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1 Hadıss er arasında 1 

ispanyada dıplo
matık hareketler 
Birkaç g ·n evvel bu stitun 

larda ltab~ın Fqlst tcekilatı · 
nm yükıok re!slel'inden biri o 
lan mareşal do Bono'nun M::ı.d· 
rite giderek mar al Frankoyn 
tta.lyan kralı tnra.:fmdan bir nı· 
an götiırduğünU yazmıştık; 

ayni zamanda bu seyahatin sa
dece bir nisan götürme işi de • 
~n. 1snanya dalıfliye nazın Ser 
rano Sun.erin Bertin ve Roma 
konuşmalarındıın sonra mare· 
§8.l Frankonun vereceği karan 
anlamak için vapılm13 olduğu· 
nu ilave etmiştik. 

Dikkate değer bir hadisedir 
ki, İtalyan mare~alı henU.Z Mad 
rltte bulunduğu bir sırada ln -
giltcrenln tepanva sefiri Sir 
Samuel Hör Madritten kalka· 
rak Cebe1Uttankıı gitmiş ve o
rada bir kabul resmi yapılmış, 
lspanvol kumandanlarmdan ge· 
neraJ Munuz Grrınde ile bera
ber öğle yemeği yemic:tir. 

Vazivetten istidlal edildiğine 
göre, Italyanla.r bir taraftan ts· 
panyayı Cebemttarık meee!esin
de kendi taraflarına kazanmak 
için ısrar ile çahştıkla.n gibi, 
diğer taraftan İngilizler de ts· 
panyollarm peşini bırakmamak 
tadır. Herhalde onlar Cebelüt -
tank meselesinin harpten son · 
ra İspanyaya geri verileceği 
hak km da ciddf teminat vere
rek böyle bir mesele için üç se· 
ne sUren dahili bir harpten çok 
yorgun çıkmış bir memleketin 
Almanya ·e İtalya hesabına 

Heybeliadada 8000 
çam yandığı haberi 

yalan 

Dünkil gnzeteler Heybeliada -
da 8000 den fazla çamın yandr 
ğını, adanm en gl.izel bir yeli • 
nın bu suretle bombof kaldığı
nı yazmI§lardı. 

Vali ve belediye reisi doktor 

h rbc atılmasına mani olınağa 
çal ... :ı.ktadrr. 

Bu itıb rla bır"biriııf' zıt olan 
bu ıki ziyar t ve eyahat ma
hiyet itibar le bir dinlomatik 
dUeJloyu andınyor. V~ gallb& 
ma~ al Franko ''Ne serd~ ge· 
~ ~ lıyor, yani harbe girmek 
ıslıyor; ne de yardan g çeb:Jı
yor yani Alma.'lya ve İtalyayı 
gilcendirmek istemiyor.,. 

Bulgaristan pervanesi 
A\TUpa gazetelerinde Sofya • 

dan verilmiş dikkate değer bir 
haber var: Bulgaristan Dahili
ye Nazın matbuat mensupları· 
na "Milletin himayesi kanunu,, 
hakkında malümat veıml.§tir. 

Bu kanunun istihdaf ettiği 
maksat Bulgar ırkmm himaye
sidir. Bu kanun mucibince Bul· 
garistanda biltUn beynelmilel 
cemiyetler ilga edilmiştir. As -
len Yahudi ırkmdan ola.nlanr. 
umumt hizmetlere alınması me· 
nolunmuştur. Yahudiler gazete
lerde, sinemalarda, diğer pro 
paganda ve neşriyat vasıtala -
rmda mevki alamıyacaklardır. 

Malfımdur ki nazizın ve fa· 
f>izm denilen siyasi mesleklerin 
mühim esaslarından biri rrkçı
lı~tır. Bir ~alde ki herhangi 
bır memlel·etın siyasetini ırkçı
lık esası üz.erine istinat ettir
mesi .m.lhvPr devletlerin,.in siya: 
setlermı . benimsemcğe bir bq -
langı9 .gıbi telakki olunur. 0-
nuıı ıçın kabul edilen bu yeni 
kanun ile Bulgarista.mn nazi 
mmtakai niifuzuna girdiğinin 
açık bir delili sayılabilir. 

Bulgaristan Alman mumunun 
ziyası etrafmda dönen bir per
vaneyi andırmağa ba§Iadı. A. 

Belediye lngiltereye 
35 otobüs ısmarladı 

.Belediye fngıltereye 35 oto· 
bUs :rsmarlamaya karar venni§ 
bir firma ile mutabrk kalmış' 
\•aziyet dolayısile geri kalmış • 
tı. 

;,C\nketirniz 
(B~ tarafı 1 ı &Cide) 

"- AnkeUntz cok UmullU bir 
mcvzua temas ediyor· Ne kadar 
kısal ıl. a u ı m vzuu gazete
nizin b!r kac; stitunun<!a "telhla et
mek r. UmkUn oıamaz· Allumm 
bıı.b:ısıııın iradelerine tabi olarak 
beş çocuklu ihtlyar bir erkekle 
gayrimcsnı bayat ~ :ı.ş:ımağa ve 
nihayet bu hayattan husulo gel· 
mlş olan çocuğunu terke mecbur 
kalmış bir kadmın kanu."ll mesull· 
yetine ana ı; c babanın vo gayri· 
mt!srtı koetırun alakal fer'iyelerine 
dair kanunumuzda bir 1.1arahat vo 
işarete truı:ıdUf edilemez. Aile bu· 
susiyetlcrlne alt kalan ve yalnız 
ahlak ve vicdan muvacehelerindo 
kabili mlltaıea olan sevaik ve a· 
vanıili, kanunun takibe başladığı 
cUrmün esbap ve anasın meya· 
nmda tahlil ve takibe imkan 
yoktur. 

Ana ve babanın ve pyrlmetnı 
kocanın bu h!dlsedekl mesullyct· 
leri ckndl vicdanında duyacakları 
ıztırapla ,.e nefret hlalcrlne mu 
hatap olmaktan ibaret knlır· 

Ceza kanunumuzun bu kabil bA.· 
<liseyi halleden 446 ve 447 ncl 
maddeleri,_ çocuk terkedenlere te
rettüp eden cezai mesullyetleri 
aledderecat tayin eyl mel<tedir· 
Yine aynı kanunun blrlncl madde· 
sl, kanunun sarclıaten c r.alandır· 
madığı fiil lçın k1mseye ceza veri· 
lemiyeceğinl bildirdiğine gore ço· 
cuğunu terkedcn kadının bu fil· 
linde dolayııillc manen ala.kalı o
lan klJJiselere cc.za teşmiline bit· 
tabi imkan yoktur· Mevzuumuzu 
teşkil eden bu h9.dis~dekl kndınm 
ıztırari mevk.il, vicdanlarda acı bir 
teessllr husule ı.;otlre.l:.ıilir ve bu 
kadının kanun muvacehesindeki 
mesuliyetlnl azaltacak sebepler de 
aranılabilir· ~ascn ~ ul:arrda. zik· 
rettiğim iki maddenin tedvini sıra· 
smda \'azll kanun bunu dilşiln· 
mUştnr. Ncs"bi rabrtası olınıyan 
bir kimsenin herhangı bir çocuğu 
umumun gl5reblleceği bir mahalle 
terketmesl hakkmdakl ceza ikJ ay 
hapisten başlar. CıirUm fa.lll, tcr
kedilen çocuğun usulünden ise ce· 
zanm mebdei bir senedir· Şayet bu 
çocuğun terki, namus kurtarmak 
dllşUnceslnden tevellUt ediyorsa 
cezanın meb'ei bir adyır· 

mUteallik tahkikat hitam bulmq, 
hemen karar verilmek tızero ba
lunmustu. Pek acıklı sebeplerle 
ufak bir miktar parayı zimmetine 
geçirmiş olan bu ihtiyar memurun 
hali licdanlanmm titretiyordu. 
Zavallı adam tam bir teallmlyet 
ve sUkfuıetlc mukadderatına bo· 
yun bilkmll§ karar bekliyordu· 

Heyeti hlkimenln de teesatlr ve 
JZtırabı seziliyordu· Fakat, maJı. 
keme bir şey yapacak vaziyet.ta 
değildi. Yanmıda oturan bir kaç 
avukat arkada§la kulak kulağa 
konuştuk; aramızda para topla
yıp bu bedbaht adamın zimmetini 
kapatmak istedflc ve hemen mu.. 
tabık kaldık· Bizim beyccyıh ha· 
reket'mlz o zaman mııhkemedo 
müddeiu~umt mua\inlfği eden ve 
hnlen birinci ağrr ceza mahkemesi· 
nln kıymetli reisi bulunan Bay 
Burhanı-ttlnln çok zeki nazarları· 
na lllşU ve maksadnnm derhal ao· 
hı.yan r:ıUşarün:ıe~u heyeti haki· 
me\i celseve fasıla verdirecek bir 
11cbep bularak hayırba.hane hlmıe· 
timlzc imkan ve fusat temin etti. 

Ufak bir mlktatda.n ibaret olan 
zimmeti aramızda topladığımı: pa· 
ra ilo derhal ödedik· Pnranm kab· 
lelhllkilm ödenmesi cezada tahfif 
B"bebJ teşkil ettiğinden suçlu az 
ceza ile kurtuldu ve o gUn tahll· 
re edildi. Şu misal de gl>sterfr ld 
vicdan lmuneyt ne kadar tazip ~ 
derse etsin usulen sa.bit olan bir 
suçun kanunda muayyen cezaınnı 
vermeğe mahkemeler mecburdur
lar. Şu kadar ''ar ki ceza kanunu· 
muz, vicdan ve ahlak h'slerlne 
btlsbllliln kulak tıkaml§ da değil· 
dir. Nitekim, 49 uncu madde mll· 
dafaal nofis ve ırz için mecburi
yet tahtında işlenen cilrUmleri 
muaf tuttuğu gibi 51 lncl madde 
hak3ız bir tahrikle lşlenmı., olan 
cllrllmlel'dc alcddcı-ecat ce:anm 
d~rtte Uçilnil kaldıracak kadar 
~if s bebl ka.bul et.ml:Jtir· Ka· 
nunun sarahaten gösterdığl tahfif 

bt1pleri lmnclndo olarak f-:.U le· 
hinde takdiri mUml:lln olabilecek 
muhtem s bepler tahtmda da cc· 
zay:r ilçte bire kadar indirecek es· 
babı muhaffefcl takdlrlye 59 uncu 
maddede kabul olunmugtur· 

cllrmek liitfunda bwunmuttur· Bu· 
na b1r de kanuni veya takdirf tah· 
nt aebebl ilave olunduktan ve ne
tice itibarile verilecek ceza 89 un· 
ca ms.dı;ie hnkmU tatbik edilerek 
tecil edildikten sonra behbaht ka· 
dm beldedlğt ve lA.yık olduğu ka· 
nunl \'C vicdani A.tı:fete ulratılmıt 
olur. 

Kayıt.arz, şama her hldlseyt 
sevalk ve mUcsslratmı nazara ala
rak hJsscn hakkı kıyam edecek o
lunıak ferde acımak saafı mukabl
Unde heyeti lc;tlmalyeye zarar lru 
etml şoJuruz. 

Bugilnkil aile aistemimlze g6re 
bu kabil içtlmat mazarratlarm iza· 
leıı için ne yolda kanuni tedbir 
almmak l!mn gelect-ği meselesi de 
bB.l}lı !>sema mühim bir mc,~dur. 
Ben Pahsnn itibarile her şeyi, her 
!Qtfu her ikram ve inıweti kanun 
dan beklemek taraftan değilim· 
Herkes. kendJ iı:tlmat varlr~nm 
vtıı:bP•lni kendi irfan ve idrakinden 
alııcaCı llh!lm ile tanz'm etmelidir· 
fçtimat mazarratıarm An esaslı sa
iki cPhnl +tir. r':animoc:ru havatm 
baş:ı s:-qtlrece~ avakibl dil!rllnen 
ve dficrilnm"" ni o'l"'n bir kadm bu 
tehlikeye dıl-::m .. ktcn n<>'"lnl pek 
l1A koruvablllr. nu~un"!\e kablll • 
vets'z iıtfnln ~"'tl?'('cf'ğf f\krbetler 
de. fırnme vicdnnmd:ı.n mC'rhamet, 
kantın1ıın muııf1vet b klef'"~k hak 
kmt hlr kll"'se kt'n"'"" "'Örmeme
lidlr· :m CrC"k ve bil" lhtlvnr lrtf· 
kit> edilen b'.\tah harıokC\tl"rln me
~li"t-tfnP. tı-bammlll zantrlıfü. NI· 
hayr.t; netice ne kııdar f"cf olur
sa olsun bu kabil b0 l"".,htlar ka· 
nun ve vlr'!an mttv'lr heh~rlnde 
belki mazur s:ıyılahi'lr'er fakat. 
ma'fUv addo~unıımazlar·., 

An ·ı>tl yanan: 

Nihat Şazi 

Roman yadaki 
heyetim.zden iki aza 

geldi 
Romanya.da ticari meselelere 

ait teknik gö~ame!er yapan iki 
kişilik ticrct hP.yetimiz diln 
şehrimize gelmiştir. 

1 
GONDEN GONE 

Beyazıt avlusu 
bomboş 

1 

R AllAZAN aymd& oldu· 
ğumuz için, ramuan

dan bir kere olsun bahsetme· 
den geçmek, ıtındellk stıtuıı 
muharrirlerine ayıptır. O ~ -
heple, her muharrir, haftamn 
bir gününde olsun, nun•an· 
dan bahsetmeği vazife biliyor. 

DUn de sıra, (Va - Nfi) nun 
idi sanırım. Eski Ramazanlar 
la yenilerini mukay_e1e ediy~ 
du ... 

O yazıyı senelerce sonra o· 
kuyanlar, 1940 Ramazanına 
dair bihakkiı. fikir edinirler; 
o kadar }\akikate mutabık ve 
gUzeI bfr nslupla yazrlmrştn-. 

Bug-UnkU rama1.anın, eski1e· 
rine beıu:ememesi tabiidir. O 
ruı: keyfi irinden glSrUJen bir 

• dUnvanm, elbette baıııka o?ma-
sı llznn~elirdi. BugfinkU şarr .. 
lara. bu~nkU yaşavış ve dU
şünUşe e;öre iBP, yeni bir ra· 
mann havut l~indeviz. 

Bu ramaz~ntıı E'~kisine nis
be~le hUtiln faTlrlı>nna eseflen· 
mek dom deNi',:ıir ama, ti a
rl sahava verdi~ hız ci~den 
ehemmivetll idi. Ramazan ge· 
lince snrada bura.da hususi 
Berl?iler kurulur ve orad!f mil• 
lt T"ahsnller her zarrıanvt.,,den 
liatii"l 1-ir r.ı~retle sUriil""!'dU. 
Be\•ıı.zrt camii avt"~'"'Ch 1d 
seroi de bu nevirlendt. Simdi 
nndıt ;ki b<\ "'ırrnt"T ve btr Ke· 
''""' T{".:t•m ~:!fan lmcu tl''•ke
lt hıtf',7.dan ha.cık~ kimse ~
rlirımiivor. B·ı m.,;ı,u f'!'lf"Jıf at 
R""hiı "'""""' n, ..... f ~-,· .. ,.,r? .. 
~fıı1ıın'1 lİ'!'\nivle de snvlfve
lim: "'F' .. z_,.,,.,,,, Alla.hm sevgi· 
lisi .. değil rnl., 

HIKMT;7' Mt1N1R 

Maiyet memurlan 
nerelerde staj 

yapacaklar 
· uı Kırdar dün bu hususta 
r muharrirfmize demiştir lrl: 
"- Yangın p<lZ4?' günü çık· 
ıştı. Ben o sırada YakaC!kta 

. Bu firmadan belediyeye yeni 
hır mektup gelmiş, milddet ta -
yin edilmemek eartile siparişin 
yeniden kabul edlleblteceğl bU· 
dirilmiştir. 

Ahli.k ve vicdan meselelerini ka· 
nunl hldiaelete ~anıtmnak pek de 
caiz olamas- K"'"1fty t.Ulaa takip 
eder- Hakim de, kanunun bilkUm· 
!erini tatbikle mükellef vaziyette 
kalır. Vicdanın muaf tuttuğu hl· 
di!~leri kanun affetmez \•e ede· 
mez. Bunda içtimai zaruret mtll&· 
hazalan vardır· H=:.sta kansmı c 
lllmden kurtarmak, a~ kalmış çc · 
cuklıı.rmm karmlarını doyurma 
gibi en mUbrem zaruretler tal 
tmc?a Wısllatmdan bir miktam 
lhtllAsen zimmetine geçirmif 25 
30 lira aylıklı bedbaht bir ta.hal 
darın cUrmll sabit olursa hA.klm 
vicdanı sızlaya sızla~a bu zavaJ t 

adamı beş sene ağır hapse mal · 
~m etmeğe mecbur kalır· Yana 
adliye binasında bir gUn buna beı 
zer zimmetine para geçirmekten 
suçlu ve mevkuf ihtiyar zavallı blr 
tahsildarın muhak~slni dinli· 
yorduk· Suç sabitti, muhakemeye 

Yine bunlardan başka 6 ııy ve 
daha noksan cezııyı mt\atelzcm 
~ llleml1 olA.~ele~ ~
mlyett ~71 il1ıı _ ..... 
cezaıım teclllnde mahkemece fay· 
da mUJAhaza edilirse hllkmolunan 
cezanın infu edilmemeetnl temin 
edecek tecil karan vermeli için 
hakimlere 89 uncu madde ile ve· 
rllıniş bir hakkı takdir daha var
dır· Şu sardığını maddeler, l.çt!· 
mai yaralanmızı az çok tehvlne ve 
vicdanı 8.mme~i tatmine medar o
lacak hllkllmlerin kanunumuzda 
bulunduğunu gr.stermektMır. lç
tlmat zaruretlerlo hiulyatJ lnaani
ye ancak bu kadar telif edllebJJir. 
Binaenaleyh, kUçük y8şta iken e
beveynlnln emirlerine muhalefet 
edemlyerek ihtiyar ve vefasız bir 
erke!ı:le evlenip çocuk dUnyaya 
getirmiş ve bu gayrimeşru mahsu· 
lllnü, n:ımusunu korumak endişe· 
aile tcrkctm.lş olan kadmm cezası
nı esasen kanun-bir aya kadar in-

Heyet, Ziraat Bankası 1stan· 
bul gubesi mUdilrU Say Meh
met Ali ile Çukurova pamuk 
ihracat.çılan birllği reisi Bay 
! r 1 ,.,,,....kk~. lılalyet memurl&n hakkında 

u zevatın dönliş.erf, Roman· dahfllye vek Jetinden bir tam1m 

mlunuyordum. Yangını haber 
rdiler. Sonmıa kadar takip 

ttim. Bau gazetelerin yazdık. 
an gibi 8000 çam yandığı doğ
nı değildir. On beş kadar çamm 
yapraklan kavnılmuştur. Buıftı 
bu suretle tavzih edebilirsiniz.,, 

Vekiller Heyeti 
dün toplandı 

Belediye, bu mektuba mUsait 
cevap vermiş, otm beş otobüsil 
ıamarlamıştir. Finna otobüsleri 
yapacak, ilk fırsatta göndere.. 
cektir. 

Diğer taraftan Yunanistan ·k
tısa.t nazırından gelen bir teı· 
gra.fta Selaniktcki dört otobiı. 
sUn gönıderilemiyeccüi bildiri!· 
mlştir. b 

Ankara, 15 (A. A.J - lcra ·Çorluda yeni bir nahiye 
Vekilleri heyeti bugUn saat 10 
da Başvekilette Başvekil Dok" 
tor P~ik Saydamın riyasetinde 
tqflan.mış ve ru.znamedeld meae.. 
leler\ milza.kere etmigtir. 

Çorluda Ereğli köyllnUn nahı 
ye hallno konmasına. Vekiller 
Heyetince karar verilmiş, key • 
flyct ıılikadıırlara. blldirilmi§.. 
tir. 

Tefrika Numarası 9 

ra tu.tubntı1 Jakamhll kllıdmdaıı kuleler gibi blr bir de~ 
rJlmlşU· Şimdi farkına vanrordu k1 muallimler aynı m~ 
aUJmlerdir ve değltfkl!k kendisinln onlara muhtelif se
nelerde, muhtcıı.r Y83mdaki bakqmdadJ:r. Bu neticeye 
va:tlıktan sonra yıllarm araksında kalan ve çoğunun 
bugün ne olduğu meçbul olan bu eski muallimlerin ba
'U fj ı tarnflarmı dıı. hatırlar gibi oluyor. 

Sn.hl, kadın hocalar arasmja bir biyoloJi muallimi 
n.rdı ki kılzar o:ıdan dalma arkadqbk ~rmll§leııilr, 
4ost ı;(zLrle ko~~. Siôak vo ~dolu bir scale hi
tap ed n biyoloji mual "mi dc:n1 saatleri dıvında k1z ço
cu!!l rmm ufa.k tefek dertlerini dinler, hatU. hazan llf 
JA!ı açar, kız çocuklsn ona mektebin hGkhnıne .al llye
medikleri s!hhl Anzalarmdan bile bahsederler ve 0 dai· 
ma fennin ışığını uzatarak genç uzviyetlerin yollannt 
ayclmlatır, onla=ı sıhbt ve içtimai tehlikelerden korur· 
du; Gülseren bu iyi "lpli kadını nasıl oldu da unuttu!" 

B r edeb yat muanimi vaı\iı; beyaz aakallr, ihtiyar 
bir o.dam ı. T rtemi.z giylnlr, zarif, gtlzel, Ya.kısıklı bJr 
ihtiyar kl hiç bir f nnlıgın devanilı ola....aJc yerleımeatne 
im.kin o mryan bir ruhun sah bi ronılrrdı; bu aydıntfk 
nıbun ak slorinl tqıdığmda §ilpho olmIYM çebrec.ind<ı 
beyazı çok k •annnı altmda parlak b..ı.kişlı gfü;'~ bir 
ha:y t şcllal s nln canlı akrşlan gibi görülilrdü· Hafif 
tom ut y:ın ' :ı llilzl lerek rene.sinde dolgunla
'Oan ve s.ivrll~cn iyi k silnilş alafranga bir ":tknl, bu 
çehrro g"ıl rden !<mra dikkati ç :\<en bir b.,~ canlı· 
16: esen idi· Çocnk1ar l5nee onunla ''No 1 b ~~·· di~ c 
alay etmek tst miı lerdi. Gerçi Noel baba reshnJerlnde 
laOI ~ karışmış, kaşları fırlu'Ip gözlertrıf erten' 
top saır&rıı bir h:wal~ t."\.!vir edilir; bu itibarla edcbk·llt 

hocaamm fekli gemaill ile Noel baba arastnda hiç bir 
mUnaaebet yoktu ama netice 1tlbarlle Dcıstnın de saka· 

it \'al"dı ya., kafi··· 
Edebiyat mua1Ihn1 bu mektebe taytn cdllı,tntn. he· 

men lıattasmda kend.lslne böylo bir 1shn takılmış oldu
Cuııu dU)"mUŞ, •fakat ktzmamIJtr~ ~lar bu ihtiyar 
hocanm dersinde dlkfş dikip çukula.ta yiyeceklerini ve 
mnallinıin kQ:n1Ude yan açılmış bir kitabm salıifclerl 
karşısmda pinekleyip uyuklıyacağmı zannetmişlerdi· lh· 
tiya.r muallim daha ilk gilnlerden itibaren bütün sınıfı 
uyandmp aWtala.ndı:ran canlı sesi; talebenin her birine 
ayn ayn ve sanki ruha hitap ediyormuş hlaıiııi veren 
genç sesi ile umulmndı1c bir tesir ya.pm'JIU. Bu yaşlı 
adamın genç sesi. genç bir robun eseri idi kt şimdi bir 
nUkte ile, ~imdi bir bı c ala~la. şimdi blr tllzcl sözle 
gilldilrtlyor, cğlend:ri.ror. uyandırıyor, :ı.Wı:adar ediyor· 
du ve bo.,a giden Zf'\•k veren, edeıbiyat1a ar:ıs iyi olnıı
yan talebeyi bile d"nlemcğe, öğr nmeğc, çal~ağa 
mecbur eden bir şekilde ders anlatıyordu. Muallim, sı· 
nıfm yqma karşı g- tcrdi1H umumi llunal nuuızaraımıı 
daha ilk gllnlerdeıı kal "rnp silkip ntm?Ştı; bu muallimle 
:ılay edflmesine, ona karşı küçllk b!r hUmıettılzllk blle 
gl)sterilmestne imkan verm'yen ve tesiri sene sonuna 
kadar silJ1lp giden hadise 111 !d1: Onun BlOifı dalgm bir 
sırasında uyandırrp dört duvar arasındaki '°rgunluk 
hava.sım canlılığa ve neşeye t;evinnelt için yaptığı şa· 
'katardan birinde ta1Pbcdcn biri. bilinmez nasrl bir gaf· 
latle, -yoksa cnretle mi?- t<1be8Snmü kalıkahaya 
vardtrarak ve Jafib:ıll bir cevap vererek mualU:mlc tale· 
be arasındaki sempati hududu.ııu saygTSIZlığa kadar g· · 
tUrmUşttı. "Muallimin birden ona dönerek, ona ba.kaMlk. 
fakat ana hltap etmıyerek bu talPbeyi fevl<alll.dc terb'· 
~ eıı, ·fakat aftr ?!11lnıılt nrı sözlerle Ye sr.natk~ranc bir 

yadaki h&uiselerle alakadar de· gelmiştir. Bunda hülasaten de • 
ğildir n.iyor ki: 
Bur~da pasif korunma "Maiyet memurlan h&len vi. 

tecrübesi yapıldı liyetlerde mektupçuluk kalem • 
lerhıde çalıştmlm&ktadırlar. 

BurBtJ, ( A.A.) - Şehrimiz.de Bunlarm iki buçuk &ene aUnr 
ılk defa olarak ha\-a hücumları.. cek stajlarını badema hukuk, 
na karşı pasif korunma tatbikatı hususi muhasebe, seferberlik 
yapılmış ve al~ işareti verilmesi umumi meclis, daimi encümen,' 
ni müteakip halk süldmetle sıiınak ve jandarma dairelerinde geçir-
lara ve tahaffuı yerlerine iltica ey· meler! ve her daire tefinden bt· 
lemiştir. rer iyi hizmet vesikası almala-

Bu tatbikatın, Bunada puaı n lhımdır. 
kuruluşu g~üne ~düf e~ı ol· Bu vesikalar vaıner tarafm • 
ması d?l~Y!::.ılo ~hırde kesıf bir dan imza edilip Dahiliye VekA· 
~alk ~Ot.ı:sı bulur;'llasın~ ra~ Jetine gönderilecek, maiyet me· 
!~ret: takıp eden ılk dakikalar?~ 1 ı:nurlan bu vesikalan g&-e ter
ıtıbarcn :ıoı...aklarda korunma ı~le fi ettirileceklerdir. 
rinde \'azı re alanlardan ba,Jca kim· 
se kalmamı~tı. 

zeki oyunu ile arkadqlarmm lsUhzaama maruz hıra. 
karak gillUnç ve berbat bir hale getirdiği g<Srtllm~tU; 
bUtlln smı:f kendl.~lni tutaııuyara.k gllbnt3, neye 1Jfra· 
dığmı anlamıyan çocuk aptaJlqmış, arkadaşlarmm ara
ımıda kendisini yalmz, herkesin alayı karşJSJnda hlııae
dip fena hnlde Utanml§, hatt! ltmnıştı; fakat munlllm 
b-q ağrr d3rbeji vurduktan eonra sözlerini bu bcdbah
tm Iz.zetl nefsini koruyan bir maDe\'1'8 ile çevirip bağ· 
lıyaralı: ciddiyetine danmnı, ondan sonra da artık h!ç 
kimse sınıfta en kO.çük bir münaaebetafzlikte bulunma· 
ğıı cesaret edememişti. Daha sonraki aylar içinde de 
talebe hem h')C&ya takt.Ifı adı unntmWJ, hem de yonıJ. 
madan öğrendlfini, blr c;.olr şeyler, yeni ~eyler, fal·da. 
lı şeyler öğrend ğini, eğlenerek, zevk alarak öğrendi
ğini görerek edcbiy~t mttalllmirıe karşı f.~ sevgi duy. 
mağa ba,l:ımıştı. 

Edebiyat tarihi klını namrl)·at \0 8 tarih derıl ol· 
maktan çıkmıştı: talebe U.boratuvarda fen deraine ça
lIFJ" gibi mektebin kütUpbanesinde eserler llstU.nde ede· 
blyat dersine çalışıyordu; ıllrler, hlkAyeler, romanlar 
okunuyor; anlaşılmıyan yerler bocaya sorulup anlattı
rılıyor, bayat ve sanatı 6ğrerJlen muharr'..rlerin y&pmll} 

o'duklan uıl hakkmda, muhnnirlc:>rin sanat kıymetleri 
hakkında talebe bizzat okuyup anlamll7 otduklan esar. 

lere göre hükümler veriyorlardı· 

Görülüp ani §•ldı ki edebiyat dersinden müsat 
k:d..ıelr>r, isimler, doğuş 81Um tarihleri ezbcrl"'mek drı· 
if!dlr: amtfta edebi vem teşekkül etmekte fdi: razdan 
edehi:rt -.·a.ı•"·lerl de açtlcr'.l W be a:-asrr.da oI:unarak 
mUn:lka"'.l: a konuJ;ı~ordu· Ah, bu mü"la.knıs:ıfar .. 

(Devamı nr' 

Belediyenin yeni 
bütçesi hazırlıklan 

Belediye reisliği tara!mdan 
bUtün şubc!crc 941 malt yılı 
bütçesinin tanzimi vaktinin yak 
laşmaaı münasebetile bir tamim 
ğönderilmiştir. 

Bu tamimde 15 ikfnzite~ine 
kadar tekliflerin muh•beye 
verilmesi, ancak gett"n 8etle btıt 
çeslııden fazla bir tekltfte bu
lunulmaması Jetenmiştir. 

00 •• 

rs;i:&~:;ıer: 
~ 
i Bu vatanda~ yapılan 
1 yardım ne için kesiliyor 
1 ''MaJU! Yu.suf Koma!,. im.ıa · 
c sile aldıSuıuz bir tiki.yet 

mektubunda deniyor ki: 
"H r iki ciğeri döklllmüı 

malfil bir \'B.tand&§nnı Bu va. 
zlyette çalı31nnya. şilphesiz va· 
alyetim müsait değildir. Bır 
mU~ettenberi latanbul ,11&. 
y~tinden Yardım görmekte ı· 
dim. Fakat bu yardım verilen 

1 
bir emirle birdenbire keeildl. 
Bana "yedi ayda ıtelaren lira 

i aldnı.. Şimdilik bununla idare l 
~t., cevabIDJ verdiler. 

Benim gıl>I müteverrim bir 
vatand:ı.p. ayda 12 lf?alı.lt 1 yardım neden çok gl!:illilyor! 

1 Ben bu yurda hfzr?ct etnfi 1 
bir Hker e\•lldryım. Bu husus. 
ta icap eden şt-kflde aJAkadar 
larm dikkıtirJ c;e!nuenizl ve 

1 

ya.rd.ımm esirge!tmrmeslni ti. 
ca ederim... I 

• 
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işaretler: 
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:,.~y.enıt. n ·q· er . erı :: • Meseleler: 
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Bir küçük hesap 
bir büyük netice 

• • • . ' ' • • :-~ . • ' • .; • l 

Rizede bulunan baha 
biçilmez define 

Defineyi istanbula getiren 
koyumcu vapurda yakalandı 

Seyyar 
köfteciler 

1 Askere hediyeler 
Ti1rkJşedo dlro.ma yazma. ıüsbeti 

% ıs l buldu· Bu no zanuı.n yüzde 
yüz olacak· 

1'ilrkiyede yüzde yüz olmı' y&
zu n.t.anda.şla kMŞıla§tığmıız za
nıanm bize nasıl bir ,·atan halke
deceifni, bnnon nasıl bir mana. ,·e 
nı&dcle dekoru itinde ~ ede
ceğlnl part.a, p:ı.r~ sayamam; fa
kat mocl>uri tahsil ya.,ında bulu
nan çocuklannuzm Juı.ç sene son
ra. ytlzde yUz okur yazar hale ge
leoeklerfnl ılzo ~imdiden söyleyc
blllrlm· nu. ne lıir kehanettir; n~ 
de ba.rlkulii.do bir bulu~tur· Sade
ce, basit bir hesap I!ldir· 

Biz, on sene ı,on1'8. memleketi
miule mecburi to.hı;il <:ağında. bu
loruı.n çocukların yli7.de yüztinil 
okutma1c, yazdırmak lmkfuıma 
ereceğiz· 

Yalnlz nasıl~ 
fyl bir bulu,ıa. maarif ks.dem.e

leıi arasında -yer ııla.n "köy ensti
tüleri'' bu dın"Syı balletleccl•· 

Rizcde kuyumculuk yapan ı lüğüne teslim olunmı._:ştur. 
Abdullah adında birinin, geçe~- Defi~e b~yük ~ a~~r ~ir.!'-ltm 
lerde bir gün bahçesinde bır levha ıle bır yıgm büyuklu kü
hcndek açması icabctmiş, birkaç ç~lü giimüş para.tarda~ ib~ret. 
metre derinde bir takını altın tır. Bunlar tetkık edılmış ve 
ve gümii5 paralar bulmuştur. tarihten evvelki devirlere. ait 

Abdullah bunların kıymeti ()lduğu tesbit edilmiştir. Üzer. 
hakkında bir fikir edinememiş lerinde okunması mü~kül bir ta- , 
ve karısı Hu.vayı da yanına ala. Jum yazılar ve nakışlar bulun· 
rak defineyi satmak üzere !sta11- maktadır. Kıymeti o kadar yük. 
bula hareket etmiştir. sektir ki, müze müdürlüğündeki 

Belediyenin ana cad -
delerdeki köfteci di.ikk8.n· 
larmı kaldıracağı yazıl
mıştı. Henüz böyle bir 
hareket görülmemekle. 
beraber ileride bu kara 
rm tatbik roileceği mu. -
hakkaktır. Yalnız. ~ır 
mesele var: Köfte bır ıh
tiyaçtır. Onun ayrı tk· 
yak.ileri vardır; zaman 
zaman köfte yemekten 
kendilerini alamazlar. 

Bu dükkanl:ır. an.a. 

Köy cınstitüleri senede (3000) 
k6y eğitmeni yetiştirecektir· On 
senede otuz bin eğitmenimiz ola
cak· ller eğitmen elll ~ocak okut
tuğun& gön köy e:t1'titill~ri faali· 
ret.e gectUrten on sene sonra köy
lerde asgari bir buçuk milyon ço. 
ruk -Oh-U?' yaza:rla.r kadrosunda. yer 
a.lacaktır· 

Fakat, komşulardan birisi, mütahassıslar bu lıusus hakkm
A'bdullahın bahçesinde böyle da bir şey söylememişler, ancak: 
bir define bulunduğunu nasılsa "- •rakdire kalırsa, belki de 
haber almış ve işi Rize müddei- bir milyon lira." demişlerdir. 
umumiliğine bildirmiştir. Müd- Diğer taraftan kaxı koca dün 
deiumumilik te bk telgrafla bu. ikinci sulh ceza mahkemesinde 
rayr haberdar etmiş ve karı sorguya çekilmiş, Abdullah, 
k<ıca dün Yapurdan çtkarlarken bunları köyliilcrden satın aldt. 
yakalannuşlardır. ğmı, fakat kıymetlerini takdir 

Definenin bir kısmı Abdulla. edemediği için İstnnbula satma.. 
hm bir kısmı da. karısı Havanın ğa getirdiğini söylemiş, her 
üzerinde bulunmu~. kankoca ikisinin de Rizcyc gönderilmesi
adliyeye, define de müze müdür- ne karar verilmi§tir. 

caddeden, iç soka~lara 
aeçmekle kimse bırşey 
kaybetmez. Belki cadd7~ 
}erin manzaralarına. bır 
~zellik gelir. Yalnız 
:imdi, bu iç ~ok~la~do. 
txışka bir nevı koftecıle
re rastlıyoruz: Seyyar 
köfteciler. Sokaktan kal· 
kan tozlarla bulanan b~ 
köfteleri vatandaşlar yı.. 
vor. Onlar bunun torunu 
görmüyorlarsa biz mani 
olmalıyız. Ana caddelerde 

1 
ki köftecilerden evvel, 
iç sokaklardaki seyyar 

'. köfteciler kaldırılmalı-
r drr. 

llk tedrisat kadromuz da. bir 
nıilyon lıAds.r l'}chlr YO köy ~oou
hna okur ya.zar balo koym.ııkta
clrr. Şu halde on sene sonra. bizim 
uı;art 2 buçuk milyon illt mektep 
~ğmnuz ola.caktır· 1hi buçuk 
milyon bl:ıim mecburi talısil ya.jlll
da 'bulunan çocukl:ı.runIZlD yüzde 
:rUz yc""fuıudnr· Böylece on sene 
sonra mecburi tahsil meselesi 
Ttlrldyedo hıılledllmi5 olacaktır· 

• I\.'.• ... 'ı . .... , . •,' . . ... ,• ';, • • 
Askere giden öğretmenlerin 
yerine vekil tayin edilecek 

f ilkokul öğretmenlerinin 
kıdem zamları 

ödenecek 

Bu Krlsfof Kolombun yumurta.
sıaır. İmpa.rat-Orlolt altı asır med~ 
rese ekip cehalet biçti· mıaretten. 
nıedreseılcn, esld harften sonra 
ümmiliğin do nıcmlcltctimhden 
Uzaklıı~j;'IIll ı:;örcc~ğb:· 

SADRİ ERTEM 

llk ve orta tedrisat müessesele· 
rinde askere giden ö~retmenlerin 
yerlerine önümüzdeki aybaşından 
itibaren vekil öğretmenlerin tayin 
edilmesine ba~lanacaktır. 

Bu hususta Maarif idaresi tet· 
kikler yapmaktadır. Diğer taraftan 
öğretmeni kafi gelmiyen ilkokulla
rın bazr sınıfları birle~tirilerek ta· 

sarruf edilecek öğretmene ba~ka 
okulda vazife Yerilecektir 

Ortaokullann sınıf mevcutları 
bu y1l diğer yrllara nazaran daha 
kalabalıktır. Buna sebeb de Ana.. 
doludan lstanbula fazla talebe gel 
mesidir ·r stanbula gelen bu talebe· 
ler semtlerine göre ortaokullara 
yerleştirilmişlerdir 

Bakırköy kaymakam· ı· 
lığında bir toplantı Güı 1 Sanatlar ak d mi i 
Bakırköy kaymakamı B. Ba-

hir Oztra.k, bu sene kaza mill- 1 • • h d ff k 1 1 
~~~a~~~:~~f;:ikle~ yap ımtı anın a muva a o an ar 

Kaza. merkezine geldikten 
ıonra bütün köyleri birer birer 
gcı.:miş, eksikleri tesbit etmi§ti. 
Pamr ·· ü de bütün köy muh· 
tarı~·e nahiye müdürler;n; 
topla.mı§, umumi bir €<:irü,.ı:ıme 
yapmıgtır. . 

Bu görüşmeye aynı zaman~ 
kıymetli ıbir köycü ol.~n .. ~ 
Yeşilköy nahiye mudurll B. 
Muhlis de çağırılmiştı:r. 

B. Muhlis, ).'"<'!$İlköydc Eul~ .. 
<luğu slt'ada nalıiyeye baglt koy 
lerle çok ya.kmdan meşgul ol~ 
muş. birçok işler başarmış ol
duğundan fikirleri almmıştır. 

'J1oplantıya iştirak ooen muh. 
tarlar, konuşmalardan çok mem 
nun olmuşlar, ka.~a~ ~~t 
lcri, köylüniin yıizunu. guld~p 
ihya cdeeeğini söylemışlcrdır.· 

Mahkemeden kaçan 
esrarcı teslim oldu 

Güzel San'atlar AkademisiM 
alınacak veni talebelerin imti" 
üıanr yapılmıştır. 

Müsabaka imtihanında mu. 
vaffak olarak mimari şubesine 
kaydedilenlerin adlarmı yazı
yoruz: 

Şakir Tunç, Cihat Özeğmeno 
Abdürrahman Aksel, Edmon 
Sarafati, Atıf Çeylan, Bedi Sar 
gm, Beha Ortaçlr, Dikran Ha~ 
çiyan, Ertuğrul Eğilmez, Mu. 
zaffcr Seven, Vedat Erer, Ga· 
zanfer Erim, Ekrem Yene!, Yu· 
suf Erktin, Tevfik fü)mürcüoğ. 
lu, Bülcnd Serbest, Cevdet Be -
şe, Dilndar Eğilmez, Bedri !Kök
ten, Dündar Yolageldili, Feth.i 
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- Oh .. Bütün bunların bana ne 
ifade ettiğini anlıyamaısınrz .. 

Tulgar, Memduh Oktay, Güney 
örs İffet Demirörcn, Metin 

, v 

Keskin. Arslan Kaynarda~r, 
Feyyaz Baysal, Dündar Birkan, 
Necdet Erden, Deha Pamir, 
Orhan Kocacan, Asım Kendi, 
Orhan Akmer, Ferzan K~hyaoğ 
Ju Abdullah Pökiin, Gahp Do -
ğ~ İdil Aldcmir Konuk, Ha
lllk Bile~, Handan Aktolga, Mü· 
nir Arısan, Ekrem Dor:~an, 
Leyla Taylan, Hayrk Gurcan, 
Nadir Gömcrt, Osman Kahra.. 
man Kaptan, Ulyn. Göknil, lb
rahim Maro, İlya Ventura, ~up· 
tıi Tibet, Zeki Ersoy, Mel~at 
Çeltikçi, Faik Mutlu, Şevkı A -
kalm, Tarık Akıltopu, Gazan-

Istanbul ilk okul öğretmenle. 
rinin şimdiye kadar verilemi
yen kıdem zamlarının ve ayni 
zamanda barem dolayısi~ ye
niden zam gören öğretmenlerin 
zamlannID ödenmesi için bütçe. . 
de tasarruf yapılmıştır. 

Bu tasarrufla ay başında. öğ
retmenlerin istihkakları veril· 
me.ğe başlanacaktır. 

Bir öldürmeğe 
te§ebbüs davası 

B ir müddet evvel Çarşıkapı -
da Ömer adında lbirisintn ıo· 
kaııtasmda eski bir kin yüzün .. 
den Ali Çavuş He oğlu Musta
fayı bıc;akla yarn.layan :tbraıbi
min dün ikinci ağır cezada "öl. 
dürmeğe teşebbüs" suçundan 
muhakemesi yapılmış, suçlu a
vukatı vasıtasile müdafaada. 
'bulunmuştur. 

Suçlu vekili Jusaca, Mıl öl
dürmek isteyenin lbrabim ol. 
ı_:ıayıp, Ali Çavuşla oğlu oldu
gunu, fakat İbrahimin <laha 
tetik davranarak nefsini mUda.· 
faa etliğini ileri sürmü.~ muha.. 
keme karar ic;in başka 'bir gü
ne bırakılmıştır. 

r:: Ankoç. Aydın B<ıysan, Ab
dulkadir Güleç, İnayet öney, 
Ali Kızıltan, Orhan N'oyan. 

Sabık~lı esrar salıcda.rmda.n 
1fl?nail, bir müddet cvv()l lKadı. 
köyunde esrar satarken yake.
la.runış, üzerinde 1 kilo 150 gr. 
esrar btilunarak Üskii<lar asliye 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

- Ilcyhat, benim ıavallr dos. 
tum .. Ben onları o kadar iyi an.. 
lıyorunı ki! . . 

l3irdcnbirc başını çevırdı: 
Aşk ve mace ra romanı 

Fakat lsmail geçenlerde mu~ 
hakemesi esnasında kaçınış, lbir 
ha!ta sonra 'kendi kendine gc. 
lip teslim olmuştur. 

Üsküdar asliye ceza. mahke -
mesi, dün 1.smaili 1 sene 1 gün 
hapis cezasınn. ma.hklım etmiş
tir. 

Za.manımtz<la. hiittin tedbirlerin 
müııbet bilgilere dayanması lılzım 
~elmektedir· Nüfusunun hakiki 
durumunu bilmiyen devletler her 
tah:ıdaki tedbirlerini kfıfi bir isa· 
betle ittıhaz edemezler. 

Mnddi manevi bütün cnerjile· 
ıı.n kayn'ağı olan nlifusu ~annnak 
bu iUbarlıı mu\·nffa.krye tlı devlet 
idaresinin baıılıca §:!rtlarmdan bi
ıısi olmuştur· 

Önümtizdeki üçüncü sayım bize 
en bUyük milli kuvvetimizin duru· 
munu ve onun inkişaf ve imkanla· 
rmı i:'ÖsterccekUr .. 

B:ı.şvckalet 
tstalistik umıun müdürfüğü 

- i\asıl.. Siz bana ''benim za
vallı dostum ınu" dcğiniz .. Demek 
cl<i'Tu .. Şu hald:! si~e i~~d ede. 
bilirim.. Oh bilscnız sızınle baş. 
basa kaldıktan sonra nasıl bir ge. 
ce "geçirdim. I3ugün bütün gün ne
ler hi~cttim. Dün gece yatakhane
de sevincimden clansctmek. bugün 
atelycd.c ~arkı söylemek •. co~~ak 
istiyordum .. Kendi kendunc şoy.~e 
söyleniyordum: "Oh! !3tt .. çok ~.u. 
zel bir şey idi .. Ben bır ruya g?r: 
düm. Bana elini U7.atan hakıki 
.bir insan değildi.. O şiınd.~ u~tu .. 
Artık lıen bir daha onu goremıye. 
ceğim. Dün gece benim konuştu.. 
ğum bir im:an değil, bir şeytandı. 
Hayır. bir melekti o.. . 

. Muttasıl hissettiğim sevınç v: 
nihayet düştüğüm ümitsizlik benı 
-0 kadar harap etti ki.. 
· - Artık bu ıakşam hiç bir şer
den bahı:etmiyelim aziz dos~um .. 
Derhal istirahat ediniz .. Yatagun .. 
llk kabussuz uykunuzun beşiği o. 
lacak .• Bana gelince .. Artık itima. 
dınm kazanını~ olduğü.m. için ken
dimi dünyanın en mesut insanı sa
yacağım. . "' . 

Şef:::ık, yere ~cnni~ ol<lubrum ya. 
tak üzerinde yatt ığım odayı açrk 

Yaıan: 

Moris dö Kobra 
eflatun J<tıklara boğdu. Saat altıda 
çalan kaik düdüğünün acı feryad~ 
ile uyanmıştım. Dışarıdan acelecı 
adımların gürültüsünü duyuyor
dum. Oda komşum da k~lktr, .~l~
accle giyindi.. Keskin bır dudük 
sesi duyuldu.. A~ağıda bekleyen 
gardiyan onu ça~rrrırordu. Çıktı, 
kapı kapandr .• Artık kendi ~a 
girebilirim .. !çeriye girer gınnez 
nazarlarım derhal bozulmuş yata
ğa doğru kayıyor .. Pijamam orada 
yorganın üzerinde .. Elimi ~tıp 
~ut~yorum. Düşünmeden yaptı~ 
ınsıyaki bir hare.ket.. Pijama Mla 
Madam Kabrcrarun vücudunun 
s~caklı:ğını taşıyor .. Yastı~rın üze • 
rınde gil?.el ba~mm bıraktığı çu. 
kurl.uk ~örünüyor. 

Şımdı, beni fevkala.de alakadar 
eden bir kadının az evveline kadar 
işgal etmiş olduğu dağınık yatak 
karşıSJnda ayakta hareketsiz duru. 
yorum .. Hastasını muayeneye ha. 
zırlarunı~ bir doktor gibi ayakta
yım .. Fakat yatakta hasta yok .. 
Orada sadece arzu edilen bir vücu. 
dun izi var. Bu çözemediğim bir 
muammanın izi olacak .. 

JiatHl. kendi ken<lime bu muam. 

Ç-eviren: 

Muzaffer Acar 
mayı çözmeye hakikaten hevesli 
olup olrnadığuru da 'SOruyorum .. 
Bu muğlak vaziyet hoşuma gidi. 
yor .. Eğer neticede bana insan 
ihtiraslarının en güzeli temin o. 
lunsa belki de o zaman itiraz ede
cek: "Hayır, gecenin karanlığın.. 
da bu ışığı istemiyorum .. Brrakın 
beni uçsuz bucaksız ormanda yo. 
Jumu keşfedeyim" .. diyeceğim .. 

Biz ha:c:liselerin üzerindeki tozu 
alır, sonra onu görmediğimizi söy. 
!eriz .. Pardon ben bunu görmek 
bile istemiyorum. 

Yine bu sabah gördüğüm sade. 
ce dağınık bir yatak üzerine atıl
~ş bir pijamadan başka bir şey 
değildir ... Acaba. bu.;eci hftdisele
rin mukadde!De?ı mı. Ac~ba ko_ 
mik veya fecı ~ır romanı.n ılk P..1.:
çası mı bu? }.oksa ~nım mag
mum kalbime açılan bır. tuzak m:_? 
Kapı vurul~yor .. H:ı.?.ıs?a1:e .~u

dürünün içerıye gırdıgını goruı o_ 

rum. Affedin beni Seny~r Pater. 
son divor. Kahvaltıyı ~.ıraz erken 
y<1paca~ız.. ç.ünkü ?ug~n doktor 
Yizitesi var .. J•akat sız böyle erken~ 
den kalkmı~ı;ınız .. 

B aşkalannm ihtirasları, ba~alannın azğmlıklan, başkalarının zulümlerile parlıyan muharebe ateşi, halft ve gittikçe 
hızlanarak yanıyor. Hiç bir taksirimiz yokken, biz de ister istemez 
silfill elde yaşamak, ordularımızı vata~ kapılarında bekletmek 
zorunda kalıyoruz. M ilyonluk kardeş yıgınları, bugün hudutları
mıza dağılmış bulunuyorlar. 

Onlar kı~r karlar ir;inck geçirecekler. Gerçi de\'let, askerine 
her ~yi vermiştir. H iç bir şeye muhtaç değillerdir. Fakat hüku
metin Yerdikleri vazife bakımından verme.ğe mecbur olduklarJdır. 
Halbuki mangal' kenarında, or<luya karşı minneti duya dura örülen 
bir yün e!divenin, bir uzun konçlu yün çorabın manası. buna hiç 
benzemez. · 

Yann, oküçük, değersiz hediyeler torba"! bir ~oğ~ta, bir yer 
altı siperinde bir hudut kulesinde açılacak, dagıtllacak. Buzlu 
sular üstünd~, karlı dağların sırtında bilene bilene gelen iniltili 
rüzgarlar arasında .bir sıcacık elidven, bazen bir aslan pençesini 
donmaktan kurtaracak kadar büyük ve ehemmiyetli bir varlık 
olur. 

Olmasa da, yine hediyenin değerine ket yurnıaz. Çünkü her 
evden çrkan hediyede bir şefkat sıcaklığr sezilir. Sınır başında 
düşmana göğsünü siper eden kahraman, sınır gerisinde unutulma
dığını görürse, döktüğü kana acımaz. Geriyi nankör görmemek, 
ileridekinin en büyük tesellisi ve mükafatıdır. 

Bir hediye torbasına herkes, kendi zevkine, dirayetine ve ruhu
nun derecesine göre neler koymaz! Büyük muharebelerde,'her hafta 
muntazaman orduda meçhul muhataplara binlerce mektup gönde. 
rilir, yüzlerini hiç görmemiş oldukları kimselere uzun sayfalar 
yazılırdı. 

. . Gazetelerin verdikleri müjdeye göre, Parti teşkilatı bu mübarek 
ışı üzerine almışmış. Ya ev ev d<ıla~ak, hediyeleri kabul edecek, 
yahut merkez merkez, semt semt bin1ınıe yerleri !b.."UI'Ulacaktır. 

Bence k~pı kapı dola~ma zahmetli de olsa, fayda bakımından 
~aha uygun düşer. Bu kadar güzel ve hatta mukaddes vazifelerden 
~S:C çekinip kaçınacak ldmse yoktur. Herkesi verdiğinin yerine gitti
gını: en:in edecek birtakım \4re1er de düşünülürse iyi olur. MeseH'i 
h~ıyeyı alan, gönderene admr v·e teşekkürünü bildiren bir tezkere
cilde mukabele edebilir. Bölüklerde harcanacak küçük hir dikkat 
bu pek esaslı nokta}'! da karşılar. Vakit gelmiştir. Yann kara kışla 
başbaşa kalacağız. Çabuk başlıyalım, erken bitirelim 

HAKKI SUHA GEZGiN. 

IMEMLE ETTEI 
Sivas haberleri 

Sivas halkevi köycülük 
kolunun gezileri 

Sıvas, (Rusu,si m.uhabirimi.ı.. 
den) - Şehrimiz halkevi köy -
clililk .kolundan bir kafile ge· 
çen hafta içinde merkeze 'bağlr 
ç,elebiler, Aydoğmuş, Bonızi.t, 
Çallı, Çöken, Serpiıı,c.ik köyleri. 
ne kadar gitmi~ oralarda köylü 
ile çok yakından temaslar ya
P~k 20 birincitcşrin pazar gü· 
nu yapılacak nüfus sayımı esas 
ları: üzerind ekonuşmalarda. bu • 
Iunmuşlardır. 

Ayni 7.a.tnanda köy ve köylü
n.ün sıhht durumu etrafında da: 
~ullü konuşmalar ya.pılmrş 
aydınlatıcı fikirler verilerek geç 
v~~ ~hre dönülın~tür. Hallt
e~. ~uhitteki bu faaliyeti 
koylülerımız arasında. memnu.. 
niyet ve sevinçle karşılanmış
tır. 

HALKEVi TEMSiL 'KOLUNUN 
FAAL!YET! 

Şehrimiz halkevi temsil kolu 
gençleri sık sık artan faaliyet-

k Ve Yat~ğ~ı işaret edip gözünü 
rrparak ilave ediyor: 

<l'"d~v~02 numara gitmiş.. Sabah 
u u

1
gu baykuş ötü~ü kadar soğuk, 

men ur değil mi? - .ge Yazık ki öyle genera1.. 
k - emek ki güzel mahkfun fcv

alftde h~unuza gidiyor. 

k~~eye saklıyayım, hakikaten 
ÇO uuşlaruyorum. 

- On üç gün daha sabredin. O 
!aman tamamen sizin olacak •• Bu 
. ~adan ayrıldıktan sonra onu ne 
ıs erseniz yapabilirsiniz. 
d t- Bu kadın normal hayata av. 

e ettiği zaman ona muhakkak 
}'ardım edeceğim .. 
p - İşte asil bir hareket Mösyö 
b.at~~n .. Her halde ço~c büyük 
ır ;Yilik yapmış olacaksınız .. 
> e Yılışık yılışık gülerek Ha.ve 

ediyor: 

- ~e~ de mükemmel karşılığı 
~lan t: hır I}i hareket.. Ben de di. 
g;rkamhğı bu manada anlarını.. 
h.ızılhaç Ye diğer emsali t~ckkül
ler mensupları tamamen düsmüs 
olanl?ra ufak yardımda bul~ak 
sur;tıyle kuru bir alicenaplık gös
tenr~er:. Halbuki sizin çok pratik 
~s~Iunt:z Yar. Öyle ihtiyar düşkün. 
erın elınden tutnuyor, en iyi lok. 

mayr intihap ediyorsunuz .. Sonra 
daha sofraya oturmadan da bir ke
re ta~ma balGyorsunuz.. Aldan
m~k ihtimaliniz yok .. Doğrusu çok 
mükemmel bir usul Mösyö Pater. 
so:n ... Fakat ben buraya ne için geL 
~1ıştını? Sizi aşağıda yemeğe bclc
lediğimi söyliyccektim. 

(Dcumnı ·var) 

!erine devam etmekte ve fırsat 
buldukça halkmııza istifadeli pL 
yeslcr temsil etmektedirler. 

Temsil kolu kış hazırlıkları -
na &imdid~ büyük bir çalı!}Illa 
ile lbaşlamışla.nlır. 
ABDURRAHMAN NAC! ULAŞ 

OKULUNA TEBERRUDA 
BULUNDÜ 

Değerli mebusumuz Alxliir· 
nı!lırnan Naci Demirağ, merke. 
ze bağlı olan nahiyede yapıl. 
makta bulunan Ulaş mektebinin 
bir an evvel ikmali için 200 lira 
tebeITUda. bulunmuş, köylü. ta
rafından. bu teberru büyük bir 
memnuniyetle ~r. 
V ALt .A.NKR.ADAN DÖNDÜ 

Ankara.da. vekfiletlerle muhte
lif memlelret işleri etra.fmda te~ 
maslar yapmakta; bulunan <Ic
ğerli valimiz Akif !yidoğan şeh 
rlınize dönmüşlerdir. 

BUGDAY ALIMI 
Gerek vilayet mttkezinde ve 

gerekse Yıldmili, Şarkı.sla, Kaıı
gal, kazalarındaki toprak mah
sulleri ofisi köylüde.Q buğday, 
arpa mübayaasına ihararetle de
vam etmektedir. 
Diğer taraftan son hafta.la.r 

içinde piyasa.ya bol miktarda 
yapağı gelnıeye başlamıştır. 

lstanbulda. alrcılar hararetle 
mal aldıklarından müsta.hsil 
malım değerinde sattığından 
sevinç duymaktaclır. 
SEFERBERLİK l\'1El\1URUNA 
TAKDİRNAME VERlLD! 
Şehrmıize gcldiğindenberi sa -

liasmda büyük ça.lışnıa ve foa _ 
liyet gösteren vil8.yet scf crbcr
lik memuru Salih Baturönlüre 
lbu defa da tümen komutanlığı 
ta.rafından bir takdirname ve· 
rilmiştir. N. N. 

-=-()~--

Trakyada nüfus sayımı 
hazırlıkları 

Edirne, (Hususi) - Edirne. 
de nüfus sayımı hazırlıkları ha
ra.retle devam ediyor. Sayımda 
yazife alacak olan sayını mc· 
mur ve kontrolörleri saymı mm
ta.kalarmdaki incelemelerini yap 
mışlar ve tasdikli cetvelleri be -
lediyeye teslim etmi§lerdir. 

Nilfus daire.si bu mnnasebet· 
le geceleri dahi çal~maktadır. 

---40 

Kıslık .zeriyata 
~başlandı 

Trakyada kışlık zcriyata. baş. 
Jn.nmısfrr. Mevsimin müsait git-

- (/Jilff'n <n"'"''' ('r1•iriı11:1 
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Akdenizdekı muha-
Sovyetler rebe nasıl oldu 

Alman kıtalarının 
Romanyaya 

gönderileceğinden 
haberdar edilmemiş! 
llfosl~ova, 15 (A..A.) - Tas 

ajansı a~ağıdaki tebliği neşrct
mf k tcdir: 

Da.nimarkalr Politiken gaze. -
tesi, Bcrlindeki muhabirinin bu~ 
haberini yaymaktadır. Bu .. ha 
!~re "'Öre rrfıya Sovyet hukO -

.ru o 't"' • 
meli Alman krtalarrnın Roman 
va ,.a <Tijnderileeeğinden, Roman 
\·aya ~ütürülen bu kıtaatm as -
ker s;yrnmdan ve roaksatlar~
dan zamanında haberdar edıl -
ıniı>tir. . .. 

Politiken ga7..etes1 .muhab_ırı · 
nin verdiği bu haberın hakika
te uyrun olmadığmı Tas ajansı 
beyan-;_ mezundur. 

ingil terede lüks eşyaya 
yeni resim kondu 

Ttoııdrcr, 15 ( A.A.) - Avam 
kamarası, bugünkü toplantısı -
na. 28 reye karşı 138 reyle lüks 
c§ya ve alınmasa olabilir mal· 
!ar ii7.erine resim koyan bir ka
rar sureti kabul etmiştir. 

Bu gibi malların satışmda~_ 
alınacak resim, toptan satış fı 
ya.tının yüOOe 33.33 ne v~. pe
rakende satış fiyatının. yüzde 
24 üne tekabül edecektır. 

Bu resim, milkellefin no~!11al 
masraflnrmm takriben yuzde 
14. ünü teşkil eden eşya ve mal 
!ara r:;amil bulunmakta, fakat 
,.,ıdaı° maddeler, kömür, petrol, 
tütün, içki, çocuk. elbis~i, ayak 
kabı, ziraat makınele~ı ve 8.Iet 
Icri, gaz, su ve elektrık bu res· 
min haricinde kalmaktadır. 

---10'---

Tas Ajansının 
bir tekzibi 

Moskova, ıs (A.A.) - Tasa
jansı aşağıdaki tebliği neşretmiş· 
tir: 

Röyter ajansı, Almanyanı~ 
şarka doğru yayılması mese'!sr 
11e mütedair olarak halen lngılte
ı e, Türkiye, Sovyetler birliği, Yw 
~oslaı,ya ve Yunanistan arasında 
miizakereler cereyan etmekte ol
duau Jıakkında De)•li TelgraJ 
ga:ctrsi bir haber neşretmitir, 

Tass ajansı Deyli Telgraf gtr 
zctcsinin uydurması olan bı4 Jur 
bain hakikate teygıtn olmadığını 
beyana mezundur. 

Amerika filosu 
Pasifikte manevralar 

yapıyor 

Va.şi11gton, 15 ( A.~.~ - A; · 
merika filosunun Pasıfik denı -
zindcki m~vraları devam et -
mektedir. 

Diğer Amerika gemilerinin 
manevralara iştirak etmek üze
re bugün Hnvaiden hareket e
deceği bildirilmektedir. 

Fransa Siyamın 
isteklerini reddetti 

Fişi, ıs ( A.A.) - Fr~~~ız ~üku 
meti, dün akşam neşrettıgı ~1r be· 
Yannamedc, Siyam hükOmctı tara· 
fından ileri sürülen arazi talepleri" 
ni kati surette reddetmektedir. 

Beyannamede, Fransız hükume
tinin 12 haziranda hazırlanmış o· 
lan Fransız - Siyam ademi teca· 
,iiz paktının i::-·zasına amade bu
Jundub'll ilave edDmektcdir. 

mesindeıı köylü nadaslarmı ha -
zırlamaktadır. Geçen seneye ait 
harmanlar da tamamen anbar _ 
ıa ra kaldrrılmıştrr. 

Diğer taraftan.. uz:11;1ffii mü
fettişlik ziraat muş:ıvın Şevket 
Armm riyasetindekı heyet Çor
lu ve J1avalisinde Ziraat Banka. 
sı adrna buğday nıübayaasma 
devam etmektedir. 

öğrendiğime göre, ~imdiye 
k:ıdar bu buğdaylardan tohum -
hık olarak Keşan, Uzunköprü, 
Ye ~reriç ka7.ala~ı . ı;~ft.çilerine 
:3:>0 ton tevzi edılı;ııştır. 

8imdi aldığım bır habere gö
re, .. 350 ton kadar . ~ohumh_.ık 
Sultançiftlik ve Er~glı_ y_oıu ıle 
İpsal:ıya da gönderılnıı~~ır. 

.. Alpullu ~eker tab:ıkası~m 
n 10 knmranya müddetı ?ugun.. 
!erde sona ermek üzeredır. 

Bu seneki pancar mahsulü
nün cokluğu ve fabrikanın pan
car fiyatlarında yaptığı zam 
köylüyü çok sevindirmiştir. 

t~ Edirne belediyesine ait mez 
haha ,.e buz fabrikasının inşaa. 
tınrn biran CV\'el ikmnli için be
leclive meclisi dün bir toplantı 
y:ıpİnrş ve bu husuı=un temini 
İ C'İn rniUıim kararlar almışbr. 

i\forli~in rnutı:ıd toplrıntıl<ırınn 
(iniimilzdeki ay jçinde başlana: 
(aktır. 

(Baş tarafı 1 incide) 
şarkisinde 6i9 toni!IHo hacminde Airo-
ne tipinde Uç ltaıyan torpido muhfr 
bile temas tesis etmiştir. Ajaıı:, derhal 
muharebeye girişmiş ve İtalyan tor
pido muhrlplerinden ikisi hemen der
hal batırılmışur. 

Bu çarpışmadan biraz sonra, Ajax. 
bir ağır kruvazör \'e dört torpido 
muhribinden mlirekkep bir dü~mıın 
kuv\'eti görmUştUr. Ajax, düşmanla 
muharebeye tutuşmuş, ve düşman 

torpido muhriplerlnden birlslnl hasımı 
utratmaya muvaffak olmuştur. Düş-

1 lan kısmı ka· man kuvvetinin geri ta • 
ranlıkta kaçmıştır. 

Ajax'm kUlliyetll düşman kuvveti 
ile temasta olduğunu sanan York kru_ 
vazörU yardıma gelmiş, fakat bu ı::'C· 
ce dlişmanla hl~ bir yeni temas tesis 
olunmamıştrr, 

Hasara uğramış bulunan dil~man 
torpido mutulblnin kendisinin yardı

mına koşan diğer bir İtalyan torpido 
muhribi tanürndan çekilmekte oldu· 
ğu, donanma. tayyarelerinin yardımı 
ile ertesi gilnU şafakla beraber müşa
hede edilmiştir. Ajax'm bu civarda 
gözUkmesl He beraber, yardıma gel
miş olan torpido muhribi, yaralı tor
pido muhribini olduğu yerde bıraka

rak ve duman arkasında gizlenerek 
bütUn sUratıyıe Slcilyaya doğru kaç. 
mıştır. O zaman, hasara uğramış bu· 
ıunan torpido muhribinin, 1620 toni
M.to hacminde son ıırnı! büyük hir 1· 
talyan torpido muhrlpleri sınıfına 
men.ııup Artagliere torpido muhribi 
olduğu anJaşrlmıştır. 

Blraz sonra York hAdlse mahalline 
gelmiş ve Artagllcrcnin nıUreltebatı 
derhal gemilerin! terke başlamıştır. 
Kunretıerimiz, geminin terki için ya
rım saat mühlet vermiş ve bu müh
leti mUteakip, top ateşi ile dUşman 

torpido muhribini batırmıştır. York, 
İtalyan torpido muhribinden kuı-tulnn 
mUrettebatm içinde bulundukları tah
lisiye sandalları ile sallara HA.ve ol
mak Uzere denize sallar indirmiş ve 
ticaret tulil mevcl Uzerinden bir ltal. 
yan telsiz istasyonuna. Artagliere mU
rettebatmclan kurtulanların bulunduk· 
lan yeri telslble bUdirmlştir. 

Bu hareket, bu telsiz mesajınm İn· 
gillz kuvvetlerinin mevkiinl tehlikeye 
ko;yınuına rağmen yapılmıştır. Hava 
gtızeldi ve Sicilya pek uzak değildi. 

ıg Temmuzda Bartolomeo Ualyan 
kruvazörU batırıldığı zaman, torpido 
muhriplerimiz tabll11 hareketlerine ı,. 

tir!k etmi§ler, fa ka t bu esnada İtal

yan tayyareleri tarafından bombardı· 

man edilmişlerdi. Bu keyfiyet, gemi· 
ler tarafından İtalyan torpido muhri. 
binden kurtulanların emniyeti için her 
hangi diğer tedbirler alınmasını lm
kA.nm bir hale sokmuştur. 
Diğer taraftan, nıuvaf!aklyetıe te· 

tevvüç eden bu cesaretli hareketler 
yapılırken, İtalyan ha.va kuvvetlerinin 
ve bir İtalyan denlzaltt gemisinin ya
kınlarda. bulunduğu biliniyordu. 

Ajax.'da ancak bir knç ki~i ölmUş 
ve yaralanmıştır. Ajaxdakl hasarlar, 
sathidir ıre su kesiminin UstUndedir. 
Bu hasarlar, Aja.'<rsn muhaı-ebe kabi. 
liyetini hiç bir suretle azaltacak ma
hiyette değildir. Ölenlerin yakın ak
rabalarr, mUmkUn olduğu kadar ça· 
buk, ölUm vaka.smdan haberdar edl-
1_,:ektir. Yorkda. ise hiç bir hasar ve 
telefat yolüur. 

Bu JıarekS.t, iki küçtik ve bir bU
yUk 1talyan torpido muhribinin kay
bını kabul etmekle beraber pek muh
temel olarak Neptune tipinden bir 
Ungiliz kruvazörUnUn batırılmış ol
duğunu bildiren İtalyan başlmman. 

danlığının tebliğinin bahis me\·zuu 
cttiğ'l barek!lttır. 

Hafif kuvvetlerimizle dUşmanın ha· 
fi! kuvvetleri arasında vulma gelen 
bu çarpışmalardan sonra, filomuz, 
düşman tayyarelerinin dört saat sU· 
ren hücumlarına m:ı.ruz kalmıştır. 
İtalyan başkumandanhğmın tebliği, 

bu hücumlar netıcesindt>, tayyare ge
milerimizden bir tanesinin ve ağır 
kruvazörlerimizden bir tanesinin ha
sara uğra.dığmi iddia etmiştir. Fakat, 
hakikatte, gemilerimizden hiç birisin· 
de hiç bir hasar veya telefat vukua 
ı;elınemlştlr. Donanma avcı t:ıyy~re· 
lel'lmiz, ve ha va. da!I toplarınuz, dört 
düşman tayyaresini muhakkak ve ay
rıc:ı iki düşman tayyaresini pelt muh
temel olarak dUşlirmüştUr. Bizim tay 
yarelerimizdcn kayıp yoktur. 

13 Teşrinievvel geceı<i, donanma ha.· 
va kuv\·etıerlne rn :mııup tayyareleri· 
rnız, on iki adada L:ıgc Jimanma bas
km halınde hücum etmişlerdir. Kışla
lara, atelyelere, hangarlara \'e bir 
petrol deposuna iııabetıer vaki olmuş 
\'e buralarda yan.ı;-ınlar çıkarılmıştır. 
Tayyınelerlmi?.ln hep~l. bu hUcumdan 
ı;aliınen dönml\3\erdir. 

Denfzaltt gemııcrırnız de Akdenizde 
muvaffalı:iyetıcr ltayııetmişlcrdir. De· 
nizaltı gemilerimizden bir tanesi, Ce· 
novn açıklarında motorbotlar himaye. 
ıılnde seyreden beş bin tooUO.tolul< sl
llı.hllı bir ticaret gemisini ve Ya<lo 11-

mamıda 3000 toniJ:Hohık rllğer t-ir 
ticaret ~ "miııini balırmı:;tır. Di~er bir 
dc>r':: · ıtı gemimiz, N;:ıpoli açıkl:ı.nnrla 

Sovyet 
kıtaları 

Valinin şehirdeki 
tetkıkleri 

Vali ve belediye reisi doktor 
(Baş tarafı 1 incide) Lütfi Kırdar, di.in mezbahada, 

eylem.işler ise de bu beyanat ha- darülacc:ı:ede tetkikler yapmış, 
ricinde kıtaatm taarruzi mahi- döni.iştc Sütlüce - H:ılıcı?ğlu -
yetle arttırılmasının Moskovada Hasköy - Kasımp~ş3: ;;::ılııl yolu-
aksUlamel tevlid edeceği söylen. nu gözdcıı gcçirmışlır. . . 
mektedir. Bu yol halihazır ~vazıyctıle 

lntelligence mahalli servisle- bozuktur. Bazı istimlakl~r yapıl 
l dıktan Ye yollar da._tamır ~_lu~· ri, Romanyadaki "Alman ıeye- -

1 
H 

ld duktan sonr:ı Beyog u - urrı-
tinin gittikçe kabarmakta" 0 u. yetiebediye . Mezbaha yoluna 
ğunun pek5.la farkıııa varmakta- nazaran yedi kilometre kısadır. 
dırlar. Sahil yolunun a<:ılması mu:·afık 

Bu heyet, bidayette Bük.reş .. ··ı .. t·u·r Yakında faalıycte goru muş . 
civarındaki başlıca şimendıfer geçilecektir. 
merkezleri il~ petrol sahalarınm Vali, pazar günü de Yak~cı~ 
en ziyade tecavüze mamz kala- ğa gitmiş, buranın imar pl~nı 
bilecek kıtaları etrafında zaru. üzerinde mes!!tıl olmuştur. ı a -
ri ihtiyat tedbirleri alacak bir kacıkta çına~

0 

ağacının öniinde -
müfrezeden ibaret idi. Fakat ki evler iı:;tiınlak edilecek, Ay~z 

a· maya giden yol yapılacak, bır 
Sovyet makamatı, daha şim ı- d<' köy parkı inşa olunacak.tır. 
den Romanya hududunun öte Yakacık yolu. asfalt olarak ın -
tarafında tahşit edilmiş 20 AL şa edilm~ktc idi. Bu yo~. ya~ın
man fırkasının mevcudiyetinden da bitecektir. Vaziyet du7..elınce 
haberdardırlar. Fakat bunun, belediye Yakacıkta bir de otel 
kıtaatın manevrasından başka ya.pacaktır. . 
birşey olmad1ğrnı söylemekte- Vali Beyazıt - Koska yolu ılc 
dirler. Aksaraytla y~niden yapılmakta 
Diğer taraftan Sovyet ci.izü_ olan parkı da tetkik etmiştir. 

tamlarmın cenuba doğru ilerle- Taksim - Harbiye arasındaki 
miş Tuna deltasında kain Chi. aı::fa lt yol inşan tım da her gün 

, gözdr.n geçirmektedir. Bu yolun Jea'yı gec;miş \'e Sulina ya var sol tarafı varmrlan itibar<'n na-
mrş oldukhırı bildirilmektedir. kil va<;ıtal~rmm g<'liş gidişleri· 

Bu ciizütamların Tuna hana. ne ac:ılacaktır. 
sının cenup müntehasına kadar Sağ tarafının asfalt inşaatı 
inmt-si muhtemel görülmektedir. bu müddet zarfında bitirilecek -

Kalas vakmında Alman eiizü- tir. 
tamları iİc Sovyet ci.izi.itamları Dolmabahçede stadyom inşa 
arasında cıkan hadiseler dola. edilecek ı;:ıhn da temizlenmek· 
yısile Rus.lar. nehir filosunu 1 tedir. Has ahırların duvarları 
monitor ile takviye etmişlerdir. tamamen yıkılmıştır. Saha te
Ruslarm bu mıntakada J2 mü· nıizlcııecek, Yaziyet müsait o· 

~ ı • ltınca in:na ta başlanacaktır. sellah gemileri Yardır. I\a as m . --------------

20 mil aşağı5ında kain Reni'de Etı"mesut kampın-
ise ağı:- topçu bataryaları yer. 

leştirilmi~tir. d k t ·· 
l\faballi matbuat, Fransız ga· a 1 oren 

zetelerin.den uzun iktibaslarda 
bulunmuştur. Fransız gazetele -
ri, Sovyet Rusyanın kendi me -
nafii doğrudan doğruya tehli
keye maruz kalmadıkça hare· 
kete gcçmeğe mütemayil olma -
makla beraber, Balkan vakayii· 
ni dikkatle takip etmekte oldu
ğuna iı:;aret etmektedirler. 

LoııdJ<~. 15 ( A.A.) - Höytcr 
ajansmın diplomatik muharriri 
yazıyor: 

L6ndranm salahiyetli mahfil 
!erinde söylendiğine göre, son 
24 saat kinde Londra ile Bük · 
reş arasrn.da muhabere daha iyi 
temin edilebilmektedir. 

Düru:lenberi vaziyet değişme -
miştir. !ngilterenin Biikreş elçi
si Sir Reginald Hoarein geri 
Gağırılması meselesine gelince, 
öyle anlaşılıyor ki, İngiliz elçi
si münasip göreceği her türlü 
kararı almakta serbest bırakıl· 
mıştır. 

Petrol kuyulan yangınlarma, 
Sovyet kıtaatınrn harekette bu
lunduğuna ve Türkiye biiyük el
çisinin Am!!'ika Birleşik devlet 
leri ve Sovyet büyük elçilcrile 
göril.şti.iğüne dair razı haberler 
gelmektedir. Londrada bu ha
berleri teyit edecek malfımat 
yoktur. 

Bununla beraber. ı:ıurası kay
dediliyor ki, bu gibi haberler 
ihtirazla karşılanmaktadır. 

RO~IANYAYA GELEN AL-
MAN PİLOTLARI 

Biikreş, 15 ( A.A.) - Röy
ter: 

Dün Bükre~e 60 Alınan pilo
tu gelmiştir. 

1-Jiil.'rcş, 15 ( A.A.) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Bir Sovyet destroyerinin bir 
Romen gemisini batırmış oldu· 
ıhma dair Amerikan ve !nai!iz ~ o 
radyolarının verdiği haberler, 
tekzip edilmektedir. 

( llaş ıaıa}ı 1 incide) 
siyasetleri ve tedbirli hareketlerinin 
nelicesldir. Fakat gittikçe lılemşumUI 
bir mahiyet iktisap edt•n hıldiııat için· 
de bizim bu b:ı htiyarlıkta l<alac.-ığ"ımı-
zı kımse lddia edemez. Bunun için, 
bugUnkü çalışmalarımızı on misline 
c:ıkarmak bizim için bir zaruret ol. 
mustıır, Bu nzlz millet, lıu gUzl.'I va. 
tan· hE'plmlzdcn bu çalı5mayr, boyle 

bir çalışmayı beklcmelüedir. E~er bu 
ölçUde çalışacak olursak, teneffüs et· 
tiğimlz bu temiz hava dalma aşılmaz 
bir kale hnlln<le kalacaktır. 

Tayyareciler, 
Ha,·acılık dUrUst bir mesai, sağlam 

bir vilcut, Jyl bir karal<tcr, tl'miz ve 
tllkenmez bir enerji istlycn hır nıes· 

!ektir. Her birinizi bir hava kahrama
nı olarak göreceı;inıe şüphem yoktur. 
Çalışmalarınızda daima muvaf.ak ol
manızı dilerken ilk ho \'acılık feyzini 
aldığ'rnız TUrl< Hava Kıınınıu yuvala· 
rınt unutmamanızı da sizlerden ıica 

edcl'inı.,, 

Ha\'B l{urumunım Etimr..,utıal<i 

mektep ,.c fabrikalarını, h:ıngarlarrııı 
g<'z<'n gazclf'rllcr tnnmmı oltlulil!lrı 

gl'nç 'Iürlt uÇııC'11lnm1da. gördüıtlı-rl 

şevk ve h<')"N.'ıından ,." t(''li•!lerln mii
J,;eınnwllyetlndı>n pek ~·ok nıemııu.n ve 
mUtl'"hA'l<ıiıı olnııı;lnrdır. 

Sovyetlerın bitaraf
lık sıyasetı 

( Baş tarafı 1 inciJP) 
Balkanlardaki ~n Jıadi<:clerin 

inki<:afına gelince, söz söyl~r.ıe~e 
mez~n resrnt ~ah<:iyetler, matbuat 
mümessilleri;-le yaptıkları ı:toru5· 
melerde, çek ihtiratlı dawanarn!< 
Nev\'orkıın ".\iman kıtaatı Ro· 
rnan)•aya &elmiştir., !11-~tinli telg~a · 
hm tekrar etmekle ıktıfa eylemış· 
!erdir. 

üçüzlü pakta . Dün 9 Alman 
Amerık.anı~ cevabı tayyaresi düşürüldü 

T aymıse gore palü 
Amerikayı kızdırdı . ( B~ş tar~fı ı im:id?) 
Londra, 15 (A .. \.) Taymıs man tayyarclen lngıltercye bır 

gazetesi Japonyanm, Italya - Al· kaç hiicum yapmı~tır. . . . ... 
manya · Japonya anla}masu:m Saat 9 da yapılan bırmcı hu_ 
akdi nctice:>ındeki hattı lıarekctıne cumda bazı boı_n:>ardımn~ tay . 
dair çok mühim bir makale neşret- ya releri de sah ılı aşmış 'c bun 

· t. lardan birkaçı Londnıya kadar mı~ ır. . . 
'i:aymis diyor ki: gelcbılmiştır. 
Amerikayt korkutmak gaye~i~e Londramn _cenul? ve ışark mm 

aktedilıni\; olan bu pakt onu bıla takalarına bır mık~?.r ~m?a 
kis kızdı~ıştır. düşmüştür. Has~ı:- :ıgır <legıldır. 

Japonya bu paktı Çankay~el~i Ölü ve yaralı mıkbrı a:!dı~. _ 
mağlup etmek maksadi_le akdctmı~ Diğer bazı y~rlerc de tırkaç 
tir, ve fakat hiçbir netıce baqJ ol· bomba atrlmış ıs~ .de, . a~man 
mamı~tır. Zira Çankayşek mücadc haberlere göre, hıc?ı~ cıddı ha
le,·e &vam ettig-_i gıbi, Japonya k sar vukua gelmemıştır. .. ... 

J • .... •• lı ı:rımu merikayı da korkutamamı~tır. Pazartcsı gununl':. sa ı-· 
Curnhurreisi Ruzvelt, paktın A- ne bağlayan bece hu<'nmları es

merika eCkanumumiyesinde hiç bir nasmdn. bir ~omba, Londra. ba~ 
tesir yapmadığını söylemi~~ir. ~t.ız Jiy_ösün~n bır _mah_aıı~c so:c_ 
velt Amerikalıların ekscrıyctının yi delmış ve bır s1gmagm ,,ta' a 
kendisiyle mutatık olduKunclr.n e· nım yarmıştır. l\1aalescı, bıı 
min bulunmasaydı beyan3tında bu bomba, bazı esas su b?rular~11 
kadar ~iddetlı bir lisan kullanma· da de!miş olduğu için bır seyl::ıp 
ıra a la cesaret edemezdı. Bununla husule gclmir:;tir. . . 
beraber Ruzvcltin be\•anatı i.iç ta- Karanlıkta. birçok kımsenın 
raflı pakta \'erilen tel' cc\'ap değil· ölmesinden korkulmuştur .. ~a: 
dir. Amerikanın atla~ \'e Pa~ifik kat şimdi öğrenildiğine E'ore, 
denizilerinde almakta oldu~ru tak- fcnn ı;e'rn.ite rağmen. bu Sif;rnak 
viye tedbirleri di~er bir mukabele- ta buluııanlnr, muntaz:ım rnret-
dir. . te dışarı c:ıkmr~lnrdtr. 

J ngillerc i~c bu pnkta. 17 te;~1- Bu sc·b~pten dolayı" iilcn Yo 
nirnelde yani iki ~iin sonra Dw yaralannnlarm umumı miktarı 
nı~nva yolunu açaca~ını bildirmek fazin. değildir. 
~u~clilc cc,·ap vermiş bulunm:ıkta· Saat 17,~0 a ka~nr .. alma~ 
d haberlere gorc, lmb"lınku hare tr. d 1 d'' - kat csnasmdn. o rnır. uşnıan 

Berlin yine 
bombalandı 

(Baş f arafı 1 i11cid"? 
Juııan arazideki ba§ka hedeflen 
yeniden vurmu.stur. .. . _ 

taY.'':ı.rec:i <liişüriilınü~tür_ ~ vcı 
tayyarelerimizden on tane~n ka
yıptır. 

J,oıırlra, 1.1 ( A.A.) - U7.un 
mmzilli İngiliz topları. bugü.~ı 
öğleden biraz sonra Maıışın o· 
tesine b:r çok obü<; atnıı~l:ırclir. 
Sis. İngiliz sahilinde buh~ncm 
seyircilerin, topçularm nışan 
aldıkları hedefi görmelerine 

Bcrlinde birçok muhını aske
ri hedefler muvaffakıyetle bort; 
bardıman edilmiştir. mani olmuştur. 

Stettin Dohlen, Rotha, Mag- -------------
dcburg, ~e :Meisburgdaki petrol Sovyetlerle 
depolarına da taarruzlar yapıl -

mıştır. Stettine yapılan taarruz Amerı'ka arasında bilhassa tesirli olmuştur. . 
J<uv\'etli bir bom!Jardıman fı· 

lomuz Havre hücum ctmü5tir. (Baş tarn.l ı 1 iııc•dc) 
Orada çıkan yangınlara. ve vu- birinin hilclircliğine göre, Sov
kubulnn infilaklara bakıhrf;a fcv yctl<'r Birliği biiyiik ekisi B. 
kalade tahribnt ·apı\mı§tır. · manski ile Amerika JJfrlcşik 

Havanm fenalığı dolayısil e devlctled hariciye müsteşarı 
ilk hedeflerini tayin edemiyen Summer Vels, son 7.ıı.manlar<l;ı 
başka tayyarelerimiz Ham_burg hemen her glin görü~melerde 
da, Emdende ve Helderdekı de - bulunmuslardır. 
niz tezcrahlarını, Göttingen, Le- Associaled Press muh::ı.biri. 
ingen '~C Hanovrede demiryolla- bu haberi verdikten scrllı!'a di· 
rmı Ye birçok fabrika ,.e tayya vor ki: 
re meydanlarını boınbalam~lar- . sam hiyettnr mahfillr.rde k 
dır. harüz cttirildi<'>ine gfre. iki 

Sahil miidaf:ıasının dünkü millet arasındaki geı:-giıılikten 
"'u"n Yaptı"ı kc5;if uçuslarmdan do~an bazt sinirktici mes{'leıe· b- .. b ~ ~ 

ve bu geniş harekattan ancak rin halli icin bir formülü ihtiy:ı 
dört tayyaremiz üslerine dön- edc.'ll b:!zı ~ csns prensinler ü:r.e. -
memi!'jtir. rindf' bir anla~ma vukua gclmı;; 

Serbuı·;:- Jıarabe Jıa.linclo ı tir. İyi haber alan resmi mah -
LM;dra, 15 (ll.A.) - Fransız filler: gi1rüs:rııekıin ekonomik 

;:razetelcri lngiliz tarr~rc!erinin 1 \•c ticari meselelere inhisar et -
~on üç ~ün zarfında l· r~nsanı~ mic:ı olduğunu tebarüz ettirmek· 
!\lan5 ~ahillerinde çok büyuk. ha_ tedir. 
rnrlar te\'lit ettiğini tc'>lim edıror -------------
lar. 

Bir ,gazete, Şcrburga yapı!~n de: 
niJ. taarruzu c<;nasında lngılız ~e 
mileriııin sahil bataryala.rmtn ~ıd
detli atesine ra~mcn ~ahıle yakla) 
lıklarmı 'bildirmektedir. Bu gaz~
leye gôre, Şerburg limanı. artı:, bır 
~-ı~rn h~ral"-dcn ba~ka h•r ~ey de· 
ğildir. •· .. 

Diğer bir Fran~rz gaz~te~ıne go 
re de. J ncı;iliz tayyarclerı Dulon 
ve Dünkerkte de ha~arat \"ukua 
~etirmislerdir. 

Dün akşamki yangın 
Dün akı:am Çakmakçılarda Si

nayanın mu5amba atc.lyes~l1(\e bir 
yam~m olmu~. at~ly:,mn ~ır. kı"mı 
yanmıştır. J\~\'lerı gore~ ışçıl~rdcn 
Kirvako dn 13 m'.:tre Yük~e!dıktcn 
~okağa atlamış, ,·ücudünün muhtc. 
lif y~rlerinden yaralanarak hasta-
haneye kaldırılmı~lır. • 

Avustralya ıa,ve
klHnln beyanatı 
Sidııcy. 15 ( A.A.) - Avus· 

tralya baı:ıve!dli Menzi, cliin ak
r.am söylediği bir nutukla şöyle 
demiştir: 

"- Japonya ile Avustralya 
n.ra.:;mda ı;imdiye kadar harp 
olmamıştır ve bundan böyle de 
olmamasını temenni ederim. Fa 
kat ümit ederim ki Avustralya· 
nın lngiltereden ayrılacağı. ,.e.
ya seyirci kalacağı zann~dı~mı
yecektir. Pasifikte barış ıstıyo
ruz. Fakat garip şeyler cereyan 
ettiğini görüyoruz. 

ön,ümüzdcki aylar zarfında 
silah imalatr o derece tcr:ı.kki 
kaydedecektir ki. hkbir dcvlr.t 
Avustralyayı istilaya tc;<)bbüs 
edcmiyccektir. 

Riikrc.1. 15 ( A.A.) - Resmi 
bir tebliğe göre, dün Baicoi pet
rol bölgesinde çıkan yangının 
vukua getirdiği hasar .3 il<i. 4 
milyon ley olarak tahmin edil-
mektedir. • 

Maamafih Sovyet birliği Balkan 
)arla ve bilhas~a Tuna meselelerile 
alakadar bulunmaktadır. B11nu11 
da "Tuna üzerindeki scyrü;;efere 
müteallik beynelmilel nizaınatta 
yapılacak tadilatın ~vyet ~-h'."ra· 
yı biı,-:ane bırakmadıgmı,, bıldı:en r 
Ye 17 eylUlde Almanyaya t<"\'d: o· B Ak 
lunan notası ile isbat elmi~tir. ' U Şaın 

==========-=============== . . 
; \- '~ ..... ~ •"ıl ~ '-.... 1. 1 .... 

NEŞ'E - EGLENCE 
ZEVK - iNCELiK 

EiU~res, 15 (A.A.) - Bu a -
yın bas~da Demir Muhafızlar 
tarafmdan tevkif edilmiş olan 
bir lna'iJiz petrol şirketi me· 
murıa;'mdan Mill"r, pazar gi.inü 
ser:~est bırakılmış ve dün Ro
m:ın:pyı terkeylemi§tir. 

s0 ,·yet matbuatı, B. Ruzvel- MEL EK 
tin Daytonda söykmisı olduğu 
nutku da neşreylemiştir. 1 

ispartada ölen bir 
vatandaşın teberruu 
Isparta, 15. (A.A.) - Şehri -

- mizde 85 yaşlarında Ömer Aşıl 
3000 tonlJHo hacminde bir dU~man taş adında hayırsever bir vatan 
iaşe gemisini. liçUncil hir deni:ı:alh ge· daş ölümünden ÜG gün önce 
mimiz d" Bin;;-nzi açıklarmdn 8000 yapmış olduğ·u vasiyetle mevcut 
tonitlltoıuı.: bir dllşmnn l:ışe gemişl.ni parasından elli lira. hava ~··ur~· I 
batırmıştır. muna, 50 lira Kıztlay comıyetı-

12/ 13 Teşrinie,•vel g-cce!!l, ılt'ııl:ı: cü. ne 50 lira memleket hastaneı:ıi
ziltl\mlıırımız ln:z-iliz ha.va lcuv\"clleri n<''. fiO lira da mahallesindeki 
ile 1$birll~l ~allnrlc f.lic:i Barranl'rle köprünün tanıiri~e terkeylcn~~ş 

1 
düşman a:ııker ~ahaşşütJ~rini c~~ _mu- I Ye bu p~ra~ar. alakalı te~ekkul-
' ıU'takiyetıe bor.ıbardıman dmı~tır. lore vcrılmıştır. 

Sinemasında ve son::-uz bir kahkaha ~ahcscri 

KUYRUKLU 
YILDIZ 
FrAn~ı7.ca Sö:rlü - na, RA>llerd& t 

Robe;t Y oung - Mary As tor • Frank Morga.n 
.\~"'l'ıea: l'ı>nl F'OKS DlJNYA h."ll:K'rlrri 

DlKKAT: Bu gı:>cc l<;ln Loca. kalmıımıstır, Nıınrnnlı koltuklar 
bu ı<abııhta?\ ııldmhnalıdrr. Tel.: 40SGI\ 
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Ben senin yerinde olsaydım 
bu herifle güreşmezdim 
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Onlar da biribirlerile pkalqı. 
yorlardı. Yusufun bu kır kah -
vesinde oturduğunu Servet Bey 
den ba§ka hemen hemen hiç 
knwıe görmemiı gibiydi. 

Servet Bey onun nereye gitti 
ltnl uzaktan gözile takip et • 
tili için. Yusuf buraya oturur 
oturmaz peşinden gitmişti. 

Yusuf, tanımadıtı bu mıa· 
fire: 

- Buyurun beyim ... konup.. 
hm. 

Dedi ve kahveciye seslendi: 
- Oğlum .. Beyefendiye zarif 

bir kahve yap! 
Servet Bey, Yusufun çok ter. 

biyeli bir adam olduğunu Cafer 
Heyin köşkllnde öğrenmişti. 

- Berı güreş meraklısJYmı, 
Yusuf pehlivan! Dedi, ara aıra 
gllrealere gitmek fil"B&tı dqştilk 
çe. itimi yoluna koyar ve ka· 
çarmı. Mallıın ya. biz saray. 
d&n her zaman kolay kolay çr 
kamayız. Fakat, gl1reti duyun. 
ca ubredemem. BugUn buraya 
gelişim de bir tesadllf eseridir. 
~On 11&1'1.Y hademelerinden bi" 
rı: ''Beyim, yarın Y akacrkta 
ınqhur başpehlivanlar gUreti 
\"anruf. Duymadmm mı?" de. 
dl. Bir eeyden balberim yoktu. 
Hemen lzln aldım, dolmalar, 
barekler yapıldı. Çoluiu. çocu· 
iu topvladmı, bu aahab erkm
dcm buraya geldik. Şuna buna 
Bat"UŞturdum.. Kara Sait, San • 
yarli lzzet. Çanakkaleli Mehmet 
pehlivanlarla Yusuf pehlivan 
~k dediler. Bqtan lldai. 
nl eöyle bir çuı>ıda ıildim. Ça. • 
Dakkalcli ile senin gllreşinl sey. 
retmek istiyordum. Bizi lkl sa· 
at oyaladılar. Nihayet, meydan 
da senden b:ı.§ka kimseri =
mlf!lbııi. ID4 °"""-~ -
leli gelmiı olsaydı, bari Olimlla 
olaun ciddi bir gllret yapardı. 
nrs! Ço'lt canım srkıldı doğruau 
bugiLıkU güre"~ ..• 

Yusuf bu sözleri dinlerken, 
beyninden yıldırımla vurulmuş 
gibi tersemlemi~ti. 

- Hakkın var, Beyim! dedi. 

Eğer Pariae gitaen. TUrk pehli" 
vanhğmı ve TUrkUn tuvvetinl 
yabancı illerde de tanıtınm. 
Yusuf pehlivanı Bunu~-: 
bugsnkü pehlivanJa,nmJS ıçln 
de - sen yapablllnin ! 

Yusuf Servet Beyle konut • 
maktan 

1

uvk duymap bqla· 
mlfb. Ona tlk defa Avnıpaya 
ıttmeyl Servet Bey tavai19 edt· 

~u.sıs çok temta yQrekll bir 
zatsmız, Beyefendi! Avnıpaya 
gitmek aklımdan ~ez ama, 
bir göttlren olsa, gitmemezlik 
de etmem. ÇtlnkU, ben de duyu· 
yorum: Bizim orta sikletli peh· 
livanlarımrzm bile yeneceJi öyle. 
pehlivanlar varmış ki, bunlar 
ağrr siklet pmplyonu olarak 
dünyaya meydan okuyorlarmış. 
Hele Pari!te Pol mu, Kol mu 
nedir o! Bir meşhur pehllvan 
varmı3. Birisi bana: ''Onunla 
Çanakkaleli Mehmet. yahut 
Bayındırlı bile gUretir ve evel 
allah bakkmdan gelir!" dedi. 
Halbuki ben, bu aaydrklanmm 
sutmı kaç kere yere getlrdlm. 

- Haydi pi, 111 meseleyi 
bizim Fra.n81Z dosta açaymı da 
eeni Pari• göndermefe teşeb • 
bD.s etsin. 

Yusuf birdenbire kqlanm 
kaldırarak: 

- Yoook, beyim, dedi, ben 
kltlrlertn arasma. bllmediilm 
memleketlere gidemem. Ben isti 
yonun kf, pehlivanlık kendi 
memleketlmde llerleaJn.. Mtıte· 
addlt pehlivantanmm t.etv1k 
denler çoğalsın.. 

P'azla konUıJamadılu. 
Yedi, sekiz yaşlarında bir er 

kek çocuk, uzaktan: 
- Beybaba .. Beybaba •.• !eni 

anyoruz ... Neredesin? 
~~~~ 
- Bent anyortar, dedi, kal. 

krp gideyim. Başka zaman yine 
görilşUrUz i~allah. 

- İnşallah Beyim. Çok mem
nun oldum görüştUğUmUze. 

Sen·et Bey kahveden ayrılır -
ken, fU sözleri de ilave etti: 

(Devamı V4"') 

1 - YAltn ti ldRINdf4RIM' UIO 

Genç kızıa.n. fuhşa ·f&şvlk lr .. BEYiôi .. "KöYLE.RiNöE'""BiR .. , 
eden hm yakalandı GEZif.TIKiN HiKAYESI 

Beyoğlunda da iki dans 
salonu basıldı 

Ahllk za.brtuı evvelki gün 
bir mUddettenberi Beşiktaşta' 
Gayrettepede oturan İbrahim 
Hakkı adında birinin 15 - 16 
yqındaki kızlan fuhşa teşvik 
ettiğini ve evini bir randevu 
mahalli olerak kullandığını ha -
ber almıt ve dün ani olarak 
evde blr araştırma yapmıştır. 

iki bilyilk oda ve geniı bir 
talondan ibaret bulunan evde 
16 yaşında Ayşe adında bir 
~ kız, yan çıplak olarak bu· 
lunmuş, diğer odada da gene 
küçük yaşta bir kadınla bir er. 
kek mUnasebetsiz vaziyette gö. 
rülmUştUr. 

Kızlar muayeneye !Cvkolun· 

l:lJ ·Il·l 
16.10.940 Çar§amba 

S.00: ~ram ve memleket saat 
ayan, 8.03: Mllzlk: Hatif program 
(Pi.) 8.115: Ajans haberleri, 8.30: lıltı
lilc programının devamı (Pl.) 8.50/ 
t.00 Ev kadmt - Yemek llateai, 12.30 
Prognu:ı vo memleket saııt ayan, 
12.33: MUzik: Fasıl heyett, 12.:ıo: A
jana haberlorl, 13.05: Müzik: Faml 
hoyeU, programının devamı. 13.20/ 
H.00: lılUzlk: 18.00: Program ve 
memleket 1a&t ayan, 18.03: KoııUf· 

ma, 18.30: Kon111m:ı (01§ poUtlka bA
dlselerl), 18.4:5: Çocuk saati, 19.115: 
Çocuklar için mllzlk. 10.30: Memleket 
aaat ayan ve Ajana haberleri, 19.415: 
Kllzlk: Radyo lnccsa: heyeU. 20.115: 
Radyo gazetesi, 20.45: J4U%1k: Ge
oit konseri. 21.10: Konuıma (Yeni 
aamaxılarda opera), 21.25: M1lalk: 
Semai ve prkılar, :?U:S: MUzlk: 22.30 
Memleket aao.t ayan, Ajans haberle
rt. 2U:S: MUzlk: Cazband (Pl.l 23.2:1/ 
23.30: Yarınki program va kapanış. 

muş, Ibrahim Halda yakıdan•. 
rak adliyeye teallm olunmuı. ev 
mi.ihUrlenmiştir. 

lbrahim Hakkmm bu eekilde 
baştan çıkardığı kilçilk yqta 
daha birçok kız bulunduju an
laşılmış. bunlarm isim ve adres· 
terinin teabitine başlanmıştır. 

Bundan başka evvelki gece 
Bevo~lunda umumt bir kontrol 
yapılmış, eski (Ova). yeni 
(Gardon) danıs salonunda otuz 
kadar kadm ve erkeği mllnase. 
betsiı vaziyetlerde yakalamış
lardır. 
Kadınlır muayene sevkedfl· 

miş. danı salonunun sahibi hak. 
kında tahkikata başlanmıştır. 

Sinema ve tiyatro1ar 
ŞehiT Tiyalro"r• 

Bu akşam 20,30 da. ii 
Tcpebaı;ıı Dram kısm.nda 

oteli o 

Komedi krsmmda akşam 20,30 da 
Yalı ~il 

Raş:t R~ !iyatrosa 
Halide Pi.ekin berabJ!lr 18 B. tev

rln ça?Şamba gtlnO akpml· Beya.. 
zıtta, Mam1ara stnemismda. 

1Carmaka~" 
'90dvil 3 perde 

o • 
Beyoğlu Halk Sinemaaı 

Buglln 13 de 3 film birden: 
1 - Tarzanm lntllta.mı; tlrtc;e, 
2 - Gangsterler karşıklll'flY&, 
3 - Kahraman sUvarDer-

Çarıamb. Perwemb. 
161.Te$. 171.Te,. 

KonEerans ve temsil ı 
Eililii6D• llalleftiıldea: y.......,; .._..._ ~ ...., 
(Bu alqam) saat 21 de Calal- GUDetfn 1.11 'u.u l.H ıue 

oğlundald ulonumuzda balkevi re- dof'.JIU 
lal Yavuz Abadan tıırafmdan blr ötıe 12.0I uı il.al e.a 
konferans verilecek ve temsil ıu· bWıcU 13.M •.ı:s llLOS ..... 
bcmiz (Ateş) piyesini temsil ede- A•m 1'1.%8 U.to ıuı Jl.00 
cektir· Ce!mck istlyenlerln dave- Yatın ıt.tı ı.aı llt.at ı.n 
tlyelerlr.I büromuzdan almalan rl- lmaak 4.34 ıı.o~ o&.15 ILIO 

ca olunur· 

Mlzaacı Muad'm Allmed Mltllat'a 
.,....,.... __ verdlll ldtall ....... 28 ......... 

Ahmed Midhad Serdaroğlu çiftliğinde 
ter gökten yere doğru bir ribııPr 
emnell ki uçaklar arumdald ara· 
lıktan IOkak içine 18rce-ytb-l clu· 

Beyko:adaD ve Abm•d 
!ıl 1 t h • t KerbUDUID çUtllliDcleD 
ba§lanarak ı r • a - 1 s • • t p a
ı a Çiftllğl-Rüaeylnll
Ö m e rl i-T aı delen-Aa.&
d o 1 u h l a • r 18tikamet.1Dde yapı
lan gezlzıtının K a r a d B e Y ka
lemiyle yazılnu§ blk&.yeıdDi, A b· 
m e d K ı t h a t' ı n ondan evvel 
yine bu tarafların kır J:ın.7alı için ya:&· 

dığl bir yazı ile tamamııyacatız. 
Ahmed Kltbat bu&11Zel 

yazısına (Temnımdt lJd meblt) admt 
verml§Ur; meblC, bltut.etden, gençle
necek yer demek. 

Yasa, iki mektuptall t.afekkOl edl• 
yor: Bırt latanbulda bir doatundan al· 
dığt bir mektup. Bu mektup: 

(BahUyaraın, uiz1m A h m e d 
M l d h a t, bahtiyarsın· B e y
k o z da · A k b a b a karlyeel 
clvarmdald o dil-kfişl çlftlikte tu 
temmuz gccelerlnl setin serin ge
çirdiğin halde bir de A k s a r a y 
dakl biçare dostunu hiç hatırdan 
geçiriyor musun? Yazm ıu kıaa 
geceleri bize ne kadar uzun gel
diğlnt heaab ediyor mnııun?) 

Diye baıtryor. Bıkmtııı bir Temmua 
gecutnın, Ph'eden: tahtakurusundan 
ılkA.yeUn, J'&Dık btr taavtrinl veriyor: 

ı (Zavallı fakirhaneclğim, ne ka· 
dar çerden töptendlr ya! K13ltk 
hallnl hiç 80rmaymız, dışandaki 
eedald-1 havaiyyentn kl!feal içen
dedir· Onun ~ine çarcısl bulunu
yor: Kömüre, oduna kuvveti ye
remezsek bfle rubaya, örtüye kuv· 
vetl vererek, pek de bqmuz aılo
lacak olursa bir tandır yapıp içine 
g6mWmek mümktın oluyor: l1kbı 
yum ne yaparam, yazm? Yaz 
mevslmlnln tedald-1 ba\•alyyeeı 
rUzglrsızbk, meale hafakandır. Bi
zim semU tarif eyledim ya! Bizde 
yazm poyraz denilir bir rUzglr ol· 
duğu bUtUn mahalle ahalisince 
meçhulat·! kat'iyyedendir. Yangm
lan teşdld eden Ye böyle blr 1Jyıı.
M..~ •••ft~Nle Jau· 
biıalmiCta-ıt!r- letatet emJyen 
gllıı dofusu dahi blzfm mahalleye 
ufrayacak ~ konu komşu, ço
hık çoeupyta istikbale can atar
lardı-

Sizin ic;iıı "gebln lodos!" mu~ 
din? Ona 

0

da razıyız ama heyhat ı 
Sobğm tarifini ~uttunuz mu? 
Bizim eokftğa girebilmek l~n me-

bfıl olabllıdn·) 
ftte Ak ı ara Y m ''bakla b· 

dar sofa, nohut tadar oda" dan 
ibaret bir eviııdeki temmuz gece
sine 'karft. B e y k o z iskelesine 
Ud u.at kadar usatta S e r d a r 
o 11 u çiftllfinde geçirilen gece-
1 crin biklyeslni de ikinci bir mek
tupda okuyoruz. 

BULUNDUOUM 'fZBE NİS
BETLE-

Sen 1B.DDed1yorının ki ben ıu 
temmus gecelerlni Akbaba ka· 
rfyesl ctvanndaki çiftlliimde ge
çiriyonım· Öyle ml, zavallı do& 
tum? .• Hata ediyorsun: bir hatta 
on gilndenberi benim geceleri ge
çlrm('lrte bulunduğum yere niabet
le B e y p ı n a r ı çiftliği t&Mta 
senin A k s a r a y dakl mobtt'e 
benzer. 

Ben B e y k o s iskelesine iki 
saatten ziyade meeafeai olan S o r· 
d a r o ğ 1 u çlftliğindeylm· Ora
ısı A k b a b a dan daha mUrtefi, 
daha hav:ıdar, daha mllferrlhtir· 

Evvel beevvel, sabah akşam, bu 
uzak yere nıısıl gelip gittiğ{ıne mi 
tca.ccüb edeceksin! B e y k o z 
dnn KlSpril arası da npurla bir ea
at bir çeyre5 çektiğinden fU hal 
lle gUnUn ferah ferah altı aatinl 
yolda geçlrmekliğim vlkıa muclb-i 
lstiğr::ıb olabillrse de denlzde geçen 
zamanlar yazmaya da, okumaya ela 
yarayabildiklerinden bu altı saat 
c'll5rde tenezzül eder· Elycvm ıUn
ler on altı saat olduğundan OD'llD 
~ördUnn ~ine bir nevi gezlntJ, yine 
bir nevi eğlence olan yolda geçir
mek ne lnaanı bıktınr, ne de ayi
attan addolunur; hele bence cuma 
ile pazann arası olan cumartesin
de dahi "scbt" yapmak yani ~· 
truıbula inmemek mutad oldufan
dan perşembe akşamı f'amllyam 
nezdine gidince puarteai sa.babına 
bcfar matem.dfyea dert ~ .e 
Oç gllnO orada lmrar eylerim. 

GördUo mü bir kere? Bu müddet 
az ur.un mllddet midir! 

(Arkası nr) 

Adam yaralayan bir 
ıoför aranıyor 

Beni de Çanakkalell ile gUreş -
n~ek tlzere çağırdılar. !Karşıma 
ktmler tıktığmr g6rdUnilz! Ne. 
diın Beyin hatırı olmasaydı, 
Yan yoJJa bırakrp, klsbeti ka -
falanna fırlatarak meydandan 
uzaMaı:acaktzm. Müşterileri dü 
ş"'ndUm .. Yalvardılar, kandırdı. 
lar ve zorla meydana çıkardr 
lar. Aleme rezil oldum. Yann, 

Küçük Hikaye: 1 -------- Katil pınar 
Ahmet admda biriai dün ak" 

şanı Uuri Bankalar caddesin. 
den geçerken henUz numarur 
ve şoförUnlln hUviyeti tesbit o
lunamıyan bir otomobil tara· 
f mdan çiğnenmiş, ağrr surette 
yaralanmıştır. 

-~ o .. eee beride: "Yusuf, sen ne 
Y3.p"'lı5sm ! Başpehlivan diye 
ortaya çıkan bir takmı zrrta. 
ı>oz!arh gürc-::~k. onlan yen -
nı. ts"n1., diyecekler diye dtlştlD. 
d?kçe beynim zonkluyor. Sis be" 
nım yerimde olsaydınız, ne ya· 
pardırrz, beyim? 

- &n sen.in verinde olsay 
~r.1, bu herifle;ıo gUreşmer 
dun. Ve yer sahibini mG.şterile 
re karm rezil, kcpa1.e ederek, 
Pchı:vanlığm şerefini korurdum. 
~n bunu yapmadın •• Yapamaz· 
dnı ! çu ·kil yUıUn tutmamı ... 
Yuınu~tt 1{ huyluluğun, saygın 
bun.:ı maniydi. Hasılı çok fena 
fldu, Yusuf Pehlh an! Bu herif 
en tekrar §tmarttm.. Yarın, 

d diğin gibi. vurada burada: 
<Biz, Yakacıkta Yusuf pehU· 
\'anlıı. güreştik) diye övünecek· 
ler. Halbuki onlar, senin papu 
cun ohımnzlar, Yusuf pehlivan! 

Yusuf hldd tinden kızanyor, 
nıoranvor, dişlerini grcırdata· 
l'a.k b"'ğirmak U:tiyordu. Fa.kat, 
Servet Beyin 8ÖZlerini doğru 
ve snruiml bulduğu için susu -
Yor, hepsini kabul etmif gibi 
görUn ··yo:-du. 

- D"dim ya, beyim! Bir ke· 
re d ı ürclü1er beni bu tuzağa. 
l3 r dah'l kim uğrar buralara! 

S r:et Bey bundan IOllra baş 
ka bir ahse goocrek: 

- &n A vrupaya niçin git· 
nıi:,•orsun, Yusuf pehlivan? De
dı. nen·ra bir Fransız dostuın 
\· rdı, enlerde Psristen gel -
di. Al!e e konu.,cqıruz on:.ırla. 
B r g'~n b:ın:ı Paristeki cwan 
~h li"3r.la.nr. dan 'bahsetti ve: 
"Sizin. h~hlivanlanrm P i· 
!e git!ıeler, çok para kazanır' ·. 
Neden gltmlyorlar?t, diy~ 
du. Ve~cek ceovap bulamadım. 

- Bu pmar hep b&yle deli ml 
akar?-

- Evet.- yalnm her yeni 
aym lJk aa1ı gecesi .it delilir· O 
rece pmarm ...ınl duyamnınnız ı. 

- Garip eeY!- H1ç durmadan 
akan bu coşkun pmarm teal ıalı 
pceleri neden keıllsln- Olur mu 
bu!--

Nnmm ortallDdıld beyu aç 
demetlle bUablltnn gU.ıelleten klSy 
gel.nl, pencerenin kenarma dtzl.lea 
fesliyen ...Uılan araamdan korta 
ko\ka uzaklara baktı· Sonn, kim
aenhl duymasmı btenlyormtıt gl· 
bi, yar.Dil& sokularak yavqça fı
sıldadı: 

- Olur karde3 olur·· Katil pı. 
nar bu!-- JJ. mı can aldı- Az mı 
can kurtardı... ~ bl1Uln köy, a
ym ilk salı gecesini sevinçle bek
leriz· O gece kimse dıpnda kal
maz. Bütün klSY kulak kealldiğtmla 
halde pmarm ees1ni duyamaym. 1· 
çimlz hafifler, bir ay rahat ede
ceğimizi anlarız. 

- Anlat bana tadmun, dedim. 
Pınar katil otur mu!- K!mlerl aı
dllrmüş .. ve salı geceleri niçin ak
maz:m11ı ... 

Kadmm ytlzil endlftJle bUl'Uf
tu. Gözlerinde mukaddesatına de>
kunulmuş lManlarm tsyankAr kor
kusu vardı. 

- Suuus, dedi· Şinıdl olmaz.. 
Şimdi olmaz!- Bu gece salı pce
aldlr· 

Ve aralık kapıdan sıyniarak u-
zaklaştı. 

lçlmde gartp bir bJa vardı· Fea
l!yenlerln üstünden göğe baktım· 
Hakikaten ince bir ay, yıldızlarm 
arasında parlıyordu· Ve bu gece 
salı gecesiydi. 

Biltiln vUvudumd:a, korkU oınıadı 
iını kendi kmdime tekrarladığım 
halde. bir Urpermo dolqtı. 

Tahtalı köytııı yüksek dafla.rm· 
dan, uçurumlarls. çe\T~ll yollarm· 
dan gc-çerekt"n de bu tırpertlyl 
duymuştum. Korku delildl ıpu
hakkak. Bat döndUren blr h.,.... 

dı. 

Kayaların Ustllnden yuvarlamr· 
ken kıaık çığlıklarla '\ızaklara aea
lenen pman dinledim· Gll.nlerden• 
beri olduğu gibi deli dell ÜJYO ... 
du. 

O zaman gWQm....Um. Bu uf 
insancıklar kimbllir hangi efsane
nin teeiri ile, aym muayyen gece
lerinde bu seel duymuyorlardı. 

Yatmak istemiyordum· Uykum 
mu yoktu- Hayır yorgundum· is
tirahate ihtl)'&CIDl nrdt· ttlraf et
mediğim halde, pmarm Mllni duY
nuyaeağım lnı beklediğimi bW
}'Wdum. 

Gece bayll ilerledi· Pmarl unut
tuğum bir mada gayri ihtlfarl 
yerimden fırladım· lnce a.y tepe
lerin arumda gaybolmak üzerey
di. Sunun sesini duymuyordum· 
GUnlerdenberi atıştJimı bu sesin 
birdenbire kcısllmesi vUcudUml1 tek 
rar Urpertu. Zannediyorum bu ae
fer kor-kmu11tum. Gar·p d~Unce
lerle yatafıma uzandım· uyumu
ıum. 

Sabahleyin kalktığım zaman pı
nar gene o coşltun aeel ile çağla
ya ~~ğlaya akıyordu· Köydf ga
rip bil' sevinç \-ardı· Herkes, ber 
gilnkU hayatına d:ı.ha neşeli koşu
yordu. 

O gfln, kl\y odaiımda b"'.na hiz
met eden ıu. vva ile Jtl!-ıız toplama
ğa gittJk. Pınardan u:aklu.m!fltk· 
Benim mUtemadl ~rarnna dayantı.· 
mryan genç kadın katil pman e(ly
le anlattı: 

.- Dedetn zamanında köyde iki 
aga V&nn!3· Bunların c;:ocuklan bi
ribirlerin'3 vunılmu§lar. Fakat ba
balan blriblrlcrlne inat gittfkle
rinden ÇOCuklan e'·hndirmcm1fler· 
B"r sa.ba.h köyUn en yavuz km e>
lan Fa.tma,ı kayalara takılı bul
muşlar. Boğulm.Uf· 

Bu haber köyU altUat etmif. Sev
gilisini aşağılarda ölü glSreıı dell
kş.nlı cııruna kıymak l!temif, ba
bası bıralcınam~- Ve pmarm başm
da dövUşıneye bqlamışlar. 

Senin anlıyacafm, kliylOlcr ye· 
zaman mann bafm• ko-

f!&n onca insandan ya1ııJz Ahmet 
ayakta blmıt- Gllltlyoruıut- Sev· 
gilhd, anneli, babası, kum anaat 
babası ile beraber pmann kayala· 
rma, parça parça ötelere yuvar
laıımıa litllıJller··· 

Ahmet senelerce deli deli do~
ıruş. Khn•ııcfklere bir fenalığı do
kunmanuo- Yalnız pmarın batma 
gider mütemadiyen gtllermlt- Nl· 
hayet ona baksın diye ltlmseslz 
bir kızla evlendirmişler. Bir ço
cuklan doğmuş. O sabah adamı da 
kayaların üstünde boğulmuı ga ... 
müşlcr. Pmarm ismi o gilnden iti
baren (Katil pmar) katm11- ÇUnkU 
ltadm (Katil pmar) dlye ağlaya 
ağlaya saçlarını yolmuş. Ve Uç 
d5rt gtln içinde ölmUş. KUçllk ço
cuğu. köye tlç ıaat titedeki c;lftlilt 
sahinlerl almış b'1ytltmUıler. 
- Peki, dedim· Pmarm sesl ne 
nmandanberi kesiliyor-

- Doğan çocuk bUytlmtlş deli
kanlı olmuş. Üç sutlik yolu :ışa -
rak bütUn ocağmm aöndUğü pmtı.rn 
gelip doln~ Bu ınrada yurda 
dilşman gim.lı}· Pınarm suyu ke
@ilmc-ğe başlamış. Nihayet su ak
maz olmuş. O ıırada dUpnanm bll· 
yilk b1r kolu köyü geçerek ıchre 
doğru yUrUyonn';Jfo Pınardan geç· 
me~o ba~larnmlnr. 

Bu sırada. gllnlerdenberl akmı • 
yen pınar birdenbire, dell deli çaf
Jamağa b~lamış. Ne olduğunu an
lryamryaıı d!lıpnanlarm perftııanb • 
ğmdan i3tifade eden köy dcltkan-
1ı1armm başında YUISuf vannIIJ ... 
"Ya~ pmarım" diye bağnıyo~ 
muş." Gökte ince bir ay V&rmlf ve 

0 ı;ece salı gecesi imiş-
- Pınarın scsl naısıl birdenbire 

doğmuş, sonra niçin salı .~eceleri 
akmıyornın,_ Bu olamaz ki ... 

Kl\dm gene korkmuş gibi gözle
rini açarak elini dudaklarına. gö-

tilrdil: • 
_ Suuua. Yerin kulağı vardır. 

Kendine ]raltm mı var·· Pınar bu
nu gilnahmr ödemek için yaptı .. 
sus. 

mr kaç gUn aonnı, kasabaya Ug 

saat ötedeki çiftliğe davet edil
dim. Babamın eski bir ahbabı olan 
çlflWk a:ı.hlbine Katil pmıırm ga
rip hlklyealnden 'cır ıey anlamadı
ğnnı söyledim. 

Gllldll. Bir ıey söylemeden bonl 
elimden l~ttu. Bahçeye çıırtıjmııı 
zaman çitin kcnarmda tem!.z yanık 
YIWU orta Yaşlı bir adam g<SrdUk 
ihtiyar dostum: ' 

- t~te Yueuf. dedi· FAki bir as
kerdir. Blltün nlleslnl bu pmarda 
kaybettlfl i~ln mUtemadiyen onun-

h
la uf'ra,grr.(ir. Dll:pnanlara tuzağı 
azırlıyan, suyu ba.-,ka bir tarafa 

altıtnıuk en kuvvetU dUşman kolu· 
nu bu köyden geçirmcğe muva.f -
fak olup esir alım askerlerin ça
vu,udur. 
~ Peki ya her a.ym ilk salı ge

ces .alunıyan, sesi {eiUJmcyen pı
nara ne diyecelaılnh;.? 
k - Gayet basit- Köylnlerln ltl
adnıdan istifade eotmrğf dUşUn· 

•dUk. BUyUk gnvretlerden sonra bir 
~ tesisatı yapton. Ve her avm sa
l~ğ geccaı Ptnan bir gece için çift-

] e çevirir, bağlan, tarhı.lan SU· 
anm. 
Ha~'l"et ve takdir!e hentiz ku -

~ıY'alı fidanlıklara baktmı· Ka • 
T>rn:ır çaflaya ~ğla:va akıyordu. 
Yazan: Muıı.nn Kaptano~lu 

Sp o r - -
Klüp nıurahhaalannı 

davet 

Ahmet ifade veremiyecek bir 
halde Beyoğlu hutancaino tal .. 
dınlmrş, şoförihı aranmasın& 
giri~ilmiştir. 

15 kuruşa domates 
satan yakalandı 

Sanyerde manavlık yapan 
Bekir, dört k~a satm aldığı 
domatesi 15 kuruşa satarken 
yakalanmış, milli konmma b -
nunun:ı. göre yedinci asliye ce -
z:ı nıa.hkemesine verilmiftir. 

Bekir, dilnkü muhakemeein -
de suçunu inkir etmiş, karar 
verilmek il7.ere muhakeme bat -
ka bir gtiııe brra.1tılımftır. 

Şubeye DaYet 
Smıf 6- heaap memuru Melune

dln (323-17) hemen pbeye mü
racaatı· 

latanbul uD1e .ıoıllllucu luıkuk 
iılklmllğlnc1eaı 

40/1216 

Nıpntafmcla Atiye sokak Nem 
apartıman 2 No- da ınukiın Vefik 
Bartu tarafından Kadıköyde Jılo.; 
da eaddesi 227 No. da kanın Şui· 
ye Bartu aleyhine aÇDlll oldafu 
pctdetll geçim sizlikten dolayı bo
ıanma davası !atemekle mQcldei 
aleyhe gönderilen dava ......-ıt 
nlıı tebliğ ilmlllıaberiJıe ba umda 
ve isimde kbue ol•edfll "* ft-

Yenl ceza talimatnamesi muci- rilmckle dava arzalaaUD• OD ıtln 
hince bölge eer.a. heyetine kUlpler- zarfmda cevap ,_+,. "e mu
ce seçilecek Od azayı Jııtlhap et· hakeme gUıı& n-ıı--e&O c:uma 
Dlek tizere b51gemize bağlı klllp- saat 10 talik edlbDll oldufundan 
1eıin tam uWıiyetll birer murab-ı tayin edilen celsede ıelmttd abi 
haalannr 16--10--940 tarlhln• takdirde muh•Jrenle19 111&ben de-
ınUsadif çananıba dnll akpnu _. vam edllecell davedYe makamm. 
at 18 .. WHp .--.... ...,... ..._ oma isen ili.il ola'IU'> 
melen ehemmiyetle rica olunur. (33TU) 
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POKER Tra§ Bıçakları 
Dünyanın en iyi fra§ 

bıçaldarıd:r 

r~" bıı:ak!:ın s:cldJ. f!er yerdE' 
hn~nnnr. m:tt'k""'TID ,, ... ,.... ..ı;nlt 

0('jl()SU: Ja~ Dcknlo ve ŞUr· 1 un bel Tahf:ıltafc No- fi ı 

Şose inşaatı 
Bolu Nafia Müdüı-lüğünden: I 

ı - YcnJ~Rğa - Zongulcla!> yoh.ı·ıun o+ooo -as; ııs:s net klloır.etre
lert nrafw.ld:ı. 23:lJ0 metre ın:un~u~nd\ {O:ıc !.:ı;,:a edlleceitt.r. 

2 -.IVıpatı ~! U5".ı1llc (!'0""3) Uı·n {34) kunı:ı k~l! bcdeıtl U::crlnden 
(!Jtslltmeyc cıJ>r.nla.n bu ı:ış:ı.a~ 31/10/ 940 tarih!nln Pcrı;-embc cU:ıU ııa::ıt 15 de 
'Vil!yct Da.lmt EtıcUmcr.!.'ld" lhal 1 yapılr:lak 1lzer" 20 gUn ::aüd-deU'l cı:sm· 

• meye cıkô.nl~trr. 
3 - El<Blltnıe r-"rtnnr:ıc.1!, mu:-.avele ve husuııt §&rt!laıxıe mctnıj ve k~lt 

hWM<ıst ve etlnerer ve fenni §art."lame Do.:ı Hafia UUüUr!Uğündeu 2 Unı 99 
kuru' bedel ile alıuae<:ı.ktır. 

4 - l.:ıtcltlller Ttcııret OdaaI 'l"e ebUyct vcsfkal3rm1 tc:tllI md:tupları.na 
koyacülnrdır. 

Mu\-cl:luıt Uımln:ıt (<240) Ura {00) kunı,tur. (9886) 

Devlet Demiryottar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları . 

ıretTC mik'dbJ muhammco bedeli '3 (Kırk llç) Ura olan takriben 880 m3 
ambal.G.jlık lıcreste 31/10/llHO Perşembe günU saat 15,80 da kapalı zaıf U11J• 

ın ne Anknrada ıc.1arc blnasmd:ı ırotın almncaktır. 

Du ~c {;'irmck iatJyenlcrln 1225,50 (Bin iki yUz ylnnl be§ lira cW ku
nıı> llralılt muvnkka.t temlnnt Uc kıı:ıunun tayin ettiği ve.atkalan ve tek· 
l!!lerlııl aym gllD aaat 14,SO a. l:ada.r KomJsyop Rtı!s:tğtnc vırıı1cler114.zmıdır. 

Şartruı.mel~r parnaız: olarnk Aııkarada Me.lzema dairesinden, Haydarra· 
§ıı.dn. Tcsellllm ve Sevk Şcflif,tnc.1cn duğıtıl:tcakt?r. (0595) 

Muhammc:ı bcdcll {12 0) Ura olan beher rulosu 10 metre uzunluğunda 
ve fc h"Utru 72, ~ kutru 92 m/m. tı;1 vo d.ı:ı belezonl teıu 10 adet lABUk 
hortum :J/11/1910 Salı gUnll s:ı.nt (11) o:ı birdcı Haydarpıı.,adg. Gnr btııuı 
dah!llndekl l{oınlııyon taı'lltmd:ın ııçık eksiltme usullle sstm a.lınııcalıtır. 

Bu IJO ı;trmek ~Uyenlc:lıı OJ liralık muvakkat teminat ve kanunun ta· 
y{Jı etUği \•csalklc birlikte cla1ltme gtınü ı:ıntlne klııbr Kol?IJayona mUra. 
caatıan llznndir. 

Bu t;e alt ~:ı.rtnameler komleyo::ıC!.a.n pe.nıııı: olu&k d2.gttılmaktadır. 
(9910) 

lrıhlsarıar umum 
müdürlüğünden: 

I. - Keflt, prt.name w pl!nı mucibince 1:lnrcmb:lu Pa~ııbnhçe ıuOskU· 
rat !abrtkABI lbata ve yn.ngm duvıı.n ıte soma d31re:ı1 t.erasn izol.ıuıyonu t~ 
açık eksiltme ı:aulfle ckslltmeye konmuştur. 

IL - Ke1'1f bcıdcll 2128,M Ura, muvakknt teminatı 1150.50 liradır. 
Ill. - Ekslltme 31/10/GtO Pa~embe t11ııll Mat 15,ZO dll KabataDta Ih 

\.-amll VQ MUbayaat oubeslndeki Ahm Komisyonunda yapılacaktlf'. 
ıv. - Ş3rtname Levazım Şube:ıi veme6fnden (ll) kuru§a almab!llr. 
v. - İateklUcrin elwltmo içlıı t.nytn ohınan gün ve 13atte kıınunJ vualk 

ve "{, 'l' ~ ~vaımc paral&rllc b1rllkte mezF.fır komisyona. mllracn.atltın. 
(032~) 

1 ;:tp Kk~::l~a:~~==! 
tanziın edip açmlşlıı 

Sem~ ve Mahall'SI Oadi!e •eJ'B 90katı 
suıt:ınallmet .Aldnyık •Kupacılar 
E:uınkcpı Cadırcı Ahmet. Canıl 
Çelebi 

Topluıpt, Fatma Sultan ŞeyhUlulLm 
:MolL'l Gtlrant, Seyit I<:oruk Mahmut 
Ömer 

83.matya., l!lrabor Çubukçu 
nyas Bey 
lğrtkapı, Molla AJkı Sunullah 
Yed!kule, Hn;:ıobaddln 

Carı;ıda 

Bakırköy, Cevizlik 
&k:rklly, Ccv1%11k 
Ur.ınçarqı 

" .. 
.. 

Perdahçıhaıı 

Hallar. Hilsey'.ıı 
Hallaç Hüseyin 
DUğme~r .. 

• 

• 

No.s ciNSl 
10 Ev 
3 Meoruha tha.ne 

' Hane 
1 Hane 

88 Hane 

7 Tekke odalan 
49,tn, Kahvehnnc ve 
~.63 mU~temllAtı 

U DllkkAn 
10 

6 
41 
~ 

.. .. .. .. 

l\lllbamınco 
1 aylığı 
L. K. 
10 00 
a 

• 00 
3 00 

2 00 

1 50 
10 00 

8 00 
'1 00 
'1 00 
.2 00 
2 50 

61 Dtlkktnm 2/~ 1 
hJuea1 

00 

21 Dllkklnm 1/6- O 

Kesectler 156 Xaklub dQkkAn 1 00 
60 
00 
00 

.. Zlııclrll ba.n Ust kat.ta 13 Od& 1 

" 
KUmkapı Çadırcı 

Ahmet Çelebi .. 
" 

Kndn'ga Şc-.hsllvar Bey 

• .. 

.. 
Trgcıl&r 

19 
'1 " Dodurum 

.. 
1 
1 

1 
12 Dllkklnm odam.. l 

nm bavUL 
153,74 :82 Ar!& 1 

00 
00 

00 

MUddetl tcar: TesUml tarih!ncSm Hl eeneG Ma.yn 90DUDa kadar 
Senevi 

L li. 

Ss~-mı ocağı K&nlı Çmar karftmld& 8 H~lrtar Tarla 32 00 
Rami vo E:;1lp yola Ye ~ W)'U l .. 10 00 
Yolu llzertnde 
Sayım ocağı 'I'ıl~ tt.biye clvanndıı 1,8(). ., • '1 20 
Sayım Oea~ Mınl etvarmc.1a l,'50 .. 6 00 
Mllddetı lcr.r: Teellın.I tarlbbıden DU ltlıD~ 'reıtrbıJen-el nDuıreUne kadar. 

Yukarda yazıtı mahaller kiraya verilmek üzere UAı:ıa konmU§tur. Iha 
leleri ıs Teşrtnleweı HO cuma ~ aat on be~tedlr. Iateklllerln Çenberll 
ıa.,ta teta.nbul Valcitlar B&fmüdUrlİıtune Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri 

(9500) 

J. Genel K. AnkaTa J. Satınalma Komisyo
nundcut: 

Adt'dl 
'3 
tO 

1020 
12 
ll 
12 

clNst 
Bakır büyük kuan 
Bakır kUçQk kazan 
Ba.kJl' karavan& 
Dakir aaptı 
Baluı' ~ 

Bakır tava 
438 Bakır kapaklı büTaa 

12 B&kır kevıtr 

12 B&lur .tt.qeç 
9600 Baku tabak 

6 B&kır tepsi 
2400 Bakır çorba tası 

Bebıerinl.D 

•tırlıtı 
kilo 
615 
13 
2,800 
a 
2,100 

a,500-

Muhammen 
bedeU 

Ura Koru, 
6600 
97~ 

6712 
72 
GO 40 

84 
4,200 3679 20· 
'1 168 
a 120 
0,280 ~i60 

1,400 16 80 
NUmune gtbl 810 

tık t.emlnaı 

Un Kuru~ 
49~ 00 
73 13 

'28 fO 
1) 40 
a n 
• 80 

276 et 
12 60 

9 00 
482 00 

l 25 
63 00 

uon •o ısM sı 

Klktan, cl.n.s1, tahm1n bedell Te ilk teminatı yukarda yuıh on 1kl 
kalem bakır malıcmesl fl/ll/940 Sa.lı runu ııaat 115 de Ankarada Jandarma 
GN. K. B!naaınd&kl J. Satmalma Kom!syonunea kapalı zart ekailtmealle alı· 
n.ıı.caktır. On 1k1 k.&lem m.alz~mtlnfn ayn ayn t.ateklilere ihalesi ealz olduğu 
gibi hepslniıı veya blr kaç kalom1nln bir latekllye hale.si de cal.zdir. Şartna· 
me her gQn bedelalz olarak An.kara J. Sa. Al. Komlsyonundıuı vo lııtanbulda 
J. Muayene kom1ıryonundan p&t'UJ2 almablllr. Nümune k~ıryonumuzda her 
c1ln ıl5rllleblllr. Kanun p.rU&nnı baU ııtektUerln ilk temınauarmı mubtevf 
kapa.tı zarf tekll!lertnı eksiltme gtınU aaat H e kadar komisyonumuza ver 
meleri. (6731) (9831) 

Sahibt ASIM US 
Umum nesrl}·att ıdar,. eden· 

Ba~l<Mı vt>t VAK11 MatbaaSt 

Rni• Ahmn ç,.,,,,.~1 

OSMANLI 

Baş, Dış, Nezle, Grıp, Romatızma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser 
tcabmdn gUnde 8 kqc atınab!Ur. 

TAi Ll1LERlNDtı:N SAKININIZ. HER \~DE PULLU KUTUI.Aru 
lSRARLı\ ISTEI'lNlZ 

ıe;ı .. ammı1ım:ıı .. 1111m1•m111111 .. 111111:111 ...... **llm .. me+lllZ:!•2~ı .. ~ 

Türkiye Cumhuriyetı 
• ra 

Kurulu" Tarihi: 1888 
Sermovesi! looaooo.oôo Türk LiTası 

Su be ve A ianA adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

Zlrwiı BanKa.smcıa Kum ı..ııraıı re ihbarsız tasamıt besaplanndn en a.z 
~ Uruı buJunanlaro senede 6 defa celdlecek kur'a Ue qağıdald 

p!Ana g«lre iknu:nlye dağıtılacaktır. 

t &deı L0.00 Ura1dı t..000 Un 
ı • aoo • z.ooo • 
1 • ı.50 • LOOO • 

co • 100 • C..000 • 
100 • 60 • 6.000 • 
120 • tO • '-800 • 
160 • !O • 8.%00 • 

OlKKA T· HesaplarmdakJ paralar bir eene lçliıde M llJ"adan aptı 
auşaııyentere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnzlasJyJe verilecektir. 
Kur'alar senede 4 deta 1 EylQI, ı DlrlncUtAntın. l Mart ve ı Haz!nuı 
tarlhlertnde çe!tlle<:ektlr -- sg ., caw, '· 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara (.,addesının en ınuteber Yerinde fcvkaffide nazaretlı. 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
'ldalar da vardır. 

Vakıt Gazetesı idarehanesine müracaat. 
Sı+r.aE§W!t#i az;!AOW&' 

BANKASI 
31MART1940 TARIHiNDEKI VAZIYET 

AKTiF 

msse senetlerinin ödenmesi is
tenmemiş olan kJSDlı. 

Kasada ve Bankalarda bulunan 
pgraJar. . 
Kısa vadeli avanslar ~e röpor. 
lar. 

Tahsil olunacak senetler. 
1 

: Cil>:danda bulunmı luymeUer. 

Borçlu cari b~pla.r. 

Rehin mukabilinde av8.IU!lar. 

Kabul yoitlc borçlular. 

?sterlin Ş. P. 

5.000.000 - -

9.154.855 14 6 

1.530.000 

t'S.229.776 

1.837.415 1511 

• 7.674.113 10 10 

PASiF 
• 

Sermnye. 

StatU mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi. 

TedavUlde bulunan banknotlar. 

GörUldUğUnde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler. 
Alacaklı cari hesaplar. 

Vadeli b<>nolar ve cari hesaplar. 

Kabuller. 

Müteferrik. 

--------------------
!sterlin Ş. P. 

10.000.000 

1.250.000 - -

343.027 7 1 

230.166 2 5 

20.498.489 13 7 

1.223. 729 2 2 

1.106.874 111 

381.652 6 ts 
Kitap, mc=mun, .gn2ete banar. 
Tabiler nDmına d':rrn iıııle!"i alır. Gayri menkul mallar ve mobib·a 

~~·-·.·.·.:::::: .............. .:~._._ ...... jMfitefeniL 

2. 795.316 18 2 

1.106.874 111 

581.323 6 5 

124.263 510 

irahk deoolar i 
Ankara caddcsınde Orhanbe~ Han ıemın Katında vt maıcınt 

yerleri ı · enlerin Vakıt Matbaası Jdare memurluğuna müracaat 
etmeleri. 

35.033.938 13 7 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Umum Muhasebe Şef Muavini 

A. A. MAYER 

35.033.938 13 7 

Xilrkiyc Umum MUdUril 
PH.GARELLJ 


