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Akdeniz 
Etrafındaki 
Faaliyetler 

Yazan: ASIM US 
Almanlarm Britan)a. ada.sma 

fılurm1an denm etmekle be.ra
ller efkin amumiyenln bu saba· 
dül hrp faallJ etleri üzerindeki 
al&kasr gtbıdco gtine zayıfbyor
Bq a1as ATiılpaıun cenup lusmı
larnaa intikal ediyor· Sebebi sade
ce Alman ordasonan Romanyayı 
lıpl etme&I ,.e Karadenb sahille 
rinde yeni üsler J.-unnağa başla
taıaaı değfJcllr· Diğer bazı hidlsc
ler Tar ki Almanya ile ltaıyanm 
lll)'MI Te askeri fullyetlcrlni Ak· 
dealz ha\·zaıuacla tekşlf etmek Is· 
tedlklcrlol göstcnncktcdir .. 

ltaına ukerlerbıio Lilt)iMlaD 
MiSii' bncludunu aprak Solhun \'8 

Slcll Jbnaai'yJ İp etmeleri ilk 
defa harbin fllklet merkezi Akde
..._ geçtljlnl gijftterml,U; f.a& 
Sldl Barradni'nl:a tualbıden sonn 
aradan tir ay, bdtA dalla fazla lılr 
zaman g~Ujl halde ltıa1Jualu' De
riye gltmedller- Beldl)'orJar- Neyi 
'beklect~lorbd .. Juaak ~ btltlln 
dlkbt.Jer afaldan tarassut ediyor-

Ba andA göze çarpon belli ba.y 
ftea hidl!cJer fUJ\lardır: 

,... De lledrlte pfft; .-... 
l'nako'ya ltalyan knlr ~ 
q1a göttlrdti \'O orada bir hafta 
bdar mahrem konu~r oldu· 

Diler tarartuı Almanya siyasi 
zalılta teB Blmlcr'ln de bugttnkr· 
c1e Madrite glttlil haberleri geJdJ. 
Ba arada tapuya dahlllJ"c nuın 
ohıp aoa zamanlarda Berlbı ve Bo
llla devlet adamlan Be )"Üllldan 
llhal temaalarda balunmut olu 
Serrano Saner'ln dahiliyeden harl
dJo nezarettne geçtlğlnl 9ğrenl· 
yonu. Bu lıidlseler ispanyayı hı
gUtere aleyhine harp ilin cttire
J'ek Cebelllttank boğ&zou lııglUa 
&emllerlae kapatmak maksadlle 
J'apdu mlln er faallyetlerlnlo ma
....na1aretı mı demektir! 

1 iJ<i!'rl tr rl,'ip ır·ıpıZtın toplantıdqn bir görünllf 

Alman hariciye 
nezaretisözcüıüne 

Dcrlhı, 18 ( A.A.) - D. N.. · 
B. bil~iriyor: 

Alman hariciye nez:ıret.inlıı 
sözctısU, ya.b~cı b~nı müm,es.· 
ailleri ile yaptığı görilşniede, 

(l"UJAı 4 tlnclide) 

Roman yada 
Petrol' kuyuları 

topları 
yerleştırıhyor 

Şiındiye kadar 15.000 
Alnıan aıkeri aelmiı ! 

Alınan _ Sovyçt mür..a.sebetleıi l..onilra, 18 (A.A.) - Röyter'a. 
hakkında AlrMm basmmdald jansı bildiriyor: , 
akisler]F ala.kadar olarak soru· Almanlar, Balkanları ilkbahara 
lan bir süalc, verdiği cevapta, kadar müphemiyet içinde bırak. 
ild memleket dostane mUn-. Uıak istediklerinden Rom~yayı 
betlerindc hiçbir değişlklik vu - büyük bir üs haline getirmeye ça. 
kua. gelmediğini söylemiştir. hqtuorJar ve bu hususta pek çok 

1ld memleket arasmdaki mü. ~·~ 
n.asebat, devamlı ve müstakar· ga;tet sarfCdiyorlar. 
dit. ve bu hususta bütün fara. General Antonesko, Alman ~ 
ziyel~r beyhudedir. yetinin gayesi Romanyanpl bAki. 

Bir yabancı kaynaktan, Al· miyetine halcl getirmek ~tikmabalyıp.i. 
man hariciyesine, Mo&kovada billk.i$ ordu ve krallığın ıs 
yakında bir dört devlet konf•. ni sailamla~tırmak oldulunu be. 

re
1
.a--; ~-=== • lerı kaçll Londra, 18 (A.A.) - Hava 

mn barbe rb'mell tm1rbmdan bah- Londm, 18 ( A.A.) - Ami. ve emniyet nezaretlerinin tebli. 
eebnmıiek Jcin emir ahmetır· ral.lrk daircsile hava nezareti- ği: 

2 - ~t tlalyadan alnıan ıı.in müşterek teblig·i: B•....a; .. tngiltere ;;,.o,.;,,. pek 
it.imada defer raporlar, ttaıyadan ,,_...u ...-.MoMil 
cenuba gitmek Uzerc Alınan kı- ( Deramı 4 üncüde) (Dtf7amt 4 ündldt} 

taıariyle dolu trenlerin pçtiffne ı.=:~=::;:::==========:;:::::======== 
ilaret etmektedir. Bu krtalarm Tra.Y&J ld .... ... .__.. 1 
Trabluagarba ıönderilerek .~ arı • • ............. 
b.rtr yapılacat bir taarruada lcuJ- •ı il ....... , dlb 
lanıJ•eafı veya Tunua ve Cezair.. , U r ....,..._. , ... 
::ag=~~:aı:c:ı~ı:;!!i idar.e erkanı halkın ·şikayet-
aıddeclilen Atlu sahillerindeki U.-

lent -edl'~:.:~=j lerıne cevcy> verdiler 

Ba D.OJda beai1z beJll de~ 
Zira bir taraftan nllJn·er DlfJllllellıBt
Jert ~ya Uzorlnde slpll tuJlk· 
ler yaparkrn dl~r taraftan tagl
llzler de bot darmayorlar; ODiar 
da Hadrlt hllı6metl ile t-eınaslamJ 
artnıyorlar- Soara bu anda Lali" 
dn4a nC!fl'eclllen bir beyaz kitap 
İaglltcre llo lspanya arasmda ge
~D martta yapılan bir anlaflD9 
maclblnce İagllh hüktmothllıı ts
P&Dyaya iki milyon llrilık bir kre
di ~JI taahhüt etml' buhmdır 
ia blldlrUlyor- Bu anbCpnada ti· 
cari borçlarm deni hakkında hl· 
ldbnler olduğa da anlap117or· 

ransı toplanacağı hakkındaki yan etmiştir. . . 
bir basm haberi· ile &lika.dar Tahmin edildiğine göre §imdiye 
diğer bir silal daha tevcih edil· kad.ar Rornanyaya gelDl~ ol~ tay. 
miştlr. Bunun siyast tahminler yare ·sayısı 150 yi butinakfadır. 
semasında uçan mutad şayia. Unı\ımiyetle iyi haber aıa~.rmmfı~ 
!ardan birini teşkil ettiği bildi~ lerde öğrenildiğine göre, Bük.rel a. 
rilmiştir. Bu tarzda diplomatik varındaki Pipera tayyare mcyd~·· 
hareketler hakkında. Bcrlinde nmda pazar günü gelecek ola1' eli. 1 
hiçbir malitmat yoktur. ler ·150 tarare için hazırlıklar Y~ _..;:__ _________ ,pılmaktadır. Bu tayyarelere aıt 

. ·ızmirliler mürettebat 800 kişidir. 
Ploesti'de hava müdafaa talim. 

Askerlerimize 1 O bin leri yapılmıştır. AJmanlann be. Seftr tmamu!a bir tranwayın içi. '(Yazısı 2 inci sayfadaf, Geçen mart ayı lçiade Almuya 
ne lnsUtere anamda barp hare
ketleri cereyan ederlmı imzalanan 
h vesika gösteriyor ki Clebelltta
nk 'fUlyctl Uzcrlllde Ud bikOmet 
uumda cJaba r.n·el ha.zır~ 
-nea bir anlqms §ekli nnbr
a,lmdl tapuya de\ Jet reisi Hare
aal Fraako bu anla~masmdan 
mUaver dedetlerlnJn amısuyla ı 
\'Ugececelr llllcllrf tspan)ar.m Al· 
nıan ... erlerine Cchclllttarık isti· 
kametblde ıectt vermesi meselesi• 
ne pllnc«?, 'bana •etleesi §imdUd 
tqllterenln Yerine Almanyanın 
olumuı demek oJaeair maJiim ol
dqaa göre Maretaı l'raako el 
bette ~k dU~ilneccktll' 

ukl h eli tondan poligonlar Qzerine >"meş. 
~======-=----~~--===--=-=-=======~::::::==== pam u e ye tirmiş oldukları mitralyöıler vası. ========== 

-====e=de=(~=.:m=k::~e=,r=Ü=Ddi=d::e)==ta=s=il=·ıe=m::.:u=ha=fa=711=De=;:ev.=mn=·=t~;:o~::,::;:ıık:=":j 1Ai çi/t 5k: G Ün' erin peşinden ; . 

llllm~r devletlerinin Akdenh 
nnaldtbute gösterdllderl faallJotln 
bit mlllnkr da B&lkanlardadır: 

Y1111&111ıJtu ve }"agosla\-ya tlze
rt.,le Brtmadl n ılyasl tazyllder 
olayor- Fakat bu tuyilder nlmcllJe 
kadar mlabet netice yermecJlil 
ldltl bundan SODra da 'ereeeie 
hemıemlyor- YaıoslaY)"& Ba§veldll 
ZWtkovic'ln bir kilo lilo evvelld 

(Devamı 2 im:idıl 

- Radyookuy;;ıa- Bir rarJıazan hatırası 

TrtlUilvanya t!aJmriylt d 'in Ro~ ıyad~n 'eltrinıiıı bir(O~ lraı_ili~ 
ıelrniıtir. 8111: lor aramıda petrol ıri/~ıs1""r, banhcılar ııe aılıllri ~ 
ırardır. Resmımiz lnıiliıltrden birkapıı Galata nlll.,,,uıda ıöıtmnr. 

rına daı·r Eski din alimlerimizden Manastırlı lsmail Hakkı Efendi Merhum 
Vaktiyle Ramazan aylarında Fatih camıinde \U ~· .Bu vaaılar 
çok defa dint nasıhatlerden ibaret olcluiu için arada hıristiyan, yahut 
mnse,·i olan bazı kimselerin de dinliyenler arasına karıştığı görülürdu 
l~oca lsmaıl Hakkı Efendi yine bir gün böyle vaaz ediyormuş. Ecnebi 
b~.r devlet ~.eraretine mensup birkaç hırlstıyan kadın yanlarında ter 
CUlnanlan olduğu halde kendisini dinliyormuş. 

R ADYODA ~rkı aöy"Uyen 
san' atkôrlarımı.ıdtıll btı· 

::ıları arada bir, auine cinz olan 
mitleri bir iNıdi/a uticeMnde din 

· leyicilai hayret ve Mkınhya 
dii§ütüyor. · 

Aoaba ~rk"ICllanmız er?oen 
~mck yernc.ri. '1eytJ um.unnyet· 

. ıe yiyeceklerinin nevitıi. toyin 
caBmeıpeai yi!rindm mı bıı f/G· 
ril. aak<Jtlıklara uğruyorlar! Bir 
.,....,.,", me.alcki faaliyetV.i 
~6 oJarak, aeı ı-e tegaddi 
ciMataı Jı:encUnc malı.TUS bir re-
jinüJ tôbi tııtı7Um ld:ımgdmt% .. , 

c.ennet \'C C-ehennem bahsi nzerinde konuşan Hoca Efen<I 
deıniş ki: 
. - lslam dini iyilik esası illerine kurulmuştur; hıristiyan olan bir 
~~ haratında kimseye fenah!t etmemiş, bi!Akis hemcinsine bOYük 
ı>:ilikleri dokunan işler gömı(la ıse Hak Tealinın ona ~ ~ 
gijııfinde Cennetinin kapJlarıru açması memQldilr: Mese!A fite ~ 
şu gözüme tf)ctığon gözlük olmasaydı ben kimbilir kaç eeaedenben 
bu dini kitapları okumaktan mahrum kalacaktım. Halbuki bU PIOIO 
A vrupab bir papas icad etmip.,. 

Eski dıl ilimlerine ı&-e a&dt bellpt'm birinci ~-bilin muk. 
tanema mutabık olmaum. Merhum llimil llakb Efendınin bu sözü 
bellptin- lillel bfr mfalt delll midir? HASAN KUMÇ.1 rr 
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1 Had.sa ar arasrnda 1 
Tramvay id sinde dDn aaze-
tecilerle bir hasbıhal yapıldı 

atış ofisleri 
SUmP..r Bank ltendine bağlı 

olan fabrikaiarın mallarında 
ihtikar vuırnuna mahal bırak· 
mamz.k için güzel bir karar ver. 
m~stir: S:ı.tış ofisleri ar;mak. 
S:.ıtış ofı.:.lcrinhı merkezi tst:ın· 
bulda o!aca'c, vi!.ytt1ercfo birer 
~ul:esı bulur.aca.k, Sümer Ban -
kın mamulat ve masnuatı lıu 
mer!.ez ve şur.e:erde muayyen 
fiyat ile herke:c tnttlacaktır. 

Şimdiye kadar bankaya bağ
lı fabrikaların perakende satı. 
cılara istedikleri kadar mal Ve· 
re.:ek tevzi mer'rezleri . yoktu; 
bundan dolayı scrmaye~ıne gU • 
venen bir iki iş ndamı ou fahri· 
kalardan her birinin satış i~le. 
rin.i kendi inhisarı altma geçi· 
cebiliyordu. Bwıun neticesi olL 
ra.k fabrikalar ile perakendeci 
esnaf arasına. tufeyli ol:ı.rak bir 
mutavassıt giriyordu, Bu muta· 
vasszt fabrika. mallarının sebep. 
siz fiyatlarını ylikseltiyordu. 
Bun1an da müstehlik olan lıa.lk 
zarar görilyordu. 

Satış ofisleri açılınca artık 
milli fabrikalanmızın mallan 
öyle bir iki kişinin fnhisarma 
geçmek imkii.nı ortadan kalk • 
mış olacaktır. Toptan fiyat ti. 
zerine perakendecilerin )'ilz.de 
muayyen bir miktardan fazla 
klr hissesi koymaları da meno
lunabilecc •ttir. Bu suretle bu 
mallar lhtik!r mevzuu olmak. 
tan kurtula.cakttr. 

Amerikanın 
hmp kabiliyeti 

Amcrilrada mccburl askerlik 
usuıu tatbikata ge~tf. Şhndiden 
on altı milyon aakerln kaydına 
b~landığmı görüyoruz. On altı 
milyon kf §lnln kayıt muame
lesi lle me3gul olmak için tam 
bir milyon memur çalı§acak. 
mrş. Ifoyıt işinin bu ke.dar ge
niş bir teşkilat He yapılması 
mümkün olan sürat ile bitir. 
mek için olduğu §Üpbesizdir. 

Fakat on altı nıilyon askeri 
silah altına. a!r.ıak ile iş bitmiş 
olmaz. Bunların talim ve terbi· 
yesi ve t~chizatı ayrı bir mese. 
ledir. Brrnların ordular halinde 
tcnsiki ile subay ve komutln 
kadrolannın tanzimi yiiıe ayn 
meseledir, Demek istiyoruz ki 
mecburt askerlik usulü ilAzı 
edildikten scnra te,.~ll edilecek 
orduların harpte işe yarar ha. · 
le gelmesi tir zaman ister. 

Bununla beraber, Amerikalı. 
tarın bu zaman meselesini de 
imkan derecesinde kısaltacakla.· 
rrnı kayıt muamelesinde göster. 
dikleri silratten anlayabiliriz. 

Sonra geçen harpte görilp 
geçirdiğimiz bir tecriibe de var
dır: Amerika 1914 • 1918 har
bine girdikten kısa bir zaman 
sonra Fransaya tam iki milyon 
asker göndermiştir. Amerika 
gc:mişte yapılan tecrUbeleri el· 

t:ctte unutmamıştır. Bu tecril • 
te'erin bu defaki hazrrlıkta yar· 
dı nt olacaktır. 
Diğer tara.ttan şunu da unut. 

mıımak 18.zımdll": An.crikanm 
Avrupa hıırbine müdahclcsi ha· 
Ji.ı.ıd3 en büyülı: rol don~r..mas~, 
na te..-ecclih edecektir. Aır.ert· 
kanm ise !nıriltere ayarında bir 
rlon"'nma.sı \~rdır. Tayyare !ab
rika'an ıfünyanm en mUkem· 
met fıı.brikala.ndır. Nitekim es · 
ki Amerika harbiye nazırı mtls 
teşarı J onhson Amerikanın harp 
hamlı 'darırdan bahsederken, 
şöy'ı'! demiştir: 
"Alman~a.nm beş senede ya. 

parnıyae:'.Sınr bi7: birild Yil içfnJe 
y:ıpnbilfriz. Hafıhazrrda Aıne· 
rika fabrikaları ay~a .~51) tay. 
yare çıkarıyor. önilmuzdekl i · 
kincikanun a.yrr.da bu mlkdaı 
1250 yl bulacaktır . ., 

Sovyetler Birliğinin 
vaziyeti 

Alman ordusu tarafmdıın Ro. 
ma.nyanm işgaline ba§la.nması 
Uzerine bUttin dikkatler Sovyet· 
ler Birliğine dönmüştilr. Rusya 
ne vaziyet alacak? Herkes buna 
merak ediyor. üçüzlü paktdan 
bahseden Sovyet guete!eri. 
Rusyanm bitaraflık siy~tlnde 
devam edeceğini yazdılar. 1Bu· 
nunlo. beraber, Rcman~"3.d:ı ce. 
reyan eden hA.diselern k8.111 
Moskova muhitinde t-<>k derin 
bir dikkat ve alaka. gösterildlği 
ele muhakkaktır. Bilhassa Tas 
ajansmın n~"Tettiği bir tebliğ 
ile "Romanya. işgalinden Mos • 
kova. hükt\nıeti daha evveJ ha • 
berdar edilmemiştir,. demesi, 
bu :ı.tA.ka.nrn mana \0 0 mahiyeti· 
ni can!andırmştır. 

Am~t'ika. gazetelerine göre, 
Bovyetler Birliği bugUn Roman. 
ya hld.I.selerine ka.1"6I da bita· 
raflığnıı muhafa1.a. etmektedir .. 
Fak:ıt bu bitaraflığın bir budu. 
du vardır. Romanyadaki Alman 
askerlerinin mikdarı muayyen 
bir haddi geçecek olursa Mos • 
kova huınlmetin.in yeni bir \'&. 
ziyet alması I:tulıtemeldir. A. 

Ruzvelt dört mühim 
nutuk söyliyecek 

Ntvyork, 18 ( A.A.) - Haber 
alındığına gÖre, B. Ruzvelt, intL 
ha bat devresinin son 15 günü zar. 
fında çok ehemiyetli dört siyasi nu. 
tuk verecektir. Bu nutukların bi. 
rincisini 23 birincileşrinde Filadel. 
fiyada. ikincisini 29 da Nevyorkta. 
üçüncüsür.ü 30 da Va~ingtonda, 

döroürıcüsilnü de 2 ikinciteşrinde 
Clevland'da söyliyecektir. Bun. 
lardan maada iııtihabatm arifesi 
olan 4 ikinciteşrinde de beyaz sa.. 
rayda bir nutuk verecektir. 

ıdare erkanı haU<ın ş,kayet
ler.ne cevap verdıler 

Tr:lJllvny, El-.,ktrlk, TllUel l';'!ctm" yedek parçıı.larıa ldtıre oıunm:ık mec 
11e nrnamel lı lıakkımla gazi'tclerdo burl; etındc lcaıırımışlır. Düz bir yoı.. .... 
ctaima okuyucu moklubu c.larnk veya bir raym öınrU 20 sene olduğu llallh 
ınunnrrirle.ın ~ahsl görU;lerioo isti· l:avisli bir yerde nncak 10 aydır. ldıı. 
ııad eder mahl~·ettc ı;ik.ıyetlc.- ı:ık- ro buglliı l.ıandaj ve dingil sıKrntı:o 
maktadır. çekmeKtcdlr. J.Jig.?r r.;o.lzcme liahild· 

Soıı z.ıııı.anlıırdıık! ş!kAyet!er esaslı. yapıla.bHmcktedıı·. l3andaJın dil yıı.lu. 
olr tasnı.e ı \hl tutuldult!an sonra bir zıınıanda ?~ar.~bi.lk ıı:.brilmtaı·mcı 
ounıar hakk.ı.ııda gazııtecılerc ve dola.- imallno b:ış!.anabilcccği nıUj.ie.aı veru 
yısıyrc halim bi;: ue·•l aleni cevap ver· m1ştir. ' 
mek ıuzuınıı b1.3ıı~dilnı.lştır. Bununla beraber tra:m•ay seferleri 

Gazctecller bu mUnasebetle dlliı sa- nL.-ı b.-ızı lıatlardıı. kalclırılacağr ıJCklin 
balı 'l'rıunva.y tdnreı:ıi:ılıı merkezine deki haberler doğru ı!ct;ildlr. Yalnı< 
J.c\et Nlilmlşlerdl. bandaj ytizlliıdrn de bazı arabalar 19 

Gazııt:cilcre umum mfülLlr muaviLl liyeı:ı::emdtt ~cl!r. Şirket zamım.ındı 
..::eırı.tettin Kerm.~e.noğiu, hr.rckct §Cfl 183 • lGJ araln iş erl:cn bugilıl 16v 
lsmct, mUtehemk malı.eme mUdl\rU araba ı;aıışmaktadır. lllJ o.raba gUrıdı 
AbdUll,ad!r SaylAm ltendllerl.:ıi :ıhka vıı~ati 170 • 113 bin yolcu U.~ıınakuı 
...ıa.r edc.ıı k:sımlar Uzerinde a)TJ a)TZ dır. T•mvay ticı.'Ucrınln ucuzluğu 
lZahat vet•ınışleruir. yoıcı.: ntledlnı artı:-ı:u~tır. AZ •ıraba V• 

'l'ramvu.y l§letmcsl hakkında ı,ılmdl· yolcu fazlal•ğına ra.;men tramvaylar 
ye kadar ileri sC·i.!!:nLl!I ~lkAyetlc' aıı.kl lzdilıam :]irket zaır.ıuımd klndeıı 
ı.lı.l grupa ayrılmaktudır: fa~ln dc.t;llclir. ~lınkU ur.ıbalıı.r. mUtı: 
ı - »ıusta.hde:.ale hah{ arıısı..'lualtl ınadiyen ışı.-ıtilmel.led!r. 

mUnW>ebetler. '8 .t;S...;.t A l.l;r\ TADlL 
2 - Araba ekııi:tllğl yUzUnd"n vu· lfüfl'.J.YOR 

kua gelen lı:diham, yani leknığe ait, Bununla beraber ldaı e eski t p ara 
ıasım. balardan ecl•~inl depoya. çekmiş, kB 

MOSTAIID~H..ı.:RDEN pıları yandan otoııız.tlk rnretle açııaı 
RtK.AYE1LEitE CE\',\l' vo ayni arabada IJ1rinci ve lkincı mev 

Blrlrı'cı grupa ·vcrılen c_vap şöyle- kileri muhte·.i ara.balar yapmaya baıı 
,ur: Ha::tlıı. tem~ı.ııJ eden tramvn.y lanuştxr. UımlRrd.ın birincısi iki aya 
mUııtahr:emlerl bındcn fazlııdır ve kadar işi<:nleye bıışllyacaktır. Bu se 
bunların c;o~·u do. <'~kidir. Bu ltadar ltlz araba ile birlikte yeni Up araba· 
!azla insan nrasrnd·. nıUşterilero hUs. Jar on eeki7.l bulacaltbr, 
nü muamele etmiyc..~!: veya. mll.na.se· '.l'RAM\'AYLAı~ (,.'.ÖP KUTULABI 
b~tsiz hareketlerde bulunabilecek KO?li UYOR 
r tıata.hdem bulunabilir. .Bunl:ır hak· Belcdlyenln tramvay durak yerleri 
kmdakl şlkAyct tahkik 6cuunda. haklı ne çöp kutuları koydurmasına rağmeıı 
gör\11\irse işçiler ccuılandmlma.ktadır. yolcUla.rdan birçoğu biletlerini tram 

Bıınwılo.. beraber en ufak bir kusu· vayın 1çlıto vuyahut da indikten aon 
ra meydan verllmt>mcsl içlıı çalı§ıl- ra yerlere ıı.tmnkt&dır. Bunun önUne 
maktadır. İdarenin ldeall vakur ve geçmek için tramvayların arka ve ön 
ciddi blr tıçi kadrosu vücuda. getlr- sahanlıklarına. zarif §eldlde birer ku· 
mekUr. Müşterilerle biletçiler ara· tu konulmasma karar verilnılşUr 
ıımdalti ihUIUlarJ.a.n blri de bozuk pa· Yolcular inerken blleUerlni bu kutu 
ra meselesidir. .M:Uşteriler bl!ctçi· lam o.tıı.bUeceklerdlt. 
tere bozuk p:ıra vermek mecb~ye. Mektep talebeleri lÇln sa.bıüılan ay 
ti.Udeda". Tramvay idaresinin nızam· rı tramvay s 'ferleri ibda.sına buı;Un 
namesinde mtişterllerin bozuk para kU vaziyette lmk4n görülememekte. 
vermeleri. mecburiyeti olmaama rağ- dir. Bununla beraber mekteplerin ke· 
men tra.mvaya binen bir yolcu buna a1f bulunduğu Ortaköy • ~~mlnönU &. 
riayet etmiyerelt mutlaka bir llrıuıın, raıımda. Beşlkta§ • Fatih ve Orta.köy 
be!! Ura.tun bozulması:nı l.stemektedlr. EmlntınU llAve sc!erlerl konmuatur. 
Bu ihtilıl.l mevzuunun da orta.dan kal• ştşLt DEPOSU:NDA 
dtrılmaaına çalışılmaktadır. Defter- İdare merkezinden ııonra gazeteci 
darlıktan her gün bozuk para alm· ıere Şişli deposu gezdirildi. Ara.bala 
maktadır. rın seferden sonra nasıl nezentekte 

Tramvay ücretlerindeki kesirlerin edlldlkleri, nıısıl u1.m1r olundukları 
indirilmesi veya çıkanhnaııı meselesi gösterildi. vatman mektebi görüldü 
de tetkik edilmektedir. Bu da balledl· :Mektebin duvarlan birtakım vecize 
lirse bozuk pam Dika.yeU daha ziyade di t bir"""' tan si• 
azalacaktır. Va.tmanlarm durak yerle. terle kaplı i . şte ._... c • 

\'atmanı Yolcula.ra karşı iyi mua
rinl nazarı ltı.bare o.lmıyarak başlarml mele vaz.Uendir. Yolcu Ue mUııakaoıt 
alıp gibneleri be.klundaki §ikAyete do etme! 
mecburl auraklarda muhakkak du- Vab:m.Dt Çok hrzb gttmek telAket 
nılm&ktadır eekl1nde cevap verilmek· tir. Hayatlarım ııana emanet ebDl9 
tedir lbUyart duraklardays:ı. tıa.lkm oıan yolcalan unutma! 
tşareİ: verm .. .d kıı.tidir. Vatman .ııer snetçldeo işaret alınadaıı llaıekıet 
durakta arabayı b.ıığlarsa 40 dakika· etme! Vatruıdaıım yaralaııımsma ııe-
ıı:..; bil' sefer bir saaU bulur. bel' olursun ı 

'rRıUIVAYLARA KONACAK '"'~TA RAGIP ONEN 
AYNALAB 

tnip binmenin kolayl8§tırıımaaı için J 
vatmanların yanındaki kapılar& takı· • d •ı•h l 
ıa.n aynalar çoğaltılaca.lttır. Vatma.n Amerıka a Sl a a bna 
bu suretle yolcuların arka kapılardan k ·ık k f"l 
inlp çıkmalarını k:ıntrol edebilecek· almaca ı a 1 e 
lir . 
azDIBAl\L\. BUGONKU V AZtYETrE 

ÇARE BULUNAMIYOB'l 
Trrunvnylarda izdiham meselesi: 

Tramvay şlrketi lmtıyazm ıatıııalma
cağını nnlaymca son senelerde ne ye 
ııI malZeme, ne yeni araba geUrtme
ı:nl§Ur. Gi~~rkeıı depolar bombo!l bıra. 
ıuınııştır şebekcnln ıslahı lç1n proje· 
ıer ha.zlrlannu,, aıp~ler yapılını§, 
takat harp vaztyetl tızerine blr kUıım 
l!ller durmu:ıtur. Bu vaziyet Jta.rŞısm· 
cıa dahilden tedarik edilebilen maızc.. 
me vo !.d:ırenin atölyeslnde yapılau 

Vtı§Lngton, 18 ( A.A.) - Har 
biye nazırı Stinıson, sil~ ~~ • 
na çağırıla.nlarda.n 30 hm kışı · 
lik ilk kafilenin Amerikan or • 
dusuna 18 ik.indte§rinde gire
ceğini beyan etmiştir. Bu tarih. 
le 3 mart arasında 600.000 kişi· 
nin daha silah altına davet c. 
dileceğini de ilfi.ve eylemiştir. 

Amerikada sorulan 
sual: 

Harbı kim 
ka2anacak? 
Vaşington, 18 ( A.A.) - U. S. 

\. :'\tws gazetf'si Amerikan efkarı 
numiye:;ine müracaat ederek or

du ve dar.anma mensup'arıııa 
\·:ı5ingtonda.!·i Amerikan ve ya 
bancı diplomatla!'a şu suali sor. 
muştur: "Harbi kim kazanacak?" 

Aldı~z cı:vap!.:rrda ordu subayla. 
rının yüzde 60 ı. subayların yüzde 
GJ i, Am:!rikan diplc..'llatlarının 
yüzde 70 i ve ya!>an.:c diplomat'a~ 
rın yüzJe 80 i lngiJterenin galip 
\[e eceği kanaatini izhar etmışler
cJir. 

H:ııılan kat'i C~\'ap ,·ermel;tet 
·mtina etrn•ş1erse de, mihver dev. 
!P.tlerinin kazanaC-Oğına inananla • 
nn adedi ) üıde biri geçm~miştir. 

Faşist Arnavutlar 
Asırlık lıaklannı 

istiyorlar 
Tirana, 18 (AA.) -:- Stefanl: 
Arnavut faşist partısı merkez 

komitesinin bir toplanUsı esnasın
da nazır B. Meoria bir nutuk söy. 
liyerek· bütü:: kuvvetleriyle 1tat. 
yan imparatorluğunun >·anında Y~ 
almış olan AmavutıuğWl. bu harp.. 
te meşru ve birçok asırlık meta ı. 
batının tahakkuk edec.eği kanaa
tinde olduğunu beyan etmi~tır. 

Reisicumhurumuzla Çin 
Hükiimet Reisi arasında 

An1-..ara, 18 ( A.A.) - 10 teş· 
rlnievvel milli Çin hükfunetinin 
bayramı müna.~'beti!e, reisic~ 
hurumuzla milli Çin htıkfunetı 
reisi Linsen arasında tebrik ve 
teşekkür telgrafları teati olun. 
muştur. 

Franaada Yahudi 

statüsü ne§redildi 
Vişi, 18 ( A.A.) - Havas bil. 

diriyor: 
Yahudi statüsU bugUn neşre

dllmiştlr: 
Kanuna göre, Yahudi ırkına 

me~up üç batın ana. babadan 
gelen, veyahut eğer Yahudi ile 
evli ise yalnız iki batın Yahudi 
ana babadan gelen her §ahıs 
Yahudidir. 

İdare ve hük{l.metto bütiln 
yU.ksek vazifeler, Yahudilere 
ınemnudur. Yahudiler, muallim
lik edcm.iyecekler, subay ola.m.t· 
yaeaklar, devletten ya.rdml gö •• 
ren mUessese~erdc yüksek vazı· 
f eler işgal edemiyeceklerdir. 

Tefrika Numarası 12 la.ma.mak. haftanın bllttlıı gllııleıini aabahtaa ak0 ama 
kadar evdo geçlnnek aıkm.tmma uğramamak, ilniversi· 
teye giren arkadaşlardan qağı kaimıo olmamak ... Hu· 
1Asa bir sürn meaft maatartar. 

sl.nl bUsbUtUn ba.5$ız köksüz, kimsesiz bir bale getiren 
bu t:eWtetin a~'trlığını oınuzlarmda balı\ ta.~ıyor gib!dlr. 

"·e rararı ne hastaneye yatmldı ve bir kag gUıı !!;inde 
burada gözlennl hayata kapadı· Glllsercn bu acmm 
sarsmtısm.ı hi.lA ruhunda derin akislerle \"C derin bir 
EÇI ne hatırlıyor. 

1 

Slnlrll, UUz, ıert ve dalma uzakla.Na yaşıynn bir 
ba.ba kl Glllscren onu kilçUk yqmdanberi bir ltero doya 
doya sevemcmlştlr; boynuna, sarılıp yüı:llnden gözU.n· 
drn öpüp kana kana baba sevgisini tadamamışhr; fa· 
kat o uzakta da olsa daima luzma mektup, para. vo so
l!m gi1ndercrck Gülserenin tahcU senelerini alaka ile 
ta1dn etmiştir! 

Zatezı sağlıg:adn da evin içinde olmıyıuı bu babanın 
ö'U..,.,U evde çı.buk unutulm!lştu. Gülseren Mdisclerln 
safhalarını ve a:beplerlnl bilmemekle bcrn.ber nc1lea 
öntlndo annesine kar!?I ldeta lç"nden b:r krrITTPlı!c du
yuyor:lu: B~bastnm ö!ümU bu evde bu kndar sC11~·~. 
ltöksilz, hafif mJ geçmeliydi? 

Senelere raGnıen genç katmış olan ve gUzclllği CUl
sercnde takdlr ve ha~nnltlc duygcln.rt uyantlt~n hu an· 

in '. 1 ., i ne, lu!a blr mU:Id~t ~..,-ıra. j a es.mı. (;" etrafım ıı. 

- b ' hayr-:.nforlle toıı~anb!arn g!rlp çtlanaga aş.am13, evde 

p::ırtiler y2pılmt.Ş, hatta Gülseren role arkatia.ş:arnu en· 
ğırm:ık surctlle bıı pnrtıJr.ı.-in kala.bıı1ık ve cnztr olm:ı· 
smı temtne c.:alış:nıs, evin nr:şaii hayatında Y''r r.:nuıı.tı. 

Hukuk fal:Ultcs'ni b:tırdikten nonr:ı hu ~... ıv· ''~ 
'd X.. k dl • •• ı· ,;U T i" ' neye okumuş o, ug.ıı·~ ":l kcnd!s111"' c.11 1..:ı • • ., 

tahsili ne ise ne, insa. ı:ı c'.:Odc o::n!).ı'n lı"r f'C'\', nilr-F! 
taraf-ndan gütl1rü'd · ... ro<>ktep; f:ıb .. rır.'v -ne··r r.ü'
eereıı l:cn1~ is~e~' ,,, "'1"'Tn° ·U, ~rn!:u'lt r:-'ki;t ~i:-1 lıc:. 'f 

kendisine seçrnlşU- f ~ P? 
Se:tıep •ıv~!cr,.,, :-'"-en ·ı.urr.tı oı.-.ıT·ar•ı: "r1:n ~;Tı · 

• Bunlarm içinde mtlsbet olarak tek bir makııa.t vardi· 
Glllseren, Useııln son llinifmda nyaıııı.n edebiyat zev

Jdnln kcndlsinde b1r lptlll derecesinde kökleşmekte ol
masına rağmeıı Qnlvcrsite tahsutndo hukuk fakUltesi· 
ni tercih etmişti; bu mlls'!:ıet bir maksada dayanıyordu· 
Senelerce evinde görüp tzt:Irabmı çektiği, çocukluk "'e 
gençlik aenelerlnl zehlrllyen manzara bu malllada kuV'" 
vet veriyordu: Gülseren o.il13 gcçbruılzlİklerinlıı önUne 
geçecek, ltendisl gıöi başka. çocuklarm da zehirlenmesl
nc meyd:ın vermiyccek bir esas bulup çıkar:nak, yay
mak, kökleştirmek, nnne!erl babalan uyandınnak isU· 
~:ordu; bt:r.un için de hukuk~ olmak ta.znndt· 

FakUiteyl bitirdiği sene maksadmı tatbik s:ıhas:auı 
koymak için ne yapmak laznn gelcllt'inl düşilnd!l '\'e kt· 
s;ıca, hfe bir eey yapmanın müm1ctln olmadıı;n-1 anfad!· 
IIer !ieyde-n önce mahkemede kiı.tip yahut avukat yazt· 
hanesinde memur olma!< gibi bir :.Urll tatsız staj mec· 

- ·- .ı buriyetlerl ile kanµla11tı. ne yapaca~.mı ,;ı~.n edeme<lrn 
,.e lı!ç bir şey yapamndrın b!r sene gf'<':ti· Scn<:nln so· 
nu!lda h:ıyatmm iklnc!n bi.lyük ncısıy?i' hrı;şla.ştı: 1'.n· 

n~I bir otomobil knı:ısr:ıd1 yar:ılanıp ölm~iştu. 

Aıınesl, sılt \'O sa.~:mr güri.l'tii~.IC'!rl 'bk :ı.ilc ile bir::~:!.c 
1~cı~ı:.::!ç1 srrt.ıarmcia. ynp'·frt bir o~o:n• • il geziıılis <len c1ö
ıır·ı kcn DUyiikdctv -- ş;şli yo!ur.dn o'o:nobil ktıllı:""· 

n~ııiit lılla-eein h'llde ıli: dts!yo'ln gt'Cnu • bir r:ıiiJ ·"~ 
&">rt"\ r!;\ ıını):ı yn'un k"nıı.rm 'o':l :tf."<'lnrc!ı:ın b'r'n(' 

ç-ı:-p•n !)ar~s.~a .. rr.1!1 1. 

r.n~ı:ıren. lt":-ı l!~ı~~ d•r:n ı,ır 17.'rı ır \•cro:ı, ltrndı · 

Anası ölmeseydi elbette tek başına katmıya.cak, bir fş 
bulabilmek için böyle Ana.dolu içerlerlne kadar gelme.. 
ğe mecbur olmıyacak, geker fabrikası mUdUrU Ahmet 

Turgutla ka11lılaşmıyacak, mllhendls Erdoğanla evlen
miyecek, kim bilir, haydı bc!1tl de biisbUtün ba§ka. bir 

mecrada, başka bir istikamette geçip gldeccktl· 

!stanbulda kims~sfz kalıp do. bir gaıetc il:i.nı Uzo. 
rine mUrncaat ettiği şirket merkezinden bu uta.k Ana· 
dolu kasa.b:ı.:ımdaki eekcr fabrika.3ma hukuk ınil...,avir 
mua.vinl olarak tayin edilince GUleuen içL'ı. !iJı:rbcti :meç~ 
bul bir :rnııcern. başlauıış oluyonh 

Lisenin son smrl'mda kız ar"!ı:adaşlart arasında kıs

kançl k ve dilıınıantı.k uyandrran hAdlse, Gutscrenln gü· 

zelllği, Unh·ersite senelerinde bfr çok erkek n.rkada.s1a· 

rm etrnfmda fml fırıl dl5nmcslne sebep olmuştu. Şekt'?' 
fnbrJrast n:u!litindo yine bu }-tizden old~lcça kl!V'.·eW 
bir dcdr..todu hoıvnsı ilo vo gıı.llb:ı da ehemm·~·etl pek 

kUçU~ gôrlil"miyt>eck bir tehlike ile knl"'Şlla.~t?· 

:Memlekette u~·anan yeni ~;o.şal"Ija. iu!u!ıip m~tr~c
\"0!\C vo in'3nn 1nymeU mevzuı:ntla. k:ı.cımın erkeğin mll-

s: \";ıtı d<mı:oxna "~ sa'rC}C rağm~n iş haratmda ı.:adm, 
işinde ehii~>,,.tine ,·eya. elıllyets!zliğir.c ı;Clre mutolCı.n. 
o' !ınivor, gilz Uiğ ne t;lrkinli~lne t;öre kt;,"m"!Jcı11dlri· 

li •orrlu. nii1lil'r<:nin gili:elliğ1 df'r1rnl dikk:ı.ti çckrııiıj, 

d 'ko 'u uyand~rm·h ,.e gc-nç ~1ukuk mn~n.v'r nunv'ni 

ı .... d11. be!,.~,. mi.;tfüı.:.i.n ci;'1.Iıı~ ı;ıytl( b:r p:ır::ı oi:ı.rnk 

' ~ır:nr.dır:lr.11, t;. 

1 GONDEN GONE 1 

Hugünkü talebe 
örnefii 

B EYAZ!Tl'A "Sahaflaı 
çarşısı., nın lçi bugün 

kıyamet! ... Yıgmla talebe, bı. 
yı.l önceki kitaplarını ko.tuğu
na aldığı gibi hep oraya top. 
lanmış ... Canlı bır kitap pazı.
rı ... Mı.ikemmel alış vcrış .•. Ki. 
mi doğrudan doğruya para ile 
satıyor. Kir.ıi bir l::aşr.a ın<.'k • 
teplinin kitabil\'.l deği§tiriyor. 

Doılru.su çocukl:ı.rımızın bu 
pr:ı.tiklığini pe-k beğendim. Bu 
suretle velilerini de bir zah • 
metten ku~ .. arnıış oluyorlar. 

Tedris yılı başlangıcında 
Sahaflar Çarşısmın Cumaı tc. 
si günleri U:.Jığı manzara, ba.. 
na eski mektep çocu' larmı ha· 
tırlatıyor. Hattıi bizleri d~ ! .. 
Hakikati söylemek liızır..:ı~elir. 
se, mektebe d~vam ettigimjz 
sıralarda pek pısırık §eyler
dik. Değil böyle kitaplarımızı 
sırtlayarak pazarda müo:ıdele 
etmeğe kalkışmak; dültka.nJa. 
ra. gidip o yıla ma.h.sll!l ihti
yaçlarnnızı doğru dürUst tcda... 
rik edemezdik. 'Yanımızda mu· 
hakka'.t bir büyüğümüz o'ml\Sı 
lazımdı. Konuşnrnğa tizi o 
teşvik eder, hayatla münasc. 
betimizi arttırmağa o cesaret 
verirdi, 

Onları gözönüne getirince 
bugünkülerin tistünlüğü daha 
ıyi farkediliyo:-. 1~1:e bu girgin 
ta!ebe tipidir ki hayatta tuttu
ğunu koparacaktır. Fakat bu. 
nun da bir şartı var: Kitapla
rının yalnız değer ve değişi. 
ınini değil, ayni zamaııda. için· 
dekileri de top ycT.12.ı belle· 
meri zaıııridır. 

HiKMET MÜN/J1. 

Akdeniz e:raflndaki 
taahyetlE r 

(Baş tarafı l incide) 
beyanah lle Atina Ajansmm Yuua· 
nlatanm vaziyetinde blg blı- dcgt
şlkllk bahis mevzuu blle olamıya.-
ca.ğma Uin etmesi bunu ~ık gösto 
riyor· Bundan ba!)ka dikkate değer 
bll" aokta var ki mihver devletle· 
ıine Bu.lkanlarda ön karakol vaıt
fesl göreceği söylenen Bolı;aris· 
tan blle Romanya hM.lselerlnden 
sonra dlişUnme".ı: lllzomnnu hisset
miştir; bu dUşttnceler octlcesl ol:ı.
cak ki Bulgar kralı Ue Bulgar lıil· 
kfunetlnln değiştlrll.mesl glbl bir 
takım rivayetler dömneğe ba~la.
mıştır· Roınanyada ol:ın lşl::ır mlh· 
'er dcvlctıerinln nmo=ılyctlo J.tü
çUk devletler hakkmılald nirct.le
rlnl ve lğfall<A.r mesleklerini o lm· 
kar aı;ık olarak meydana koymuş
tur ki a.lda.n:ıca'd lı\lktimetler ınn
letlerlne ka~ı büyük ml'!·ıoltyeller 
yüklenıÜi, olnrJar. 

Avrupanm böyle Od cenup tmm
da cereyan eden mihver t'aallyf>t 
leılne kal'!JJ İngiltere do dlkkattnJ 
bu taraflara ~vlrmiş bulunuyor: 
lnglJz harbiye nazın Eden 'in !\ll· 
sıra gldt"J bunun dclllldlr- DcyU 
telgra.fm diplomatik muharririne 
göre Eden'ln l\lrsıra gidi'.jl ttalya
llJll AkdenhdeJd \'3.Ziyett ile ali· 
k.adard!J' \"e 1nı;iltero hiç bir r.a~ 
mıın bu denizde sonuna. kadar mli 
dafaada kalmak niyetinde d('lği.1-
dJr. Röyter'ln izahına. göre ise İn
giliz lıarblye na.zmnm Mısırdnki 
\•aıtfcsJ orta· Şarl< harp sahne.<ıln(l 
lnsıuı ve mülılnınıat ycti5fumck 
mese!clorinl b~letmekiJ.r. Dal~•an
lardald Alman lejyoıiliırmm ileri 
&tılmalan ibtim:ıll t:ıltıı.kh"lllı eder· 
eeı ttatyruıl:ır da derhal harekete 
geçeceWerdlr· Eden b.ı gibi lbtl· 
ma.Uer k:ı.rşr9.mı!:ı mcnut fütlyaç-
lan tetkik ederek hnk5.nlar hazrr
laya.ea.1'-tır; aynı zaman:la Akdenb;· 
dek! tnı;illz J<nmaudanı ile konn
ı.f&.c;\ktn .. 

Hulls:ı .ıl1<dcnh nınhltindc Mr 
tn.kım h:ı.relrntler h:!7l!'l:ınryol"· 
~bndlld hal()o bu h.ır~l,~tlerin s:1.
dcco iki he.defini :;örilyornz: ('c-. 

belUtfank bo~ı He Silven karın 
lrnı İngl!lz hrp g-rmikrlne kapat
nıa.k, fnk:... bu hc<lt'flc:o ,·nnl".ali 
itin takip cuilcıı plfı.nııı ınz.Ml &I 
Itcnilz büiün lıatl:ın :ile mcyuana 
tıknmı c1~ğtl<~lr· 

ASIM US -------------
Unyon Fr~~sc::t~c 
buglmkü konferanJ • 

Tep~'.>a)lnd:ı l~nyon Fran~z. 
snlcnundıı buglin sa.at 3.5 da 
profesö~ Gabricl tnraf .• .'ı:n 
"İet:ınh::l mimari eserler:.,. rak 
l<mda tir 1'C'nf ?4.llo" ,.,.ri!e :·. 
tir. 
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Şehir !-laber:leri 
MQtradil bonoları sahtekar

lığında ihmal suçile 

f sıanbul üçüncü not eri ve 
katibi muhakeme ediliyor 

ibfdarmr ileri atırmllltiir. 
lJdual alır ceza mahkemesin.. 

de muhakeme olunan bono aah· 
teUrJarmm elebalm Nıhat Os 
Jaryımcu ne Ali l'uat eahıt oıa. 
ıU dialeaiJml1ı Ali Fuat keııdi
llbdn notere gitmedilbıf, N"ıha • 
4m. ntıfua .kliJdmı çıbnnaJt 11-
zere lrendiıinden aidığr fotoğ 
rafları yapıotmruı olacaiJni 
eğer kendisi notere gitmif oı: 
aa.ydı klüp Ke:nanm tanıyaca.. 
ğmı söylemiş, Nihad&: 
"- Basan Galibin ve Mitha

tm. bonolanna. Ali Fuadııı res • 
mini ..... .....ı .. ~ ~...Z

yap~ "':"O- --&"IALUl"'· 
Zir& kendileri !Stanbuldaıı git-
miele?di .•• 

Denıiftir. 
:Muhakeme, l\<)ter BUumettL. 

nin ça~ için talik edll
miftir. 

.............. ..,. Yöeiiıı diişiütdiillçe.: 

lfuvvett8iieii AÔler ik8vehür dünya Çocuklara , 
eğlence yarları 

lazım 
Raınazan bl.J'ftLJDI 

)'&klalıyor. Bu mtlJıue,. 
betı. ~ aemtıerde 
eimiiden iıaıırlJkJara. bat 
Jazıdr. Atbkal'me& ve tel 
b.J'ma. yerleri hazırl&nı • 
yor. 

Bu iptidai oyunlar 
'l1lrk çocuğunun zevk ve 
temiye miyarı mıdır? 
Her ne oJUl'I& olsun. bu. 
nun daha manUDlan da 
var! Yak an.balarmm 
etrafı llÜlleDir ve mini. 
mfniler, birkaç yUz adını 
mesafede birer kulııea 
ger.dirilir. Btltun bunlar 
j&d:eriyor ki, çoeuklarm 
daha ııesUı ve daha ter .. 
biyevl pldlde etlenme .. 
JeriDİ temhı. edecek )"er .. 
Jer Jlzmıdır; ve hiç .l&po 
hesiz bunu, çocuk bah .. 
çelerfnden beklememfs f. 
cap eder. Hattl ~k ve 
kapalı çocuk bahçeleri 
buluı:ımah, mınr gUnler. 
de çocuklan.Qıız burada: 

A MERlKALILAR, asker kaydına bqladılar. Bir hafta bile 
sürmiyen bir zaman içinde. on altı milyon kili yanlımJ bu. 

lunuyor. Bu, kur'a çağma girenlerin sayJSt mıdır? Yoksa, bekiln 
komisyonlarının muayenesinden sonra, sallam aynlanlaa mı 16'
tcrrnektedir? bilmiyoruz. 

~ Fakat bu on altı milyonluk gövde ve ruh satıamırimdan ya.. 
11 nn ne korkunç oıdulann doğacağını kestirmek 301' bir ltY delildir· 
t A---=1---·- eski harbi "Conson" ı.. .. --11.1.rı-- bitti.. ., • ~lACUWI ye nazırI t .uaAU~IU 

gıni SÖylüyor. Demek bu on altı milyonun dıpnda kuvvetli bir er • 
du da var. , 

Geçenlerde Almanlara cevap veren Amerikalı bat1aıdan bM: 
· ,t "Bizde }"ÜZ metreyi, on üç saniyeden daha az zamanda kopn, biç 

~lse, on milyon adam çıkar. Diln)'3D1Il biç bir yerinde makine, 
bi7.de olduğu kadar halka inmemi§tir. Vatammnda &erçi. namen 
askerlik mecburiyeti yoktuJ; fakat askerlik evsafına sahip olanJarta 
Yllrdumuz doludur ... 

Diyordu. Bence, bu sözler, yabana ahlemaı. Askerlilin maddt 
ve manevi birtakım hazırlıklardan doidufu şilphesizdir. Amerika. 
h~arda bunların bol bol bulundulunu hap biliris. Orada yalım &e· 
11!~· hattl engin Aınerikalı hürriyetiyle ordu disip\iııini ~ 
bıntz güç olacaktır. Amerika deniz kuvvetlerinin vardtlı muhteeml 
derece, askeri inzibatın hür ruhları da ~k geçmeden demir avucuna 
aldığına phit tutulabilir. "' 

:Amerika ordusunun, on altı milyon kilililc bir büyillr, varlıt 
OlU§undan, yeryüzü için de, bazı faydalar bekJemrk haklı4ır"' ÇOn
kü orada askerlilin mecbud olU§U, dünyada insan ve pımet harri. 
yetlerine kanlı saldırqlann neticesidir. • ~ 

Kuvvetçe .zayıf Olkelerin, DaSll peripn edjJdi1rJerini ..._ 
Hiç kimse onları yuvarlandılrlan ~ kurtaramadı. Bak 
~uygusu ise, zaten artık Zümriklüanka'ya dönmtll bir ımuWan 
ıbarettir. Yalan bir .zamanda branlıktan usan.anların da eWe W. 
rerek saf bağladıkI.annı göreaiiz. Tenıdclüt ve Jtaaımbk dem = üzeredir~ Amerika ile bUtikte ııom,et dlhl;Jm da 

elliyor. HAKKI SUBA GEZGiN Çocukları Kurtarma Yurdu ~~~ 
Yesilköye naklediliyor ~1:§~ Sümer Bank umum 

Yurdun yeniden teşkilitı ~ ge1m1..,., •müdürü lzmirden geldi 
· takviye edilecek • . ., . isteyen olursa harice çelik de 
~ ~ ""1': --Yetllkilr Köy Uguetemlerı ihraç , .... bı'leca"'rz· 

::.. 1Uswn tızerıne 4~ cıe bulunan Fnnms okulu bJDuı köylüye rehber l • g JD9 ve teıılkilltmm takviyesme atın almmıı, yurdun da bura• Sllmerbank umum. mlldllrQ BurJaan J1lt Jnmımı breılamlia ••W 
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!zmirliler 
Askerlerimize 
ıo bin pamuklu 
hediye ettiler 

lzmir, 18 (A.A.) - Dün par 
Li i<larc heyclir..in ::.ıptığr bir 
l o'llantıcfa askerlerimize kış 
\'arc11111ınrla bulunmak için hali~ 
tar:ıfın<lan izlrnr edilen :uzu 
mevzuubahsolmm; v~ bu husus· 
la yapıl.mısr lazım gelen kol:ı.y 
lıklar etrafında kararlar alın. 
mı. tır. 

lzmirlilf'r cora1J. eldiven ve· 
sair yürlıl Jevazımdar- başka 
orduya on bin pamuklu .<la he. 
rliye <'tmek arzu~undadır.ar. 

Diyarbakırda 
iki tücar ihtikardan 

sürgiin edildi 

Di11Cfflır17~ır, 18 ( A.A.) - DL 
varhakırda bazr eşya fiyatlarm
~la görülen yükseklik üzerine 
ln.kib:ıta başlanması ve her gün 
v:'l.linin reisliğinde toplanan mü. 
ra kabe komisyonunun gıda mad 
r1cforinc ve sebzelere fiyat ko
yarak ilan etmesi üzerine fiyaL 
İar itidal haddine inmiştir. 

Bu arada l)Cker ve bcm:in ih
tıkfırında bulunan iki tüccar 
rn, hkcmcye verilmi~. ~ş );:ÜZ 
lira ve iki sene ncfye mahlriım 
1.:dilmislerdir. 

Edebi 
nası l 

matineler 
olmah? 

Şehir Tiyatrosu bir 
anket açtı 

Ş c h i r Tiyatrosu, b i r 
müddet evvel haber verdiğimiz 
~ibi hu :rıl haftada bir defa bir 
"edebi matine'' ihdasına lüzum 
görmü5; Ye son ilü üç gün içinde 
de hazırlıklara başlamıştır. Bu 
ctimleden olmak üzere tiyatro mü. 
dürliiğü cdiblere gönderdiği hirer 
ırcktupl:ı şunları sormaktadır: 

1 - Şair ve edib!erimizin nasıl 
bir tasnife tabi tutulacağı hak
kmdaki fikirleriniz nedir? 

ıoro 

Boğazlar tehdit 
~Jılirse 

( JJaş tarafı 1 i•ıcide} 

3 - Ş::ıı ki Polonya istikametin
de Alman kunctlerinin mühim 
lıaı ekctlcr yaptığı hnhcr· yerilmek 
t.edir· 

Ayıır Viynııa mcınbalarından a
lınan hnh"rlcr BPrliııin, Mosko\·a
yı, A nup:ıda mil1\'('rin ön safta 
bir rol oyn:ulığını tnıııdı~ı Y(' Sov
\'etlerin milı\'crin hın-at sahasm::ı 

kar;;ı hiç bir muiıal<-r°cıt göste>rmi
Y<'CC'ği h:ı kkmdn bir beyanatta bu
lunma;a fobnr elmcğe tr,-:0bbü5 

ettiğini gti~termektedir· 

Dun:ı mukabil Almany:ının, So\'
yctlerin Hint denizi istik:ımet.inde 
eldP ('dcbilPce"i toprakların ılha
kmr ı tanıyacafı hakkında :,·aitte 
bulunabileceği Berlindc soylen-
mektedir· 

Yn~oslıı vy:ınrıı 'azi~·eti 

Yugo:ıla.v~·:ının vnziycıti ı-,i.iphc
siz müşkiildür· Yugosla\'Yatıın dos
tane münasebet idame elliği ye
gfı.nc koın!;WIU Yunanistandır. Yu
"oslavya lmdullnnnda her ne ka-"' .. d::tr Alman numayi~Ieri olmamışsa 
da r.ivasi tazyik şiddetle tatbik e
dilmektedir. Yug-oslavyanın dahi
li va7.İ)'<'tinin \"asfr müttehit olma
~"ı:ı;ıdır. Sloven $;Cfi Koroşeç, Al· 
mnnya ile anla~maktnn zİ\'adc va
hudi ve fannason nleyhta~lıı'h ):ap
mak ııuretilc Almanva ile müna<>e
brtıerini düzeltmek· gayretindedir· 
Hıınıl ı::efi Maç~k. paMisinin müf· 
rit unsıırlaı-iylc ihtilaf halindedir. 
Evvelce Avustut'Va taraftan o
lan Fra~ko\·ci pa;tisi şimdi öte· 
denberi olduğu gibi Jıaricin her 
zamankinden fa7.la yardımı ile Al
man taraft1rıdır. Üalyanlar Yuna
nistana taarruz ettikleri takdirde 
Yugoslavyanın ''aziycti c:ok nazik 
olacak ve muhakkak suretle Tür
kiyenin alacağı v:::?.iyete tabi ola
caktır. 

Tayınisin diplomatik muhabiri 
Yunanistana yapılan şantaj mese
lesini inceleyerek diyor ki: 

Mihver ortaf{r Romanyaya el at
tıktan sonra, ltalya, ayni oyunu 
Yunanist:ına oynamağa teşebbüs 
etmektedir. İtalyan matbuatının 
neşriyatı, Epir ve Yunan1stanm 
şimali garbi.si ahalisinin hepsinin 
Arnavut ırkından geldiği suretin
de inkitıaf ctmiştlr. 

Türkler 11iç bir eğilme nlameli. 
göslermemektcdiler· l<'akat bazı 

ihtimaller için Sov,Yctlerin vıtziye
tindcn emin olmak jstcmektedirJer. 
Türkler Suriye vaziyetini büyük 
bir alaka ile takip etmektedirler. 
Çünkü Türk, İngiliz ve Arap men
faatleri burada birleı;mektedir. 

Yunanh,tan:ı yaı>ılnn trlıditler 

Roınanyadaki 
Alman kıtaları 

Akdeniz har~i~in Nüfus sayımına yarın 
merakh taf sılatı 

(Baş tarafı 1 incide) 
petrol kuyuların.~n .. etrafında_ pro
jektör ı.:: ıldan gorulmekteydı. Al. 
man istihkam kıtaları g'cklide~. he. 
ri kuyuların çtrahna hava muda. 
faa bataryaları yerle~tirmekle me~
o-u!dür. Topçu kıtaatı da bunların 
idaresini temin etmek için Plocsti'e 
rre\mcktedir. 

3000 millik bir mesafede 
7 günlük bir seyahatin sabah 7 de başlanıyor 

sonu 

Londra, 18 ( A.A.) ""7'" Deyli 
Telgraf gazetesinin Kahırede hu
susi muhabiri, lngiliz ~onanması
mn Ak.denizde kazand1g1 50.n m~. 
zafferiyeti hakkında gazetesıne bır 
telgraf çekmi~tir .. Bu ~elgraftan 

Kaza kaymakamları ve nahi. 
ye müdürleri dün sabah vali v_e 
belediye reisi Liltfi Krrdarm rı. 
ya.set inde bir toplantı yaparak 
sayım işleri hakkında son t ir 
görüşmede bulunmuşlar ve sa
yrının saat 7 de başlamasına 
karar verm.işlerdir. Saat 12 de 
de sayım b itirilecektir. 

tır .. Sayın halkın ~ağıda yazılı 
hususlar a dikkat etmelerini e· 
hemmiyetle rica ederim. 

" Biikreş, 18 (A.A.) - Röy. 
ter: 

bazı parçaları venyoruı. . . 
Alman ordusuna mensup as - Amiral Cuningham, lngı~terenın 

kerlerin halen birGok stratejik bu harbin bidayetindenberı ç~ka~
noktalarda ve ezcümle petrol ld v en büvük Akdenız fı
arazisi dahilinde ve etrafında rış ~l u_~ b'n millik bir mesafe 
bulunduğu sabit olmakla bera - .?su_ ı ~e ~~cdiı p;ün!li.k bir temizlik. 
bcr, bu krtalara henüz i~gal or- ~;~r~nra- bu sabah d?n.mü~~ür. 
dusu ismi verilemez. Donanma. B . Mussohnın uç dcs-

Romanyada bulunan Alman troyerini batırmıştır. Graf von 
kıtalarmm umumt yekfuıunun Spee hadisesinin k~l~raman~ olan 
on beş bini geçliği, şimdiye ka.. Ajax kruvazörü bu ışın de kahr~
dar teeyyüt etmemiştir. mam olmuştur. Donanmanm bır 

Umumiyetle emin men balar· denizaltı gemisi b~tırmış ~iması 
dan alınan .ha.berle!e göre, Ro . da muhtemeldir. I•akat hır kaç 
manyaya gıtmek ur.ere Muca- tayyare dü~ürdü~ü muhakkaktır. 
ristandan Alman kıtalan. gec::. Ilayatt che~uniyeti olan gemi nak, 
mckte ve ay s.onuna kadar Ro: liye kollarının muhafazasını da 
manyada. 30 bın Alman asken · t in etmi"?tir. 
geh_niş olacağı tahmin edilmek. e~uma günü sabahın ilk -~aatıe. 
tedır. .. .. .. . . rinde bir kaç denizaltı hu~uı:n~ 

Yalnız Plostı de, uç alay ıçın akim brrakı~dıktan sonra. ~m 151-
yer 11azrrlanmaktadır. tilen top sesleri muharebenı.n baş. 
Alman,larm hic olmazsa bir lamış olduğunu haber verdı. Saat 

kaç ay i,in, R~manyadaki kı· üçü otuz p;eçe, üç ltalyan ~es~r?
talarmr takriben bir fırkaya yerinin lngiliz harp gemılerıı:ın 
tahsis edeceği lıakkmda emare. yolu üzerine çıkmak ha~asını gos
ler mevcuttur. Fakat bu kıta- termiş olduklarını ve AJaX ~ru~:a
lar, mümkün olduğu kadar faz. zmrünün de şay~~ l~ayret bır s~:-

atle bunlardan ikısım batıı;p bm
la Alman askerinin işgali te- ni de alevler içinde bıra~tıgı~t. ha.. 
minle iberahcr tecrübe de gör - .l""'r alan donanma, sevınç ıı;ınde 
mesini temin maksadile 

1

nöbet """ 
usulü ile geleceklerdir. ka~;;~~~a iki dü~man kruvazö-

Saynnı bitiren mmtakalar ka· 
:.r.a kaymakamlarına telefonla. 
haber vereceklerdir~ H erhangi 
bir yanlışlığa mahal kalmaması 
için kaza kaymakamlarına birer 
kapalı zarf ver ilecek ve bu zarf
larda sayımın bittiğini haber 
verecek olan mcmul'ların 

parolaları yazılacaktır. Bu 
zarflar sayımdan bir gün evvel 
açılacak ve "sayım bitti" paro .. 
lasmm ne olduğu bütün sayım 
memurlarına söylenecektir. Bu 
suretle her hangi bir münasebet
sizliğin önüne geçilmiş olacak· 
tır. 

Bütün vilayet dahilinde sayı. 
mm bittiği vali tarafından ha. 
ber alındıktan sonra halka. sa· 
yımm bittiği Fatihte atılacak 
topla ve Beykoz ile Sarıyerde de 
vapur düdükleri ile ilan edile
cektir. 

V1LAYETİN TEBLtOt 

Diğer t araf tan vilayet şu tcö. 
liği n~retmiştir: 

20 ilkteşrin 1940 pa1.ar günü 
umumi nüfus saymu yapılacak-

Romanyadaki Alman kıtala- rünün civariarda bulunduğu 1!-.ak-
rma mensup subaylar, yatacak ]undaki raporu tevsik etmek 1:1zc. Al d t oyar 
\'e yiyecek hariç olmak i.izere, re Yoluna devam elti. İşaret edıı::1 man es r .. 
gündc bin ley. küçük subaylar .bu-iki gemiden birinin Ajax.'ın u-
beş yüz ley ve erler 150 ley talı çÜnCÜ kurbanı \'e diğerinin de bU leri kaçtı 
si sat alacaklardır. destroyeri yedekte çekme~te .~an 

Bükre~te iyi haber alan ya
bancı miişahitlcr, Almanların 
kıştan evvel bir yıldırnn harbi 
yapmak niyetinde bulundukları
nın pek az muhtemel olduğu 
dii.şüncesindedirler. 

Bu müşahitlere göre, Alman. 
!arın, kışı R omanyadan alabi· 
ıecekl~rj ibütün ımalların ihra. 
cını t eminle v~ Romanyayı ilk· 
'balu~ra Jcadar Balkanlan tered. 
düt İGinde bırak.acak büyük bir 
üs haline getirmekle geçirme· 
leri daha ziyade muhtemeldir. 

diii;er bir destroyer . oldugu ogre- • (Baş tarafı 1 incide). 
11ildi. Kruvazörler fılosuna derhal Dün sabah sahil müdafaa ser 
seri emirler verildi. Avustu:aly~~ı visimize mensup bir tayyare, 
Sidney gemisinde bulunan bır mu. Alman destroyerlerinden mü. 
!>ahit ~unları anlatmaktadır: rekkep bir düşman filotillası 
!. B~m üzerlerine doğru son görmüştür. 
süratle gelmekte olduğumuzu Dört gemiden mürekkep olan 
('l'ören sağlam düşman destro. düşman filotillası Brest açıkla
;erleri paniğe tutularak , yede· Tında batıya doğru ilerlemekte 
iYind eki gemiyi bırakınca. son idi. Görme ı::ıartle.rı zaytftı. Ci. 
süratle kaçmağa 'ba~ladı. . varda billunan hafif lnıgiliz 

Subaylar yaralı dest~oye:ı kuvvetleri düşmanı bularak har 
terkederek sandallara. bınmış be mecbur bırakmak için bütün 
bulunuyorlardı. süratlerile ilerlediler. Öğleden 

}.fürettebatın bir kısmı bun. sonra görme şartları düzelmiş, 
lara iltihak edebilmek için ça - ve saat 16 dan biraz sonra kru 
balamakta idi. Yaralı dcstro~e- vazörlerimizden biri düşmanı 

· d "'-" "k bır Landsendin yuz·· mil kadar batı rin icinde bır a am ·1.1uyu · 

1 - 1D ilkteşrin 910 cunıartc. 
si gün.ü saat 23 e kadar b\ltün 
dükkanlat" açık bulunacağından 
pazar gününe ait ihtiyaçların 
cumartesi günü tednr ik olunma. 
SI lazımdır. 

2 - 20 ilkteşrin 940 pa.za.r 
O'ÜDÜ saat 5 ten sonra. sokağa. o 

çıkılması yasaktır. Herkes bu 
saatten sonra ikametgihmda 
sayım memuruna intizar ederek 
memurların sor acaklarr suallere 
doğru ve çabuk cevap vermelm-i 
icap eder. 

3 - Doktor, ebe ve füt!J gibi 
ihtiyaçlar sa.ynn günü ka.pılan
nızm önünden gec:ecek :r .. -ı.btt a 
memurlarına haber verildiğt 
takdirde temin olunacağından 
bu sebeple dahi sokağa çıktlma
sı yasaktır. 

4 ..:. Saynnm bittiği top atıl. 
makla. ilan edileceğinden top 
atılmcrya kadar sokağa çıkan

lardan 25 liraya kadar para ce. 
usı alınması veremiyeceklerin 
hapsedilmesi kanun iktizamn. 
dan olmakla kanunun bu hük
münün tatbikine meydan Yeril .. 
memesi ve çocukların sokağa. 
çı'kmalarmda.n velilerinin :ıyrıi 
suretle mes'ul tutulacaklarının 
hatırda tutulması laznndn-. 

iki yerde zelzele 
oldu 

Fatsa., 18 (A.A.) - Diin ak. 
§am burada saat 19.26 da. kıl'a. 

süren şiddetli bir 7.clzde olmuş 
tur. Hasar yoktur. 

Zara, 18 (A.A.) - Biri dün 
geco saat 19,22 de şiddetli ve 
diğerleri l>u sabah bire beş ka
lı:ı. ve biri lbeş geçe olmak fü.erc 
üç sarsmtı olmuştur. Hnstu· 
yoktur. 

zyerlerinden birine ya.km diiştü· 
ğü görülmüşse de ha.val\m ka . 

1 
rarmış olmasI sebo.bilc netice -

tnin öğrenilmesine imkan hasıl 
olmamıştır. 

2 - Okunacak parçaların intL 
habı hususundaki fikirleriniz. Bit 
saat sürecek olan bir seans zarfın, 
da eski veya yeni bütün ~airlerimi. 
zin eserlerinden mürekkep kan~ık 
bir program mı, yoksa, her sean::
ta \•alnız hir devir şairle.'inin eser. 
!erinden mürekkep bir program nu 
tercih edersiniz. 

Şarktaki vaziyet hakkında bir 

Birmanya yolu 
açıldı 

beyaz levhayi delicesine salla- cenubunda uzak mesafeden ya· 
makta idi. Bu modern harp ge. lcalamıştır. 
misinin ön kısmında, AJa~ı~ Bunun üzerine destroyerler 

Lonclra, 18 (A·A·) - TI.öyter attığı mermin.in isabet e.~t~~ı süratle çekilmişlerdir. Gemileri .. 
başmakale neşreden Mançester 
Guardiyan gazetesi de diyor ki: 

Tiyatro müdürlüğü aı·m:a roil:i. 
lerimizden 0u .matinelerde okun. 
mak üzere kendi eserlerinden p:ır
çalar ela istemiştir. 

İtalya, Fransaya kar.?I harbi 
knzaıunak icin Alman:ranın yardı· 
nıına istinad etmişti. Bunda haklı 
çıkmıştır. 1La1ya 1 ngiltereyc karşı 
harbi kazanmak icin de Almanya
nın yardrnıma istinat ctmhıtir· 
Bunda hata etm~tir. Bunun üze
rine diktatörler akdenizde 1ngiliz 
kudretini imha etmeğe karar ver
mişlerdir. Yunanistana yapılan 

tehditler, B· Sunerle Berlin Ye no-

bildiriyor: yerde !büyült bir rahne gorul - miz düşman filotillasım takibe 
Birmanya yolu hakkındaki !n- mekte idi. koyulmuşsa da hava gittikçe' 

giliz - Jap~ıı anlaşması dün gece Birkaç saniye sonra York karardığından düşman Breste 

Bugünkü Alman tebliğinde. 
:Alman destroyerlerile lngiHz 
k ruvazörü ve destroyerleri nra. 
smda cereyanı eden bu harcka -
tın yalnız Bristol kanalmm. met 
halinde vulrubulduğıı bildirilmek 
le kalınmıyor, ayni 7.a.mnnda 
:Alman kuvvetlerinin, harp gc • 
.milerimizdcn ibirine bir torpil 
,de isabet ettirdikleri iddia edi-Dün ing_iltereye 

taarruz hafif oldu 
( Baş tarafı 1 incide) mada yapılan mü?.akereler, ltalya-

yarısı nihtıycle ermi~ olduğundan, lrruvazörüne düşmanı batırma kaGmağa. muvaffak olmuştur. 
bu yol, Çine harp rnalzcmesi ve b t d l l B u takip esn,asmda dilşman 
diğer maddelerin geçmesine yeni- emri geldi. Mürctte a. cr.ıa. tayyareleri gemilerimiz.e iki hü 
den açılmıştır. aemiyi terketmeğe davet edıldı cumda bulunmuşlarsa da. hiçbir 

~e deniz tablisiye şamandırala. h·ı 
Hongkong yolu ile nakliyat ya- rı atıldr. York kruvazörü bir isabet kaydedememiş ve sa ı 
1 dah 938 k , · · · mu··aaraa servisine mensup bom-pı ması, a ı ununusarusın- torpil savurarak destroyerın . . d" 

de Hoııgkong umumi valisinin ka-. mühimmat deposuna isabet et- bardıman tayyarelerımız uş. 
rarı ile menedilmiş ve Birrnanya l t d f 1 mana taarruz eylemiştir. 

1 k - . . .. tireli. ki yüz me re en .. az a Bı·r bombanın dü~man Clestro 

liyor. · 
Hakikatte bu harekat Brest 

açıklarında cereyan etmiş Ye 
gemilerimizden hiç birinde zer • 
re kadar hasar vukubulmamrş -
tır. 

ya bir yardım yapılıncaya kadar 
az miktarda. münferit düşman Mrnır'ın istiln.sınm taliki ve Ro
tayyaroleri tarafından akınlar manyanın manen ve askerlik bakı 
yaptlmr§tır. • romdan fethi hep hundan doğ 

yo u apand1gı zaman, lngıliz hu- bir irtifa.a çıkan duman sut.unu ti 

kümeti, Jfongkong yolunun da ka- arasıruia O'emi kayboldu. Bir -==========================~ 
palı kalacağı hakkmda Japonyaya saniyede ge

0 

minin ""._e de .. n.i.7.in .. ü _ •••••••••••••••••••••••••··~ 
tem.inat vermi~li· Birmanya. yolu - ld önUm üzdel<i Çıır,amba. nks:ımı İsfanbulıın en büyük ili:l slnt>maın olııo 
hakkındaki anlafimaya bağlr bu _ zerinde yana yaitıgr goru u ve 

tskoçyanm doğu - cenubunda muştur. · 
bir yere sabahleyin ve lngilte - Almanyruun Romanyadaki hedefle 
renin doğu cenubunda birkaç ri yakını aynı zamanda lılZağı da is 
yeı c <le öğleden sonra bomba· tihdaf etmclctedir. Almanya, mih
laı· brrnkılmıştır. nri 8arki Akdeııi7.C götüren stra-

ıunm:ıkta olan bu tcminat da, Bir- ant olarak da gözden koybaldu. 
Sabah kalwallısmdan sonra bizi 

manya yolu anlaşmasının nihaye; takip eden bir dÜı:ımıın tayyarcsi
te cımeııi üzerine meriyetten düş· 
roüı; bulwımaktadır. Hongkong yo- nin gü_rültüsünü i!Jittik· Bir kaç da-

kika. sonra avctlarrmrz bu tayya-

Hampshire kontıuğunda bir teji~ yolun ilk merhalesini elde 
lunun yeniden açılması hakkında v 

renin düşürülmüı:ı olduhru işaretini 

h . d b. k ç ev hasa ~ ctmıs a\'nI zamanda da Romen 
r-e ır e ır ·a . . .. ..ra ugra. petrol k~yularına YazrYed etmiş· 

kali knrar vermek, yeniden bu 
müstemleke valisine ait.tir· verdiler· 

Öğle yemeği esnasında 12 düş 
man bombardıman tayyaresi bom· 
balarını üzerimize boşalttı. Fakat 
tayyareler çok yüksekten uçuyor· 
du- Donanmanın bütün yiik'>ek 
vaziyetti topları tarafından ateşe 
tutuİdu· Her iki taraf da lıedefe 
isabet yapamadı· Aynr akşam 1 -
talyan radyosunun bu muharebe 
hakkındaki tefsirlerini dinliyerck 

mIŞ Ve bı'rkaÇ ki!':) OlffiUS Ve va· I • 
.. • • .1 ı tir. Fakat nomanynda ilerleyişin 

ı alanmıştır. • . . ve Kııradeni7.C varılmasının bun-
Baska yerlerde hasar ve ın - dan büyük bir manasr ,·ardll'· Al-

zerinde hiç bir kuvvet Türkiyenin 
mukavemet etm~sine mani olamı
yacaktır· sanca. 7-:-yiat Jlek azdır. . . mantarın orta şark petrol kuyulan-

D~ndı a. 18 (-4.A.) - P~.ılı nı istirebileceklerini, Karadenize 
emnıyct nczaretınden bıldırıl- de de varclıklarım ve bo<Tazların 
mi1tir: . yolu üzC'rindc hulundukl;rm. da 

lngiliz Elçisi Hariciye 
V ekilimizle görüşmüş 

Eylül ayr zarfında Ingiltcrc gönnelidir. Almanlar yalnız fetih 
lize~:ne yaeılan :1'.~skı~la~. neti. ümitleriyle değil !ngiltereyi yene- • J,oııdra, 18 ( A.A.) - Röy. 
c sır.de G9.J 1 sı~ ıl olmuş Ye mC'dikleri için hu yola atılmakta- ter : 
10615 sh·il de agır ::;urette ya- dırlar. Yakın ve orta Parkta 1n~i- Balkan vaziyeti günün mese · 
rn lanmıı;tır. En yckOn ı>u suret. !iz kudretini kırmak için toı;rl>bils lesi olmakta devam ediyor ve 
le dağılmaktadır: etmcğc mecburdur. Bununla bc>ra- her tarafta ve .bilhassa. Vaşin.g. 

Ölenler: Hl20 crkc-k, 2210 ka her, Alm:ı.ny:ının 5imdidrn boğaz tonda büyük bır siyasi faaliyet 
clın '.., 6!)4 cocuk. lan le>hdidi tasavvur ctti!;i mana- kaydediliyor. 
niğer 2130 ülüniin 1157 si ~ını mutlak olarak çıkarmamalıdır. lngiltercnin Türkiyedeki bü-

cıkck, fl73 il kadındır. Cünkii Almanlar böyle bir hareke- yük <'lçisi Sir Na.~hbull Huguı:;. 
Y·.ralanaıılar: 1178 erkek. tc girir:metlcn evv0.l hir rok ıınsıır- sen. Ankarad:ı Turk hariciye 

::JG2D kadın ve G7J çocuk. lar~ bu ~rad:ı Tiirkiyc ile Sovyct- vekili ile görüşmüştür. Büyük 
D'ğcr 213~; yrı.r:ılmın l ::n i l~r.n vazıyC\tini g1iz önünde tutma- elçinin intibaı şudur ki, Türki-

crkek vo !102 si .kadındır. ) n m~burdurlar. ve Balkan vaziyetini vahim tc. 
Rom~nyay?- ''azıyel edilmesi, iakki etmemektedir. 

Bir daktilo iş arıyor 
memlcı<Ptlerı biribiri ardından is· "' 

d l Sofvadaki 1n0ı:riliz elçisi ı~en-tismar e ere c Yok l'tınf"k ve kalt'.n .1 

milletlere hundan kurtul:-ibilecf'k- dell lstnnbuln. gitmişti::· Fakat 
Tilrkc den maada fran.s-zcaya lr.ri iimiclini bırakmak olan Alman İngiliz mahfillerinde soylenildi. 

• b ·· ·t pla'nlarının karnkleıi"tı'k IJı'r hare- :!ine ~öre .. clc;i ~.ir memuriyeti 

hrla bir yazıhane YeJ a bir mü('sse

de çal:,inı:ık i::;tiyor· bt~ycnlcrin 
~ ı.kecip" s li • Cı No. luya A. A. 

dahi v3kıf bır aynn mı saı ş:ırt_ , ~· · - k h 
lcf'1 idir· Fakat Tiiı k milleti mu· mahsus:ı ıle degıl ::ınca • irkaç 

"M • un ı. nı"k'upla lıil lirmcle:·i. 

azz:ım bir kun·ettir· TUrkieri trc- g-'in istirahat i,in !stanbt!l::ı. git 
r't r.tmPk kin Almanlrr f'll~rin- mi!)tir. 
~~ ngclcnl ppacrütlarsa· da lıofo?.- ı l~alyan fazyild ~unanistan ü
!nr '<>lırlit edildiği tı::dir::k :m: ti- zcrınde dc,·am c<lıyor. 

çok eğlendik· 
Hadisenin memnmıiyet verici 

neticesi de şu olmuştur: 
Dmiz tayyarcleriıuizdcn biri, 

hir ltalyı:ı.n hastane gemisiyle irti
bat peyda ettiğin!, hu gemiyi ba· 
tan destroyerin kurtulan nıiirctte
batma dC1ğru ııcvkeyl('diği.ni, ve 
hu mürettebatın gemi :tarafından 
kurtarıldıi;ım bize telsizle haber 1 
verrni~tir· 1 

Amerika İspanyaya 
lObin ton un 
gönderecek 

'· ı 

Va,in; lon, 18 (,\ .,\ .) - Ha,·as: 
Amuika kr7.1lhaç cemiyeti, .ts-pan
:-ıa:ra 10 bin lon un gönderebilmek 
irin 1ngilterr>nin nıüs:uıdf'sini is -
lihsal eylcmi~tir· 

1 p·E K ve SARAY da birden 
şark Edcbiyatmm Romco ve JUUyet'i, Şark Filimclllğ'lnin ~ahescrt 

Leglô. ile Mecnun 
TÜRKÇE SöZLti, TI:Xt ŞilRLER: YECDt BJNGöL 

Yeni Şnrlular - ve Billiin Tilrk MUsikUıi 

Üstad SADET.TIN KAY.NAK 
:'.\lcenunun hn rllrulfıdo güzel şarlalnn 

MÜNiR NUREDDiN 
L.-ylıl'nm Nerıııı ı;ıarkılan 

MÜZEYYEN SENA.R 
Dtıiliı\ T: Bu müstesna mü<ınmere ıı:i rı natıııra z:ı.m ı-dllmı>mlştlr .• 

N umnralc Jcoltulclar ııimdldrn 1PEı\: , -" SARAY 1(1~elerindc !'!n.tıl ma1'tadrr. 

' """ ' ., ·- ...... ,, - ........... '-' . 

........................... _ 
Bugün 

MELEK 
Sinemasında 

NEŞ'E - E(;LENCE 
ZEVK - iNCELiK 

Ye sonsuz bir kahkaha filmi 

K U Y R U K L U Y l· l O l Z 
Fraııc;ıua Sözlli - Bn, I'..ollerde-: 

Robert Y oung - Mary Astor - Frank Morgan 

Ayrıca: FO,KS yeni aünya h~berleri 
Bngiiıı 1'f>ıınc;lnJ': ı - ~.30 - 4.30 - G.30 Hl U <la 

• 



ICOtA-YU/Uf'i l:JJ •)7•' Taks~~~ın~:rbiye 
y dl an. tS~ENDERJ.SfRTE~ı J 19.10.940 Cumartesı bı·r OfOmObll kazası 

·BEYKOZ KOYLERiNDE BiR 
GEZHJl~iN HiKAYESI • 8.00 · program \"e memleket aaat 

Ortada iki katlı ekmek 
kadayıfı duruyordu 

ayan, a.os: Mtızlk: Hatıı program, 
(Pl.) 8.13: Ajana haberlert, 8.80: xu. 
zll< progr.unmın devamı {PL) 8.llO/ 
9.00: Ev kadını - Yemek ıı.teaı. 13.30 
Program ve memleket sa.at ayarı 

13.ııo: Ajans haberleri, lf.O!i: MUzik. 

14.20: Müzik, ıs.oo: Progranı ve 
nemlel•et saat ayan, 18.03: M:Uzlk 
Ajıı.ııs haberleri, 19.4~: MUzlk: Fıuııı -37-

Diye mutfağa bir haber sal. 
nışlardı. Yemekler sa.hanlara 

ona gere kon:nuı;tu. 

- O hn.ldc okumağa 
yok. Huzura gönderiniz. 

lUzum heyeti, ~.ıli: Radyo gazeteat. 20.45 
Müzik, 21.ııı: KonUfm& (Gtlnün me 
seleleri), 21.so: Jıl!lzlk: Rad)";> ııaıon 
orkcstnı.aı, 22.30: Memleket saat aya. 
rı, Ajana haberleri, 22.50: Konu§l'n& 
!?'.? 50: MUzfk: cuband (Pl.) 23.25ı 
23.30: Yarmltl prog~ ''e kapanJ§. 

Yusuf o ka :hr işt:ıhaıı yeme!t 
yiyordu ki.. Servet Bey de ona 
uyarak: 

Ve elindeki kağıdı tekrar sa· 
kallı adama uzatarak, Yuaufa 
döndü: 

Evvelki gece Takslmle Har. 
biye araııındaki yolda bir oto · 
mobil kazası olmuş, Ud otomo • 
bil bütün bıalarile biribirl ur.e
rme bindirerek parçalanmlflar • 
dır. 

Kazaya uğrayan otomo~Uer 
3oför Eyübün idaresindeki 1642 
ve şoför Selimin idaresindeki 
2255 numaralı taksilerdir. Şo
för Selim Sinan, Haydar ve ka. 
nsı Firdevs! otomobiline bindi· 
rerek Harbiyeye doğru gider • 
ken, karşı taraftan şoför Ey(l· 
blin otomobili belirmiş ve ka. 

Ahnıed Midhat efendi, Serdaro§lu çifll.D •~ 
ı... - n n çadır kuruyor ....... 29 
8ezı Abaraydaki elem.banede siırln karpuzu kabak çıkana yuha· 

3eçlrd.lthı geceyi larlt etmtpın. tar çağmlıp kahkahalarla latlhza 
';lir de ben ~ dar-1 aaflda geçlrdl· olunacak· Bu korka Ue basılan 
ğlm geceyi tarif edeyim: kavunlarmı alJp a1Jp dlplerlnl kak· 

Akııanı- Saat OD bir buçuk l&yard l!tlpıam eyledlkl~rt buy-i 
Mer'adaıa hayvanlar avdet ediyor- UmidlD derecesine göre tavırJa.rnt
lar. Maıbı a, keçiler en a.crıt oldu· da bef61ane bir takım aliim-l lt
iüıtda.n en önde geliyorlar· Ko- m.inan g6aterlrler· Eğer onlarm dn. 
YtUılar o meleklne blllmlerlle be- tavunlan hJYar t;ıkacü olursa 
raber gu sakallı kılavuzlardan ge- ''tuz getlrlnill" diye teıeyif oIU· 
rl kaim.ak da lateıniyerelt peyrev nacaklar· - Bugünkü kadar c:ok yemek 

yediğimi hatırlamıyorum. 
Demişti. Altın yaldı&lı tabak· 

la.ra alman yemeklerin nefase. 
tine hiç diyecek yoktu. Yusuf, 
nıide~ini adamakıllı doldurduk· 
tan sonra. şöyle bir kalkındı, 
geniş bir nefes alarak: 

- Ehemmiyet.siz bir hadi8e 
Bomba valiyi öldUrmUş veya 
hiç değilse yaralamış oln.ydı, 
ne iyi olacaktı! 

Yusuf birdenl:ıire p.şala'!llıı;tı 
Smema ve tıyatı o.ar 

r:ı.nlrkta birbirlerine yol vere • 
miyen otomcbiller, şiddetle çar. 

. pı~mışlardır. 
Her iki takshıin de mot6r krs 

mı parçalanmış, camlan kınl· 
roış. karoserileri huara afra. 
mıştır. 

olmaya çalişırlar· Adeta yürUyUşle Bir ka.hkabalı taam k1 lıakUuı.
b,unJara yetlşemiyerek biraz arala· ten ha.kk-ı ıntraıımı ifa ka.bll de· 
n 'llZa.dıkça dllrtnala bir meşy.-l ıe- ğil· 

- Beyim, dedi, ~ok yemek 
yedim bugün sayenizde, saray 
börekler; tndma doyum olmaz 
derlerdi. Gerçek şu küçük bö. 
re~tler insanm ağzında çiğne 
me.:ıen eriyor. 

Servet r:e" ·"demelerden bı 
rine emir vrrdi: 

- Biraz fazlaca börek geti 
riniz .... 

- Yt s~f rr:ahcup oldu: 
- Zahmet etmeyin. beyim! 

Şurada yenmemiş dört beş tür. 
1U yemek d:ıha var. Vallahi doy 
dutn artık. 

Hademe gitti ve biru sonra 
elinde büyü!t bir kayık tabağı 
tepeleme börek dolu olarak o
dadan iç:?ri g;rdi. Börekler tere 
yağda kıza.rtılmıştı. Odaya gi. 
rin"e Yusufun burnuna mis gi · 
bi bir tere ·ağı kokusu geldi. 

Servet Bey': 
- Eh. buna dayanılmaz. Yu. 

suf. pehlivan! dedi. Ben de se
nin gibi böreği çok aeverim. 
Hele bizim saraym aşçıbaşısı 
pek nefis yapar bunu. 

Börek tabağı ma.sanm orta. 
srnda duruyordu. 

Servet Bey çatalrnı uattı: 
- Hıydi ya. ne duruyorsun? 
Yusuf tereddütle Servet Be • 

vın yüzüne baktı: 
- Baha mllüade ecSbi de eu 

özünU sevdiğftn taamı elimle 
iyeyim. 
Dedi, Servet Bey gUldil: 
- Nasıl kolayına gelirse öy. 

ıe ye, a kuzum! Burada yaban
cı bir kimse yok. Haydi, sıkıl. 
ma! ~t gövdeye, gitsin. 

Gitdkçe artan hayranlığını sak 
Jamıyordu. Neredeyse o da la . 
fa karışacak: 

- Acaba ben mi yanlış anlı 
yorum? Girit valisinin ölümilnU 
mii oo:diyorsunuz? 

Diyecekti. Bereket versin kı, 
Yusuf bu derece boşboğazlt!<tan 
hcş!anan bir adam değildi. Sus. 
tu. 

Ecrvet Bey kıı.daif tabağın. 
U2andı: 

- Havdi bakalım. Yus'.lf peh 
ıı·rnn '. fi·: k"'yırı :ı.!th 'tatlıyı da 
a'ahm ~~; · c;dcye. _ 

K:ıd ... iften yernc ı;e b~ladıla.ı 
Servet Bey: Yusufu~ .meraJu 

nı izale etmi~ olmak ıçm, kısa. 
ca şunları söyledi: 

- Girit valisinden padi~ahı 
mız mcr.mun değildir. Yuna.ı 
siyaseti icabı kendlslni orada 
tutuvor. Eğer şu bomba, kendi. 
sini 'yara1a.mış veya öldUnnllş 
olsavdı. hem Girit isyanı Qabu~ 
basfoılm!ş, hem de bu vesile i · 
le oraya cebbar, ~layışh bir 
vali göndermek imkanı hasıl o.. 
lacaktr. 

- Peki be beyim, anlayama· 
dJ~rm bir nokta var: Benim 
böyle c:eylere aklım ermez ama 
siz açtınız da söylUyorum.. Pa. 
dişah Giride istediği valiyi gön· 
dcremiyor mu? 

$ehir Tiyatr~ ... 

Bu akşam 20,30 da ~ 
Tepebıışı Dram kısn .. da 

Otc1Jn 
ı(omedJ kısfYlınrla nk'1am 20,30 da 

l'alı uşağı 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
BugUn 3 t!lm birden: 1 - Tarzanın 

nUkamı: TUrkçe, 2 - Gangsterler 
ka~ı karşıya, 3 - Kahraman SUva· 
rller. 

--o----
llevoC.lu Halk Sinema.s 

19 B!rincltl'şrln Cumartesi gUnU 
ak,am• AtnB\'IJtköy Tunca 

ııinemaamd:ı: 

.. Yataklı \'agonlBr Kontrolllrll., 
VodvJI (3) Pel'do 

- -
:E :umarle ·ı Pazar - 19 1. T eş. 20 1. T eo; > 

' r 
~ 

c :.a.ınıuaa. 11 Ramazan UJ 1 
t- _mıır: 167 j 11ıur ·~ 

. 
\ ıskltJt>r \'ıMatı l!:ıuııı \a-U l!a.aoı 

Güneşin 
a.uı J:Z.52 6.J'7 12.M 

dcıfuşu 

Öğle IJ.50 O.M 11.69 ı.ııa 

İklndJ la.Ol 9.31 14.li9 9.31 
A.ko:lm 11.2.J ıı.oo 1'1.22 12.00 
Yatsı 18.56 ı.sı Hl.M t.St 
lmsaıı 4.37 l l.12 4.38 il.tıs 

Servet Bey, hürrlyetperver 
bir adamdı. Giride Cevat paşa 
gibi de~crli bir kumandanın va. 
il olarak gönderilme9hıi t.ti·- ~~~~~~~~~~~~~ 
yonfu. Yusufa - dedikodudan .;: 
korkarak - fazla izahat vere. 
medi: 

- Büyük devletleri g(lcendir 
ı:nemck için, hazan gözümüzü 
yummağa mecburuz, Yusuf peh 
livan! 

Dedi. Kadaifi yerlerken, 'gü 
lerek il& ve etti: 

Satılık Piyano 
lkyoflo Ralkevtnclen ı 
Eviml:de mevcut eski bir piyano ve 

mUstamel btr org, 23 BlriDclteşı in 
940 Çarşamba gUnU 81l3t 18 de Evi
miz!n Tepebaşı:ıdald mcrke& btnaınn 
da ntılacakttr. 

Taliplerln m'lr:ıcaatt:ı.n.. 

Müsademe yilzi.inden 2255 nu· 
maralı otomobltde bulunan Si. 
nan gözUnden ve Vilcudunun 
muhtelif yerlerinden. HaydarJa 
karısı ela bacaklarmdan yara . 
\ .. nmış, teda\·j altımı. alınmışlar 
dır. 

Tesadiif eseri olarak hiçbfr 
.,er1erinden yao-alanmıyan şoför 
Evü.,,le Selim yakalanmış, kaza 
ctr:ı.fında tahkikata başlanmış _ 
tır. 

Esna flan dolandıran 
biri yakalandı 

Bir müddet esnaf cemiyetle _ 
rinde katiplik yapan Bulgaris. 
tanlı Muhsin adında bir genç, 
buradan çıktıktan sonra birçok 
esnafa müracaatla cüzdanları 
nlup olmadı~ı tahkik etmiş 
ve olmıya.nlardan cüzdan çıkar. 
mak üzere para alarak dolan· 
drrmıştır. 

Nihavet diin yakalanan Mub. 
sin, birinci sulh ceza mahkeme· 
since tevkif olunmuştur. 

rt He yine kendilerine yetişirler- YA E.TBAFIN JLUJ' 
Sığırlar hiç b1r sebeple metaneti Ya etrafm ball? AQaDl garip. 
bozar erbab·i vakardan olmadık· llği gergi gibi ç6tmtl.a- Dağlarm 
larmdan öndekiler ne revi§le gi· tepeJ.crl dumanlamnaya b&1l8.IIDIJ· 
derlerse git.sinler, onlar saat rak· Karanlık pay·I tstlcl.1 lle etıa!ı 
ka.sınm hareketi kadar muntazam ihata eyliyor· Ateılerl yakmaya 
hatvelerinl bozmıyarak en geriden lilzum ·görfUmllt-
~elirler. Kotradald tuıularm, bu· "ODUN BEŞ Ot.MALI ALTI 
zağılıkdaki buzağıların feryatla· BOŞ OLMAU1" 
nna. valdelerinin mukabelelerini At.q! Ama ıenin antıyablleceğiıı 
lıiq sorma! ateılerden değil· Orman tenarJa.· 

Bu avaıze-i latif sem' -ı dikkati· nnda açma açarken kestane ve 
ni celbeder etmez mandıraya ko15· meşe kütüklerini sökUp Ç!kanrlar· 
maz da ne yapanım? GllndUz mer- Bunların en ufağı b.lllşUplıe bir 
ada otladıkları tatlr nebatatın hlla ıill!is çeki getfr. İçinde lb;, hattfl 
tadına doyamamış gibi ağızlann dört çekiliği do vardir· Üzerinden 
dan salyalarını akıtıp duran o mil· ~ıllar gec;erek kurumu~la.r ka.lnııg· 
barek hayva.nlann memelerln! tes· lar· Bunlardan bir kaçı bir yığın 
Um ederek kendilerini ea~drrdık· olmak Uzere yığtnlar tertip olun-
ları halde biraz da y:ı.vrularnıa pay nıuş. Köylüler ''Odun beş olmalr, 
bırakmak için ant sakJamalarma aıtı boş olmalı" derler. Bu kUtllk· 
s:ı.ğan1ann kızarak karnılarrnı gı- lerin beşi Uç bet çekJ odWJlulc bir 
cıkladrıkların:ı. kızarsın ya? Vô.lrnı yığın teııkil eder. İşte bun."l atei 
bu akşam sağı:şnıda da sıcak eıcak \'erillııce "orman ate§i" denilen 
biraz süt içmek canm isterse do ııer vücudc gelir. 
bunun astl vezki sabah olduğunu 
düşUnlip sabredersln. 

YEMEK IIAZIRt 
Bu zamana kacııır gUneş batar 

Çadrrlar to.rafmdan ''yemek ha 
zrr!" diye bir nida gelfr. Cemaati 
bekletmemek i~in koşmaya mec-

(Arkur var)' 

Bir kondoktör tren 
alttnda parçalandı 

,,-
KAYIP! \ff 

bursun. Vakıa canm mandıradan 
aynlmak istemezse de familya 

' halkma karşı da. ltan.tıılzlik ola 
maz ya? 

Evvelki akşam saat 9 sıra.la. 
rmda Küçükçekmece civarmdıı. 
feci bir tren kazası olmuş, bir 
kondoktör tren altına dil~~k 
parçal:ı.nmak suretile ölmüştür. 
Yapılan tahkikata göre, kaza 
şöyle cereyan ctmi§tir: 

16/ 38 No.lı ve 20/ 0/ 9'0 tarthll U 
zunköprUden almış olduğum eoyn 
makbuzumu ~n •7' ettim; Yeni· 
llf.nl alacaıtımızdaıı eaJdabıtD bOkmU 
olmadığı UAn olunur. MUual L6zos • • • 

31/9976 No.lı tkıımet tezkereatnt 
kazaen zııyt ettim. Yentatnt aıaeaınn. 
dan eııkislnln hUknıU • olmadıgl llln 
oıı:.nur. 

ln~lhı talıaumdan: 
Pandelf'Oll Valııamaky 

(38808) 

Gider, bakarsın kl yere haattlar 
aerllmlş. Onun \lzerine sofra bezi 
<SrtlllmUş. Sinf, masa. falan yok 
Hetnen sofra bezl Uzerlne ekmek 
Jer kaşıklar dlaflmı.- O gUn Jropa 
nlaralıc sütleri aka ata ayıklanıp 
pişirilen patlıcan Bilkmeıı, yahut 
AY§ı:ı kadm etllgi ortaya konul 
mug. Şuraya buraya bir çe>k ka 
vun ve karpuz tekerleruniş. Vakti 
gelmeksizin birisine el sürmek o 
la.mu; zira onlar koparanların 
malt olmuş. Herkes •-o benim! o 
benim!" diyor. Sırası gelince on 
la,. htrer hirer kesilecı>k. Hangi 

92 numaralı katar, dlln ak· 
şam KilçUkçekmeceye bir kilo • 
metre mesafedeki taş ocakların 
dan taş yüklemek üzere hare • 
ket etmiştir. Trende §el dö tren 
vazif esinl yapan kondoktör Ke. 
rim oğlu 314 doğumlu Ömer, 
vagon kapısında dururken bir 
aralık muvazenesini kaybetmi§, 
tekerlekler ara.sına yuvarlan· 
mıştır, 

Yusuf içi kıymalı, peynirli, 
tavuklu börekten yemeğe başla 
dı. Kayık tabağın içinde tahmi· 
nen elli parça kadar börek var. 
dr. Serv~t Bey bunun ancak 
üç, dört tanesini yemiş, müte · 
bakisini Yusuf pehlivan silip 
sU püıın üı:tU. 1

_K_üç_u_· k_H_ik-~a_v_e~I Bir aşk hikôyesi 
Kazadan kimsenin haberi ol. 

mamış ve kondo!rtör Ömer 14 
vagonun tekerlekleri flzerinden 
geçmek suretile parça parça ol
muş; hemen ölmüştür. 

Saray ~aşçıbaşısının en meş. 
hur yemeklerinden biri de bıl 
dırcmlı pilılvıydr. Servet Bey: 

- Börekten sonra pilav yen. 
mez ama, dedi, efendimizin en 
sevdiği yemek, bıldırcınlı pilav· 
dır. Onun için saray mutfağın. 
da eksik olmaz. Hele bir kaŞlk 
al da tndına bak. 

Yusuf iyice doymuştu. 
- Tnkat kalmadı artık, be 

yim! Ben ~ten fazla yemek 
yemem. Bugün güzel hatırınız 
iç!n on kap yemekten sonra ellı 
tane kadar da börek yedim. 

Scn·et Dey birn.z ısrar edin. 
ce. Yusuf pilav s:ıhanmı da te
rnizleyh·crdi. 

Yusufun midesi galiba yavaş 
ya vnş açılıyordu. 

Şimdi Ell''a tatlılara gelmlşti. 
Ortada kavmakh ve iki katlı 

saray kadnifı - hem de bilyük 
bir kayık tabak içinde - du. 
nıyordu. Kadaifin UstUnde lil· 
le lüle kaymaklar sıralanmıştı. 

Yusuf un en çok sevdiği tat. 
lılardan biriydi bu. 

Aksi şeytana b:ıkm ! Kadaif e 
el atma&a \'akit kalmadı; kapı 
açıldı. Siyah redingotlu, UZ1m 
boylu, top <>ııkallı bir adamt 
yerden .b~r sclanı çakarak: 

- Gırıtten gelen şifreyi hal
lettim, beyefendi! dedi. Efendi. 
miı.e takdim edeyim ı:ni? Yoksa 
bir kere de z: tıaliniz gözden 
1:;'0çirir misiniz? 

Servet Bey: 
- Veriniz bakayını, dedi, bir 

göz ge1..direyim. Mühfm bit-şey 
mi acaba?' 

- Hayır, beyefendi! Girjt va· 
lislnin oturduğu evin bal1çcslnıe 
Rumltır bomba kovınuı:lar. 

- Bomba patıainış mı? 
- Evet. Dll.n sabah patla. 

mıt. İki ölU, beş yaralı va.rnmı. 
- Valiye birteY olmuo mu 't 
- Hayır. 

<Bat tarafı dHııktt ıafllllnda) 
Arşe, hasat yerine gitmemek için bııbasmı kandırmakla be

raber Omerln ayrılığfnı avutacak işlere de kendini \•ermeği lh· 
mal P.tnıentlştJ. Her vakit olduğu gibi, sabahm bir kuşluk vak
tJnda, karşı ~eşme yalağında nyaklıınnı cUz kapaklarına kadar 
sok3.1'3.k yıkadıktan, köy lbtiyrlrmın ''Nuhu Nebiden akar!" dl· 
ye söyledikleri buz gibl auc!a yUzUnU ı;:ırpalııdıktan eoııra ya 
çoktandır kardaşlcrinlo semtine bile uı;ramadrkları ahırı temfs· 
!emeğe gidiyor, yahut, Gedizler dcrcmde, koyunlardan ttrpıl
ınış yünleri yıkamaya c:&hşıyordu. Zaten ıoıı gtınlerdc en çok 
sevdiği gey de buydu: Kirli Yünleri derenin suyunda çırpalar
kon söğUt dııllarmm gölgesindo ara sıra kendi hayaline dalı· 
yor, ve yUnlerin klrlerlnl ağ::ırtıncoya hdar geçen uzun zaman 
içinde neler, neıe_r dllşOnUyordu: "- Höy Dursunlarm ömer! 
Gedlzlerin Ay-şeyı dUşllne mlsin; yoksa ka!abanm ktzlıırun o
dana mı ah aiısm r· 

Bu tek fiklr bile her nedense C"~l~rden A~eyi başka h!~ 
bfr şey dUşUıuniyerek, Y8lnJ3 kendi hAklmiyeU altmda dakika• 
farca uzak mesafelere, Gedizler deresinin ardmd3, .tA hasnt ye· 
rlne kad:ır u,ıayan ve ac;tk ağıl kapıtarınm bulunduğu ynkıcı 
blr gUneg ııttına doğru götUrmefe klfi gelirdi· işte, Gedizle~ 
den Ayee, ge:ıe böyle ktrll Yllnlerl derede yıkadığı bir gün. bir
denbire euya kaptmvenn.13, Gedizlcrln suyu ,'Ünleri aldığı gf· 
bl krıyal:ı.r Ustunden ~ aşn-a ~öUirmUştn. • 

O gilndür bugtlndtir de, Godlzlcrden Ayşeyc ••ncır Arşe" 
d~ylp tıkmışl:ı:rdı· . .,. .. 

'Ertesi gUz. A~ l~fn b!r asıl' kadar 'uzun sarn.ıekle bcra.· 
ber geJiverdf ... Bir öğlo flstU, ahrr arkasındaki en.manltkta g!S~ 
lor! yarı kapo.lı uyurken birdenbire bh- at kLsncmesiyte uyandı: 

.. _ Ömer! dedi. sen misin; Örner?'· 

\•e tıpkı yıımurtlıvan bir tanık h!%tyla samanları etrafına 
uçunırea.Ama frrladJ· nursunlartn Ömer rujağrda n..'lıtr bpr.mı• 
da, k3.!abadan yen) aldı'~ k:r.ı tayt:ı tl::('rindo ')'n:ttk l11ztlvle 
dimdik duruyordu· AYleyi gortlr garnı .. 2 bu yamk yfi: Uzerln~ 
deki diş1 erl bir bıçak srrtt ~ibl panl ı>anl gUldü! 

.....- ~im Ya dedi benim! -

''e Dursu~la~ i\~er. knra bv Uzeriııd~n van sıırhTı.lt, 
Gı>nir.1° .. in A~~yf belinden kavrndığt g!bl ltöyUn dı~ına aldr, 
göturdll· 

Ayrıe. b{r ıri)7deft ~!ıoeek g\lze kadar ônıerl b~l~Jcdi~ 
rı:thılel'. ~Mh:1ıor d@'~"ıoo ttf.,.TI YP.Nı.;;l"M vrkrırl~en d~;; rlAifa 

Kenan Huluai 
kaVUŞmaz, ama insan lnSa.na kRvuşur ... der, kendi kendlalnf te
selliye çalı:şırdı. El~tte bir gUn gelecek, Dursuntann Ömer 
gert dönüp bab:ıs!yle karde;5lerinden Gedizlerin Ayşeyi tatlye
cek, ild~i yanyana, belki de başka bir köye doğru g6çerlcrk~· 
ne babasınm ne de karde11lerf.nlıı yanından ayrılmanın ve~ n
zUntuytı Om.erin koTiarmda unutacaktı. 

Fakat Gedlzlcrdeıı All ağanm oğullan Durawıtann Omere 
kardeşlertnı vermeğe yanaşmadılar. Ostellk baba.larmı da kan
dırarak Ayeeye dirsek çevlrlnce, Deli Ayııe Y&.ndr ...ııtı d ~ •• 

• 4 • 6• 0 0&& uo1l• 

Gedlılerden Ali ağanm ojullıin: 

- Bırakın şu ıu, dlyorlardr babatarma; Jruaba~ra ğltınlf 
de ne ~ etml§ r Blzlm tarlayı nnlan aı · . , ıyor mu?. r 

- Ne d~kmlş blslm tarlayı alıp d1L Omer! .. , 
Bunu Ane eöylüyo.rduı 
Kerdevlerinden btıytlğtl ayağa b.Ikın?§tı: / 
- Kan kısmına ıuamak gerek! Hem, biD~-on mu Sarı Mu-

ratlartnld senin için mahvolup gidiyor! ' 
Ana birdenbire ellerhd yllztıııe kapadı. 
- İstemem o deyyuıu. diye hayı.-.ı... ;_&_ 

ni ,,.... auuı • Qtı.euıem anam• be-
faoul" kW etmeyin; Omeriml laterl:m ben!.. ' 
Ane aym saniyelerde yere Ç(SkU" 

cağm linUndeki tahta tızerlnde ht~bra ~ti· İki bt, tufla o-
boğıılr: blr llt!Sle: • çlcra aflıyor, arama 

- Beni yakman, diyordu· bent kOl 
verin, beni ömere verin!- ' etmen, bent Omere 

Fakat ne Ged.izlerden AU ağa ne 4 iki 
medUer· BUtiln ga~'?'ct.ine rağm.en tarı e o!tu Ane3ı1 tllilte-

a satılır •hlmu Od kar
deşin elbfrliflyle paralan yiyeceftnı d blr' 

l 
~A-arnıştı. Onun için konn•nt 1 . e ttlrhl babuma an• aWM>" ..... ~ an l1nıi hen:ı A_. al 

ıne y:ılağmda, Ay~e kar gibi beyq ba en oeu.e gilnil, ~ 
~ ... -'• .. ken Durınınlıınn x_ Catlarmı db kapa1ı:tarma 

kaw:ı.ı çu P--. ' vıner kara ta 
duğtı gibi aldt, 1ı:ac;trdr· ' Y1D DstUne WJ'o 

Gedlzlerden Y~U:~Y~rden Yolda, kara tay her iki taraf-
ta uzaya.ıı kuş Sefl e o u tarlalan a.t1rada bırakar.tk tosa 
dumana katıyordu· 

HenUz gUneşln gene bir !ntzrak boyu yt)beJdllf aa.bab da• 
tdhla.nydr· Geç.en yaz Ayşebhı hasat arabasmdan ayaklanıu 
dışarı sarkıtarak k3Y deUta.nhtarnu •JWl.n ettllt '°°arda 

. <nev.mt ~, 

Nihayet tren Küçtlkçekmece. 
de durunca tekerleklerin kan 
ve et parça!arma bulaşmII ol -
duğu görUlerek kaza anı~. 
vak'a mUddeiumumiliğe haber 
verilmiştir. 

Kondoktör ömerin parçalan .. 
mış cesedinden bakiye kalan 
kısmı adliye doktoruna muayc 
ne ettirildikten sonra defnedil • 
m.iş, kaza.da kim.eenin ıuçıı ol
madığı anlaşılml§tır. 

tato.nbul .uıtye u IDcl lallkall mah· 
keme.inden: 
~0/986 

Müddei; Va.tiWd. Zepka. 
JıSUdde1a.Jeyh: Artvin Jım Jeot1 Fıı.· 

t.ilı Saraçhane Bursalı Tablrbe.Y ao. 
k.a.k No. 6 da b4len llwnotgAhı meçhul 

lılüddel Vasll.lki taraımdaD mlldde.· 
aleyh Artvin JanjeoU aleyhlDI açıla o 
bopnm& davaaı için muddetaleyhln 
16.10. 9.0 Çarıamba ctınıı aaat (10.30 ı 
da mahkememizde hazır bulwımau 

J\lzumu 1l4neıı tebllt edilmeal DzcrlnG 
mumalleyhin o gün getmeınell vcy , 
bir vekil göndermemesiDe mebnl hak· 
k.mda (bu celaede ph.ltlerln dlnlene. 
ceglndezı bahaUe) svaP karan Jttı. 
haz olunmut ve imli kılman bu ltara· 
ra ait 1hbıinıameııJn bir 1111.shaı;ı d.ı. 
mahkeme divanlı&Deaiııe aaılJıııJ v.ı 
keyfJyeUn OD tıeı sUD mUdeUe UArı l 
lçln tahklk&tm 29/ll/940 Cuma g1ln 1 
la4t (1') de bıraktlını§ Oldugu tebli<: 
;yerine geçmek llzere llAn olunur. 

(88807) 

~-------- -UA.iN .. JW4.JU..Ht 
WlltUrlll Ulwılarm, llerl coıt.Jetle· 

r1n hepalnde nll!wı 1§1 daJDI& ilk pı4ıı • 
da gelir. Fakat hiç bir 111emlekeltıJ 
ııUfus me.>ele.ü T''!'k.iyede oldUIU ka. 
dar Olıemll değildir. 

.Bu lUbarla 0evıeua alltu9 AıJmn· 
ııa verdigi ebemmly$t. aGtul "Wllleli~ 
ll1ıa ebemmqetmdell dOPı&ktadlr. 

BAfVllKALm' 
tıırt..Hır*Dı mmım 1Wifftrttltt1 
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Nüfus sayımı hakkında 
lüzumlu izahlar 

bazı. GOZEL BÜYÜK 
ANNELER 

Sayım 

Mınt.aka 

BAŞVEKALET 
ISTATISTtK UIWM )ltlDtmLV® 

Nö. 
ı ' • o -,, Bina NUFUS SAYIMI 

numar:ıs Her sahifeye yalnız bir idil Yazılacaktıt• 
-
f c) ,sualler Cevaplar 

Bu .at ıına Ali 
t:il :ı:; ! 'ı,btr f'g ,az11. 

. aııgaf,d 

J'•.- Vilfıyet ve kaza adı . - . 
... Nahiye-: adı 
' - . --
• Köy (l\'tuh tarlık) adı 
~ ' . . . . 
.... ., Adı ve soy adı 

-
ı 

. 
Erkek ,-mi, kadın! mı? I 

ı--
.. 

Kaç .. )'afındadır 1 

'2 Bir yaşından küçük ise kaç •J'• 

hktır? 
. 

- -
3 ne kar mı, evli mi. dul mu. bo· 

şnnmış mı? - - - -

4· Yeni harflerle okumak blliyor ' 
mu? 

5 Yeni harflerle yamı ak bltlyor 

mu? . - . . . Nerede doğmuştur? (Ecnebi menı• 

6 lckctlcrdc doğanlar için meml•· 
ket, Türkiyedc c!o~anlar tein kua 1 

1 ve vilayet ismi ynzıJa.cakttr) 1 ._ -- --
7 Cörilnür vücut saknthgı var· mıdrT 

~ 
~ ve nedir'! - ·-

·s Ana dili • uedir 1 (Atta dltlndeD 
maksat aile ve .- ev lclnde konu• 

- _!~lan -~!!~i~)._,, 

9 Ana dilinden başka bana:l dfll ko· 

nuşmasanı bilir? .. ..._ 

10 Hangi dindendir? 

-
11 devlet teba:ıındır1 

. . 
Hıın::i -

ht.anbu1 Asliye 1."edlııcl Dukuk H~· 

Jdmllttndcn; 
llt0/~11 

KENDiN 

a 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

BiRiKTiR . 
- UHO CB:RAl\UYET.ERI :-

1 .Oet 2000 Ura. • ıtıOO.-ıı. 

1 • 1000 • -: 8000.- • 
l!I • GOO • - aooo- • 

'2 • ~ • • aooo- • 
•O .. 100 .. - 4000.-. 
70 .. CM> • - 87:50.- • 

no • 2. .. . • G2:50.- • 

Keşide1er: 1 Şubat. t ML• 

1 yu, 1 Ağustos, l flcincite,rin 
tarihlerinde var:ıılır 

12 
Muayyen bir me$leil, vazifesi W• 

ya san'atı va.r mıdır, varşa nedir? 

1i'u&d Ziya ve X.Ct.flyo vekilleri &vu 

kat Kadrlyenln Kle\·olos mı.oasaıta 
ve Beyoğlu 'fepcba§I Pcrapalıı.a ote11n· 
do Bodosaki A.nn.sta.ııyad!B aleyhi.ne n.ç 
tığı tasblh1 kayıt dav88Illd:ı; Bodosa 
ki Anastwıylldls gl!stcrllen adrcStc ol 
mıı.dığı vcı bu namda k1m.se bulumııa· 
dıgı namm:ı. gönderilen d:ı;m nrzubnl 
mırcUno vcrUen me::nıhatt.an ıı.nln~ıl 

mı., t'O davacı d3 dava c.rzubal sure 
Unt b1r ay zarfında cevap verllmeh 
Qzere \'8 tebliğ mekemme kalın ol 
mak üzere 14/9/940 tarlh1J Vak.it ga· 
zetesilc llruten ynpılmı!J vo m~r 
mUdet zar!mda. mtıddelaleyh tarafın. 
dan biç bir cevap vMd olmadığından 
davacı mUracaııUıı slln taylnlnl iste 
m!ş olınnklıı M.aleylıl.n H. U. M. I<.nwı 
Hl, 142 \"C 144 tınctı maddeler! mucl· 

:..ı .. ıam-..maaımll:r&lmm:ımı:ıım::m .. -. ... .---. .... ----..... ._.• 

Yok~a ne Uo neçinlr? 
1 - -

1 Çalı~tıiı müessesenin mahiyeti ne-
13 ~ dir? (Mahiyetten makaat mUeH•• . 

'-' senin yaptığı ı,tlr) 

Muleil lıir sanayi, ziraat veyaı 

l ticaret :mcsleji be: Patron (mal 

14 
sahibi) mi, iıel m~ ••ta (kalfa) 
mı, mUdUr mU. mUhendls mi, 
121emur mudur? (Bunlardan hıın· 

,.uı1 fso onun adı •. cevaD 
. 

olarak 
7aı:ılacaktı-r .) 

-
Hiilılm sualk>rln cm"llplarııu lıu.n.r

Jre:ı cllkkat edllocek noktalar: 
Mecıent blr bale alt 8 OııcU fJQ&Un 

C0\1llnndn: 
a) Ba§mdBll biç nl~b geçmlyen 

kadın ve erkek lçln ( BekAr); 
b) HAlen karw veya kocası olaıı 

erkek veya kadını~ (Evli): 
c) Eienm'-0 olup ta kansı veya ko 

<:Mı ölm~ olan ve bir do.ha evlenme. 
mt;ı bulunan kadın ,\'O erkekler ıcı.n 

(Dul); 
ç) Evlenip to bo~mıg ve tekrar 

evlenmemi~ olan kadın ve erkek lçlıı 
(Bo§ıuıouş): yazılac.:ılctll'. 

AralarmUa nlkAlı rabıtası olma.km 
zm bir arada yaşıynnlar evli yazılmı 
yacaktır. 

Tahill h!\J.l;mdnltl oi Uncll ve 5 l.ncl 
suallerin ce\-abında: 

Yeni harflerle matbu yazıyı okuya 
bilenler için (Evet): okuyamıyanla• 
f~n (hayır> ce\·abı yazılacaktır. Garp 
dWertndo olrumn bllenler 1~ dt 
(Evet) yazııaeaJ<ur. 

Ycn1 harflerle yazı yazmanını bilen
ler tçl.n (Eveti, bllın!Yenler için Ola 
yır) cevabı yazılacalttır. Gnt'JT il.sanla 
rilo yazı yazmıuımı bilenler lçtn d• 
(Evet) cevabı ynzılacaktır. 
Sakatlık bnld•ındakl 1 inci suallı 

CC\-abında: 
Top:illılt, Eağırlık, dllsiZllk. ıtörl~k 

çolaklık, kanburluk ve emsali göz• 
görUnllr sakatlıklar )e.zılacııktır .•• ör 
top:ıl ,.e çol:ı.klarm yalnız bir uzuv 
dan mı? Yo'tsa lk sin en de mi mn 
101 oldukları tasrih edllecekUr. (BI. 
gözU kor, bir ko u çolak gib1). Bu sa 
ımtııklarm birl;açı aynı kimsede bu 
ıu:ıursıı ber biri ayrı ayn yazılacaktır 
(Bir gözU kör ve blr ayağı top:ı.I gibi ı 

Din baldunıbld 10 unru sualin ce 
\"alımda: 

Ialtun ol3nlar için mezlıep zlkredlı 
mek.slzln yalnız (İBlô.m), MuscvUeı 
1~ (Musev1), Hırlstıyıınlıır için 
(Protestan. R''\tol!k, Ortodoks, Grc 
goryen,llo.h. mezhepleri zlkred!lmcJ.. 
surctlle cevap verııcccktlr. (1-Iıristl 

, 

yan) veya (Ermeni) gibi mezhebi \'e 
dini vazı1ıan ifade etmlyen cevaplar 
yazılmamalıdır. 

K.Uçtllc çocuklar için allesinln ~bi 
olduğu din yazılacaktır. 

Meslek bakmdakl 12 inci suııll.n ce
vabında : 

Bu sualin ce\·abmda esa. her şah 
sın o mrada tuttuğu iştir. Eğer pb 
sın muayyen bir mesleği, snn'atı veya 
bir vaz1fesl \'artıa o meslek, ıııuı'at 
veya vaz.l!enl.n adı yazılacaktır. lle· 
ııeıa.: (Devlet memuru, banka memu 
l'U , ç1ctçi, makinist, bakkal, §O!ör 
qotctor, lJDJı,_) gibi. 

llu::ı.yyen bir lş tutmıyarak lrad 
larile ger:lncn klmsel<'r"lçln (MUteka1' 

memur veya Z3b1t. irat sabtbl) cebn
bı yazılacaktır. Böyle olmayıp tıı 
aah:ı!n hiçbir mealek, meşgale veya 
va... •esı yoku, sualin karşısına (Yok 
tur) cevabı yaz1lacaktır. 

Mektebe giden çocuklar (Talebe) 
dlye yıızılacak, mektebe gitmlyenler 
lçl.n fYoktur) cevabı verilecektir. 
Devamlı olarak zlraatte c;ah~n ka 

dınlıır cçı:t('I) diye yazılacaktır. 
Heslol< bnkkmd11kl 13 Uncll suallr 

CC\'" h•ndll : 
nu ıru'l.Jln cevabmm şahsm vaptılt 

'ı lle aUJtıısı )'Oktur. Meselll. M~ 
uoktt-, bir tnln'!ka doktoru olarak 
;alı,.•"ıUece:o-ı gibi. bir c:ltulk doktorı 
:arak da c;~a"n'r. Kı>z.a bir mııh0 

sel;cı-1, b11' bnnltada muhasip olabllr J.,.,. glt.1 bir m'\tbaadıı veya ııana,~ 
mUc-"e•es•ndcı de muhasip o'abUI~ 
ı:::u SU"1den mllkut, bu klmııclerlr 
meslek \'tl\'11 ıınn'atıerlntn hangi nevi 
mocsoıese1er dn."ı•ll'ldQ yapt•klarmı t<'l' 
lılt t't'tlckUr. Bu ltıbnl'la bir meste~ 
'lall'nt veva vazltest bulundu~nu 
bildiren Jdmscnlrı mcaıe~ ıısın'At vev" 
vnzıreııln'n ismi, yukarıdaki 12 tnr 

_.... ..,;:n .. ınn vRr.•ldıktan ııonra m<' 
<ıeta. : Bir mnklnlst lctn 13 Uncll 11u11 
'in b.17•,,nnıı ıcnh•nıı ~öre hın fııb!'fkıo 
-ında, ct"ku..,ıı '" brfkasmCtn. :ı:evt•r> 
yn_,;-., eıf'l<trıtr ft1)}rlkRsmdıı, .,ıı!'h ) 
gibl lç1nde ~alıştığı rollcsscscnm ma 

1 

' 
1 

htyetlnı cösleren blr cevıı.p yazıla· 
CAktır. ıccza tile.car veya tUcrar kıı.· 
Ubi olduğunu a6yllyen bir kimse için 
de bu wall.n bl7.alıına (bakkalık, ma· 
nlfaturacıllk, komisyonculuk •• llAlı- ) 
gibi no nevi ticaret yapıyoratı. o Uco.
rctlnlı:ı ismi yazılacaktır. 

Meslek bıı.kkmdnkl H llneU sualin 
ccvabmda : 
Mealeğin ziraat, sanayi, \·cya Uca· 

ret olduğunu ııöyllycn oahıslar o mcs· 
tekte ne sıfatla çalı§tığı ııorulacakt.ır. 

l 
blncc ve bir ay mUddeUo daveUno \'e 
UAnm latanbulda mllnte§lr gıızcteler· 
den blrlle ne§rl.nO karar ,·crUml§ \-C 

n:ımmıı yıızıla.n davcUycnln blr nfls. 
lıl!.11 mn.hkeme dlvnntıane.ııl.nc ıısılmı) 

olmakla mlldde1alcyb Bodosakl Anas· 
truıyadlstn mahkeme ı;Untı olan 2!iı 
11/940 Pauırtesl gtınU s:ıııt 14 de 
ınabkemedc ba:ı:ır bulunması veyn t:ı. 

retmda.n vekil göndermem !Uzumu 
tebliğ nuı.kamı:nn kaim olmıı.k Utere 
il~ olunur. (8"~47) 

::>J.nıbt. ASIM u~ 
Raı:11rlı~ı vrr VAK/1 MatbaaSl 

Umum O<'Sriv::ıtı iciarr f'<len: 
RPfilt 4hm'f '-'"nPnpil 

(Patron mu, mal sahibi mi, tşçl mi, 
ustt\ '' kaltn mı, mUhcnd!s mi, memur 
mu) bunlardan hruıgl!l fso 0 ce\'llp telgraf mUdUrU MusWıı.nm 1Z2:3 t.nrt· 
olaralt yazılacaktır. I h1Ddo torkettlğl , sal.ı1t oldugıında:ı 

31/S/9!0 tarlhlndo lta.rn.r vcrllml§ ve 
1itıklldar Asliye Dakuk BAklmll· 1UUn sureU tebliğ l!:Jn Vehtbeye gön· 

tınde11: dertlmJş ısc do tkamctgDJıı meçhul ol. 
D39/2Sl50 duğuıld:ın bil~ tebliğ iade edildiğin· 
ümmllgülsllm tnra:mdan Adap4%a.. den tebliğ ınak:ıJnma kalm olmak n 

rmda Semerciler mabnllcalnde aaldn zrrc U~ sureti mahltcmo dlvıı.nbane· 
Abdullah kI%I Vchlbc aleyhi.ne açılan alno talik odllm1!!1 oldugııncıan \'eb!bo
dava neticesinde mumaıteyha \"ehlbc· l nlD :ııınıtunu olmıık üzere kcy!iyct gıı 
yl kocam ve il~ ıscne evvel volat eden zeto Uc de llA.n olunur. {33748) 

Şose inşaatı 
Bola Nafia Müdürlüğünden: 

ı - Yeniçağa - Zonguldak yolunun o+ooo -S5+9~5 ncl knc:metro
lerl arasmdıı. 23250 met.re uzunluğunda §030 inşa edllccekUr. 

2 - KapslJ zarf usullle (50809) llrıı {84) k~ kC§'tt bedeli Uzcrlndcn 
cksUtmeye çıkarJan bu tnşııat 31/10/lliO tarlhlnln Per~embc gtınU saat ıa de 
vllAyet D:ı.lml EncUmcnlncle lhalC31 yapılmak Uzerc 20 gtın mU:!dcUo eksilt· 

meye çıkanlmı§tır. 1 
3 - Ekalltme !}tlrtnıunesl, mul:avelc ve hu::rusı şartnamo metraj ,.e kc§ll 

hWAaa.sı ve etl.nerer ve fenni Ft.namc Bolu Nafia MUdUrlUğUnden 2 llrıı. 99 1 
kuru§ bedel ile ıılınacııkur· 

4 - lsteklller Ticaret Odııııl ve ehliyet vcslknlarılll teklif mclttuplal'UUL 

koyacaklardır. 
Mu\'akkat teminat (4240) lira (50) kuru3tur. {D888) 

ıstanbul eeted iyesi 
ııanıarı 

llk •rom. 
lllr souelllt 

24,C<I l,80 Eytlpt.o Kı:zııınescıt sokn~da 8 nıımaralı Ramuan· 
ıığıı. mektebi hlnruıı. (1 na. 3 sene mUddeUc) • 

: oo,oo l~.00 Bl?.lat.Uı. ÇlSP irltclesı noltağmclıı. G40 metre murabbıu 
robalı ıı,rsıı. (1 sene :ttıllddeUc). 

240,00 18,00 DUytlknd:ıda Altmorcıu cıı.ddeslndo 601 metro murabb:ı: 
:ı:ıhalı nr~ U BQo mUddcUc). 

Yıllık kira bedeli mub:ımı:ııcnlcrl ile llk temlllat miktarları yukıı.rd& ya. 
zı1ı gnyrl monkuller kiraya ,·crilmel.t Uzcrc ayı-ı o.yrı n.çık c.rtrrmaya ko:ıuı. 
mu:ıtur. Şartnanıclcrl Zııbıt ''0 Mua.ı:ncı~t MUdUrlUğü ka.lcmtndo görülecek· 
Ur. tlıale 5/7 /940 S:ılı gUnll sııo.t H de Dalını EncUmendo ynpılac:ı.kl.U'. Ta· 
!iplerin Wt teml.nıı.t ro:ı.ltbUZ vcy:ı. ınektuplıırllc lhnlc gtınU mu:ı.yyen eııattc 
D:ı.inıJ Encümende bUıunınıılnrı. , (10059) 

Oev1et Oenizy.olları işletme 
umum müdürlüğü- ilanları 

Genel Sayını Günü Münasebetiyle 
Genel s:ıyım ı;llnll olan 20 Blrlnclle§rln Pazar gtınU ~c!.ılr içi vapurııırtıo 

posta. vapurlarının hnrckcUert ıı,rağıda yazılı olduğu §eldldo yapılacaktır: 
l - Şehlr içi vapurlan s:ıymun bltamında. m~prU, Kadılt6y, BUytıkııda. 

ve Pendik !skeielorlnden tarırc ~ıı.Uno rıısthyııcak ::ıc!crclen !Ub:ırcn scrvl:o 

ba§IJyacaklo.rdtr • 
Yalova postası lBtanbuld:ın sııymım hltanımı mUte:ıklp harckcUc pro· 

gnınmıa ilA"·eten gldlg ve dönll,to I<malı ,.c Durgnz:ı. da Uğrayacaktır. 
:ı - (Ak11U) vapuru lrmlr sUrat postamı:ı. 5:1.llt 11 yerine lG da. kal-

ko.cıı.k ur. 
NOT: sııynnınıızın hlt:ıruı ısa.at 13 ten 11onray:ı. ltalılığı tııkdlrdo ceco 

- saat 2-1 de kalkac:ıJrtır. 
s - (Erzurum) vapuru ı~arodcnlz po3t.ıı.sTn:ı. sıuıt JG yerine 18 ile 

kalkacakt.ıı'· 
4 - (Tayyar) vapuru Imroz post:ısııı:ı saat g yerine 18 de kıı.Jkacıı.kt.Jr. 
S - Mudanya hattmdn sınt S.15 postam yapılmry:ıcnk, yatn~ 19 da 

{?ı!ara'kaZ) vapuru kalkacalttır. 
6 - lzmlt postasının gidiş seferi ynpılmıyaca.ktır. (10071) 

.. '" M Mi tı5ws• 

Kirahk depolar 
Ankara caddesinde Orhanbey Han zemin katında ve makine 

.erleri istiyenlerin Vakıt Matbaası idare memurluğuna müracaat 
.:tmeleri. 

..... ..a ............................ ,. 

.. 


