmiyorduk. General 

Gol'ün Dakar Frans~larmın ek· 
rieinin hür Franaa hareketi le

mde olduklarına dair kanaatinde 
aklı bulunduğuna da hiç §Üpbem 
Oktur. Hakikaten hu kanaatin çok 
ulük olduğuna eminim. 
General dö Gol'ün davuı haz
edilinceye kadar, 1ngiliz hükQ -
etinin bu davayı ıterketmeğe 
tiyen niyeü yoktur- Bu davayı 
~ iık bir davanın yani "Fransa 
vası" nm hazmedeceğini zan.ne. 

;diyorum. • 
'Oe Fraruıız de11troyer kruvazö -

j.rilnUn, Vişi taraftarlarmm en acı 
ifiplerbıden bazılarile birlikte Da· 
~rıı gelıhiş olmaa.ı biltiln vaziyeti 

Jr aleyhte olarak tebdil etti· Bun 
lar Dakara, halkı korkutmak ve 
kuvvetli sahil bataryalarmm mü
~fr surette techislerini tem.in 
!tJnelr Uzere gönderilmİ§ bulunu· 
~Jardı. 

İngilterenin politikası, dÜ§Jnan 
~ontrolü altında 'bulunan bir lima.. 
p gibnedikçe,, Franaız harp ge
,.Uerinln hareketlerine mani ol
~ merkezinde idi· General 
M Gol'ün hareketi mevkii tatbike 
pnulduğu bir sırada, bu Franm 
temiJerfoip hemangi birislıün Da.
tara vasıl olmasına mümanaat et
ilenin 'J(>k mühim olduğunu tabii 
htunmaktadır. Cezalandınl.mıe o. 
"8 but hata ve bir sert hldi8at 
.. layısiyle, ne amirallik dairesi ve 
pe de hükumet bu gemilerin Cebe
Jlttank boğa.mu geçmek there yak 
~ta olduklarından habeniar 
~emi§lerdir· Haber alındığı sa.

mUdahal e için vakit geçmi§ 
un.makta idi. Hatalar hakkında 
katf surette takibat yapılmak-

'8'1.!.':~lann awı Kazablankada te•kif 
fdilmeleri ve orada. tevkif edile
IP*fikleri takdirde Dakara girme· 
r~e mani olmak için derhal e
pler verildi· Bu gemileri orada 
tkqtmnasaıc dahi, girmelerine ma

ileceğimizi ümit ediyorduk· 
rin ifası için' gayre~ lal'· 

ise de muvaffak oluna_ 
tr· 

Maamafüı Buala hür Franm 
Ustemlekeaine bUcum etmek U
re harekete geçen Vi§l knıva
lerinin yeni pllnlan akamete 

.. WmıŞtrr. Bu harekete taııaıa 
#fJlmit olan dört Fransız gemiain
Jlll ikial Da.kara avdet etmeğe mu· 
Mlft•k olmuş ve knıvuörlerimiz 
Wtnfmdan yakalanan diğer ikiai, 

E istimal edilmeksizin Kuab. 
):a avdet etmeğe davet edil· 
· Bu gemilerin ve tqıdıklan 

Gaiyetlerin milnaaebeteısiz bir 
liıretie gelmeleri, hiç bir auretle 
Jituıı hülrltmetinin karannzhğm -
lan mütevellit bir hadise te§kil 

emektedir. Keyfiyet bilbaaıa 
muharebelerinde teeacıur e· 

bir şamırzlıkta.n ibaret bulun_ 
~uıtur. 
Dakard~i muharebe oldukça 
tin olmU1tur. Donanmaya. teca

eden iki VJti den1zaltıaı batı· 
tJr. Bunlardan bi.riainin mu. 

tı kurt.anla.bllmiltir· lki 
deııtroyerinde yangın çı -

~lır· Kruvaz6r1erden biri • 
ılM ciddl surette iııabetler vaki 
~tur. Rişliyö ztrhlım dahi ye_ 

llua.rata duçar edllmitUr. lki 
· · bir zırhlI Ue bir kruva
muhare be etmelerine ve yol· . . 
a devam eylcmelenne mani 
l etmemekle beraber hasara 
1'1ardır. Bu haııarat ıniina -

bir zamanda büyük ibtirnaJilla 
· i icap ettirmektedir· 

~- Çörçil sözlerine §()yle devam 
iştir: 

O güzel Fransız bahriyesi, Fran· 
ve imparatorluğunun Alman 

~nduruğundan kurtulmasına 
mania teşkil etmekte bulun. 
r, taliin pek garip bir cilvesi-

r. Dakar hadisesi bize boiulmak. 
olan adamın çok defalar, ken. 
ni kurtannağa gelen iyi bir yü. 

lcüyü kollan arasında sıkıştıra'*' beraberinde denizin dibine 
~emesini hatırlatmaktadır. E. 
F.<filerinin kendisini böyle bir ha
k~te icbar etmesi mümkün ol. 

beraber Dakar hAdisesinin 

Vişi hükOmetini b~r harp ilaruna 
kadar vardırabileceğini hiç bir za
man dü,Şünmtdik. 

Her ne olursa olsun, Fransız 
milletine hakim olacak şey, gir. 
daplar değil, hadisatın inkişafıdır. 
Fransız milletinin Alman istila.cı
lanna kar,§1 duymakta olduğu git. 
tikçe büyüyen nefret hislerinin hiç 
bir ~Y önüne geçemez. Fransarun 
diğer esir milletlerin halasını te· 
min edecek olan İngiliz zaferine 
karşı gittikçe ~alan yeni ümitl~ 
rinin de hiç bır §CY önüne geçem!· 
yecektir. Bu gibi bir muvaffakı. 
yetsizlikle yine harekete geçme~ 
gayretlerinin zayıfla~asına da mu 
saade etmemeliyiz. Me~~~~ 
tekamül ettirip gayretlenmız~ bır 
misli arttırmalıyız. Muvaffakıyet· 
sizlikler bizi daha iyi mücadele eL 
meğe sevketmelidirler. . 

B. Çörçil, ''Bereket versın adet
leri _çok olmryan,, bazı gazetelerin 
Dakar hadisesi ve daha mühim 
,·akalar hakkındaki tenkitlerini 
cerhettikten sonra sözltrine ıiÖYle 
devam etmiştir: 
_Şimdi mec~!ste!1' benimle bir. 

likte dünY.anm otekı tarafına geç
mesini rica edeceğim: 

üç ay evvel, Japon hiiktlmeti, 
Çinin ~ddetli mücadelesi için sev. 
kedebilecek bazı maddelerin men'i 
için bizden Birmanya yolunun ka
patılmasını istemişti. Çin ve Ja. 
pon hükumetine diplomatik lisan
da adalet ve hakkaniyete müst~nit 
bir sureti hal bulmalarına imkan 
verebilmek için bu talebi' is'af ettik 
Bu kabul keyfiyeti için bazı sebep_ 
lerin daha mevcut olduğu 15üphe
siz ise de yukarda ileri sünnü, ol. 
duğum bu mühim ~itilim için ka.. 
fi bulunmaktadır. 

Maalesef bu adalet ve hakkani. 
yete müstenit sureti hal tahakkuk 
etmemiştir. Çin ırkını temessül et
mek için Japonyanın açmış oldu. 
ğu mücadele. bütün felAketlerine 
birlikte devam etmektedir. Bu hr
satın kaçırılmış olmasına çok mü. 
teessifiz. 

Fakat bu şerait dairesinde ln· 
giliz hük\iıneti, Birmanya yoluna 
mütedair itillfın 17 Birincite,rine 
kadar seyrini takip etmesine inti. 
zar ettikten sonra. bunu nasıl tec
dit edebileceğini de görememekte. 
dir. 

Çin hükffmetile bir itila.fa vara· 
cağı yerde Japonya, Almanya ve 
ltalya ile üç taraflı bir pakt imza 
etti. Bu pakt bir çok be.kundan bir 
kaç sene evvelki antikomintem 
paktın tecdidinden ibaret bulun. 
maktadır. "Birleşik Amerika lngil
tere ile Avrupa diktatörleri arasın. 
daki harbe müdahale ettiği takdir· 
de bahis mevzuu olan pakt Japon. 
yayı Birleşik Amerikaya taarruz 
etmeğe sevketmektedir. Bu uyuş
ma Japonyarun o kadar aleyhinde 
ki, gizli şartlar ihtiva edip etmedi. 
ğini düşünmekteyiz. İngiliz ve A· 
merikan donanmaları mevcut kal. 
makta devam ettikçe - ki mevcut 
kalacakları da şüpheSizdir- Al
manya ve ltalyamn Japonyaya 
na!Ul yardun edebileceklerini gör. 
mele pek kolay bir §eY delildir. 

Romanya hadiseleri 
münaıebetiyle 

Taymisin bir 
makalesi 

"Türkiye uyanıklık 
lüzumunu her zamandan 

ziyade hiaaedecektir,, 
Londra, 9 ( A.A.) - Röyter: 
Taymis gazetesi, son haberleri 

\'e Balkanlardaki umumi vaziyeti 
tahlil eden uzun bir j>aşmakalede 
~yle diyor: 

Romanyanm Almanya tarahn
dan işgali lngilterenin Brenncr 
mülakatı üzerine haberdar edilmiş 
olduğu vakıaların ilki ise Alm'an. 
yanın lngiltereye karşı mücadele· 
sinin çok tedhiş edici veya çok ma. 
nah icraatını teşkil etmemektedir. 

Keza bu hareketin ne doğu - ce. 
nup Avrupasmdaki vaziyet üzerin· 
de mahsüs bir tesir hasıl etmekte. 
ne de lngiliz filosu tarafından iti_ 
raz götürmez bir surette tatbik e. 
dilen ve ehemmiyeti Akdenizdcki 
son harekat ile yeniden sabit olan 
kontrolün tesirini bozmaktadır. 
Nazi işgal kıtalarına transit vazi
fesi görmüş olması muhtemel olan 
Macaristan bitaraflığını müdafaa 
kabiliyetini çoktan kaybetmiştir. 
Ve buna binaen kendisini es}cisin· 
den daha ziyade çenber içinde his. 
sedemez. Sovyetler Birliği fiilen 
Almanya ile diğer müşterek hudut 
elde etmiş ve Karadenizde bir bü. 
yük devletin teessüs ettiğini gör
mektedir ki bu vakıa hoşuna git
miyecek bir şey olmakla beraber 
ihtiyatlı siyasetinde bir değişiklik 
de vukua getirmeme·i muhtemel. 
dir. 

Türkiye uyanıklık l~umunu 
her zamandan ziyade takdir ede
cektir. Yunanistan ise diktatörle
rin tehlikesinden korunmak için 
yegane tabiye §eklinin sıkı dav. 
ranmak olduğunu isbat etmiş bu. 
lunmaktadır. 

ltalya, hakim müttefikinin dai
ma kendisi için elde etmeğe çahş· 
tığı bir bölgede kendiliğinden şid. 
detli bir teşebbüse giriştiğini, hem 
de ilk defa olmak üzere, müşahc. 
deye mecbur kalmaktadır. Alman
ya, madunları istihfaf eylediğini 
ve sadece kendini müdafaaya az
metmiş olanlara hürmet ve riayet 
eylediğini bir kere daha göstermiş 
bulunuyor. · ·• ... 

Taymis gazetesi. Almanya tara. 
hndan i~al için ileri sürülen ba. 
haneyi tetkik ederek Romanyada 
tevkif edilen ve bazıları veya hep. 
si tazyike ve fena muameleye ma· 
ruz kalan İngiliz mühendislerine 
karşı yapılan ithamları katiyetle 
reddeylemektedir. Bu tazyikin he. 
defi mevkufları· petrol kuyuların. 
da baltalama hareketleri yapmak 
istediklerini itiraf ettirmekti. 

Berlinin teşvikile bu harekeatle. 
ri yapan veya yapılmasına müsaa
de edenler kendilerine veya mem. 
leketlerine hizmet ettiklerini zan. 
nediyorlarsa ağır bir hataya dü_ 
şiiyorlar. Hesapların görüldüğü 
gün bütün bunlar hatrrlanacaktır. 

Biz Japonya ile hiç bir zaman Kanada 100 harp 
kavgalı olmayı arzu etmedik. lngi- aemiıi yapacak 
liz ve Amerikan milletleri 1907 Vininpeg, 9 ( A.A.) - Ka • 
denberi Japonyanm yükselmesi i. nada bahriye nazırı M.ak Do· 
çin büyük hizmetlerde bulunmuş- nald, Kanadanm donanma için 

ıa·~~· üç taraflı Pakt tabiidir ki 50 milyon dolar kıymetinde 100 
doğrudan doğru}·a Birleşik Ameri. harp gemiai ln§8. edeceğini ve 
kayı istihdaf etmektedir. ikinci de- deniı erlerinin adedini 12 bin. 
recede olmak üzere de Sovyet Rus. den 20 bine ç11karacağmı .bildir" 
yaya karşr matuf bulunmaktadır. miştir. 
I ngiliz 1i sanını konuşan bu iki 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
ırkm hiç biriei şiddetli hücumlara dI dairesinde, lapanyol menfaatle· 
k&l'll boyun eğmeğe allflk delil - rine ve İspanyanm kalkınmasına 
dir· Hiç ıüphesir. ki garip bir BU· samimi yardımda bulunmak arzu
rette tevazün ettir~ olan bu suyla, tetkik etmiyeceğimiz hiç bir 
beyanata Birletik Amerikanm göa- abluka meselesi mevcut değildir· 
t~ olduğu kabul tarzr, beyana· !apanyanm dahili illerine milda -
tı yapanlar için teıvik edici mahl. bale etmeii ve dünkU yakıcı ateıı
yette olma11111txr. Maamafih ümit lerin eönmenıle lnvılcunlarmı ka _ 
ederiz ki, bariz bir ıurette göze rqtmnağI hiç bir zaman dügünme
çarpan bu nevi daha çok vahim mifbdir. lspanya harbinde olduğu 
vaziyetlerde büyük bir ııabır ve gibi İngiliz ıiyaaet ve menafii, ls
ibtiyat göatermb olan Japonya, panyanm •vahdet ve istiklllinden 
yine su aabtr ve ihtiyatile önle - bqka bir geye müatenlt bulunma
meğe mıwaffak olacaktD'· maktadır. Bu memleketin Akdeniz 

Son aylar zarfmdR, sulhla harp büyük devleti ve Avrupa ailesini 
araamda aa.llanan diğer bir mem- idi.re eden meghur azası olarak 
leket daha bulunuyor ki, o da ts- mevki alacağı gilnil memnuniyetle 
Panyadır. lapanya ve lapanyol mil· derpif ebnekte)'ll· 
Jetine karer daima •amimf temen- Billhare B· Çö~il. &vam kama· 
n_iyatta bulunmuou.zdur. Tarilıimi· raımm gelecek celsesinde hava 
zm §&Jllı bir devresin.de ecnebi ta· müdafaası hakkında. umumi bir 
hakkUmüne karfr 1~nyollarm mllzakerenin yaprlacağrnı bildJr _ 
yanında ınevki almı;ıt bulunduk· m.İ§tir· 
Avrupada. İspuyadan daha ziya- Bir mebuaun, te!rikıiz bir ııu • 
de sulha ih~Yacı olan, gıda ınad· rette yapılmakta olan bombardı -
delerile verimli bir ticarete daha manlara kaJ'lı ne gibi tedbir ah -
fazla muhtaç bulunan bqlra hiç bir nacağma dair ıormll§ olduğu •ua· 
memleket mevcut detildir· Biz le B· Çörçil ıu cevabı vermiştir: 
ablullamızla lspanyaıun iktmadi qerek müdafaa gerekse muka _ 
ihtiyaçla.rmı haleldar eylemeği ar- bil \u.rruz noktalanndan en mU -
zu etmekten çok uzak bulunmak- eaeir oldukla.nnı dli§lindüğümüz 
tayız. Anu ettiğimiz yeılne ıey ledbirleri almaktayız. Plln ve u -
lapanyanm en müthif dÜ§l"ıanla.n - ıullerimi•.i tafsilltile vermekte 
mrzm .lqe edilmesine bir mUnakale but mallzurlar görmekteyim. (Bu 
,.,.,ı t!tkil etnı.emesidir· soa ~e meclla taratmdan te-
F.euı tefkil eden bu ihtiraz kay- beuümlerlo k&l'lllaıım11tır·) 

• 

Alman kıtaları 
Romen hu·dudunu 

geçti 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bıil:rc§. 9 ( A.A.) - Röyter: 
Perşembe günü Romanyaya 

gelecek olan Alman kıtaları, ted. 
ricen fazlal~tırılarak dört fır. 
kaya çıkarılacaktır. 

ilk Alman kıtaları, tanklarla, 
hava dafi bataryaları ile, tank 
dafi topları ve hava cüzütamları 
ile mücehhez olarak, balen Tu
na yolile aşağı doğru inmektedir 
Bu kıta, Giurgiu'ya vardıktan 
sonra, Prahova ve Buzau bölge. 
lerine ve Bükreş civarında Tar. 
goviste'ye doğru yoluna devam 
edecektir. Targoviste'de bir ha
va üssü tesis olunacaktır. Pra. 
hova, Plösti petrol merkezinin 
bulunduğu bölgedir. Petrol mm. 
takalarına ve petrol borularmm 
müntehası noktası olan Giurgiu. 
ya hava dafi topları yerle~tirilc. 
cektir. 

Tam teçhizatlı Alman askeri 
mütehassıs gruplarının, Romen 
ordusunun bütün sınıflarını ta. 
lim ettinpek üzere Giurgiu'ya 
gelmesi beklenmektedir. 

Yukanda ismi geçen bütün 
merke7.lerde, Alman kıtaları için 
kışlalar hazırlanmaktad1r. 

Birkaç haftadanberi, Roman. 
yaya c;ok büyük miktarda AL 
man harp malzemesi gelmekte. 
dir 
INGILIZ ELÇiSiNE VERnEN 

CEVAP 
Biikreş) 9 ( A.A.) - Röyter: 
Romanya hariciye nezareti, 

lngilterenin Bükreş elçisi Hoa -
re'in vaziyetin ayd,!Dlatılması 
hakkında yaptığı talebe cevap 
vermiştir. 

• 
Berlinle 

Amsterdam 
Beşer saat 
bombalandı 

Amı.terdam, 9 (A·A·) - Stefıı
nl ajansı bildiriyor: 

İngiliz hava kuvvetleri bu gecl' 
Aıruıterdamt bombardnnan etmi§· 
lerdir. Allrm beş saat sürm~tür. 
Dört ev ),kılmıştır. 

Telegraf gazeteeinln bir muhar. 
riri parkta nif8Jl}mile gezerken öl· 
mil§tür. Sekiz ölü ve bir çok yaralı 
vardır. 

Stokholm, 9 (A.A.) - Aftonb. 
ladet gazetesinin Bertin muhabiri 
lngiliz hava kunetleri tarafından 
Berline yapılan hücumun en uzu. 
nunun ve en erken başlayanmm 
dün geceki hücum olduğunu bildir
mektedir. Bir çok Bcrlinliler evle. 
rine dönemeden be§ saat sığınak. 
!arda kalmaya mecbur olmuşlar
dır. Muhtelif dalgalar halinde ge
len İngiliz tayyareleri aydınlatıcı 
fişekler atmışlardır. Bir çok infi. 
laklar i~itilmiştir. 

ingiliz elçisi 
Molotof la 
konuştu 

J.ondra, 9 (A· A·) - Röyterin 
diplomatik muhabirinin resmi mah
fellcrden öğrendiğine göre Mosko
va büyük el~isi Stafford Crippıı ı;e· 
çen hafta sonunda Molotof'la mü
llkatta bulunarak umumt ''a.ziyeti 
görilşmUştür· 

General dö Gol 
Afrikaya geçti 
l..eopolvll (Belçika kongoııunun 

merkezi) a, {A.A.) - Hür Franaa 
§eli generıı.l dö Gol pek yakında HUr 
Franııı:ı:lara ''Atrlkada bir mahal.,den 
hitap edecektir. 

Kısa haberler: 
-------------------* Paalt korunma me.ııelelerl etra
tmd& görll§Utmek Uzere dlln Tll!yetle 
muavin Ahme~ln re1ıılltlnde Mr lop· 
lantı yapılm11tır. lt!aiye le~kllMmm 

mahallelere teomlll ıııt de görtl~lmü~· 
tür. 

"' Galataııara;daki eaki karakol bl
nuı Belediye tarafından yıktırılacak· 
tır. Bu binayı, SUmerbaıık Yerli .Mal· 
ıar Pazarı yapmak için aatın almlfl.ı. 
Belediye bu binayı ve yaııı baamdakl 
dükkAnları da lııUml!k ederek, cadde. 
yi Galatasaray 11.!cal hlza:ım& geU· 
rccektir. 

lf. HUk~mclçc, memlckt'tln ağaçlan· 
dırılmaısı için mühim blr kanun lAyl. 
huı ha.zırlanmaktadır. l..A.yihada TUr• 
kiye aeklz muhtelif onnan mmtaka· 
aına ayrılarak valandR§larm ağa!; 

dlkmclcrinl bir mUkelle.tiyet ve meı:. 
buriyet haline koymaktadır. Orman 
idareainln tayin edeceği mınt!.kalard& 
tarlaları birbirinden R.yıran hudutlar 
ağaçlı olacaktır. Belediye huduUarı 

dahlllııde do bahçesi olan evler ağaç· 
lanacak, mUkelle!lyetl yerine geUı
mlyenlcr para ve hapl.ıı cez;MID& ÇU'" 

pılacaklardır. 

Nüfuı :Yazımı 
hazırlıkları 

l 

e
:a.t 
~ 
bir 
wı 
ım. 

Dde 
Jğıı 
:llği 
!?in 
hm. 
ı.ti" 
: oL 

ra. 
ı de 
. He· 
J. dı. 
'1 ko• 
etten 
mbr. 
ır 1h. 

Nüf ~ ya.zınıı hazırlıkları ! bir 
Jeı·liyor. Denizde sayım deniz sinde 
ticareti mektebi talebeleri tara. yok" 
!rndan yapılacaktır. Bu işte 80 ııdile. 
talebe çalışacak, bunlar bir ge· ar da 
ce evvelinden deniz yollamun aJne· 
bir vapuruna binip yatacaklar, 'İÜ • t 
sabahleyin erkenden motörlerle idf" u· 
yazmı faaliyetine b~lıyacaklar t u. 
dır. 

Sütçiller de sabahleyin eriten. 
den !ekire ika.dar süt dağıta.bile 
ceklerdir. Yazım günü !m:anbu· 
lun inzıbatı piyade ve süva.ri 
krtalarile zabıta memurlan ta.. 
rafmdan temin oluna.caktır. 

Ramazan Yazıları : 
Sir Reginald Hoare, Roman. 

yaya gelen Alınan kıtalarınm 

bir itıgal ordusunu mu ve yah\&t 
talim cüzütamlarmı mı teşkil 
ettiğini öğrenmek istiyordu. Sa 
nıldığma göre, Romen hariciye 
nezaretinin cevabı, umumi ma -
hiyette bar.ı teminatı ihtiva et. 
mektedir. 

Bu haber dıin, elyevm Belçika kon· _ ......... - ... .. 

gosunl\ rumt bir ziyaret yapmakta E d . • 
olan 1',ra~aız hattıiativa Atri.kası va· yyama a uyumıya 

'.~ ... !::::i~;mlk; .. ,,.... gel mi yor !.. 
( Ba~ tarafı 2 incitü)1 

Size söyluyorum, er geçen gnn. 
lcr!.. Neredesiniz? 

INGILIZ TEBEAST PETROl, 
MTNTAKALARTNDAN 

AYRILIYOR . 
Bül.."T'C§, 9 ( A.A.) - Röyter: 
İngilterenin Bükreş elçisi Sir 

Reginald Hoare, Romen petrol 
endüstrisi ile ali.kadar bulunan 
bütün İngiliz tebeuma derhal 
Romanyayı terketmelerini tav
siye etmiştir. 

Ala.kadar bütün lngilizler, 
şimdiden merkezi petrol mmta. 
kasını terketmişlerdir. Bu Jngi· 
lizlerden 12 kişi halen Bükreş. 
te bulunmaktadır. Bunlardan 
altısı bugün, geri kalanı da 
önümüzdeki pazartesi gilnil 
Bükreşten ayrılacaklardır. 

Boğaziçinin tafsilat 
planı 

Boğaziçin,in tafsilat planla.er_ 
nın h8.ZII"la.nma.sma başlanmış • 
tır. Boğazın tabii güzelliğine 
halci vermeden plan yapılacak. 
tır. 

"HABER 'de .. 
Blylk ve kazançlı 

bir mlıabüa 
}'ak.at kazancınız yalnız bir nden 
ibaret kalmıyacak· 

Faraza 4000 liraya mal olacak 
bir evi borÇla kendiniz yaptırmaya 
kalkııanız ve yirmi ııcnede müsayj 
taksitler!~ ödeseniz, bu dört bin 
lira için ayrıca 4000 lira da faiz 
ödemek zaruretinde kalacaktınız. 

Siz böyle bil' &ey ödlyecek değil. 
siniz· Siz ancak bu dört bin lirayı 
ödlyecckliinlz· Hem de ayda l S er 
liradan 22 senede. 

Uzak Şarka buğday 
ihracını menetti 

Vaşington, 9 (A.A..) - Röy. 
ter: 

Amerikan hükumeti, milsta.h 
silleri hükfunetten yardım gö· 
ren buğdayın Filipin hariç ol. 
mak üzere bütün Uzak Şark Ji· 
manlarma ihracını menetmiş • 
tir. 

Bu hususta hiQbir resmi tef· 
sirde b..ılunulmamı§ olmakla. 
bera.ber. umumiyetle bu tedbir, 
Japonyaya karşı diğer bir eko. 
nomik tahdit tedbiri olarak te· 
Jakki edilmektedir. . 

Belçika kralına nİ§an 
veriliyor 

Lcmdra, 9 (A.A..) - Berlin 
radyosu, Vi§i hükfimetinin Bel. 
çika Kralı Leopold'a lejyodonör 
nişanının birinci riltbesini tev. 
cih etmeye karar vermi~ oldu. 
ğunu bildirmiştir. 

Deniz Ticaret talebesi 
Giresunda 

Gircsıoı, 9 ( A.A.) - Mektep 
~emilerile buraya gelen yüksek 
deniz ticareti mektebinin son 
smıf kaptan ve çarhçı talebe. 
leri iki gündür mektep müessi· 
sinin şehrinde misafir buJWı. 
maktadırlar. 

Mektep gemisinin burada bu
lunduğu sırada gilzel bir tesa. 
düf eseri olarak Ankaradan Ii· 
man riyasetine gelen bir emir. 
de mektep gemisinin yeni ti · 
caret mektebi müessisi merhum 
Hamid Naciye izafeten "Ha. 
mid Naci,. adı verildiği bildi· 
rilmiş ve bu karar gerek deniz 
ticareti talebesi ve gerek §ehir 
halkı tarafından büyük bir 
memnuniyetle karşılan.m~tır. 

Unutmayınız ki, kazanacağınız 
ev, en az yirmi beş lira kira geti· 
recek bir mlikenuneliyette ola-
caktır- Borcunuzu tamamiyle öde· Taksim Lisesi 
diğiniz anda kazancınız: mu""du··rlügu"" .. 
Kira artanlarmdan: 2660 
Faizden: 4000 Lise felsefe öğretmenlerin· 
Elinizde kalan bina den eski Adana Maarif İnüdü-
kıymeti: 22 senelik 2000 rü Bay Yunus Kizmı Köni, 

bir hizmetten sonra 8660 u~ Tak.sim lisesi müdürlüğüne ta· 
Her kazançtan üstün il: Kira e. yin olunmuştur. 

vinden kurtulacak ve bir yuvanız Yunus Kazım Köni maarifi. 
olacaktır- mizin genç ve değerli uzuvların· 

HABEB'in kuıM>nla.nnı bugilnd«>n dan ve muvaffakıyetli kalem 
itibaren toplamaya başlayma. erbabımızdandır. Tebrik ede • 

riz. 

Bana bir anda öyle geldi ki uf. 
k.un bulutlarla örtülü sahasından 
belki binlerle ağız açıp kapanıyor, 
benim hitabeme karşı nerede ol. 
duklanm söylüyorlardı Fakat be· 
nim kulaklarım paslı, duyaıruyo. 
dum. 

- Bari sizi işiteyim, biraz hızlı 
söyleyin, ey gelecek günler, nereye 
gideceksiniz? .. 

Arkama baktım. Gözlerime blr 
semti meçhulü irae eden birtakım 
ellerin helyosta işaretlerini andı· 
ran bayrakları indirip kaldtrdıkla. 
rmı görür gibi oldum. 

Bana ne oluyordu, bu halltt rll. 
yaya da benzemiyordu. Yahut ben 
sapıtıyordurn. Ufka bir daha göz 
gezdirdim, ve binlerce ağızdan dil. 
ler fırlamış, benimle eğleniyorlar, 
başımı çevirdim, o binlerce el beni 
kanşlayorlardı 1 

Tamam! ... Uydurduk! Geçenler
den istihza!, .. geleceklerden de ke. 
za! .. Bu hayalatı cinevf, bana uy
kusuzluktan Arız olmuştu. Gözle. 
rim kapanıyor da içim geçmiyor
du. Onlar ise hfila tavırlarım mu. 

Bana ne oluyodu, bu haller rfi· 
uysal mahlfık insandır. Kendinu 
unuttum. Zihnen; 

(Eler bana uymazsa ~yyam• 
uyarım eyyama bt.n) 

Mısramı tekrar eder etmez ben 
de dilimi çıkardım. Elimle mendi
limi sallamağa başladun. 

Eyyama da uymağa gelmiyor. 
Kimbilir, ne gülünç vaziyete 

girmişimdir!.. Eyyama uymaklr· 
ğın bazan böyle maskara olmakh
ğa da netice verdigini aklıma bile 
getiremiyordum. Ağız açık, dil u. 
zamış, oyııar. Elde mendil salla 
bre salla! 
Meşhur meseldir: Deli balkaba

ğından olmaz a. 
AHMED RASiM 

Beyotlu Birinci Sulh 
klmllflnde.ıı : 

H0/1'U 

Hukuk~-

Elektrik i§letmesinin Beyoğhmdfl 

Kumbaracı yokufWlda ..l.dllbey .Apar
tnnanuım altındaki 8 ııumaraıı dük· 
k'nda Muhittin Batu aleyhine aı;tıft 
davada müddeialeyhin ikamelglhmm 
meçhullyetine mebni mahkemece l:i 
gUn müddetle llAnen tebllğat icruma 
karar Terilmiı olduğundan muhakeme 
gUnU olan 9/ 11/ 940 Baat 11 de mah· 
kemeye bizzat \'cya bilveklle gelme. 
ııiı: tebliğ makammo. kaim olmak 
üzere l.lb olunur. (33TMJ 
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Eğlenceli 1 ' -
-------------------------------- . Deve ile merkeb : 

yazılar 
.............. --- --- ~ 

Yaz an .. ISl(fNDERJ . .SERTELu t 66.zUmUz meclisten dı§an. bir mer 
keb ile deve ahbap olup birlikte w • 
yahate ç~lar. Merkebln iki adxm· : 
da bir ayağı stlrçer, d~rm.1§, deveye 

BEYKOZ KÖYtERiNDE BiR 
GEZif~ TINiN HIKAYESi 

Aliş çardaktan demi§ ki: , 
- Birader, dalma be.stıfm:ı yere , 

baktığını halde, yine lk1 üç adımda 
bir aya.ğım.I sUrçüp dtl§üyorum. Senin 
ise başm havada; bastığın yere hiç 
bakınıyorsun.. Böyle olduğu halde, hiç 
dtıştuğünü görmedim. 

Mizancı llarad'm Almıed Mltllat'a 
• • 
ıçer·ı girdi - . 

- - - • H verdlll kitap ...... , 20 ..... _ _.... 

-28- .. __ ) 
Deve §U cevabı verm!ı: 

KARINCJA.L.AR ABASINDA 
FERDl MOOADELEl 

Buradan gerek ova gerek V L 
k 1 f k o r u ya doğ:.U gilzel mAn.. 
~ar görUııuyordu. 

. Diye bağrrırken, yarnn saat. 
lik bir gösterişten sonra, ciddl 
bir yenilişin üadesi olan bu gü. 
~· şaka ile ba.'.7ladığı halde A. 
li§ln mağliı.biyetiyle niticelendi. 
Zaten böyle olacaktı; Aliş yeni. 
lecekti. 

Fakat, oyun kızışma.dan, ve 
can yanmadan olacaktı bu iş ..• 

Halbuki, Sayit, Alişin sözleri. 
ne kızmış ve orııu ciddi bir ham. 
le ile yere vurmuştu. 

Sayidi alkışladılar. 
Sayit bu alkıştan hiç de mem... 

nun değildi. Zira, bir mirasyedi. 
nin lüzumsuz yere para sarfet. 
ll'l.esi kabilinden, enerjisini yok 
Yere sarfetmiş bulunuyordu. 

. Maamafih, bu, ilk güreşti. Sa. 
Yit yorgunluğımu hissetmedi. 

On dakika fasıla verildi. 
Aliş çardaktan içeriye girdi. 
Kara Sayit, kollarmı göğsüne 

VU.rarak, kliçlik bir beden hare~ 
keti yaptıktan sonra, vücudun. 
daki topraklan bir bez parçasiy. 
le sildi.. Geniş bir nefes aldı .. 
Vücudunu tokrar yağladı. Mey. 
da.oda dolaşmaya b:ı..şladı. 

* *. 
Aradan on dakika geçer geç. 

?nez, herkes tekrar harekete gel. 
rn~. seyirciler yerlerini alarak: 

-:- İkinci ı:Ureş başlıyor ..• 
Dıye söylenmeye .başlaml'§. 

lardı. 

. - Bu kara marsıkla §imdi 
kim güreşecek ? 
t - Yavaş söyle be. İşitirse, 
o katı yersin t 
- M~allah .. Baca.klan zayd 

anıa, gösterjşli, sülün gibi bir 
pehlivan. 
• - Oan Kara S&yit derler be 
lmanım! O, ne başpehlivanların 
sırtını yere getirmiş, pes dedirt. 
nı.l.§tir. 

~a.hvelerdeki müşteriler ara
sında. biribirinl tutmıyan bu ga. 
rip konuşmalar uzun sürmedi. 
Sarıyerli 1zı;et pehlivan her za. 
nıanki yalpalı yürüyüşüyle sal. 
lana sallana meydana çıktı. 

İzzetin ensesi kalrnlaşnış, ça.. 
lnn.Iarı artmıştı. O, Çam1ıca. gti
l'e.slerinde Yusuf u bile bir hayli 
llğraştırıın, istikbali oldukça. ü. 
nıit verici bir yiğitti. Yusufun 
onda ü.mJıli vardı. Hatta 'bir gün 
ona: 

- Sen .Anadoluyu dolaşsan .• 
V:~ kendi ayarında pehlivanlarla 
guressen, biraz da. idman yap. 
san, çok istifada edersin? 
Dcmi~ti. İzzetin bir kusuru 

Vardı. ffamurişi yemeklere ba. 
~u·, bir tepsi baklavayı yeyip 
~itinneye \ çalışırdı. Sarıyerde 
adeta pehlivanlifiiyle değil, pis. 
bo~ o 

ga.zlrğiyle, oburluğuyla. ta. 
nınrnıştı. Bu yüzden lüzumun. 
dan fazla göbek salıvermiş, vU.. 
cudu az zaman içnide deforme 
Oltnuştu. (1) 

lzzet, ilk giircşe başladığı za. 
~ıınl~rda, iddiacı bir adamken, 
t~ndmi birçok ilıtriaslara kap. 
ırarak, başkalarına. kazanç va • 

Sttası olmaktan kendini kurtar~ 
~.arnış ve istikbalini bu suretle 
SOndürmii>::tü. Bö"·Je bir "ÜTeş ,, • ~ ., h 

.,erınde yense de, yenilse de -
lııadenı ki birkaç mecidiye ala. 
caktı - umurunda bile d c;Pldi. 
b· h.oot, Kara Sayide yenilecek 
ır I>ehlivan mıydı ? 

.
1 

'F'akat, yer salıibinin tensibi 
~~ bu O~'Un da - birincisi g·i. 
dı -: danışıklı olacaktı .. hzetin 

e Karn Sayide yenilmesi UL 
~dı . 

Eğer o gün, Yusufun eski ve 
~lllimi arkada§! olan ve birçok 
~ill"eş.lerin içyüzünü ve dönen 
~trikaları derhal keşfeden Ban. 

l'nlalı Hi.iseyin, Yusufun ya. 
~llıda. bulunsaydı, Yakacık gü. 
~leruıdelti maksat ve gayeyi 

~?'t;abUk ögr~ enir Yu.sufu irşad 
'-'1-erd' • 
b 1• Ne yazık ki, Yusufun 
~ dalavereli gtireşlerin içyüzü. nu a.nlay •• 

tih' . anııyor, anlamak ı<;ın 
....... ın bıle Yormaya lüzwn gör .. 
...... uyordu. 

sahibi Nedim beyi kandırarak 
Yusuf aleyhine tertip ettiği bir 
oyun muydu? 
Eğer böyle ise, bu oyunun al 

tından neler çıkacaktı? 
Bunu kimse bilmiyordu. Yal. 

ruz, Yusufla Kara Sayidi ya. 
kından tanxyanlarda.n birkaç 
pehlivan taslağı tehlikeyi vak
tinden önce sezmiş bulunuyordu. 
Beykozlu Mahmut isminde ha.. 
fif siklet pehlivanlar\lldan biri, 
arkadaşının kulağına yavaŞça e. 
ğildi: 

- Eğer Kara Sait, Sarıyer· 
liyi de yenerse, 'bu işte müthiş 
bir suikast 'ar demektir. Yusuf 
pehlivanı nasıl yapmalı da ikaz 
etmeli? 

Beykozlu Malınıudun teveh
hilın ettiği bu suikast, ne olabi. 
lirdi? Yusufa ne yapabilirlerdi? 

(Devamı var) 

o 

- Matmazel bana yak"ı§acak 
bir şapka görmek isterdim ... 

- Bunu ben de görmek i8. 
terdim Baya1ı .•• 

10.10.940 Perşembe 
8.00 Program ve memleket saat a. 

yarı, 8.08: M1lzik: Hatif program 
(Pl.) 8.15:-Ajamı haberleri, 8.30: Mü-

zik: Hatır programmm devnmı (Pi.) 
8.50/ 9.00: Ev kadmt - Yemek listesi 

12.80: Program ve memleket saat a· 
yarı, 12.33: MUzlk: şarkılar, 12.150: 
Ajans haberleri, 13.0:1: MUz.lk: Tür 

kU?er, 13.20/14.00: M:Uzlk: Karışrk 

program (Pl.) 18.00: Program ve 

memleket ııaat ayan, 18.03: MUzlk: 
Radyo caz orkestrası (İbrahim ôzg-Ur 

ldarealnde), 18.40: Mtızik: Fasıl he. 
yeu, 19.15: Konuşma ·(İBtat!stlk u· 
mum mUdUrlUğU ta.ra!mdan), 10.30: 

Memleket saat ayan, ve ~jans haber 
• 19.415: MUzik: Saz eserleri, rad. 

ya saz heycU, 20.115: Radyo gazetesi, 
20.4.5: MU:tik, 21.00: Mll.zlk: Dinleyici 
1ııtekler1, 21.30: Konu,ma (Sıhhat sa· 
atı), 21.45: MUzlk, 22.30: Memleket 
saat ayan, Ajans haberleri, 22.4.15: 
Mü.ılk: Cazband (Pl.) 23.25/23.SO: 

Yarınki program ve kapanış. 

_ Fl.lhaklka haklımı. aen dalma 
önllne baktığın için bu !elAkeUer b&· 
şma gellyor, halbuki ben önUme bak· 
m.ıyorsam da dalma llerlainl gözlü. 
yor ve iki adım ıonra gelecek tehll· 
keyi on adillı evvelden g6rUyonım, 

Birkaç gUn evvelki gazetelerde Ro· 
manyanm .Alman askeri tara.tından 
işgal olu.nacağı rlvayetlerlnl görtınce. 
normal siya.setini bırakıp, mihverin 
kollarına atılan Romanyanm vazlyetL 
nt dtışUnd!lm de gayri ihtiyarı yuka· 

nk1 fıkrayı hatırladım. 

Perşemb. 

- IO l. Teş. 

8 Ramuan 

hııır 158 

Cuma 
11 l.Tef. 
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KadıkGy Şubesine 
davet 

Kadıköy a~kerUk §Ubeslndcn: 
Kadıköy şubcı:;inde kayrtlı ( 4305) 

yedek sekizinci Srntf hesap memu· 
ru ÜskUdarlı 310 doğumlu HUsa.
mettin oğlu Mehmet Nurettlnin pek 
krsa bir zamanda şubeye M~ 
tı ve taşrada ise sarih adresini şu
beye bildirmesi mükerreren illn 
ve tebi olunur. 

Sıpa.r.1§ ettığinı yemeği bulundu· 
fum ye.re getirdiler· bilhamıa be
yaz pideyi pek ıezİz buld~ğum 
için iştihıun açildı. 

Bir de önUme bakaymı ki bhı
lerce karmcaıar kaynıyor· 
~rametnıekmtedim;yumurta... 

dan, ekmekten parçalar döktüm. 
Hareketimin netayicl na.za.r-1 

dikkatimi celbetti: 
Ben karmcala.rm. BA.y ve amelini 

usul-1 müşterek eye bin& etmiftim; 
meğer öyle değilmiş. o tatlı lok· 
malara nailiyet için kahramanane 
icra ettikleri. mücadeleyi göreydi
niz hayret ederdlnlz. 

Bilyiicek lokmayı kapmaya muk.. 
tedir olanlar, hasunlara teaadut 
etmekten ihtirazen caddeyi terk 
lle sapa Yollara düşmekteydiler· 
Un Kazara; orada diğerine raştge-

ce, şlkA.n iki ta.raflı çekerek 
~im ederler, Ya daha kuvvet
lisi kalup ötekini ıneyws bırak:n" 
!~yahut, şik6.rt kabil-i taksim de~ 
ğil ve kuvvetleri mUsavi gellrse, 
likArı bırakıp ınUeadeleye koyu_ 
lurlardı. Galib, eikhııu: hak ede
rek yoluna. devanı ederdi. Llkin oi· 
k~ alıp gittiği mahal, umumun 
ginp çıkmakta olduk.lan delikten 
başka bir mahal değildi. 

Demek ki denmu daire daire 
taksim olunmuş. 
Yobıa, bu mUcadelenJn hikmeti 

bulunamaz. 
Bir mUddet sonra. ufak san ka

rıncalar peyda oldu. Bllylikler on· 
lan ezeeelı:lcri yerde, bir nevi Ilı.. 
tiraz ile, uzak dolaşmaya ve onla
ra meydanı terket.meye bqladı
ıar. 

Bu da bir hikmet! 
Sanların deliği ileride ın:a.ktI. 

- ALMAYA KARAR VERDİK! 

(1) O yıllarda Sa.nyer muhtarlığmı 
yapmış olan All Efendinin kızı anla. 
tıyor: "On yaıılarmda bir çocuktum. 
Babam da çok iyi yemek yiyenlerden 
biri Jdl Bir gün kahvede Izzet Pehll· 
vanla. ba.lı.:ıe tutuşmuşlardı. Çocuklar· 
dan birt: (Koş, dedi, baban bir kuzu. 
yu tek başına. yiyecek. 1.zzet Pehltva· 
na da bir tepsi baklava ısmarladı
lar ... ,, derhal balıkçılar kahvesine ko~. 
tum. Bal)am kuzuyu yarılamıştı. Fa· 
kat bu, bir kuzu değil, Adeta l:lı ko· 
yundu. Seyircilerden biri: (Baba.na. o. 
yun yaptılar, kuzu yerine kosl<ocn 
bir kuzu azmanı kIZarttılar. Bathı.n 

bunu yerse çatlar, ölUr!) diyordu. 
Dava uzun sürmedi. Babam, kuzuyu, 
tzzet pehlivanın baklava.smdan önce 
bltirdl Fakat, o gün babamı eve ku· 
cakla getirmiştik. Rahmetli bir hatta 
evden çıkamadı. Bundan sonra, ta?Uk, 
htndi bahialeri ~ ohırd1L 1-et PM· 
livan ptııboğazhfı ytıztındmı 6ldtl. Ba. 
bam da. dipdiriydi. Blr a1q&m kaib1 
tuttu, hekim gellnceye ka&ir :JU"t'V' 
landı gittL Gerçi onların bu oburluk· 
lan, yqlan ilerledikçe ba.tltlemı,tl 

ama, aı-a sıra, eski itlyadları oDlan 
hiç olmazsa bir hlndi dolmıumu t:ek 
ba~ma yemek sevdutna dU§UrUrdtı. 

Babamın ölllmUnden &0nra, öğren& 
ki, bir gUn evvel çar§ıda kendi kendi· 
ne böyle bir ziya.!et ve~. Babamın 
ba.şmı nihayet bir hindi yedi!,, 

....... ._..._ .... __ ·---·-··--ltew ... _.. ............ _.. ...... -·===ı 
Ramazan fıkrala11: 

Derviş Mehmet bir defa gelir ı 

Bunlarla. epeyce zaman eğlen
dllrlen sonra. biraz daha. yüksele
rek tqp~iğe vbıl oldt.yn· Gözleriin 
kamaştı. Şll§ırdmı· Hiç de meinru 
olmayan o mahallin arluwnda 
8ylo ho~ m.a.nza.raıı açıklık Var.tn1' 
ki yek na.zaMs. şimdiye kadar gör~ 
dilğümün cUmlesine faile gördüm. 
Gözlerime itimat etmediğimden 
T a h ıs i .n i çağmp ona. göster
dim. Ona da aynı te.siri muclb oldu. 

Bir Bektaşi dedesi nasılsa Ramazanda bir gün oruç tutmuş. Fakat ak· ' 
sine hava. gayet Btcaknuı, dayanamamtş, sebllhaneterin birinde gördUğ!l w ! 

1 dolu kalaylı maşrabayı yakalayınca içmiş. ! 
ı -Ne yaptm yahu .. Ra.tnazanda olduğunu unuttun mu?. demişler. 1 
i - Unutmadım, biliyorum amma, o mübarek her sone geUr, Dervf§ ii 

. H e r k il ı, hatta. M e n t 0 r 
bile teshirinden kurtulamadığı f in 

ı_!lehmed lse b~:_~==~!.,~:.,~::.!~~evabmt vermfa. ..... _·····-···:..--.. -~ ...... ----= gön!Um rahat ettJ. ç 

Bu maho.l S t r a p r n a r ka~ 

Küçük Hikaye: 1 
·---~ 

Benzin musluğu 
7..iya Turgutla. evlenmeğe karar verdiği zaman, Berin Mor. 

kaya: 
- Bak Ziyacığım; dedi; seninle evl<miyorum ama, bir şart· 

la! DliğUn hediye.si olarak bir Opel otomobili satm alrr; direk· 
siyonu da bizzat kullanacak olursan! 

Ziya Turgut: 
- Hakkı var Berinclğin! diye düşündü· Öyle ya; Berin 

genç kız! Henllz on yedi yaşmda; eğfonceye, ve kliçlii kuvvetli 

bir erk~ğe ihtiyacı var? 
Bir yaprak kadar koca. elleri arasma alarak yalnız kendisini 

sevecek bir delikanlı değil; spor bir otomobil kullanmasını, te
nis oyna.masmı bilecek; leyleklerin ölüm için kendi kendilerine 
çekıldikleri uzak ve tenha adalara yelkenle götürecek bir er
keğe muhtaç! Hulasa, Berini eğlendirecek biri! 

İ\ite bu sebepten evlenmek için nişanlısmm teklif etliği 
şartlaı·ı Ziya Turgut garip bulmadt· BilOJtls, şunu düşUnUyordu 
ki otuz ya.Şmda idi; şişmandı; ve henüz top oynaına.smı bile 
bil~yordu· Doğrusu, Berin Morkaya, beraberce plfi.ja gittiği er. 
kek arkadaı:ları ara.smda bu kadar demode bir kocaya da Uı· 

lıammtil edemez! 
Ne ise··· Ziya Turgut Berlnle evlenmcği kafasına. koyduğu 

için, hemen ertesi gilnU, kUçük bir Opel marka. araba ile i~e 
başlamakta gecik.Inedi· 

Hakikati söylemek lazım gelirse Ziya için bu hiç de cazip 
bir §ey olmamıştı. Bir kere ça1L~tığr bankadan neredeyse kovu· 
lncııktı. Bütün a.l<lı fikri Opelin gaz pedallarında ve direksi
yonda idi! Hay ak~li şeytan! .. Şu pedallarla direksiyonu aynı sa· 
niye1erde kulln.ııabtıınek ne sıkıntılı bir iş! Ziya Turgut direksL 
yonıı geçer geçmez Adeta eUeri şaşınyor; yahut, parmakları 
yerlerini değiştirerek şiındiye kadar hiç iş görmeyen garip bi
rer !Jet haline geliyordu· YalıuZ, bir denizde olduğu gibi ken

cmini daha halecanlr buluyor; ne elleri ve ne de aya.klan hare
ket etmek.sizin, dUmdUz, el8iz ayaksız bir malılfık olup çıkryodu· 

Bununla beraber Ziya Turgut mecburdu: ve her §eye kat· 
lanacaktı. Nişanlısına rastge]diği zaman hesap verecek; direk. 
elyonda bir adtm. daha ne kadar ilerlediğini anlatacaktı. Doğru· 
su, Ziya Turgut bu dakikalarda kan ter içinde Ralryor: 

- Berin, diyordu; Berfnclğiın ! Emin ol ki her şey yolun
da. On beş gUne kalmaz ha.klld bir §Oförden daha usta. olacak; 
bizim kUçUk Opel1e nerelere gitmiyeceğiz! 

Ah bu dakilca.lar ... Berin nişanlı91Ilm boynuna s:ırılryor: 

Kenan Hulusi 
- Ziyacığım; diyordu; benim. ei§lllarum ı Çabuk! DllşUn bir 

defa; sonbahar bir geçecek olursa! 

F'akat Ziya Turgut sevgilisine teminat veriyor: 
- Hayır, diyordu; nihayet bir hafta sonra h ~ 

nonoşum! er §ey hazır 

Hatta, bir defasında, Berin ldorkaya Jı:ü,.ilk 0 . 
me d ] . Zi T "' pelm talim 

Y anına ge mış; ve ya urgut, bUyUk bir dikk tl 
takb l wl . - h a e, mU.S· c eg ence makinelermın ayat uzuvıan ha.kk ~~ . 

. m...., nışanlısı· na ızaha.t vermişti. 

Giln1er geçti. Bir gUn Ziya Turgut: 
-:- Berin, dedi: sevgilim! 
- Söyle Ziy:ıcığım! 

- Müjde ~erinclğlm ! BugU.n ehliYetnanıe iş' bltti, 
- Sevgilim; sevgili Ziyacığım! Demek ki b~ kU ~k 

0 
li 

bu akşam sen getiriyorsun! Bu alı:şıun illt . ç pe 
demek! gezintiıniz olacak 

- Tabii cicim! Hem de nasıl? Onu bir k .. 
ğını; blr tazt gibi süreceğim! u.ş gıbı uçuraca.. 

Berin birdenbire heyecanlammştı: 

- Yok! dedi; yok! O kadar hızlı değllt S 
yor mu.sun? Küçük bir gezinti ~pa.nz evvelA. ~t beşte, ~-
kağrtlarrmız ası1ryor! • Y rnı da nik!h 

Ve, Berin Morkaya ellerini çrrparak pl"j · 
- dI a arkadaşlarm.ı oda-

sına ça.grr : 

- Bizim kllçilk Opelimtz yok mu? dedi; lıu akşam Ziya 
Turgut getiriyor. 

Ziya Turgut kızardı: 

- KüçUk bir feY ~annn; diye izah etti b 
direkııiyon meselesi... : asit ~ Jş; Jı~ 

tı;ıte Ziya Turgut bUyUk derdi başına böyte aldı. 

Hikayenin ınaba.adl şu: 

Ziya, seyrüsefer ehliyetname.sini dört kat ~erek cilzdant
tıa yerleştirdikten sonra ellerin! tıhşturdu: 

- Tamam! dedi· 

Ve, kllçUk Opele, kendisinlıı bUtUn emirlerine ita.at ede· 
eek o1a.n bu ınakineler robotuna tereddtitıe blr g&: atarak gaz 

pedalını körUkledi· (Devamı 6 Dmda) 

riyeai mezarlığm.nı bulunduğu m
tm arkasın& tesadüf eden bir dağ 
aralığı·- tık nazarda Tok.ad köşkü· 
nUn etrafmı andmr· 

lkl taraf yUksek ağaçlarla mL 
ıeyyen dağ; ortada ekinle ıneatur 
dtlzlUk··· 

Heyet-i mecmu.asmm Batılık ol· 
duğunu haber almca kıymetini öğ
renmeye müsareat ettim· 

Öyle bir fiyat söylediler ki yal· 
ruz senede bir kere gelip Uç glln 
m.anza.rasmdan istifade olunınuı.. 
nm bedeli olamaz. 

Almaya karar verdik· 1crat-i 
mtıstakbele cihetile hayalata dal
dun. Gece uykuda bile belki sa.
yıkladJm. Hil3. da zihnimden çıka· 
ramıyorum· 

PROMETENtN İNADI 
lçi.mlzden ya.l.ntz Promete onu 

g6rmedi· O kadar rica ettik, yal. 
vardık, bir kaç admı. a.tip yarunu· 
za. gelmesini istirham ettik. Fayda 
vermedi· İnadı tuttukça tuttu. Ar
tık ne çare? Katlandık. 

P r o m e t e nin bu harek& 
ti can sıkmtı~u eseriydi. Esba.bı 
ya.l.ntz maziye mlinhası:r olına.yıp 

haH hıızınn bazı cihetleri de buna 
yardnn ediyordu. 
YAYA YVRtlME KARARINDAN 

SONRA ... 
HayVS.nlan yolla.mıetı:k: Ha.va.. 

nnı güzeliğinden istifade ederek 
Ömerliye kadar bir saat yaya ytl· 
rUyecektlk. 

Hayvanlar gittikten sonra ha.va 
bozulmaya yilz tuttu. P rom e t e 
hareket için acele gösterdi; lAJdn 
benim keşfim, Mentorun bhe ilti
hakr, hareketimizi tehir etti . 

Bulutlar sıkla.şnuştı. Yağmur da 
hemen bo§anacak gibJydi. 

P r o m e t e bir kaç sebepten 
dolayı nılanmak istemediğinden ve 
zaten neşesi yerinde olmadığın
dan hiddetfnl yenemedi. Zaten ar
kadaşlardan biri ak§ıım yemeğini 
hazırlatmelı: Uzere erkence mahaJJ..i 
maksudumuza varacakken bizim 
sebebimizden o da. geri kalıruştt; 
bu keyfiyet dahi calib-i §lkıiyet 
ahvaldendi. 

S r r a p t n a r dan hareket 
ettiğimiz vakit on bire çeyrek ka). 
m.ıştt. Biraz yağmur yiyerek~ 
Riva deresi üzerinden atılmtş 
sek köprilyü geçerek O m e r l 
ye vll.sıl olduğumuzda ezana çe1. 
rek vardJ. • 1 

KIR - ŞEiltR 
S ı r a p ı n a r civarında yeni 

doğmuş inek yavrusuna rasgeldlk; 
anasmm arkasıru terketmlyordu. 
İnek gece dağda. ka.lmlş, doğur. 
muşt yavrusunu muhafaza etnfiş ... 
İJrlsinin de keyifleri yerindeydi. A
hrrda doğmuş olsaydı belki bu ka.
dar neşeli olmautr. 

Oralı: biçmekle me&gfil bir köy· 
li1 kadmm. ağrısı tutarak yola çık.. 
tığı ve çay kenarında tevlld ettiği 
çocuğunu yıka.yıp beze sardıktan 
sonra. yola devam ile hanesine av· 
det ettiği velı:ası hatırıma. geldi. 
Kırdaki bu haller niçin ıehirde 

bulunmuyor! 
Yoksa medenlyyetin k1r ve mak

sadı insanı ta.biatten uzaklaştır. 
makla beraber kuvvetten dUşUr· 
mekten ibaret mi? 

Ya bu kadar tabi:blert sı:hhfyye. 
ler, mualceler ne oluyor? · 

Bunu aa.yan-i tetkik bir mesere 
şeklinde gördU.m.. 

Sinema ve tiyatrblar 

D Şehir Tiyatrosu 
Bu Ak§am ,.. 

Dram kısmında. 
Ol'ELLO 

Bu ak§am. Komedi kısmmda 
BALI lJŞ.4.01 

llS Blrln.Clte§rln. Salı gUnU akpmı 
Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 

BC8tek.Ar Muhfüı SabahatUnln iki 
bUyUk enerl: ı - Kerem .A.8Iı - Bt\
ytlk l&l'k masalı, 2 - Eft"llln Aşlu. 
MlW operet (') Perde. 

Raşit Ro:a Tiyatrosu 
Hatidı Pişkin Birlikte 

10. BlrinciteFf,n Per§eınbe gün.il 

akşamı J{adıld:ly SUreyYada: 
Tataldı: Vagonlar Kontrolörü 

--...ı-0,...---

Beyoğlu Halk Sinemtı8ı 
Buglln rınaı 111 de: 1 - Vo .Ahbıtp 

ÇaVU§lar harbe gidiyor: Türkçe, .2 -

MalıldUnlar Kalesi. 

Sahibi: ASIM US 
Basıldı~ yer: V AKIT Matbaa.ta 

Umum nesrlyatı idare eden; 
Refik Ahmd SevtngiJ 



Benzin. musluğu 
(Ba~ tarafı 5 lncldc) 

Ah, Ziya. Turgut! Bu berbat garaj da böyledir zaten! Çı_ 

kDJ kapısındaki asfalt ayda bir defa blle tatııir edilmez! 
- Yahu! Şunu !tiniz bir kere; diyerek Ziya Turgut gaz 

p~alma daha bUyUk bir kuvvetle dokundu; Allah Allah; bU· 
tUn garaj amelesi kilçllk Opelln kenarına bir ba~Tam kalabalığı 
kadar dlzilmJşler de pannaklarmı bile sürmUyorlar. 

Nlbayet Ziya Turgut, bu garajlar nUmuneslnden kurtulun
ca geniş bir nefes aldı; ve dUşilndU! 

- Berin; Berinciği.m ! Güzellerin güzeli Berin! :K1m bilir 
§imdi balkonda ni5anlısmı ne heyccaı)}a bekliyor! Belki de, ken
disini birdenbire ve kUçUk Opelln tekerlekleri altımı atacak ka· 
dar heyecanlı! Fakat Ziya Turgut direksiyonda bir demir dL 
rek kadar kuvvetli! - Znık ! KUçllk OpcUmlz, gaz pcdalmdan 
ayak çeker çekmez hemen dunıverecek; ve Bcrinclğl kolları ara
sına aldıktan eonra: 

- Berln! Berin diyecek; yavrum! Ne tarafa gidellın is
tiyorsun? Hacıosman bayrrm.ı istlyor musun? İstersen Alman 
çl!Wğine gfdellnı! Biliyorsun ya; seni ilk defa-

Berin cllerile işaret edecek: 
- lleri, ileri! diyecekti· Den.iz kenarlarma sevgilim! 
Sonra birdenbire heyecanlanacak: 
- Daha hızlı Ziya; daha hızlı Ziya.-
7.Jya Turgut bir deli gibi ~ körükleyecek; rU:ı:g~r. ~r .. 
Fakat birdenbire bir aksilik oldu ki a:ı: kaldı küçük bir ço-

cuğu tekerlekler altma yuvarlıyordu· Bu feliıketi tam atlattı
ğı bir saniyede :idi, ihtiyar bir kadına sUrtiberck geçti; ve iler. 
de bir mağazanm içine düşer gibi oldu. Aksiliğe bak.m ! KarbU.
rat.örde ağır bir ses.- Boğazından hnstalanmrş bir adamın hı
nltıst·- Aman kUçllk Opel! .. Ne yapryoı:sun? Berincik bizi bek
liyor. Hani sa.at beşte söz ven:nlştik. Hiç de doğru değil senin 
yaptrfm dofrusu· 

Dlreksiyonu bll'8.kt:I; ()peUn mavi kapa.ğmı kaldnıırak ben
zin musluğunu yokladı; ve karbUra.t.ör\l muayene etti. Hayır! 
Opel inat ediyor; ne istediği bilinmeyen dilsiz ve hasta bir ço .. 
cuk gibi caddenin ortasnıda ne ileri, ne geri!·· • 

Ziya Turgut bir saniyede yedi kilo zayıfladlğmı hissetmiş
ti. Bl..r aralık üç dört ~l arkadan itecek oldu; ve karbilratör tr
kanmaktan kurtulmuşa benzedi. Fakat Uç adım ilerle~U ki: 

- Hayır! Bay Ziya Turgut; diyordu; hiç bir zıunan senin 
ellcr.nde bir adını daha ileri yok! 

- Ya Berinclk! 
- Be;in de vız gelir bana bayım! 
Caddenin ortasmda her kafadan bir ses çıkıyor; b~n 

beş altı adam bularak ite ite g<StUrmeği tavsiye ediyorlar; bazı
ları bir tarnfa bırakarak bir tamir mUddetlne kadar, Ustu kapa
lı bir halde du.ıınasmı ileri sürüyordu. Fakat en parlak fikir de 
bir arabacıya geldi. Kalabalığı yararak ilerledi: 

- Bayım, dedi; eğer isterseniz n.rabanm ben götUrcbfllrf.m! 
Ziya Turgut: 

- Nasıl! diye atıldı. Bırakınız cannn! Haydl arabanız bi
zim Opcli İa§t)'abilir diyelim; ya üzerine kaldmp klm koyacak? 

- Yok canrm; alz1n a.rabayx blzim beygirlerin yedeğine ala
cağım; o kadar .. 

Ziya başmı salladı; ve yaramaz Opel iki dakika sonra, <S
nilnde iki hayvanla, parke cadde ilzerindc, yava.'J yavaş hare
ket etti. 

BP.rinelk, nlşanlrsmı işte böyle görmüştU. Yanında iki erkek 
arkadaşı daha vardı; balkondan yan beline kadar sarkarak: 

- Dem k ki sen; dcdl; ah, ne inanılmayacak şey? .• 
• Ziya Turgut: 

- Bir akslllk; diye 1zah etti; ve Berinin arkadaşlarından 
blrl: 

- Vah vah; diye abldı; kUçUk Opel yolda hastalaruvenni§ .. 
- Başına gUneş vurmuş olacak; diye arkadaşlarından baş· 

ka biri iJerledl· Fakat Berin hiç lltlfeye geleceklerden değildil 
- Her şey; dedi; her şey bitti aramızda~· 
- Bcrlnclğim; Berin yavrucuğum! Göreceksin ki blltlln 

gece onu ta.mir ctmeğe çalışacağrm ! Sabahleyin g5zlcrinl açtı-

Devlet Demiryollan ve Limanlara. 
işletme Unium idaresi ilAnlan 
Muba.ınmen bedeli 129:i lira olan 700 Kg. KUlçe Atlmtnyuın 1'/10/940 

Pazartesi gUnU saat (10,•~) on kırk beota Haydarpq&d& Gar b1nuı da.hl 
llndek1 kom1ayon taratmdan pazarlıkla aatm almacakb:r. 

Bu l§e gtrmek 11Uyenlerln lM Ura 23 kuru§luk katt teminat ve kaııu 
nwı tayta ettiği vesaikle birlikte pazarlık günU aaaUne kadar komlayonıı 
mllracaatıan llzmıdrr. 

Bu tşe alt §artn&meler komisyondan parasız olarak dağrttlmak.ta.dtr. 
(9•3•) 

· AnkaTa Dil ve T aTih • Coğrafya Fakültesine 
talebe kayıt şartlaTı : 

Ankara DU ve Tarlb • Coğra.ty& fak\lltestne talebe kaydma Ey1~1Ur 
2~ mel günü baglanacak ve blrlnclte§rtn sonunda nihayet verilecektir. 

FakWtede tedrb olunan ztımreler fWllardır : 

l'eleef• 
Arkeoloji 
snmeroloj\ 
Slnoloji 
Hindoloji 
Bungarolojl 

Türk on ve Edebiyatı 
Fransız Dil ve Edebfyatı 
Ingillz Dil ve Edebiyatı 
Alman Dil ve Edebiyatı 
Arap Dil ve Edebiyatı / 
Farıt Dil ve Edebiyatı 
RU.1 Dil ve Edebiyatı 
Klu1k FUoloji 

Antropoloji ve Etnoloji 
Cofra!ya 

Tarih mtıtolojl 

Tallp olanlar bir fatıdaya Uııe '" olgunluk diplomalanm, qı mhhat ra
porlarmı bağlayarak Salı ve CUm& gtlnlert aa.at 9.30 dan 17 ye kadar fakUlte 
dlrektörlUğllnc müracaat etmeleri lA.zrmd.Ir. (IS978) (9033) 

·----------------------- - -

ıstanbu. ı eeıed iyesi_' - - ~ 

ı ı an ı a r ı., 
"" 

3710 acıyllı belediye 1stıml1k kanununa tevfikan laUmlı'l.kinln umurnı 

men!aaUere uygwıluğu ta.ııdik edlllp bu kanununun 8 incl maddeal mucibince 

(26~) lira kıymet takdir edllı:nl§ bulu.ıwı EmlnönUnd'e Çelebi oflu Alteddiıı 
mahallealnln lılısırç&rftSI derununda Ket.encller 110kağmda kadaatronun 

38' tıncll adasında 28 parsel ve eski yeni 12 kapı No.lı k.Agir dUkka.nm tapu• 

dan alman ta.samı!kaydmd&288000 hbı!e lt.ıb&rlle 6000 hlıraeaine aa.bip Hacı 

Oımı-.n, 8280 h.luestne sahip HaUce, 1920 h!IJ8e.s1ne sahip tzzet, 960 hia3ulno 
.ahlp Yahya .truıan, 7!50 hluesine eahlp Fatma Güher, 2000 hlue.slne aahlp 

• Fatma Vuslat ve 38000 ~ine Ahlp Bacı OsmAn oflu Alımed'e bu kıymet 
tebliğ edilmek 1.stenllmlf ile de Uı:ametgllılan tesblt edllemedlıt zabıtaca 

yapıı&il tahkikattan anll.fÜJJU§ olmakla mezkttr kanunun 10 uncu maddesi. 
n1n tatblld zarurt gör1lldUğU.nden le&beden tebllğ nrakalarmm harita.,ııo 

birlikte birer nU.Shumm bu dllkkAna, dlfer nnıılıumm ait olduğu belediye 

dairesine ve 3 Uncn ntıahumm da umuma mahsuııı mahalle 20 gün müddetle 
talik edildiği U1n olunur. (9693) 

ğm zamıa.n ... Berin; sevgilim! ... 

Berinin arkads.Olarında:n biri: 
- Y"tlsaade edersen& Bay Ziya Turgut, diye bir ad.mı yU

rlldU; ~ yaramaz Opeli bir defa da ben muayene edebilir 
miyim? 

- Hay hay; mnkemmel bir makinedir dofrusu-
Ve, Berin Morkayanm arkadaşı kapağı bir defa kaldmp 

kUçllk bir muayeneden BOnra Berine bir göz attı: 
- lçerl gel! dedi; ve direksiyona e(Syle blr kurularak: -

Eğer isterseniz.-
Ziya Turgut: 

- Tuhafmm: 8%izlm; diye ilerledi; l:)eş dakika evvel onu 
bir hayvanla yeWğiml g<Srm.emiş gibi sl5ylllyorırunuz! 

Fakat Berin Markaya ile arkadaşı kllçUk Opelin kapmmı 
çoktan kapamışlardı. Delikanlı gaz pedalına bastı: evvela bo· 
ğuk bir hmltr koptu; araba hafif ıallandı-

Berlnln birdenbire uzaklaşan sea! IşiWdl: 
- Bay bay; Bay bay! 
Ziya Turgut bir Dd adnn k~ istedi: 
- l3erin, dedi; Berin! Berinclğim! 
Of! Şu soka.klan bir defa bile yıkamazlar· Ne toz, ne toz!." 

KENAN HUI:Ost 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 / 10 / 1940 vaziyeti 
AKTJ,: 

Kuaı 

Altm: Satı Klloı;ram 
Ba.ı:ıkoot • 
Ulaklık • 

71814586 

• • • • 
D&lılldekl tlababfrJerı 

TQrk L1ruı • • 
1 .. • • 

OJınçtekJ MU!ıablrterı 

.t.ıtm: satı IOIC>graıQ fi arn wı 
Altına tabv1U katıU eertıeat d& 
Yizler • • • • • 
Diğer dlMzlet •• borçtu• ıcllriıı; 
bakJyelerf • 

BazJııe Tab vtller:I ı 

Derubte edllen •vrala lıakdlye 
lı:arşıJığı • • 
Kanunun e • 8 maddelerlne tevn. 
lı:aıı Hazine taratmda.a •tkJ te. 
dlyat . '. 

Senedaa Cllzdanu 

101. 012.889.54 
9.820.901.5 
2.194.688.78 

20.240.544 .99 

158.748 563,-

19.391481. 

113.028.479.8. 

220.935.6'. 

27.803.851.9, 

139.357.079.CX 

PAS1F1 
Serma1'1 
thU;yal akoe-la 

AdJ .,.. fevkal&d• , 
Huau.ıd • • ' 

... -. 
• • • • 

l'edav\ll4eld Buknotlar ı 
ı)enıhta edilen evra.'o aakdlJe 
Kanunun 8 • 8 inci maddelerin• 
tevtlkaD Bazine taratmd&D nld 
tedlyat. 

Oenıhte tdllen evrakı nakdlf' 
t>aldyea! • • • • • 
Ka~ığı tamamen altm ol&rü 
ıJAveten tedav\lle vazedilen • 
!(eeakont nıukabfll OAveteıı ted&. 

f'.ed. • 

HEVDUA.T 1 
l'Or1ı Uram 

• • • • 

6-ibn: San Kilogram 189!158~ 

6.188.666.ı 
6.000.00J.OO 

158.748.563.CX' 

19.391.484. 

139.357.079.0C 

17.000.000.00 

212.000.000.()( 

69.311.380,06 
26.606.649.07 

lJra 
15.000.000.00 

12.188.666.15 

368.357.079.()() 

95.918.029.13 

,, • 
Milli Piyango 

29 ilkleşrin 1940 

CUMHURiYET PiYANGOSU 
( kramiyeleri hem büyük, hem çe§itli 

hem fazladır 
ikramiye miktarı ikramiye tutan 

ikramiye adedi Lira Lira 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.568 
Teselli 
Mükafatı48 - 84.616 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

250 
YekUn 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

480.000 

12.000 
492.000 

• 

Bu ptA.n Zenglndlr. 60.000 liralık blr bUyUk l.kraınlyc vardır. Aynca 
20.000 lirıılık ildncl büyük ikramiye vardır. Eğer tall1nlz bunlarn e~e~ 
mezso yine mütel!.'!lslr olmayın. ÇUnkU 2 tane de 10 ar bin llralık ikramı_ 
yelerl kazanablllrsinlz i .Bu çeklll§te d!Srt tnne IS.000 liralık ikramiye, 
80 tane bin liralık, 80 tane 500 llrtılık ikramiyeler vardır. PlAnı J.yicp tct_ 
k1k edcrsenlz daha kUçUk ikramiyelerdeki tanevvUU açıkça görürsUnUz. 

lkramlyelet miktarı hem bUyUk, hem çcşiWdir. Hele orta ikramiye_ 
ler kuvveUldir, fazladır. Bu tcvkala.de piyangonun bUeUer1 8 Birlnclteıı. 
rtnden 1Ubarcn satışa çıkantrnı.:ıtır. Du piyangoda mevcut 400 bin biletten 
8!616 tanesi, yani 21.1 mutlaka ikramiye kazanacaktrr. Bu tertipte tam 

bilet 2 ııra, Yanm bilet 1 liradır. Unutmayınız ki tam blleUer ikramlyenin 1 
tamammr, yarım biletler yarısını alır. 

On tam blleW ve on yamn biletli karnelerle muUaka amortilerin ta. 
mammı veya yaruımı ve bclld de bUyUk 1kram1y~yi kazanmak auretlyle 
talllnlzl. tecrübe imkanına mııllks1nlz. 

Cumhuriyet Piyangosunda bir yenilik olmak üzere 48 adet 250 ııer 

liralık teaelll mUWatı ihde.8 edllmLsUr. 29 Blrlncltearlndo Aııkarada ~eki. , 
lecek olan bu zengin ve !evkaıa.de piyangonun hususlyeUerlnl izah eden 
8 sayfalık bro,Ur1er1 bayilerden isteyiniz. • • • - • •, & ~ ... • •• 1 • • • • 

KENDiN BiRiKTiR 
------------ ıuıo mRAl\llYELERI:-

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

ı adet 2000 Ura. • 2000.-llra 
1 • 1000 • - 8000.- • 
8 • 600 • - 8000.- • ,, • 2~ • - 8000..- • •O 100 • - 4000.- • 

73 • ~ • - 8760.-. 
210 • 2:\ • - C52:1C.- • 

TIC&r1 Senedat • • • 
Esham ve t.abvll4t cDz:daım 
Derubte Mllen evrııkı nakdi· 
yeııtıı karşılı~ esham Ye 

tahvtlAt ltlbaı1 kıymetle • 

259.642.437.0 259.642.437.0" 
'l~l50 No. kanuna glSre hazin~• 
açılan ava.ıa DVJkabill te•dl olu

Keşideler: 1 Şubat, 1 ML 
Yta, 1 Ağustos, 1 tkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

ı•·------------------....... ________________ __ 

Sertıe:ıt !Caham •• Tabvll4t: 
.\ vanKlar ı 

AJtm ve döviz llzcrtne avıuı • 
TabvilAt Uzerlne &Vll!l.I , 

Hazineye kısa vad. &'l"aııı . , , 

Bıı%lı:ıeye 3850 No. kanuna göre 
açılan aıtm karşılıklı ava.ıuı • 

Hl.eedarl&r • 
Kl&btel.U • • 

• 
• 

• • • • 
• • a a 

47.212.976.93 
8 277.0'37 57 

8.035.9~1 
7.808.722.00, 
6.650.000.00 

49.400.0CO.OO 

55.490.034.5' 

63.866.737.P 
4.500.000.C' 

22.251.902.0 

686.161 .478.8 

oan aıt.mıar: . 
SA!! kllogr&m 

IHlriz TaahbDdatı ı 

~tına tabvllJ kablJ d~vtzıer • 
Diğer dövtzler Yt alacaklı IDJ· 
rtnq bakiyeleri • • • • • • 

·tuhtew • • 1 1 ı 1 • 

51.&43.228.22 

3.494.74 

29.433.482.2( 

lakonto baMJ 9' f Altm Ozerlne av&n.1 o/o ı 

51.643.228.22 

29.436.976,9·i 
113.617.499.40 

• 

686.161.478,84 

( KAYIP! At ) 
Adapazarı Emniyet Bankasında sa· 

hlp olduğum 4/9/934. tarih ve 821 sıı.· 
yı]ı (20) Hnılık muvakkat makbuzu 
kaybettim. Yenisini çıkartacağımdnn 
eskislnln hUkmU yoktur. 

Hendek lsrnaıı E,ı C1cmlle 
(33766) 

*'::* 
939 aeneslnde Emn. ş. 4. Dlrcktıır • 

IUğUnden 31-6296 ikamet tezkeremi 
kaybettim. YcnJsint alacnğmıdan es· 
klslnln hUkmU kalmamI§tır. 

Evangelos ı•eı;Uyarhı (3375:S) 

ZAYl SERTlli'!KA 
931 senesinde Edebiyat fakUI· 

tesindcn almış olduğum lise 
almanca muallimliği sertifika... 
mı zayi ettim. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü yok. 
tur. Binbaşı 

Salllhattin Bcşil:t<UJ 
(33686) 

l038 • 1939 senesinde İstanbul Ünl
versltesi iktıs:ı.t takUltesl l tncl sını· 
tından aldığım hUvlyct cOzdanımı 

kaybettim. Yenlsinl aıacağmıd:ın es
kisinin hUkmU yoktur. 

421 Ya~r Gürgen (33758) 


