
18 Birincitqrin 1941 
CUMARTESİ 
l'IL: 24 :;. SAYI: 8528 

luru~ ldare evi: Ankara c. Vakıt l'ord~ 
~ l'eleıon: ld:ıre (2'370 , Yazı (21Ul!) 
~ l'elg. 1.stanbul Vaıat-Postş kutusu.: 4j 

Ankara, 17 (A.A.) - Yedek Subny 1 mi§lcrdir. 
okulunun ıs lnel dcvrcsıni bltıren ~nç yedek :m'oaylarımız öğleden 
genç sııbaylarınıı7.a buglln ıncraslmle evvel Mnt 10.30 drı önlerinde bir ban. 
dıplomaalrı tevzi cdılmi.§tlr. do oıduğu halde Uluıı meydanına gele-

Bu mUnascbctlc öğleden sonra Yr- rck Atatürk anıdına bir çelenk koy
dek subay okulunda yapılan törende muşlar ve hep bir ağızdan istlkll\1 
okul komutanı yedek subaylarımıza mol'§mı söylemişlerdir. Genç bir su. 
bır hitabede bulunmuıı ve buna okul· bayın heyecanlı b!r hitabesinden son· 
dan çıkanlar adına cevap verilmiştir. ra anıd önUndc bir geçit resmi yapıl-

Bunu nıilteakip mezunlar and iç· mıştır. 

YENi MEBUS NAMZETLERi 
Örfi idare ııomatanımız, Memdab Şevket 
İzmir beledlye reisi, emekli general Ke
m al Doğan, .-.. aut On aran meb a oıayorlar 

Orgeneral Ali Rıza Artunkal 

4LMAM TEBLiGi 

Hare~at pUin muci
bince devam ediyor 

---0---

Leningrat 
Şiddetle bom
bardıman 

edildi 
Sovyetler kendilerini 
nevmidane müdafaa 
ederek çekiliyorlar 

b mlr Belediye Relııl Beb~t U~ 

Mebusluğuna eski Burdur Mebusu 
Halid Onaran ~nel B~,,!tanlık Diva· 
nınca Parti namzedi olarak seçilınlş· 
terdir. 

Sayın ikinci mUntchiplere bildirir 
ve \l&n ederim. 

O. H . P. GeaeJ aa.ua Vekili 
8-fvekll Dr. Rf!FIK SAYDAM 

SOVYET TEBLiGi 

Ceteler _,. 
Kalinin bölgesinde düş· 
mana zayiat verdirdiler 

Merkez 
cephesinde 
Bütün gece şiddetli 
muharebeler oldu 

"108kon, 17 ( A.A.) 
16 nci teşrin günü çarpışmalar bti 
tiln cephe boyunca devam etmiştir. 
Muharebeler, cephenin batı isti 
kametinde bilhassa şiddetli olınu~
tur. Bu istikametteki muharebe • 
\erde, iki tarafa da ağır kayıplar 

verdirilmiştir. 

15 ilkteşrinde 43 Alman tayyare 
si tahrip edilmistir. Bizim kayıp • 
lnrımız 28 tayyaredir. 

Çete harekatı dilşınan işgali al· 
tmdaki bUtnn bölgelerde şiddetlen• 

(Devamı Sa. lı sü, 5 de) 

l<UPONLARIMJ7 
sı Ağul!tostan ttlba~.n toplanacaıı 

kuponların her 60 adedine mukab!l ' er' '~ 
V A K 1 T ok!Jyucu!an KUTCP 1 J 
DA NE~t.. serisinden ÖL'\11:7. REf!' -3 g 
rnıııanmm tamanıı ver'.r. cektlr 

L~~~~~~~~~--

BDvök Bulgar romanı 
Bütün Balkan diUerine çevrilmiş olan bu roman 
Bulgar edebivatlnın en orijinal ve realist eseridir 

Bugün 5 ci sayfamızda baş ladı 

Amerıka resmi 
tebliğ neşrett i 

MOdafaa 
sularında 
Bir muhrip 
torpillerldi 

Ruzvelt-
teiaşta 

Vaşington, 11 ( A.A.) 
Resmi tebliğ: 
Amerikanın Karney muhri· 

bi bıuı:ünkü çarşa.nba gunu, 
tzlanda. sahili açıklarında. 
saat 3,50 sularında torpillen
miştir. 

1/ydpark, 17 ( A,A) 
Ruzvelt, Karney'in torpil. 

lenmesi badiStSinin, sarih su
rette Amerika müdafaa bölge. 
~inde vukua geH!iğinf $öyl~ 
miştir, 

RUZVELT TELAŞTA 
V aşingtorı, 11 ( A ,A.) 
Reis Ruvelt, bir Amerikan 

harp gemisinin torpillenmesi 
hadisesi münasebetivle biraz 
teliiş etmiştir. -

(Devamı .59. 4 sU. 6 da) 

Yeni 
Japon 

kabinesi 
kuruldu 
Amerıka 
Japonya Sibiryaya 

hücum ederse müdahale 
edecek 

Tokyo, 17 (A . ..4~) - Stefanl: 
Harbiye nazırı general Hideki Tojo 

yeni Japon kabinesin! tcşklle memur 
edilmiştir. 

Tokyo, 17 (A.A.) 
Ka.blne bu akşam ylik.sek rütbeli 

(Devamı Sa. lı sii. :J de) 

1 !n~si!!lar ~ek ilinln ~e~ 

Likör fabrikası şarap enstitü
sü haline getirilecek .. 

Şehrimizde bulunan gümrük ve 
inh!sarlnr Vekili Raif Karadeniz. 

dün de tctkikleı·iııe devam etmiştir. 
Kendisi ile görü§en bir muharriti
mizc vekil. şu beyanatta bulun • 
muştur: 

, - Burada. bulunduğwn müddet 
içinde 1stanbulda bulunan inhisar
lar umum müdriilüğü mü<ıınese ,.a 
fabrikalnrmı --geidtm. Gllmrük v~·· 
gümrük muhafaza te!ikilatını yakın 
dan gördüm. Sureti umumiycde iş
lerimizin normal olarak yUrüdü~ii 
kanaatini edindim. 
Şarap fiyatlarına yapılan :r.am 
- Şarap fiyatlarına bir miktar 

zam yapıldı. Diğer inhisar madde. 
lerinc zam yapılacak mıdır? 

- İnhisar maddelerine zam de
nince Hd tür!U zam hatıra gelir: 

(Dooana Sa. ~ sit, 1 de), 
Giimrük oo 1nhisarlar V,ekili 

RAiF KARADENiZ 

Beygir eti satan bir 
şebeke yakalandı 
Dlln, KaragUmrlikte ka.çak olarak 

beygir eti satan bir şebeke meydana 
çıkanlmııtır. 

Hem kaçak, hem de beygir eU sa· 
tan §ebeke Cemil, Mehmet, Salt ve 
Rıfkı adında dört klşldlr. Bunlar 
KaragUmrlikte Sultan mahallesinde 
l7 numaralı evi kiralayarak alt katı
nı blr kasaphane hali.ne sokmuşlar

dır. Ev, haber aımması UZCrine be.1111-

benim 

mış ve alt katta keallrnlş olarak 50 
kilo beygir <ıtl bulurunll,'}tur. Bundan 
başka, Kale boyunda. bir mağarada 
da. saklanmış bir çok bcyı;lr ıetl bu· 
lunmll,'}tur. 

Suçlulardan Cemil, Mehmet, Salt 
yakalanını~ı. Rrfkı kaçmıştır. Bunun 
da bugtln veyn yarm yakalanacağt 

sanılmaktadır. 

kö~em 
._ _______ yazan: hakkı tarık us-• 

bir tekAmOI 
.. 

eserı 
türk oili üzerindeki konu§Ulaları aydınlık bir yolda yürütüp ~rimli kılıo 

mak ısleyor muyu:? bunun için tarafların bazı esaslarda a.nlaşmış olması, 
anla§mış olmasa bile birbirini anlamış bulunması lft.zundır. 

meseli>. ben, tUrkçenln imlA.sından bahis açılır da bir fikir ileriye s\lror
şem bu fikrin uzaktan yakmdan bir ana fikirle alA.kası vardır. eğer ilk 
bakışta teklife zihnimiz yatmıunıgsa onu doğuran ana fikrin mahlyctlnl mU· 
naka§a etmeden teklif<! arka çevirmek hata olur. 

Fransız sefaretindeki ziyafet 

ben yazıda majUsklllU bir sUsten, bir kötU taklitten ibaret sayarım. bl.i
yüklcriyle kUçUk!eri arasında §C'kll ayrılığı olanların faydasız değil, zararlı 
olduğuna inanırım. imtihan kAğtdmda majilskUl hatası yapmış bir talebe 
nln döndUrUlmesini istemem. dikkat ederim hep majUskülden yazılar da diz 
r.ıek caiz. satınn, kelimenin ilk ~orflni btır,ük yazrpak bir.fayda tcmln edl 
yorsa hep majU.SkUlden satırlarda bu fayda nerede? majüskUlUn de majüs 
kUlU yok ya! Aksi kanalte ol:ınlara sorarım: 

- dil ses midir? yazı o ses"i.n bir not.ası mıdır? tabii (e\•el!) derler. be
nim davam bu cevaba dayanır: çilnkU yazı sesin notası oıunca muhatap için 
asıl olan kulak olur. 

teşkil etme7.Se Japon - Amerikan 
münasebetleri üzerinde de elbette 
bir harp amili olamaz. 
Şu halde Almanyanm garptan, 

Japonyanm şarktan yaptıktan ve 
yapa<>Aklan ameliye Sovyetler Bir· 
liğinin bUtün Avrupa. ' 'e A~yadaki 
\•n.rlığı üzerind~ büyük bir tasfiye
ye kadar gi<lebiUr ve belki bu ta.~· 
fi:re esası üzerinde tn~t.ere A me. 
rika ile umumi bir anlaşma. teklif· 
leri bile meydana çıkabilir. 

Leninle arkadaşlarının Rusyada 
lmnlnktan bo1Şevlzm rejimi tarihi· 
nin en bnhraıılt bir devrine ~ir· 
mi5tir. 

Davetliler SE/arethanc Binası önünde •.• 
Fransanın Ankara bQyUk e}Çi.sl Ek

.!'eHl.ns J"ean Hellen Vf' refikası dün 
!JChrimizde Franau: şetaret bl.n&smda 
matbuat şerefine bir kokteltl..zi.Yafe· 
ti vermiftir. ;-

Tanınmış gueteclleriıı bulunduğu 

bu ziyafet çok aamlrnt olmuıtur. Yu· 
karda, Setir ve ql ile ziyatette bulu. 
nanlardan bir grupıörülmekt<edir. 

mısra veya satır yahut noktalardan sonra gelen lrelime, yahut özel ad
ba§lanndakl harfi daha bUyUk yazmak itiyadında olanlar, bu kcllmelerı 
ağızla 8Öylerlerken ilk seslerini daha kalın çıkarama1Jar ve böyle olmadığı 
tçln de bir anlaşmamazlılt olmaz. 

ben yabnncılarm özel adlarını bir tUrkÇ-O mclln içinde, o adı hangi he 
celerle ve yUksek sesle nasıl okuyacaksam, tllrk alfabesiyle öyle yazanın. 
blr zaruret görUyoraak kendi harflerllc kendi imlA.sı da ondan sonra k~rrc 
içinde gösterilir, derlm. sebep ayni ana fikirde tUrkçeye .göz için yazılmış, 
yazılI§ı bir tUrlU, okunuşu bir tUrlU kelimeler sokmayı dlliınlzc yapılmış bır 
suikast sanırım. t 

ben uzatma işaretlerinin, hele ilk okul kita.blarmda mutlak gösterilme 
sinin bir zaruret olduğUnu kabul ederim. arab harflerini kullanırken uzun 
okuduğumuz heceleri Ca) dan ~ka yerde anyor mıydık? demek lsUyen
lerden aynlmm: arab harflerinden tUrk harflerine geçlglmiz yalnıs lAUn
lere uynıak için değil, o harflerin çe§ltıi ve klfayetslz olmasındandı. kolayca 
gidc:rilebllirken o eksikliği bir meziyet gibi yeni ııartıerln lmlAsmda. sakla· 
mak neye! ben §Un& inanırım ki, (fAlih), (natmA.), (minArc) deki (A.) lar 
tUrk dilinde bir tek&mlll e.erl; (jA.le), (nejdet) gibi kelimelerde (j) n1n blltnn 
anado111 •ldW•ll ..... <•t ~ m olarak &eytenebllmesl aynl teki.mil 
~rtdr. 

kaidelerimizl türkçenin ge:ç~dcn zi,v.ade haUO.dcn ... -e j.sUk.balinden 
alırım. 
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Harp 1 ingiltere11~1 ar ıs· e b r• ş-' 'aba11cı dö ·zıerin 
ıya gi miş vasaıi çeı< ti a ıarı 

apu u ıum mü ür
lü'"' ünde nakil1er 

r 
---0--

Daladwe, Blum ve 
Gam len 

lngilterede Avrupa se 
Fakat evdeki kızlara 

leca v;Jz etmiş~.. . 
Ev\ Wki nltŞ!UD Ak:ınraydn gnrı.J> 

ir vako. cereyan eıtnılr:;, plr §oför, 
b"r evde ynlnız bulunnn lf..r"si evli 
-.; e birisi n.iı ~h iki gen'; ku:a zor

tecavü zet.mek w~ilitir. 

Sonteşrin ayı i<~inde gözönüne 
alınacak olan "-asati cek fiyatta
n be!ij olm~tur Sterling (522. 
25) kuru~. Dolar (13077.25) k)..l
ru.cı İsviçre fran!Tı (30QOQ) ku. 
:ru,ş, Pcz a (l289,75) kuruş, ts
\'eç Kuronu (3080.5> Irnrl.Ujtur. 

Mühim bir · Nicil1 
içtimai muvaff8~ 

Ankara, 11 (Yakıt) - Tapu 
ve k<\dastro umum miidürliiğü i•', anet suçuy-
mer~ez tapH ~icıJleri mtldUrl~ğıi- · 
ne merkez: kada:stro n:ildürU Ta. la 1. evk·ı·f 
lat Ülger, merl\CZ lmd~stro .mü· 

Suç u Mehmet ndmdn bir .§OfÖr
ür. • hmet bir roiiddet evvel Jt~
ansı ile l:avga edeTek n~ :ı:e 
vvelk gece muht lif yerlerde ço

Ağustos ~:\·ı kinde m~amele 
1!.ÖrmemJ~ povizJeri~ vasa.U fj
yatJ~ da §Övleqir: 

aUrlüiij.inc pirinci ~ınıf tapu ve 
knda tro mllfettişlerinçlen Emfo edı.ldı·ı·er 
Arın. lstanbu1 P.ı.ııu !!iıcll mil· değişiklik Oiamadı 

yaptı ---c-- ··hi"' dür sicil miidürlti.t:r1mc Seyhan \' iııi, 17 (,\.A.J 

grJJ.J)U tapu sicil mildifrij Celfıl Mareşal P<?,tcn, dUn akgam neşret.. 

r b1r hı:ıJli sı:ı.rlıoı:i olduktan so~. 
Aksarayda oturruı ve öyle böy'ic 
t rudı ':'1 H eyin ndmd:ı. blrlsiniıı 

iRe.,.i en.;nark ~ 20 ))420} , Da
nima,J,:a kuronµ {24.4593), Nc.4-
veç ikuronu {28 798:3), A.rn?vuı 
frangı (41.48W), l;lonk Kong 
~6Jan (32 Q250) . ArjaJlti.Q Jezo
su "itJ:uµat Jçin" ~32.62Ş()>, ı,..r. 
3antin ;pezosu "ihraca.! için" (38. 
6666), ıR al ",i}?.r.acat )cin'' (1. 
397.Q) ~~c f'ij}r~t iQin'' (24. 
61$39'. Çek ~nu 'il:ı,l'•m.ıt jı;h'J" 
(5.J.806). Mısır ılra.sı ··~hrac:ı.t 
ıcın" (5.353$ l. Kıbns )irası 'ih
racat foin' (5 . .2200>. Fılıstin li
rası "ihracat için" (5.2200 l. I
rak lirası "ihracat ·cin'' 5.220'}/ 
Surive lirası "Paris üzerinden'' 
(0.5911>, Suriye lirası "Liyon ü
zerinden" (0.6043), Altm Ster
lin "Merkez Bankası nltın ahş 
rayici üzerinden" (10.W89), Al. 
tın Sterlin "Londrada altın rayi· 
ci füerinclcn" (10.2830), Altm 
Rn~ ·Ci!Ilark ''Me,.kez Banka:;: al. 
tın alış rayici ü~ri:-ı:ien" 0.50J 2. 
Altın Pengö ·'Merkez Bar.Kası 
altın ahş rıvlr;i j zerinden" 
(0.2832) liradır. 

~filı. Seypan 2'rupu f.apu aicjl 
mü...1ürlügünc İışta.r'ıbul ,,ı..,ıpu ta- mi~ olduğu beyannamede Frons:ıyı 
,,,.,.. ~ ~r ... b inhiza.mıı sUrUkteyenler hakkında ve
pu sicil m~4Qrii Hakkı Er jlen. rilmest kendisine blrakılan karan bil. 
@ijp)a gp.ıpJJ. tapu dcil müöUrlii- dlrmlşUr. 
~e Edirne grupij µ,tP,u sicµ mü 

---o- 1 I.:ord Gort rııu ot En zenginlerle ifşaatta boıu11ll1 

amele bir tiren de ! ;~~~:, ~!~.)~e~ ~ · ne "tm · tir. 
Hü CJin bu sırnc)a ııbveye Çl}c

m bu1unduğun,daD, m"safln, evCie 
bulUJ:''1Jl IIuaeyj.nin biri evU, djğe~ 
r •»lJ ild kızı içcrj aln;ı,tş, ,sebcbı 
z er ini sqrmuıılardır. 

dUrü Saljh rr;mgör, J;!4irpe gru- P. Hare~ Petenln kararma göre: 
pu \tAJ?U sicil ~üdürlüğjj.pe Bur- :::..r2dye, Blum, Gnmlen '.kanunu esa. 
sadan Osman Boı&.rJ tayip < ~<.n· J ıglce tesbit edllmtı en ağır ceza olan 
mtı§lardır. , mUebbed lralcbendliğc mohl:ftm edil.. Seyahat edl·vor oıri bildiriyor: ili.Z ıııı11 ;4 

Fransadaki tng aoı'l'~ 

TaP.u ve ad~rr:, ru.~ mü. mlşlerdlr. • 
dürli.ığü jkincJ. dnıif ,mli.(e ti.şli~i- Bu Uç şahıs Portalet kalesine se\'• 

ccrıı, n <A.A.) - Ofl: 
Bnsler Nechrihten gazetesi, muha • 

rnzakA.r tngilteredekl lçtlmal lnkılA.. 

bın sa!'iı:ı.lrı.nna mnteallik olarak Lon· 
dra muhabirinin göndcrmlş olduğu 

telgra.fı yazdıktan so;ıra ~i>ylc demek. 
tcd!r: 

ba§kumnndant ı.,ord . ,.şŞ oc!tl. 
rcdileceği çoktanb~~ııltcr!< ~ 
harp telgrafları l~ 

Mehtret, yalvara yaknra. kendisi
ni kan, i:v1e barmtırrnalarını söyle
miş ve ağ}o.mıştır. İki kız kardeş 
Mehmede bu ricasını yerine get·r. 
mck üzere çahşncaldannı ancak 

ne ltad$~ kadastr.o mildürü kedlleC'eklcrdtr. 
f.en b;clri .Ne_vza.t l'anerJ. öör- Guy la Chambre, Ja~onct Bourasol 

ile biten Flander ! 
le aydmlat.makta.dn°~ ~ 

<\i.illcü -sınıf tapu ve kadastro mü da mevkut kıüacaklı:ı.rdır. 
fettişliğine fspir cumhuriyet Mareşal Pcten harp esnasında mu. Şimdi b~ Bri . t~ıı,. 

dilen telgraflar tngil!ık~.ııı' 
ıne ve uıınumınat ~~ ı' 
bulunduğu harbin ilk~ ~~ 
znran halihazırda ~ tli ~flj/ 
miyecek kndar kuV'·~el~ "fi'. 
göstermektedir. B~celC bit~~ 
hazırlanmamı§ aiel eı:ı ısı 1.. 

müdc!eiumumi muavini !br.ahim avını btilunduğu son lbnrckll Pauı 
Safvet tayin cdilmi§tir. Reyno ve dahll!ye nazırı Mnndel de imdi va.kit geç oldu~d&n bunu 

ertesi güne tehir etm021ni söyle
mi lcrdir. 

----o - - mUebbcdcn bir kl\lede hapsedUeeek • "İngllterenin bugünkU :vazlyetlnl 
gözönOne getirenler, 1r.gllterenln ha. 
llhazrrda derin b!r tçUmll lhUlAl daha 
doğrusu hlçbtr geyt tahrip etmcksl • 
Zln vukun gelen bir tnkılll.p geçirmek· 
te olduğuna şahit olurıo.r. 

Bu mevzu üzerindeki konu~ 
smısmda Mehmet, bir nralrk evde 
CTkck bulunmadığını fa.rkederek 
r.arhoşluğun tesirile iki kız karde· 
in üzerine a.t.:lmış ve kendilerine 

zorla tcnavüzde bulunmak istemiş· 
tir. 

Biri evli ve bir ide ni'!anlı iki 
kız kardeş vaziyetin tehlikeli bu
lunduğunu görilnce :Mehmedln elin
den zorla. kurtulmuşlar ve böylece 
evde bir hayli müddet kovalamaca 
oynadıktan sonra, can hevllylc ken 
dllerini arka pencereden bahçeye 
a.tmışla.rd!:r. Bura.dan sokağa ve 
doğruca karakola koşnn k.D:la.r, va. 
ziyeti bildirmişler vo hcme:ı eve 
giden polis memurlan da fchmedi 
burada yskalamışlaMır. 

Şoför Mehmet, diln sa.balı cllrm.ü 
meşhut müddeiumunılliğine teslim 
edilmi,tir. 

Jkinci umumi 
müfettişliğe tayin 

Ankarn. l'7 (Vıılat) - Edirne Sıh· 
hat ve içtimaı muavenet mlldllril Dr. 
~im Şlrman 80 lir& maS.§la lklncl 
nmuml muıettlşl!k sıbhl mll§avirllğt• 

'no nıı.k1en tayin edllml§Ur. 

llıracatta Rayşmark 50.50 li
ra. itha!atta Ra.yşmark 50.75 li· 
radır. 

Evlcnmeksizin karı 
koca hayatı sürenlerin 

durumu 
Birçok vntandaşların muafi. 

yet ve ceza. müeyyedeleri varken 
evlenme akdini yaptırmayıp bir
birleriyle birleşerek kan koca 
gibi yaşadıkları Anlaşılmış ve 
adliye vekilliği bunun önüne ge
çilmesi için ne vapılması gerek
tiiini cumhuriyet müddeiumumi 
leriyle valilerden sormuştu. Da 
biliye vekilli~ de yaptıfı bir ta
mimle bu gibi evlerum~lerin sıkı 
takip edilerek yakaıammların 
cezalandırılmasını valiliklerden 
istemiştir. 

1 1 

Bir terzi emniyeti suiis· 
VECiZELER timalden mahkum oldu 

Yar.a.o: M.. CJEMll n:KT4JL';I 
------------· Mehmet admd~ birisi, Bedri 

• Jan Jak Ruso, orta znman iş
kencelerini hatırlamadan mı mas.. 
rif aleyhindeki kitabmı karalamtş? 

• 1htikllr yapmak, oturulan odn
nm çerçeveleıird kap:ılarmı soba
ya ntıp ısmınağa çalı:şm!ık gibidr. 

• Uykuda insan zevk ve histen 
mahrumsa yntarun sabahleyin kal
dmlmamllSl için yalvnrmam ne. 
den? 

* ~ instwla.rm en bilyük tefa
hürü gl\liba ta.hakkOındUr. lnsanlı
ğm en biiyük fazileti ise insa.nları 
tahakkilm oltmd.'Ul kurtarmaktır. 

* Kant ölümden korkmam der. 
miş; bu iddia ta.mnmile salıilı olsa 
(insan bir dilberle geceyi geçirdik
ten sonra. çıkarken idam olunaca. 
ğnu bilse bu Uşıkane hldiseden ~ 
'flfadc edemez) der miydi? Bunu 
felsefesinin mühim bir bahsinde 
misal olarnk irnd eder miydi? 

admda bir terziye bazı verlcrini 
tamir etmesi i~in bir takım elbise 
vermiş, fakat Bedri bunu birisi· 
ne satmıştır. 

Yakalanarak asliye sekizinci 
C('.za mahkemesine verilen terzi, 
dün emniyeti suiistimal suçun
dan 4 av müddetle Jlapc;e m!ll.h· 
kfun edilmiştir. ---o---

Sahte bono davası 
Nihad Özkoyuncu ve arkadaşla. 
rmm sahte gayri mübadil bono
su imal ve sUrınek suçundan ikin 
ci ai;r ceza m:ı...'ıkemesi tarafın· 
dan görülen muhakem<'leri son 
safb~ma rclmiş ve mnznunlar, 
dün, avukatları vasıtasiyle mü
dafaala.rını vapmışlardır. 

Muhakeme karar bilcilrilmek 
ÜT.ere başka bir ~ne bırakıl· 
mıstır. 

Maarif Vekilliği 
Yayın Müdürlüğü 

Ankar:a, 1'1 (A.A.) 
Maarif Vekilli~ :vasın müdü· 

rü F.Uk Raşid Unot'un talim ve 
terbive heyeti ô.zalır?ına tayini 
d_olayısiyle münhal bulunan bu 
vazifeye İstanbul üniversitesi 
Türkoloji asistanlıi?ından yayın 
müdür muavinli~ine getirilmiş 
olan Adnan Ötüken vekalet et
mek üzere tayin edilmiştir. 

Kayseride ilk kar 
Kayseri. 11 ( A.AJ 
BirkaG gündenberi devam eden 

yağmur ve soiuklarda.n soDra 
dün mevsimin ilk kan Erciyaş 
ve etrafına yağmıştır. 

T arabyada bir ev çöktü 
Dün de Trabyada bir ev çök

me.si hadisesi olmuş, DUmbelek 
sokağında Apostol kızı lz:maro
ya ait ahşap bir bina yağan yağ
murların tesiriyle birdenbire çök 
müştür. 

Ev, evveloe tahliye edilmiş 
bulundu~dan insanca zayiat 
olmamıştır. 

Emanet eşyaları 
satmış! 

Harb!ye caddesinde sobacılık 
yapan Avadis. doktor Horhoro
nun kendisine emanet olarak 
brraktı~ı 370 liralık eşyayı sat
mış ve parasını da harcamıştır. 

Avadisin diin ikinci a~r ceza• 
da görülen muhakemesi bitiril
miş, ı::uc:u sn.bit görülerek 2 ay 
hapis, 50 lira p~ra cezasına mah 
kum edilmistir. 

--~-

Adliyeye verilen 
oduncular 

Odun fiyatlannı aebepm yere yük· 
selterek blnlerce halkm JUzumsuz ye· 
re yüksek flyaUıı odun alınatarma 
Amil olan 8 odun tAc'ln Ue belediyenin 
tetkik )'llproılk Ye odın tıyatlarmı 

tesbit etmek 1b:ero mahalline yolladığı 
mUroklbi Sllreyya bakkmdald tah~ 
kat, fiyat nıUrakabc komisyonu tara· 
fınc:tan bltlr1lerek doayalan mDddetu· 
mumillğe verllm~ttr. 

lerdir. 
Mareşal Peten, bu bükQmlerin katl 

olduğunu ve hiçbir vcçhllc değiştirile. 
mlyeccğlnl blldlrml§Ur. Mareşal Pc • 
ten bu mUnasebetle neşrettiği beyan. 
namesini şu cUmlclerle bltirllm~U: 

"Bu karar, Fransanm en buhranlı 
devirrerlnden birinin sonunu teşkil et.o. 
mektedir. Yapdığımız devirde bcr 
kes muullyeUnl ~1lklenmcl!dlr. Ben 
bunun mlsallnf veriyorum ve bana 
<:IU§en mesullyeti kabul edlyorum. 

Size kati olarnk ounları söylUyo • 
rum: lba.Dete uğra.dmızaa emln oıu -
nuz ki bundan sonra aldablmıyacak.. 
ıımu.." 

Londra, 11 (A.A.) 
VlJiden blldirlldlğtne göre, slyaa! 

Muhabir ilAve e(llyor: 

.Bu 1nkıl!bm mllmeyytz vasfı, her 
tOrltl akldecWkten arı ounamdır. Ah. 
nan tedbirlerin markslst veyahut ~ 
mo.nı.at UAh... etlketlnl t.aşımaaınnı 

İngilizlerce asla ehemmiyeti yoktur. 
l§te birkaç misal: 

Varoşlarından en zengin insanlar. 
la işlerine giden amell!yt hep tılrl!kt.e 
tapyan trenlerde yalnuı tlı;tıncll mevkl 
vardır. İrat ve11ııtaı son derece art.mı§ 
ve tazla para kazanmak zahmete değ 
mez bir hala geımlgUr. 

pa isUI:lsından bah5~ ıı'ıt.: 
lere ae cevap verıne J)ll ~, 
çok faydalı olacaktır· b,şıı~ d ' 
!ar Flander fô.cia5~11u t' .A 
bepJeri . şunlar oldU uıt"· 
mektedır: oııts to • 

1 - Her iki cen ~1" 
yardımmm noksa.nJ. t es;~ 

2 - Hiçbir nıliSbC t pl 
etmiyen sözde "VeYptl ~f 

3 - İrtibat nokssıı1bJıtt 
4 - Gayri kafi tec 1 

ri kAfi ihtiya!.lar. G,ıttlJ(' 
Telgrnflar ''Lond~ltı:I~~~ 

"resmi gazete,. ta~~ 41 ' 
olarak ve romancı oln 1 ıJeİ~ 

adalet 'divanı taratmdan Daladye o.ley 
binde urdedllen ihtimaller unlar. 
dll": 

·sm· ·ı ruf c;ener1l ... Al 
Haamafth geno bir takım muhil · 1 ı 1 e ma neşre"" 

1 kardığı risalede ..ı. ~ 
Dnıadyenln bauvckil olduğu esnada 

~raıısa, kMl derecede bıuırlanmaı:nl§ 
olduğu h:ılde harbe g!rmlıtlr. Sefer • 
l~rllk. snnayl hazırlık ve hudutların 
mllda!ıı.a haline ftmulmnsı.f~!er1 :ı.mlll. 
blycttnr otoriterler tarafından yapıl. 
mam~tır. YUksek kumanda lıeyetinde 
tegkilM bozukluğu görlllmU~tUr. 

faznk~rlar, memleketlerinin içtimai B •th tı 1.., diyor .,. ,,., 
müaavr.t yolunda sola doğru mcytet.. cı eze m w üt~ ~ 
meslnl iyi bir nazarla görmemektedir Gort Dunkerkde ~ 
ıer Bununla beraber ''!ngilUırenln harbive nazırı otan b1J ~ ~ 
lstlltball, layetegayyer krallık ve mu.. te~f almıştı. Eden till;,,.ı~ 
hafazakAr bir ba§vekll He komtınlzın Lord Gort ile mafve it'~ I 
olacaktır,. diyen Atman gazeteclslnln vetler eğer irtibatı rııJX1 ':.ti 
bu &tizlerinde hakikatin hissesi var ., ve malzemeden rnalı 0,~ 
dır. c:a dllşmanıı tesUın .--"lll~..e ,. 

Bir kadının çay paketini 
çalan mahkum oldu Evlenme 

• • • Devlet şnrası reislerinden Bay Saf. 
Tahmıs caddesınde bır CClYCl· fet Tuncay'm ltw Bayan Ved!a ile 

dan 44 ~anı ~V a~an !atma Ankara DU FakWtesı ilm1 yardımCL!l 
adında bır kadının elındekı pake-o !h·e.n Bozkurdun nlktınlan dUn 
ti çalarak kaGnn Ahmet Gdında · 

b k 1 b. h akalanmıs 1 Beyoğlu evlenme dairesinde kıyılmtJ sa ı a ı ır ırsız \" :ıo• • 
dün adliyeye verilerek birinci ve iki taratın dosUan, birçok tanın 
sulh ceza mahkemesi tarafından 1 mış simalar hazır buluna raf<. yonJ yu· 
dört ay 15 ~n mllddetle hapse vayı kuUamıştır. 
mahklim ve hemen tevkif olun- Gazetemiz !ki tarata bahtiyarlık 
muştur. diler. 

ıbu suretle yenidell ~Jefl"' 
•crmemeğt tembı e~ 
<ısa.de dJyordu. cıı ~ f 

Buna 11.lmm ıuıJ.tll11 1..eıı 
!iz kuvvetinin yUzde se ' 
tuldu 

VAl<11ı1 
Daima hal kın ,,,11' ,1, 
t · · J•• .. ·• he' 'JI ını uşunur. ,-

':I e v 

1 
s:naa en !eÇt12 -----------!...J ...;.......N_e_d_e_m_e_m_e_ı_ı_?_. nesreJe' 

Bir okuyucumuz öğrenmek ~tıyor, diyor ki: 
"Radyomuzda şöyle bh' terklb tekrarlanır: <M:sud CcnıU ldarestndeld 

konacır.) . • ld 
(Mesud Cemil tdarcstnde) mı demek doğrudur? (Mesud Ccmıl in a. 

resinde) demek mi! 
· (Mesud Cemli idaresi) terkibinde Mesud Cemil idarenin adı yerine gc· 

çer ve Mesud ec;nıııe ldnrc blrbtrinden ayrılması caiz olmıyan bir vahdet 
vücuda getlrfr. V~lmı. bizJm :Mesud Cemllln radyo ldarealne olan n!abCU bu 
l!eUmcdckl nlsbctten daha ltuvvcttidir ve dalma öyle olması arzu olunur. 
Fakat Slpıker'lrl sözUndeld (idare) lcabın1:ı ayrı ayn ~efler eline verilen b1r 
idare olduğuna görE' ornd:ı (Meslld Cemilin idaresinde) demeli Mesud 

Cemil idaresinde) demem.-?li. 

,,,.. : 
F>""el't0 n r;ec"1"-~ .. ' ~ -pr 

t~ _.§" 
- Eski edcbi)"ll 1, V'~ 
menin ııarflerlf .,ı~I 
kelime yapm11Y9 ~ ijj 
bu beyit b!r ~sti f"!. 
U7.erine bu san - 1.: 

1 1 adilyyc-mtzln 1<11t"'1 ~ 
bir ııı' 

\ 'rrlnr 
0
(mUrU.bl ııı ,ırl 

Tefrika numarut: 95 r-----------------------·----..::'llBm:lll _____ __...ıc:ım .... , 
'l' azan : 

,.rı) 
dır ve durup dururken bir hadise çıkrı1 '·' 
dır! ··rı6" 

Ahmet Dündar balkona çılCma'dan ~ ... 
ce büfenin bulunduğu odaya kapısm'dan ))a
kmak içeridekileri gözden geçirdi. Kendisin~ 
den geçmiş bir heyet yerinden kıpırdayabil .. -
cek halde değildi, salonda başka kimse de 
bulunmadığına göre Ahmet Dündann bn\
kon kapısmı llÇIP dışarıya ctktıQı rzörülmiye
cek, dikkati çekmiyecekti. Ortadan kaybolan 
kadmm bir §eameti haber verir gibi manalı 
sözleri Ahmet Dündara muk'avemet edil
mesi imkansız hatifi bir emir tesiri yaom~h, 
balkona doğru ilerledi, elini kapmm tokmn· 
ğına uzatarak ve gürültü yapmamağa çal1 a
rak yavaşça cevirdi. 

Dı arı çıkıp da serin hava ile sarılınca 
akşamdanberi kalabalıktan, sıcak havadan, 
i kiden, kumar heyecan ve ihtirasından yo
rulmuş dimağındaki ağırlık birden hafifler 
•ibi oldu ; pırıl pml aydınlık yıldızlı gökyü · 

zü başının üstünde erişilmesi imkansız dere· 
ede yüksekte sanatla ve pek ince bir zevkle 

i lenmiş nefis bir şal gibi acıhp uzanıyordu. 
Uzaktan bin:ı.lann Üstünden yan karanlık 
Boğaziçi ve gecenin içinde yer yer ~öz kırpı· 
yor gibi duran t§'Iklarla karsı sahil farkedili· 
yordu. Geniş balkon apartımanm genişliği 
boyunca uzanıyor ve yan tarafta bahçeye 
doğru kıvnlıyordu. Ahmet Dündar etrafını 
arilMnıyan bahşlarla süzüyor ve balkonda 

Edeb1 
roman üM RA lbD EFIK AHMET 

SEVENGIL 

hiç bir şey görmüyordu. Bir kaç adım atın· 
ca yan tarafa doğru kıvrılan kısımdan birbi· 
rine kanşan bir iki hareket, bir ayak sesi ve 
bir kumaş hışırtısı işitir gibi oldu, heyecan 
içinde o tarafa doğru yürüdü, köşeyi döner 
dönmez Semra Hanımefendiyi misafirlerden 
şu zevzek, züppe, tatsız nüktelerile her za· 
man ort:ılığı kahkahadan kırıp geçirdiğini 
zanneden ve -şa~ılacak şeyi- bir çok ka
dınlar tarafındnn da pekala iyi ikatlul edilen 
şair bozuntusunun kollan arasında gördü. 
Kadın başını erkeğin omuzuna bırakım • ya
rı baygın, uyuyor gibi duruyordu; erkek du· 
daklarmı kadmm yüzünde, ensesinde, saç
ları arasında gezdiriyordu. Ahmet Dündar 
gözleri yerinden çıkıp fırlıyncalC derecede 
büyümü ve kendisini kaybetmi bir halde 
bir adını daha atmağa kudret buJ;ımacL-ı.n ol· 
duğu yerde mıhlanmış gibi, bir haile sanatka
rı dasiyle dimdik durdu, bir ~eyler söyle
mek i tedi, ceneleri titriyerek birbirine vur
du ve ağ?.mdan hiç bir kelime Clkrnndı: si .. 
nirleri işleme intizam ve ahengini kaybet
miş. dima~ndan gelen emirleri Minl ... ..,,ivor 
ve şu dakikada t:İu çapkını gırtla~ıncfon tu
tup yere çe.1ma1Ç, §U k'a<Iınrn ytiziine tükür-

mek ve hiç değilse kinini boşaltıp rahat ede
rek buradan öylece ayrılmak istediği halde 
ne elini kaldınnağa, ne bir söz söylemege, ne 
de başka bir harekette bulunmağa muktedir 
olabiliyordu. Semra Hanımefendi ve şair 
Ahmet Dündarm ya ayak seslerini, yahut da 
hiddet, heyecan ve asabiyetten çenelerinin 
birbirine vuran zangır zangır titremesini işit
miş olacaklar ki ayrılıp doğrulmuşlar, ona 
bakıyorlardı. Kadın hala bir rüyanın llazzı 
içinde dalgın göriinüyor ve hiç bir şey c;lma· 
mış gibi tatlı tatlı güliimseyordu. Erkek, piş
kin ve cüretkar: 

- içki hanımefendjyi biraz fazlaca ra· 
h'atsız etti de biraz hava almak isterliler; ~cl
diğinize iyi ettiniz, mon_cr, siz de lfıtfen ba
na yerdım edersiniz ... 

Dedi; sonra Semra Hanımefendiye hi4 . . 
tap etti: 

- Başınızın dönmesi eoey hafiflemiş 
olacl"k, emreder misiniz, içeriye gecelim mi?. 

Semra H<immefendi cevap vNdi: 
- Rica ıı!derim, misnfirlcr rahatsıı1an· 

dıvrrPTn fnrkma v..,,.masml.,r: sinıc.li· l-.rrh~~ 

alakadRr olmnR'a kalkacak. ayıp olur. benim 
yüzümden herkesin i!!timhati bozı.ılmamnh· 

Bu son cümle galiba Ahınet D~\JJ!~ 
bir ihtar gibiydi; fakat bu ihtar lü~~Ji,Ji; ~ 
Ahmet Dündara inme inmİ§ salll}1ıııı ~~ 
derecede hareketsiz, sükiitiydi ve sk dı'; ~ 
betmi§ gibi şaşkın bakı~larla baktY0;volt1'''ı· 
dise çıkarmak değil, buradan rrıa ruf' " 
yıkılmı§, bitkin ve harap bir halde çe 

1 ~ 
mek bile elinde değildi. . h"'~r 

Semra Hanunefendi sözle.rıtıe·yef' 
bir ehemmiyet verdiğini anlatmak jstı t 
d ·1 d . • o e a ı e cvam cttı: ahı tsı1 lı' 

- Evimde misafirlerimin ~ ;si f'~ 
malarmı ister miyim~.. Herkes dıl e'rtP'.( 
oyununa, içkisine, sohbetine de"a.ı:1 tifl'I' ~ 
dir. Bu ak~ galiba biraz fazlac.3 ıÇJııf1 ~~ 
meme]iydim; ehemmiyeti yok, bırll~fl~ i 
çer, açık hava iyi tesir etti ..• En hof dıti b''j 
ğrm §ey toplantılarda hadise çıknıns.1 53.,ıiıı" 
sinin hastalanması bütün misafir}erı r~~ 

1 
gayrisamimi. biç olmazsa nezaketetJk ,.fı ~ 
dar olmağa mecbur eder, herkesin e ., 
çar; hele hastalanan ev sahibi olur6Zl·; J111 

Sonra ~ilhassa Ahmet Diinclat I 
ederek en tatlı ~esiyle: rıt- b~ 
. - Doktorcuğum, dedi, alaknJlııb1' i' 

hassa teşekkür ederim, zaten raha.ts t ,ö'f I' 
raz daha devam etseydi bcyefendı:Y"fıt~t 
yip sizi c_;.ağırtmağı dü~ünüyordunı, 
yun oynadığınızı bili.Yorum. 

11
) 

(Devamı ~ 



VAK 1 I ., 

Fatih' .. n --vke ini 
nereve d;kmeı· ? 

Be:: acıır e·;,el. btanbııl ı •. ,pı 
lannr kılıçl:ı :ıı:.'\n büyiik 

m•..,!.\rt!ı; !.Onrn ı.:ortlıikleriniıı ~er

çek olıiu;'.;uııu anlıı~ nıca, ~ üreklcri 
;ıu ~ibi e:-inıMi, 

Yeni bir kanun projesi hazır 
Büyukad:ıda oturan bir tanıdı;rtan "Fa.lllı" e, ~C'rrl hİl.l' r.rrr.:ı.::::ın cı

öğrendlk: Orada ayakkabı 11'.=ıılrcisi tlği ı. 11 <.elıirı:en clalıo nıuhte-:em n
s-ıtatlyle sokaklarda dol&§&ll bir adanı bide olamaz. raJı:ıt Jıc.., ~iiı "Cllc 

peyda olmuş ve lAmlr ederim eiyc ev- . onr:ı, torunları dn onun he• l<cllnı 
lerdcn toplndığı nynkkabılnrı satıp clikmc-1.le, J..auir bilir, lıavırl; <''·::ıı . 
ı'. CÇ!nmeyi kendıstne iş cdinml~Ur. . Jıır olcfuklıırınr j b:ıl:ı ,,~tr .. rrlar u. 

!'ntihin ~:mı, 3:ırı~tırıma bir yııl
dız oln•adıf:-ı ıı:in, ;r.ıunnn!n olma. 
c!r. Z·\•ıııııı, lm altuı zafcıin ıh.tün· 
dl'ı: cila o!:ır:ıl• ;ccti. Ta Ilı ,;ahi· 
l t-lcrinı'P, hill unlar,J:ı ıı.ırp:ı.r yn 
rıı.nır. 

Dahiliye Vekilliği nahiye teekil 
\'e idaresi hakkında veni bir ka
nun projesi hazırlamış

0

tlr. Projey.:
göre nahiyeler ka.zalarm!l bağlı ka· 
saba, köy, mahalle, çiftli.klerle da-
ğmlk evlerden \·ilô.yet idaresi ka
nununa göre kurulacaktrr. Bu ka
~ ve köylerden bayındırlık, ik. 
trsat ,toplu yaşayıs, sağlık ve mi.l
nakale inıklin ve şartlan bakımla
rından ötekilerine üst ün olnnlıır 
nahiye merkezi olab ıccektir Na
hiyeye, merkezinin adı verile~ek -
tir. Nahiyelerde vnlılerin tayin P 

debileceği bir kaç nah·y katibi ıle 
naklık memuru. ebe ve karakol 
buhınacaktır. Nahiye merkezlerin
de nahiye müdürUnün ba.~anlrğm. 
t.ıa bir nahiye meclisi kurulacaktır. 
Nahiye meclisinin tıyeleri, nn.h.lyc· 
içindeki beledi.velerip reisleri ile 
köy muhtarları olncıiktır Nııhi\'e 
meclisleri hiç olmazsa ayda b!r de
fa topla.nnaklardrr, Nahiye müdür 
!erine belediye, köy, villiyet hu.su
l:!İ idareleri hUtçelcrindcn Dahilive 
Vc-killerJıin göstereceği tipte e·v
ler yaptırılacaktır. Nahiye müdiır
leri nahiyeden mesuı olacakinr ev
lenme memurluğunu yapacakl:ır, 
Cümhuriyet Mtiddeiumum?.eri ge. 
linceye kadar onlatm vazife ve: 
ealılhiyetjni kullanacaklardır Nn 
:t.iye katipleri her türlü nahiye jşi
ui, nUfusu ·5eoo i geçm1yen nahi
yelerde de nüfus muamelerini va
pacaklardır. Katipler ayrıca n~hi
yenin mtikeJlef ve mesul ver.nedaı 
ve mutemedi olacaklardır. 

Nahiye meclisleri kendi k"ndile
rine, belli günlerde veya nahi:r<' 
mUdürUnUn isteği ile nahiye için. 
deki kasaba, köy, çlfllik ve dağı
nık evler halkının düzenini, sağh
ğmr, şenliğini, kalkınma ve ilerle
mesini koruyacak, art.ıracak ted -

birleri bulup teklif edeceklerdir. 
.!\"ahiye içindeki suların akıtılma \ 'C 

dağıtılmasını meclislerde dlizene I 
koyacaklar. köylerin berobcr ~ö -
recekleri iıder ve para harcnnmnsı 
hakk:nda kararlar vereceklerdir. 
::53.lm:ılar için yapı}ac:ı.k itirazlan 
ikinci derecede ve bir ay içinde bir 
kn ram bağlryacnklardrr. !h tiknrı 
önl<'mek için gerekli tedbirleri ala
caklar, sıra.cımda ekmek, et \'C pet. 
rolp nark koyacaklardır_ Münasiıı 
) erlerde istihsal ve istimlô.k koo
peratifi kurnbileceklerdir. Küçük 
hatakltklan kurutmak. kUçlik de 
re, çay yoJLannr düzenine koymak, 
yollan düzeltmek. program hazrr
lnmak ,köprü, çeşme \'C kuyuların 
iyi kul!atı:lmasma bnkacaklardır. 

Nahiye meclisleri tarafmdan alı
nacak kararlar illin olunacaktır. Bu 
kararlara aykırı gelenler ve mlikel
Jefiyetlerl yapmıyanlıırdan 1 lira
dan 5 liraya kadar p:ıra cezası alı
nacaktır. 

50 liraya kadar ödtinç para <la
valariyle, 150 lirayı geçmiycn her 
türlü işlerden doğan davaları na
hiY" mccüıılerinln ka7.ni vazifesin
den olııcaktır. Meclisler dalıa fazln 
paralı dJğer davaları iki tarafın an. 
laşma.cıiyle sulh yoluyla halledebl
leccklerdlr. Davalar, başka bir 
yerde göıiilemiyecek ve kararlar 
değirunez olacak ve nahiye müdür. 
Jüğü tarafından yerine getirileeek· 
tir. Davalardan ve bunlııra ait öı 
nek ve kayıtlardan pul, harç, gibi 
para altnnuyacaktn-. Nahiye mec
rslerinin kaı.ai vazifesi 6€Çilen iki 
aza ile nahiye mUdürü tarnfmdnn 
garUıeecktir. 

Dahiliye Vekilliği biı- defaya 
rnaJunıs olmak üzere mera.simsiz o
larak nn.hiye kura.bilecektir. 

Bu yolda hırsızlıklara ı:ğl'nmamft.. n~·ııılımmn7.lar. 

!arı ıcın okuyucularımızın dlkk:ıtlnl ı I•'atih. ,yaln11 i .. tanlıulun ımmır. 
ccıbediyoruz. f<'fl de;'.;.;ldi. O, ~:ırki P.onıa ;mıı:ı· 

DUkklını olmıyıın vcyn lAmlri gözU rator)uğunu ;nkarak ıliinvnıla ,·eni 
rıüımn öntindc ynpmıynn L;çller<ı hl ,.. ılc\ !rlı-r a.c:mı.. Nınlı bir lıa'?111et ti. 
ll!mat etmeyiniz. l'lrmi dört ya.,ındayken, ~en~ rii -

Beledive - Evkaf 
anlaşmazhğı 

halledildi 
Belediyenin muhtelif işleri etrn

frnda görUşmek üzere Ankaraya da
vet edilen bel~iye "reis rnua\'ini 
Rifat Yenal dlln §t'hrimlze dön
mUştilr. 

Reis muavininin yaptığı temas. 
lar neticesinde evkaf Ye belediye 
ilıtilfi.fr halledilmiş ve mukavele im. 
zalanmıştır, İlk taksit 1942 yrJının 
bir ağustosunda vrilecekllr .. -

~"ala.rmı dilber J,:ııJınlar dcJ:-il ta .. 
ko~ah Bir.an .. , tırtıl hi .. arh Bi~an"', 
mermer bu~lu Uiı:ıns dolılunn·or 
da. • 

•• ,. .1. 1 .. . - ıı· 
·~;anu.'\r ı ~ :ı ~o ... ter ıği y:ıstıl•, 

onun muhle'<t'm çile .. inc 5:ıhlltir. 
Heybetli ııliinlıır, m!ithi dü .. unre
lerle katlanan alnı, \İrnıl clri-rt ba
harın t:ııeliğinl dc~il, hinlcr<'e ,,,_ 
lık bir :ızabr aolııtıyprdu. Dol~n . 
bahçe kı:plnnnrla, ona bir Tanrı 
öfkf!"ili)'IC', atını köpürmü" deniıe 
'-Ürdilren de bu mukaddes azaptı. 

l\adır~alan, liab,onlan dağlıır
ıfan a~ırarak Halire lııdlren }'atilı, 
Bi?an .. miidafılcrlnl hir .,afak \ilkti 
manen fothcıtui5ti. "f'cktirme" 
lrri \e a~ır ~~nl:ırı, kale du
,·arlarınm mu~alları altında gö
rl'n dlzan Jılar, ~iizlerine inanama-

1 t nnbulıın lt•thi, in.,anlık içln 
~e·ı: bir fihir 'e nıh dın asıdır. 
J\ol:ı~ J:olın- .kauannıa1. Fnknt fet
hin D" keı lil• ceııhesl el:.- oncl:ın ıı"n
~t k:ılmn1, t''<tllnıle ar;ıhıı!nrln gc. 
z.ilen kıılm ho.r:ıc;:ın hi .. arln r, ""il do 
hı ı;t>ni-, 'e ılerin lıcııuekler !iehri 
u)ınm1t1, kale hallııc im~ muştu. 
\ u\·arla.k laş ı.:üllenin bu hl<,:ırfar
cla ;cıliJ.ı: uc:nır. ı 7.0rdu. 

l':ılmt lıüttln hunlar Tlirkün kı· 
ııı·ı 'e dl•hf\"I · ijniindc nlnlılı ı... 
ı an bulu nldık. · . 

Şimdi l''!ltlhin he' lielinl ncrevc 
dikece~mlzj .djl~ünliyonı7v non~n 
yerini "Fatih" fn hlL:mt kendi ta
\"fn etml~ir: 

Gemilerin kornd:ın ylirlitüldüğü 
lepl~ . .• 

f'atihin heykelini orayn dikelim. 
~tcltip dest:m, geni . nlnı, knrtal 
bomu ,.e slmŞcl< gözll"rile orıulım 
ufuklara bnk ... ın. 

HAKKI SÜHA GEZGiN Yapı Ye yollar kanununun 11, ci 
maddesi de halkın lehine olar:ık 

hnlledilmi.~tir. Buna a!t tadilat bir 
kaç güne kadar tanzim edilerek 
gönd~rilecektir. 

Rüat Yenalln beraber giden b" 
lodiye hukuk işleri mildürü Ralit
hııttin de dönmüştür. VekAictc be
lcdi~·cye ait davalar etrafında İ7.a. 
hat vermiştir. 

[~ ~" ı ~~ 

Yanlış ilaç içen 
kadın öldü 

Kalyonnukulluğunda, Ec.zacı ı;o· 
kağmdn. oturaıı 50 yaşmda Katina 
adında bir kadın. dün mide 1lacı i· 
çeceğim diye zehirli bir ilflç içrnif!, 
sancılanarak kaldırıldığı Beyoğlu 
hastanesinde birn 7_c;onra ölmüş -
t.ür. 

Halkevleri Qece 
acııamaz mı? 

ençleri. ara.larmda yük· edemeyiz. Şurası matUın ki. bu 
gençler, akşam yemeğini yc.rye
mez yatmıyor Her nedense, dı
~nrda. tercihan bir k;;Wvcdc 
dinlenerek, birkaç kişi ile hoş 
beş ederek saat dokuz, on. hat
ta on bire kadar vakit ı::eçirmek 
itiyadmdadrr 

Okulların y.eni ders yıh vazi
yeti gözden geçirildi 

Vakaya müddeiumumilik clkoy _ 
mu.3, ceset morga kaldınlanık tnh· 
kikata ba~lanmıştır. __,___ 

'üniversite Lokanta· 
sında yangın 

üniversite Lokantasından dUn blr 
yangın tıkml§, fazla yakılan ocak ytı· 

zUnden baca tutuşmu§tur. Bn.cadan 
çatıya da sirayet eden yangın kule Uı.. 
rafından ~6rU!erclı h(mıt-n itfaiyeye 
haber verilmiş \ "C yangın önlenerek 
b:ı.stırılmı:ıtır . 

sek tahsil mensupları 
da olduğu halde gece vakti kah 
velere ('Jkmaktan vazgeçircmi. 
yoruz. l lele Beyazıt oivarmda 
hangi büyük kahveve bakacak 
ol!!n.nız, oturanların mühim bir 
l\ısmını da. derli toplu genç ne
sil teşkil eder. 

Bunlar, hele ı:eoe vakti niçin 
kah veye çıkıyorlar?.. Herkesin 
şahsi saikleri ne oldu.ıhınu faah 

ilkokul öğretmenlerinin 
zamları 

Bu gençleri halkevlerine çe. 
kcmez miyiz? .. Diin ge<'.(', ak
şam yemeğinden sonra g-nzete
ye gelirken. '·Eminönli Halkevi . 
nin'' ışıkları söndürülm~ pen
cerelerine, kapalı k~pısma bak 
tun da hatırıma geldi. Zarul€
dcrsc.m halkevleri, geoo biraz 
geç vakte kadar kapılarını açık 
tut.sa, gençlerde daha ciddi. te
miz bir itivnt hasıl olabHecck

Orta tedrisat mUesse.seleri yeni 
ders yılı faaliyetine ba.fihyalı, 23. 
ilk tedrisat milCf!SCSelerinin de 19 
gUn olmuştur. Müfett!şlcr bUtün 
okul!o.rm bu ders yılı vaziyetini 
bildiren raporlarını Ma.arif Vekfl-
letlne vermişlerdir. Bazı okullarda 
öğretmen noksantığr göriilrnilş. ye'T-
Jerine rilratlc yeni öğretmenlerin 
tayin cdllmcsine başlanmıştır. 

Bu yıl şehir dahilinde orta tcd. 
risat müesseselerinde çnlrş11n 200 

bir kısmı da idari ve inzibati se. 
beplerledir. Açtk bulunan öğrct
mcnlik! eritı milhbn bir k t,•m:r.a 
yardımcı öğretm~n tayin edilmi. -
tir. 

Hk tedrisat vaziyetine gellnnc ; 
935 doğumlu talebelerden göste· 
rişli olanlarının da kabul edilmesi. 
dolayısiylc bazı okulların t.alobc 
kadrolan kabarmış yeniden sınıfla. 
t-a şube nçıhnasmn ihtiyaç hasıl 
olmuştur. Müfet~ler bu vıızi,yeti 
tnsbit ~erek Maarif Müdürlüğü -
ne vermişlerdir. Açık öğretmenlik. 
lcr iklnci kadro ile doldurulacak • 

S \OAf(At FtrtR 

En iyi lyl 
Buğdaydan 

.Arpadan 
t~zUmdcn 

2i 2<1 

40 ss 
234 1i0 

8A l'RAlH NAM.AZl 

\'aııatt 

F.r.anl 

~. o. 
63 
87 

Son 
20 
Si 

117 

likokul öğretmenlerlndcn bu yıl 

zam görecek olanların zamla.n Cum· 
hurlyct bayramında kendilerine \"eri. 
lcccğini yazmıştık. Buna ait liste ha· 
zırlanmağa başlanmıştır. Pazartesi 
gUnU belediyeye verl!ccektır. 

- ---o-----

M em urlara maaş ne 
zaman verilecek? 

tir. 
H!KMET MON/R 

KllA HABERLER 
• Cumhuriyet bayramının yakmlnş. 

Bayramdnn cv,·cı o;aaş tevzi edile m.nsr dolayısiylc §ehrlmizde yapııacak 
(!Cği haberleri hakkında vilayete he- \ merasimin programını te.ııbfl etmek 
nllz ynpılmı~ bir tebllğat yoktur. üzere dUn vildycttc Yali muavini Ah 

S3ylendı~inc göre maaşların Şeker 1 met Kmğm bn§knnlı~ nltmdıı b!.r top 
bayramı lle Cumhuriyet bayramı a· lantı yapılrnı§tır. Proğrnm yarın hn
rnsmdıı çaJışılııcnk günlerde ödenm~st zırlanacaktır. 
kuv,·ctıe muhtemeldir. ., Belediye Reis ınuavillt Latfi .Ak· tır. 

===============::..::===========================~=============- r.oy. belediye fen l_şlerl bahçeler mu· dUrllnOn iştlrdltlylc §ehir dabllillde 

kadnr öğrc.tmen bir okuldan diğer 
bir okula nakledilmiRUr. Bunlardan 
bir kısmı kendi arz~lariyle diğer 

Ben kendimi a~ığa vurmak is
temedim. l3u havnlide hiç kim
senin, maksadnuı bilmesini arzu 
etmiyordum. Onun için kendisi
ne nazikane bir cevap verdim. E. 
sash bir §CY aramadı~mı, sade· 
ce burasını ziyare~ gelmiş bir 
yabancı olduğumu söylemekle 
iktifa ettim. 

- Kılisemiz pek t.ırihidir; pek 
kıymetlidir. FJSki escr!cri zen
gindir. Mescıa bir tane şurada 
var ki, size bilhassa göstermek 
isterim, cedi. 

Kendisini takip ettim. Burada 
bir 5.bidc gö~ çarpıyordu. Bir 
mermer ta.ş üzerinde dua eder 
vaziyett'<! bulunan bir ~dam ~örü
lüyordu. Arkasında k.-.nsı ve 
dört of!lu ve Uc kızı o~luğunu tah 
min ettiğim diğer şahıslar göze 
çarpmaktaydı. 

- Bunlar kimdir? dedim. 
Papas şayanı ha\Tet bir C{)vap 

verdi: 
-

1
Bu gördüğünüz 7.at. birinci 

'Şarlin en kıymetli siliıhşörlerin
den Sir Vilford Tavcrncr'dir e -
fendim. dedi. Diğer f:ahı~lar dıı 
karı ı Ye çocuklarıdır. Seneler· 
dcnberi c:ok iyi muhafaza cdilmie 
değil mi efendim. Uzcri~dc.ki bo· 
yalar bile hala taze dıınıyor. Al
tındaki kita~ bile iıdeta bugiin 
ka.zılmı~ gibi ... 

- I ler halde buranın meşhur 
AahSİ re tJcrinden b!ri Olt\cak, dC• 
dim. 

- Evet efendim. dedi çok es
ki bir rul&>edir Evleri hala du
ruyor. l{~'Ün öbür ueundadır. 

- Şu halde bu süllledcn bu
~ün bile }>azı kimseler görmek 

, ' ~ihayet mevzuubahis olan eve 

1 ~}v~k. ~Y~~n~ z~b•t~ 0~ ~.~.~,,~~~.U ~:;~:,~;:~~;~: ~;;.~şti: ~a 
51 f no-ilizceden Çeviren: H. M () N I R - yün bu kı~nında bir ~ö! vardı. 

f" <3ölün ortasında ofak bir ara. • 
mümkündür İhtiyar TaYerner öldükten sonra cık .• \"e adacığ'ın für.crinde ev ... 

- İşte bu'. benim halledemedi· bu evin eşiğinden hi<' kimsenin Bu adacık, yalnız bir taraftan 
~im bir meseledir. Çünkü esrar- ~cçmediğine eminim Eve bakan ~ölün ı::ahiline bir kol ,gibi uzam· 
engiz bir ailedir. DJ.ha doğrusu R.ev~bi ~sminde r.0 ne

0

0 ailenin e~- yordu. Orası müEte~n.Q. olmak ü 
son 7.amanlarda esrarengizleşti.. kı bır hızmctçisi ile karısıdır Si- ;-..ere orava. aıwak kııvıkla ~idile-
Dediğim gibi, evleri !hala duru·. zin görmenize müsaade ederler bilirdi. _ 
yor. İçerisinde, asırlardanbcrı mi: 'bilmiyorum. Fakat bir kere Ev, lam bir sükunet içindeydi. 
mevcut olan eşya.siyle beraber... teşebbüs ediniz. Pek müsaade c- Yalnız. yanıba.~mdnki, küc,:ük ku
Mükemmel döşeli, dayalı bir ev.. deceklcrini ı:.annetmiyorum anı- lüb::msi yerin bacası tütuyordu. 
Fakat ben bu köye ı:eldim gele- ma... Her halde eve bakmıya mc::nur 
li, Tavcrner ailesinden hiç kimse- Bu .. konuşmadan sonı a, papa- edilen Re\'sbi denilen adamla k~
yi görmedim. Geleli aşağı yukarı sın gosterd iği neza.keb teşekkür nsı burada oturuyorlardı. 

ağnçlıı.nacak ve ye.~n saha olacak yer
leri g6zd<'.n geçirmiştir. 

• &ıbr! adında bir sabıknJı, dUn 
Şchzadcbaşında Ali adında blrl.slnill 
cebinden cOzdanını çalarken yakalan
mış. dlln adliyece tevkif olunmuştur. 

~ Tar.ıbyada oturan Andolyas adın· 

d.ı b!:-,sı , dUn snbah bah<;esilldckl m-
el" a.ğncma çıkmış, kırılan bir dal 
p:ırÇa.sı gözüne snplnnmıştır. Ağır su 
rette yaralanan Andolyos baygm bir 
halde Beyo~ıu hastahnn<-slne kaldı 
nlmıştır. 

Yatı mektepleri 
teftiş edilecek 

~ehlr yat.J okullnrındakl leyli talc. 
~n!n bu yılki \"nzl;rcUnl tctıdk etmek 
Uzere Maarif m U!c tti§lcrl tefU3•cr 
ba§ltımışl.'.ırdtr. Tc!uşıerde bUhnssıı 

leyli lusım esnsh sur<-tte r,özden ge 
çırllecektlr, 

Tnlebcnlo ynta khnn<-, yemek 11!tl 
rnhnt, derse çalışma vaztyctlerl oyr; 
ayrı göulcn s eçirilecck icap ctlil\' 
tal<dlrdc tıııebe ve \"Clllerlyle de te. 
mas edilerek dilekleri tesbit cdılc 
cekUr. 

\vırm ,,, evvelk ı ~ai\ 14 

on iki sene olmuştur O evde son ederek kiliseden cıkt•m J<önle Buraya girmenin ne kadar ?..or 
oturan şahıs, meşbu~ bir antika. d~laşmıya başladım-. · .Niha)rel ola~ağı hakkında papasın söyJe
mütehassısı imiş. Aynı 1.amancla \ ılford Tavcrner esrarına d::ir di!derine rağmen bir kerı" tecrü
arkeoloğmuş... Ben buraya ıgc~- bir ipucu ele geçirdiğimi .sanıvor be ctll"ekten kendimi al:unıya • 
meden az evvel ölmüş ... lşitliğı· dum. Kilisedeki papasın söyledi- c~!,tım. Eve gire.mPscm bile. her 
me göre, mirasını yiğenlerine bı· ğirıe bakılırsa, İhtiyar Taverncr halde bu adacıi'>a olsun avalı: ba
rakm~5. Fakat ben yiğenlcrini vefat ettiği zaman servetini iki sacaktım. Belki de oapas. tesir 
J?Örmedim. Birisinin papac: l)Jdu- y~ğcninc bırakmıştı. Yeğenle • altında kalmıştı. Belki de buraya 
~unu söylüyorl~r. ötekisi hak- nnden biri papasmış. Hiç şüphe girmek o kadar mü'=kül değildi. 
kında hiç malUmntrm yok. Eğ'er yok bu pap.?,s, bizim Londra.da Her ne hal ise ... MutlakQ. bir te
merak ediyorsanız. evi ~örebilir: gördüğümüz adamdı Acaba öte- ~bbüste bulunacaktım. Yı.irü -
siniz. Ôl<>n zatın bıraktığı gibı kisi, Mister Havdenfn bahsettiği dii.m. Muhtelif kapılar ve ke -
duruyor. f'~inleri niçin gelip ~- Smitson muydu? Her halde o O· merlcr geçtikten ~onra. esas kn • 
Hikadar olmuyorlar: hayret edı- lac:ak .•. Amcrikaya götürüp Mis pıya gelqim. Bir cmgıraklı zil 
vorum? ter Haydene sattığı vesikalarda, vardı. İpi Gektim. İC'erden hafif 
· - Evet .. Hen de merak e<livo- bu evdeki eski eserler arasından bir GIDgırak sesi ge!<li Fakat cc
rum. Acaba ir.erisiııi ı:rörmck kn- Gıkarılmış olacaktı. Acaba. "Şey- vap yoktu. Tekrar zili ~ktim ... 
bil mi? tan kulesi" sahibi Mister ~nsi· Gene cevap yok ... Dikkatle içeri-

1 ~ nırıııclt• ıhı 
0

" 

- Zannedersem, bu eve uzun nin yanında sekreterlik eden Vil- yi dinledim. Kapıların ardında Nı~an 
7..amand~nberi ilk alaka ~österen ford da bu muydu? ne bir ayak sesi, ne bir h~reket Etlbbadnn Opcrauır ıt.ıısım Ferid 
~iz olacaksınız? Yani ~er içini Bütün bunlan dü.şUncrek kö • . hissedilmiyordu. Bey<' u~cn rtılbedcn ~ .. -:ı rı - ıım 
görmiye imkan bulabilirseniz... yün eokaklamıda yürüyordum.. ı (D~.-.ıı ı-...) ! .!ta olunmuştur. 



/ 

18 ·10. 1941 

ek~nin b~~na~b~~~~-~~m~~~r~i ~~~=·~-~o.~k~ov~a~d~~.~,~-S~~~~~,~,~y~~~t~~~ırp çe~ 
bitin ecnebi ı4: eblJI .. RJ., Bulgaristaot"e.rdıf,t• 

4 

i h·sarıar 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bunun birisi son wmımlıırda yapıl· 
d:ğı g bi mildafnn vergisi, veya in· 
hiear resmi olarak maliyet bedelle
ri Uzerlne ilii.veten almakta olduğu 
muz pnrnlnrdır ki bunlar kanun 
me,·zuudur. D:ğeri ise inhisar ma.d
delcrin'.n maliyet bedelleri yUkse. 
lip o.Icaldikça yap:la.n fiyat te!le.z
ztilleri veya artırmalarından ıierl 
gelmektedir. Birinci şekilde zam 
için ı:imdillk b'r dü.5Unccmiz yok -
tur. Diğer lusım nrtırm.ala.ra ge -
lince iptl.dat madde fiyatl:ı.rınm ve 
diğer uın.sra!Lnnn artmış olması 
yUzUnden maliyet bedelleri eskisi
ne nazaran knbarmış ve bunun za
ruri neticesi olarak ş:ırap ve bazı 
a.v malzemesinin satış bedelleri 
tenezztil gösteri."'Se o u:ı.mnn bu zam 
lar tabia.tiyle iruUrilecclc, eğer bu
gilnkü mnliyet bedelleri herhangi 
blr sebeple yükselecek olursa bel. 
ki de bir m.'.ktar daha zam yapmak 
mecburiyeti luısil olı:ıcakbr. 

- Rakıdan başka diğe:r içkile -
ı1n ve bllluı.ssa. hafif alkollü nevi
lerin istihlaki artmakta mıdrr? 

- Son defa yaptığmıız tetkik· 
J.erc nazaran likör, kanyak, Psrap, 
bira mıtı~lan g~en eeneye nazaran 
ehemmiyetli Gnyıla.cak miktarlar -
da. a.rtr.Ş göstermiştir. 
fsi gtındelilderlndc nksaJ:lık yok 

- Bun.dan bir milddet evvel Bo 
monU fnlnika.smda çalışan işçile -
re yevmi:relerl verilm~ ve ken
dllerlne !azla mesai yn.ptırJdığı, 
Jınttfı. pazar gUnil çnlrşt:ırıldıkla.n 
s5yten:nl.:ıU. Tctkika.tmız Str8StD • 
da böyle bir eeyc tenndUf et.tin1z 
mi? 

- Bunu evvelce bir gucte 
yumı.5tı. Daha o zaman bununla 
meş,zuJ. olmuştum. ~il.ere ycvnı.i
yeleri, mUe~lcrlmizde cm beş 
g(lndc bir tediye edilmektedir. 
Şlındlyc kadar ve hıılen bu tedi -
yatta hiç bir müessesemizde aksak 
Uk olınamIŞUr. Ve olıruımaktad:T. 
Fazl.ı mesai yaptırryonız. Ancak 
bu faıln mesai Ucretin1 a.ynca ur 
diye ctt ğl.nz gibi iş kanunu hü -
h-ümlerine göre d~ fazla mesai 
ucretıeri yüzde 25 znmla tediye o
lunmaktadır. Pnzar gUnlerl işçi 
çal'L'Jtınlması, i~lcrin ihtlyarmn. 
bağlıdır. 

ı çilcrc parasız 1emek 
- 1-ıçilcrc pnrns:z yemek tevzi 

cdcc~ ~inci bundan evvclld beya -
natmızda vruı.detnrlştinlz, bu yapıl. 
dı mı? 

- Bu işin tıı.tbllmt.mn bnşlndık. 
Şcmsip!\ga. tütün deposunda, Cibnli 
fübrikasmda, Çamaltt tuzlasmda, 
Wnir tiltUn fabrJcasmda halen ~
çilcrimb: bedava sıcak yemc:k ye
mcktOOirler. Diğer fa.brikııl:ı.rla 
müe ıesclerimizin h'l'Sinde de ha.
zır'L~lar ikmal edil:nek Uzere o -
lnp ~·aF.ın zamanda bu tevziat baş
lryacnktrr. ı..~·kre srcnl~ yemek ve. 
ilm·ş olnumındnn çok memnunuz. 
Bu s:ıyede hem rnndmıa.n fazla alt. 
nııcak ve hem de istirahat Sllatle
rlnde iııçi işinin bOJ.Jmdan yemek 
yemek için• uza.kla.smıyaağına göre 
'daha muntnzam ve disiplinli bir 
mes:ı.i temini knbll olacaktır, • 

Şarap ensutiısU 

ecldlyeköyUndeki liMr faı,. 
rikasmm kaldmlncat;rı söyleniyor, 
doğ'nı mudur? 

- Bu fıı.bn:ıta.dald tesisatı nak -
let.mck aurctile lik<Jr lmalfıtmı 
Boı:ıcnti fabriknnmda ynpmağı ka.
rarl:ıştırdı:k. Likör fabrikası blnsaı 
nı kimynhnne ve yeni açmağı ~ 
811J'ladI~'IDllZ ş:ırap cn:stStlisU olarak 
kull:ın:ı.cnğız. Biliyorsunm: ki Mal. 
tepede b:r tUtün enstitümüz var -
clı:r. Bu enstitü b'.ze, tütünün ısla
hI busu.sundıı çok yardım etmekte
dir. Aqma.yı tnsıı.rlıuhğmıu W"a.P 
enntitusU do şanbın ıslahı ve şa
rapeillktn, çalı~t~n~mı z fen me
murla.rı:nu:za ve hntt.a burada husu
si ~P nmıneri i'" n serbest kurs. 
hır nrmak tu t '" m~Jckette tek
nik hllı:riye • 'p ı::uup amili ye -
~tirllmcsi lıiu-.ı.::ında çok hizmet 
edec" ~·ni ümit etmekteyiz. 
Di~er ta.raftan likör ve bira iin.a

Jatmı tek bir mUaınesede topla -
mış olmakt&n dn nmeli faydalar 
elde edcce<:iz. 

'IOJm.üt andığı 

- Bazı inhisar memurlarının 
bekledikleri bir telmütlük mesele
si vardır. Bu nedi.r? 

- t:nlümunuz olduğu fizere bi
zim inhisa.r meınurlarımrzm teka _ 
ütlilğil bir tek:ı.Ut sandığI tnra.f·n -
dan tcm:n edllme!ttedi. Bu sandı
ğın varidatı kısmen devlet, kısmen 
do Dl3B.flnrmdnn kesilmek sureti -
le mcmurla.r tarnfmdan tem n o -
lunnın.ktadır. Memurl:ırm istedik -
1eı1. inhinarlarda geçen hizmet , 
müddct'nin devlet memuriyetine 
ıiaklcttikleri zamnn orada da he -
eap edlimesi, miltekabilen devlet 
mcmur·yetinden inhisarlara geçe • 
cek c!anlarmm dn. devlet hizme -
ünde geçen mllddctlerlnin inhisar
Jard ,ı hWn h re Hiıve edilme -
ddir. H len bu böyle olm:ının.ktadrr. 
Memurlnr:n iste~ karşılamak i
c;in mcycut tekaüt eandığı kıınu -
numuzu tadil eden bir lfı.yiha ha
zırl:ı.dık ve bunu Büyük MJllet Mec 

lislnc tevdi eylemek üzere icn. 
vekillcti heyetine arzettik. Hazır. 
la<lığmuz Iıly.iha memurınn tatmin 
edecek şekildedir. 

Vapurlannm silahlan· 
dırılmasına karar. 

· verildi 
I[ ~ yoldan -~ı~ ~t selareOer şeblrden , ı o o u 5 

(B~ tarafı l incide) A 1 -": ::....ıo Gümrülc tc.,klllitmda. ıslahat 
- Gilmrilli muhafaza teşki!A -

tmda bir yenilik yapılması mevzu 
bahis midir? 

VqlnJtoo, 11 {A.A.) 
M.ebusıın mecl!si re1s1 Raybunı dfuı 

ga.zctccller toplıınt.ısmdo. yaptığı be
yanatta mcbusan meclisinin bugün 
vapurlarm .slltuu:ındrrılmasmı 100 uıı 
150 rey ekserlycUe kabul edoceğlnı 

blldlrml.şUr. 

ayrddı So/ya, 11 ( A. ~~ 
mj..H ... '.Almanların SOn zamanlarda so~ T ~ ~o>" 

s-- Usküp • vik"::... 1'\(IP~ 

- Biliyorsunuz ki bizdeki gtlm· 
rük muhafaza teşki.latmm bir km
mı askeri diğer ktStnI da askeri ni
zamlara göre vücude getirilmiş, 

~!vil tcşkilıltıdn-. Halen sivil mu - k b 
bafaza mcmurlnrmm bilgilerini a.r· y80•1 Japon a ·1 tmnağa, onları vazifelerini daha • 

---o-

Kazan 

1yi yap:ı.bilecek bir sınıf olarak ha. k ld 
zırlamağa çnltşıyoruz. Bu malt.sa. nes uru u 1 
dı temin için bir tarnfta.n memur-
lara vazifelerini öğretici talimat - (B<ı$ tarafı ı tncfde) 
tar yapmnk, diğer Uı.raftan da Aiı.- bahri.ye erkanı ile istişarelerde bu
kanı.da nçtğmuz bir kurstan bun- ıunmuştur. Anl:ı.şıldığıruı. göre Balı. 
lan geçirerek vazifelerine nit ma- riyc erkanı hıılen knti surette or
lfun:ıtt kendilerine ö{;<retmek sure_ duyu takviye et..-nek kararım Ter • 
tile çalışmaktayız. Askeri kısnnda memiş buhınnın.ktadır. 

Sov 'etler. birl·ğinin 
hükômet merkezi 

olacak 

bu mıılümat nskeri talim ve terbi- Tokyo, 17 (A.A.) 
ye yapılırken ,.subaylar tarafından Toyo bu ıı.k§am, kurncnğmr ümit 
vazifeda.rlara öğretilmektedir. ş·nı ettiği: kabinesi için isti§arcleT ya. 
d!H.k bu teŞkilAtı tamamen sivil pacakatll". Toyo, yeni kabine için 
veya tamamen askeri bir hale sok- ordunun mlizııhelctini isteme!tte" -
mnğı dUşUnmckteyiz. <lir. Bahriyenin, kabineye, ordu ile 

- Avrupa. hududunda.ki yeni birlikte iştirak etmek üzere tali -
mUnakallıt vaziyeti dolayısile güm mnt nldığx znnncdiliyor. Yeni ibaş -
rilk muamcıatmnı bazı mUşkiilata vekil, arndığı gibi bir hariciye n0t
yol nÇtığı haber veriliyor. Burada zır.ı buiamruilğı takdirde, BaşveM
bazl değişiklerde YDilılacnk mıdır? Jetle t:rlikte belki bu nezareti de 

- MaUlmunu.z olduğu Uzcre deruhte edecektir. 
~eli bu ntıkliynt ktsmcn knradan Toyo. kııbins'.ni teşkil ettikten 
yapılmaktadır. Iiyata milşkil _ sonra. ~nıldığmn cöre, V~iııgton. 
ın.t çllaırılm için icap eden la olan müzakereleri Jnponyaıım 
bazı tedbirleri old:k. Bu hususta memnuniyetin! mucip bir §Ckilde 
yeniden nakliyatı kolaytııştrrıcı, neticelcndiı:mck üzere son bir ga.y
daha ba!'lk& tedb'rletin almma:mıa let sarfedecek.tir. 
lilzum olup olmadığını mııhııllln.de Tol:yo. 17 (A.A.) 
tef.ki ket.mek ve neticeyi bana bil- Dömei ajans1nm bildirdiğine 
ı:lirmek llzcrc btanbul gUmrükleri göre, Mikado müsWi kabineyi, 
başnıUdUril ::ıc lstanbuldnki gUm. yeni kabinenin ~kkülüne ka. 
rilk muhafnzn başmtidürUnü hudu - dar eldeki işleriı tedvire memur 
da. gönderdim. Onların vereceği etmiştir. . 
rnpor Uzerinc nımııuısı icap cde<:ek Prens Konoye ıı~ıp~tor tara.. 
b~a tedbirler vnrsn onlıın dn fmda? kabul cdıldikten soru:a 
derhal ·a.,...,,..,v,.,. mesaı arkadaşlarını davet etmış 

l' &"~---· ve Mikadonun kararo.nnı kendi. 
Raif Kara.deniz, bir müddet daha 1 !erine bildirmiş ve müteakiben c

~ohrimizde kalarak istimhnt ede- vinc gitmiştir. 
cektir. Kabine baş.katibi M,. Tomita 

1 
ile teşrii büro şefi M. Muraso 

R 1 da istifa etmişlerdir. Resmt teb. 

Om en er liğ her ikisinin de yüksek meclis 
azalanna t.-yin edildiklerini bil
dirmektedir. 

Tokyo, 11 ( A.A.) - Rö11ter: O de sav Umumi surette şimdi itiraf e 
• dildiiine ~öre Konoye hükQ.meti 
, "Büylik Okyanus buhranı'' uı 

i1.a1e Meceğini ve durmuş olan 
Japon ticaretini canlandıracağı,, 
m ümit etmekteydi. 

Fakat 60 oünlük 
eceH ündüzlü 
harp sonunda 

BUkrcş 17 (A.A,) - f~linıen biidl 
r:Uyor: 
Odesanın ıııgoa.U için yapılan nıuha. 

rebe, muva!!aklyetle hitama ermiştir. 
Günlerce devam eden şiddetll bir 

top ateştndcı:ı 90nra Rumen kıtaatı 

Odesanm mQdataa hnttmı ynrmağa 

muvtı!tak oıınuo vo ııehlrlo llmanı J:. 
g. l •tmıııUr. 

Sovyetter, rlcaUerlnl kolay'lnştJr -
mak ve RumCDlerln llerl hareketinl. 
taciz etmek için evleri ve mnıı.1 mUes
sescleri a~ vermıııttr. 

Odesa ne cıvan Alman bataryaları. 
nm !asılasız ateşine maruz kalımıı 

ve ricat halinde bulunan Sovyetıer, in. 
sanca ve malzemccc ağır zayi.ata. uğ. 
rnmrııtır. 

Rumen ordusu lçln Odesanm zap~ı. 
bıı harbin en mUhlm hareketlerinden 
bindir. SovyeUerln harp harekl!.tı p!4n 
larmda Odesa, bir mukavemet merke· 
zı ol!lrak değtJ, aynı zamıuıda t&arnız 
harckeUerl için askeri btr tıs olarak 
gösterilmekteydi. 

Sovyetıer, Knrnden!!: yoluyla abnnk 
ta. olduklıın gıda :maddeleri ve mn • 
h1mmat sayesinde muhasara çemberi.. 
n! yarmak için mUtenddit mukabil ta.· 
arruzlnrd:L bulutımtı:lnrdır. 

Faknt Rumen kıtaat?, muvattald • 
yetle mukavemet ve pl~ mucfblnce 
llerl hareketine devam etmı,,ur. 60 
gUn geceli gündllzlU harp cd!lmlş ve 
harok!ltı teshil edebilecek olan sev • 
kulccyııt noktalar ~gal olunmuştur. 

MebzQl ml'ktnrda ateııu sUAhlıır ve 
mUhlmmat tlc mücehhez olan derlnll.. 
ğlnc tnhklmat sistemi, Rumen kıtaa • 
tmnı Uerleme5lne fevkalAde en:eı oı· 
mu;;,ıtur. 

\'~lngton, n (A.A.) Ofl: 
Dtın öğleden aonnı Ruzvctt!n riya.. 

setinde yapılan mUhfm toplnnbda 
Japonyadaki ita.bine buhranı ile Rus 
cepheslndekl vaziyet g&nı,,UlmUtıtür. 
Tokyodan gelen haberlere göre, Ja • , 
po:ı hUkOmet merkezinde mU!rlt un -
rurlnr tnra!rndıın ileri stırQlcn noktal 
nazarın hAklm olduğu vo bazı kim.. 
seler!.n Japonyıııun pek ya.kmda Si • 
1.'lryaya mUteveccihcn harekete geçe. 
ceğlnl bile iddia ettlklerl alya.$1 malı· 

!illerde söylenmektedir. 
Cu ttlbarla aynı mo.h!!Uerde Amert. 

kan zlmıı.mdnrlarmm bilyUk Okyanu • 
sun vaziyeti ile alAkııdar askeri ve 
bahri tedbirler almalnn beklenilmek. 
tedlr. DQnktı t.oplantıya latir&k eden • 
ler hiçbir uey sl>ylcmek iBtemedlklcrin 
den, bu l§i örten esrar perdesinin kal. 
dırıl.auw mllmkUn oıa.mamıatır. 

Kongrenizl alyn.ısl mahfmertncıe, U. 
zakşarktaki l'Cnl vnziyel1D vahim 
oıduğu mUttcfıknn teslim edllmcktt". 
dir. HUk~metln mutad sözcUsU ayan· 
dan Hlll demlşUr ki: 

"VaZiyct ciddi g6rUnUyor. ÇUnkU 
Japonlar Rusyanın yıkılacağmı ümit 
ederek Sl'biryaya taarruz etmek ı.atcr 
gibi görUnUyorlar. Bu hal Amerika.. 
nm mUd:ıJıalesinl icnp ettirecektir." 

Ayandan. infiratçı Nye'in kaıuuı.U. 
ne göre, Amerika ''pek cidd1 bir vazı. 
yet,,W knrşllaşacnkt.a. 

Ameriknn zlmnndarlıırmı zllılnlerln 
de Umkşa.rkıh va.zlyet1n lnk1ş:ı!ı Rus 
yaya ynrdmı mcsclc.stıe pek yakmdan 
alD.kadardır. Bu hal ödUnç ve JıJ.ra 

kanununun tatblkiDe memur olan Har 
ry Hopklnsin dUnkQ beyaz sarayda 
yapılan toplanbya l§Uraklnl izah et. 
mektcdir. 

vıadivostok limanına. ı;ldi!n yolun 
kapanması, ihtimaline karvt Amerika 
Sovyet ordulnrma tahels edilen mai • 
zemcn!n mUhlm bir kısmını kendine 
saklamağı derpiş etmektedir. 

Bu dUııllncelere, Panamerlkan siya.. 
lletlndo vukun selen fkl hltdlsc lnzi • 
~ :ım etmlııtır: Bir tara!tan Peru tara 
!mdnn ısmarlo.nml§ otan 18 tayyare. 
nın Sovyetıer birliği lehi.ne mtl.snderc -
sine karşı P~ru hUkQmct!n!.n protes.. 
tosu, diğer tarnftnn Arr.crlltanın. emir 

Londra, 17 (A. A.): 
Taymls gnzctcsinin dlplomat.ik 

muhabiri, birçok memleketlerden 
gelen ve Sovyct hUkfımeUnin Mos. 
kovayı terketmiş olduğunu bildi • 
ren haberleri kaydettikten sonra 
şöyle demektedir: 

Bu ha.beri teyit cde<:ek resmt 
malilmat almmnmışbr. Fa.knt Rus 
hükUmetinin payitahtr terkctmesi 
ihtimali derpiş edilmişti. HUkflinet 
merkezinin u:ıkledilmesi, Stnliniıı 
Moskova Pehrinin sukutunun pek 
ynknıd:ı. vukun gelecek bir hftdise 
teliı..kki etmekte oldlli;ru menru;mı 
tııznmmun etmez. 

Stıılin böyle bir karar vermişse 
bunun sebebi §ehrin tehlikeye mn• 
ruz olması değil. belki harbin icüı
re merkezini mümkün olduğu ka .. 
dar tam ve kolay bir mahalle nak.. 
!etmek kaygt1$ldur. Çünkü böyle 
bir merkez tabii olan:ı.k tehlikeye 
maruz bir şehirde bulunamazdı. 
Böyle bir karn.r almd:ktan soma 
hilkümetin son dakikaya kadar pa 
yibhtta kalınnsı manasız olurdu. 
Vaziyetin daha ziya.de gerginlcır 
mesinl ve nakliyatm da.ha zlyade 
milşkül1e~mesini beklemeden pa • 
;italıtı ter.ketmck dalın. doğrudur. 

Tokyo, 11 ( A.A.J 
Hariciye nezareti Moskovada. 

ki elçilik heyetine ve halihazm:1a 
Moskovada bulunan 'bazI Jaoon 
tebaa.sına mümkün olduitu lmdar 
sür'atle Moskovayı terketmeleri 
hususunda talimat vermiştir. 

Japonyanm Moskova büyük 
elçisi M. Tatekava Moskovadan 
ayrıl~tır. 

Londra, 17 ( A.AJ - Röyter: 
Röyterin diplomatik muhabi

ri. İngiliz diplomatl~rınm Mos
kovadan ayrılmış hulımduklan 
hakkmdalti malfunatm şimdiye 
kadar teyit edilmemiş oldu~nu, 
fakat salfihiyetli bir kayna~ ln 
giliz di»lomatik heyetlerinin 
Moskovadan ayrılın~ bulunduk
larını beya.n etmektedir. 

Maçek 
Zatrepte nezaret 

altına alındı 
Bel'lln, 11 (A. A.) - Zngropten 

blldlriUyor: 
Resmen bildin1diğine göre eski 

Hırvat çiftçi fD'kası reisi doktor 
Maçek lngı1tere ile mümısebeti o.. 
lan bazı kimselerle temasa devam 
ettiği için polisçe nezaret altına a.. 
tmmıştJr. 

İyi haber alan bir menbadan 
öğrenildiğine göre Maçek nezaret 
alana al..ıııml3, fakat tevkif edil -
memiştir. 

Alman 
tebliği 

(Baş tarafa 1 incide) 

Alınan tnyyarelerl, ilkteşrlnin 
birinden sonuruı. kadar Atlantikte 
ve İngiltere etrafmcla.ki denizlerde 
ceman 20 blıı toniUl.toya. b:ı.Eğ o
lan sekiz düşman gcm1si ba~ -
tar ve y:lne o civarda doltuz bin to
nilU. tolult İngiliz gemisini ta.sara 
uğratmışlardır. 

Ak.denizde, dört blıı. tonluk bir 
gemi ba.tınlmıs ve yirmi Uç bin 
ton miktarmdD. dört gem.ide hns.'.l.r 
:ıita edilmiştir. 

Rerlin, 1'1 (A.A.) 
Briansk'm ş:ı~ktndnki cepte çe.n. 

ber içine alınmış olan holşeviklerin 
:.mııasına, 16 birincltcşrinde do de
vam edilmişir. Sovyet kuvvetleri • 
nin bakiyeerl kendilerini nevmi -
dane müdafruı etmekte \•e ağır te. 
lefat vererek hep muvaffakıyet -
s!zl!kle, şarka doğru Almnn kuıka
cmı yarmnğa. çnlışmatadırl .. r. 

tnsancn telefat vukkuunun önfuıe 

geçmek için Rumen kumandanJığı, 

hücum harektı.tında bUtUn sını!Iıı.r o... 
rnsmda mUmltUn olduğu kadar tes!rll 
bI~ n.csal blrllğl temln etmiş ve fa • 
s;l:ı.sız hOcumlarla d~mıınm muvaf • 
faklyeUni yamı~ vo kırmıştır. 

ıcrımı muU bir hUkQmet temlnl lçln BerJin, 17 (A.A.) 
Panamadaki son hUk~mct darbesini Alınan ordusu topçusu, 16 birin. 

Rumanya, bu mumf!erlyetıe bolşc· 

\•.:ıderin 1-:aradenlzdekl son mukave • 
metlerini tns!tycye uğra tmıatrr. 

hazırlamış olduğuna dair "Taymls He ci teşrinde, harp için ehemmiyeti 
raldln., mo.knlesL haiz hedefleri ve Leningrat leva -

Bu polcmll<, lınr!ciye nazırı Hnt'in zım tesisatını, rnuva.ffnkıyette bom 
şiddetli bir mUdnlıalcslnl iotaı; etmlf· bsla.mxı;txr. Leningrnt lcvaznn ve 1 
tir. Nazır, Amerlknnın hUsnUnlyetln. sanayi tes"satma müteadd:t 
den şUphc edllcmlycceğlnl s6ylem~tır. isabetler knvdı-dil.rnL:ıUr. 

işgal ettiği Kalinin, Orel bölgele • k P' , 

1 rinde, Les. o ..nı.,,,,, ~ rinde çeteler, yeniden fazlı:ı A • tte!l r ~:~· 1 
man öldürmiiaer, cephane yUklil İ• 'ı .. asında: bır ;iııl1 ~ .. ııe. 

...,, tır 10 ülii. 40 f tiC~ 
ki yüzden fazla kamyon yakmış • l ,pılan tahkikat ne.~ırı 
laT, birçC>k köpril berhava etmiş • eteSIJ:1":"..d:Jf. 
!er ve mühim miktarda iaşe mal • ya., bir Sırı> iıu~~ 
zemesl tahrip eylemişlerdir. Koli.- bep o!duinı 
nin civarında fnallyettc bulunan 
bir milfreze bir Alınan alay karar 
gıllınu he~cte uğr:ıtmJJ, mühim 
\•esikalar ele geçlrmi~ v.c birçok 
cephaneyi berhnva ederek 55 Al • 
mam öld~rmüştüı:. 

Vi§i, 11 (A.A) 0/i: 
Muhtelif menbalardan gelen 

haber!ere göre Sovyet ordusunun 
vaziyeti. bütün cephede ve bil. 
hassa Moskov~ cephesinde daha 
vahim bir şekil almaktadır. 

Sovyet 0rdula:rı K:ılinin ve 
Kaluga mıntakalarından ric~t:ı 
devam ediyorlar. Alman barıcı. 
ye ne~retinde. I.1oskovanın ru:ık 
şehir olarak telakki edilmiyeceği 
beyan edilmiştir. Moskovanm 
ihatası telirmektedir. 

Gelen bir ha.bere göre Mosko. 
vada umınnl binalarıı. ve fibidele. 
re ıcabında havaya uçurulmak 
üzere dinamitler konulmuştur. 

Londra m.iUıfillcrindc, Alman 
stratejisi muvaffak olursa ?Jlisli 
görülme:niş en büyU.k zaf erı ka. 
zaruoış olacağı beyan edilmekte.. 
clir 

Rus gazeteleri ~alkı. vahim 
hadiselere hazll'lamaktadır. 
Pr~vda g-azetesi yazdıil'. maKa. 

lede diyor ki: 
''!\1oskova doğrudan doğruya 

tehlikededir. Rus milleti tehlike.. 
ye c..esaretle baknıaktadtr .•. 

M087rova, 11 (A.A.) 
17 birinciteşrin tan111i Sovyet 

sabah tebliV,-1, merkez cet>besindc 
muharebelerin bütün gece hassa-
ten şiddetli olarak devam ettiği
ni haber vermektedir. 

Lonılra, 17 (A. A.) - B. B. 
C: 

Leningrad ccpheail\'de şiddetli 
yn~'mur ve sis c!evam ediyor. R~ 
lnr mukabil hticumlarma devam 
ed;rek Aiman1art müstahkem bi1· 
köyden çıkannrşlar, bn§ka bir yer 
de de baskın y::ı.parak Almanları 
siperlerinden tardetmişler Te bir
çok mitralyöz e1e ge~irmtşlerdir. 

Londra. 17 ( A.A.) 
Sovyet Rusvadaki liarp vazi. 

yeti hakkında şn. mali'ımat veril. 
mektetlir: 

Salı gecesi Almanların merkezi 
cephede bir nok~vı yarmış ol 
dukbrı b..akkındaki haberden 
sonra bu varma hareketinden 
kendilerinin ne dereeeyc kadar 
istifade etmiş olduktan henilı 
anlDJiılamamrFtır Bu hususta 
bir haber alınamamıştır. 

Alman haberlere nazaran Rus 
kuvvetlerinin kuvvei manevive. 
leri sarsılmamış ve harp kabili· 
yetleri hic bir suretle eksilme. 
nrlştir. 

Ru velt 
Yeni bir kanun imzaladı 

Nevyorl:.11 (A.AJ -D.N.B. 
Assoc~ted Press, Beyaz sa

ravdan verilen bir tebli~ ile Reis 
Rıi.zveltin, millt müdafaaya lU· 
zumlu askeri malzemelerle ma
kinelere vaziyet edilmesini müm
kün kılan bir kanunu imza eyle
miş bulunduğunu bildirmekte· 
dir. 

-lLAN

Osmanlı Bankası 
Osmmılı B;ınknsmm Galata l\ıterke. 

zile Yerıieam! ve Beyoğlu oubclerlntn, 
Şeker Bayramı mUnnscbctlylc, 22, 23, 
24 ve t5 1ıkteşrln ıcu. vo CUmhurl· 
yet Bayramı aıUnn.aebCUyte de, 2S 
'(Öğlcd~ sonrsJ. 29 ve 30 İlkt~rln 
19U tarihlerinde kapalı bulunacağı 

llft.n olunur. 

Amerikanın ı 
(B~ ttJ10ft 

·ııd ,,. 
G badiS~~.4 ·~ . reer ;ta. ~:. ,,. 

snöı korsan!. ,~ 
çılma~ı !-~ine F~ 
madıe-ı swı.ı ti -:.r.\ 
bahriye ı:e~ 11r~ 
·;erilen e~r~~ 
sinde t:ıtbık ~ 
Yermiştir.. iJl. ~~t. ~ 

Gazete;ııer ııı:ı::-·~ 
Jerine raı.~~i~~ 
pillcmek lı ııare.t--etı. 
korsanlık . fiJ<İf 
susunda. bit: . ı:;tjt. 
zum görınelJU" (ft.A.7 
Vaşington. 11 :do t!J~ 
Kerney torP• ~r:ı,.1 
ak "ki bacası ,..ıı ~~ 

~ne ı . ,.1'ricır.ıeıı ~ 
ki yaş ııaddi J•"' ıeı;;v 
lmriltereye f~ 
mt'iliriplerinin ~ 
dır. ti~~ 

Bahriye neza!'6 bir!# 
bu I:..al, Kerneafıxıiı: oıv:.a 
pidosu zann Jc$1d 
malini ortad~ z,cflel'~ 

Son al:m-aJ1. ıı ,ıı:_.:,., 
'"'~ ..:ı-sesinıtı ııe....:, me ıw.uı .. u vv 

gelmiş oldu~ ol~·r 
bi bir muhare meittıj 1.:ı1 
Q3 tasrih ·etınj1 (.4:.':.iı ır. 

V aşinj!ton, _wı ıu·;~ 
Dünkü pe~euv- ~ 

lenilmcd:k bı.r ~ !J1~ 
ile siyasi ve as~ 93st 
birleştiren ve b~:ı,rıtı 
devam ed ~n tOIP ·-.et 
bUyük l:ir _ketuıııı.. ol. 
edilmektedır. a.ıı1'! ~ 

Hariciye rı çı~~.ııl 
Bevaz saraydan D~ 
cilcrc hevanatts 
miştir ki: !e.:ıı.st1 ~ 

Her türlü ıs.s ~ 
nettim. ~ ~ 
Nazır toplaJl:U bif 

yaz SQrayrn ~c;Upııe 
redeceğinden !>i o(I 

ve etıniştir. ~:ti! 
Bir toplantı ~$' 

muhtemel olu'P ~~, 
Hul şu cevabı _,jltltı 

Derhal bir tol" ~ 
pılması ıa.zrın?şt~·~ 
Toplantıya 1 siittt)tıl 

zevat da aynı 
etmişlerdir. . uı 

1
• b_ .... 

Ruzve tın ~._>;.,. 
7 ,,.. b"",.ı 

Vnsington, 1 ~ 
RUZ\'elt bersb p ~ 

me v c ]:tira.JDJil.Do ı:J 
m.inist.rotörü ~~· i
• hald haftJı. t 
gu e '''& 
~;:re .Hydep$1"• / 

~..A 

, rJlllll1·" 
BUtUn dUnyayı hayretle bırakmış olan Mk :ııo ~ 

BUtUn insani ihtirtı..slar bir filmde. ... • .,ır f"" 
" HOMEO ve JÜLtl"ETTF;,, filminin lovkl.ıııle muıızz:ıttl ıııısıı" 

E>IILLY BRO~"TO'nun Wy ...... t rnman<Doan n ~ 

Ölmeyen A~ 
(Wuthering Heights) f~f 

BAŞ UOLLEltDE : ı.JV 
ıtl!ERLE OBERON ve LAURENCE O Si~ 

Bu :k7:.:7'be Ay SiNE~~ 
as 



• 

J~ • ıo · l9H 

kı::ıiyle kadın derili meyvaları so· 
yarken eski bir şarkıyı hatırla
dı. Yüksek sesle söylerniye ba~
ladJ: 
Entarisi alo benziyol', 
Şeftalisi bala 1>enziyor. 
Al 11ilziitze bakarsam~. 
Pek şekerli mala 'benziy1Jr. 
Kabuğu koparmadan bir şerit 

halinde soydu. ''Şeytanı c:atlattı" 
Yedi. İkinciye bıçağı sürerken ü
<;üncü ve dördüncü mrnr.alarmı 
kendisinin uydurduğu şarkıyı 
tekrarladı. 

18.10.1941 

7.33 Hafif program 7 45 Ajans, 
8.00 Senf'onlk program, 13.33 Türkçe 
pl~klar, 13.4.5 Ajans, H.00 TUrkçe 
plı\klar, 14.30 Ankarn sonbahar at 
yarışlarının tahminleri, 14.SO Rlyase 
tlcumhur bandosu, 18.03 Çifte fasıl, 
18.40 Radyo caz ve tango orkestrası, 
ı9.00 Konuşma (Kahramıınlar saati). 
19.Hi Radyo caz ve tango orkestrası 
19.30 Ajans, 19.45 Konu§mcı rtaşc sa. 
ati), 19.55 Kanşık şarkı ve tfirltU:er, 
20.Hi Radyo gazetesi, 20.'15 Klarinet 
ve santur ile saz eserleri, 21.00 Ziran t 
takvimi , 21.10 Dinley!cl lııteklC'rl , 

21.45 Konuşma (GllnUn meseleleri), 
22.00 Radyo salan orltestruı. 22.8') 
Ajans, 22.45 Radyo l!!alon orkestrası. 

-,. 

== 

V~K I T 

ı ı : 1şauıanaa1ıar 1 
1 Kadık•>y E\ l<'Jıdtr111ı• l\tcınıırluğıın· 

da 'l'\işanla ıı:mlar: 

l 

Hiç de gli?,el olmıyan sesi kar
şıki komşularn kadar uzandı. 
Aylardnnbt:>ri Hikmet Safanın il. 
tifatlarını bir türlü kazanamıyaıı 
35 Jik dul Sakine h~nımın yüre. 
ğini oynattı. fürnuzıhkı biraz ı 
fazla ka~an :yiıziinü aynada SC:';- ' 
rcderken. işittii:i ~özlerden iımıt. 

-> 
lcumartesi Pazar ı 
JS l.teşrin 19 ı.teşrın J 

Bost.ancı Allpaşn No. 53 ıe muhasıp 
Bıkmct lnantcpe ile Fııhlre Bıışııran, I 
Slnanağa Fenerli soltnlt ?\o. l4 tc 
Usttcğmı.::n Hikmet Tekinalp ile l.lün· 
clyo Bahadır, Göztepcd Deniz ytız 
başı!'ıı 'MUnlr Sarpman lle Beyhan 
Tangıı , Zonguldakta • 'ıı.fıa RUrvcyya. 
nı Rıfat Bozkurt ile ümnıtihırn Adak, 
Kızıltoprnk istasyon cad. ~o. 78 te 
öğl"etmcn Nurettin Özgür ile Hatice 
Ayaroğlu, Moda c&dd.esl Zühal soknk 
No. 21 de memur Samin Karkm ile 
Ncuı.hat ôzgel, Kızıltoprak En8dat 
cad. No 13 te Emekli Albny Ahmet 
Bennr ile HnUrlye Uzel, Bıı.hnrlyy~ 

cad. No, 16 da rnemuı· Cclfll Koç il" 
'Misadı Mllh Sokak Xo. Gl de ~ezihc 
Ozçiftçi. Suııdiyc Tarlacık No. 5 t~ 
mcmur AhdUlltadir Aytalan llc Rn· 
ziye Sezer, Kadıköy Rızap;ışa mahal 
lesi lskel•• soknk No. 107 ne Etlbank 
mUdlir muavin\ Mustaf ı Nnrln ile 
Muallfı. Bcl~n. Torbalı kaz.ası Tepc
köv sokak No. 12 de Ktıl!p Ft'thi 8ey· 
lnn ile Pcrihnl Elibal, Rızapaşa Uzun 
hafız sokuk No. 90 da knvhecı A\•a· 
dls ile Arpenuhi, Kadıköy Meşrutiyet 
Cad. No. 328 de li~c nıe:ı:unu SnbJ
hatt!n Mnya ile GUzin L>zcvre. Kadı· 
köy :.rcıda Cad. No, 223 te Doktoı· 
N«:meddln İzmirli ile Fatma Sezger, 
Göztep<' Kadınağa ııokak No. 16 da 
Doktor Jlhan Orhan ile ŞUkrnn Berk 
s:ın , Rızapaşıı iskele sokak .No. 16 da ' 
memur Nurettin ile Rabia Kavınltlar, 
Kadıköy Boyacı sokak No. 22 de Ust
t •lhnen Fethi Turhan ile Hacer Blll· 

lcnmemek kabil değildi 1 
:::.:: """'"'~" .. ,:: .... ., •• 21 1 c::t ,__ 

llı;,ır· 161l Uı:ı:ır: Jl)j 

Vak t.c. ı \ o ik\ lı ı.- Z .. ! "".1 \ ato.ıt.ı ı-;z ı.n ı 

Gfln.~i'flı 

do{;"uğ ... 6.l,"i l'!.18 ı;. rn • t '! .02 

()ğlc 11.59 G.s• ll .tı!> ll .So 

tkl!Jdl ı:ı.oı H.86 U).01 9,37 

Akşnm lö.O'! J 2.00 17.21 J:?.00 

)'ııts. 18.58 1.31 18.;)G 1.31 

tmsal< .J.~6 1 J .111 4.Si 11.12 

Pcncerenın pervazına ko!larını 
dayadı. Genç adama tebeesümlc- 1 
rini yollamak için 1-~kmasım bek i 
ledi. Taht:ılar, kollarını yara a
cacak kadar kızarttığı, morarttı
~ı halde u.tediğini ,·:mamadı. 
E'akat or.4 Umit veren sarkı de. 
\•am ediyordu. Niho.vet · dn,.vnna- , 
madı. Havan.11 sıcaklıf{Jna rağ- • 
men, yukarıya sürülmüş c:unı 
şiddetle indirdi. Bu da zannetti
ği ~ibi tesir etmedi. Karşıki ba. 
şını b:Ie <:evirmemişti. 1 

b~. Kadıköy Misakı Milli Sokak No. ================ 7 de memur Hıısan Hanlı ile İffet 

Bir haft~ sonra: 
Dairede işiyle meşgul oluı·ken 

postacı geldi. Adliyeye mahsus 
zarflardan bir tane uzattı. lmza 
istedi. Hikmet Safa ::;aşırdı. Kim 
seyle arasında bir hfı:iise gc((ti· 
ğini ve bir vakayı gördü~iinü ha
tırlamıyordu. lmzal~·. aldı. 

Bir kadın, kendisine harfi en. 
dazlık ettiğini iddia ediyordu. 
Bu kaclın kimdi? Nerede, nastl 

- ÜçilncU yılına basan ve dUnya· 
mn altını UstUne getirmekle olan harp 

bizi daha kuvvetU, daha tertipli ve 
tcrlbirll olmağa zorlamaktadır. En çr. 
t!n vaziyı tler karşısında bile, bu gU· 

ne kadar olduğu gibi sağlam ,.e sar· 
ı. 1ma7. durabilmeğ<' rlrvam edebilmek 
• ·i,n, daha kuvvetli olmak hazırlığm. 
t" vız. Siz bu h:ızırlıkları fitre ve zc· 
katınızla, hava ltıırumuna yardım 

t'derck kolaylaştırnhlllı slnlz. 

\'e ne söylemişti? Deli olaruktı .. 1 ================ 
Cam fena halde sıkılmıştı . .i'\i. de oturan koskoca kadını görc

şanltsı ve müstakbel kaynana ve mez mi? 
babası duyarsa. dehşetli kıza· Hakime ''kanac:ıt" ı{elmemişti. 
caklar, bu gibi hu~uslarda pek Şahitlerin dinlenmesi için mah
muta.assıp olduklarından belki kemevi başka güne bıraktı . 
de nişanı atacaldardı. 

Şimdilik bir şey söylememeyi 
muvafık buldu. 

Mahkeme ~ünü, maznun san. 
daly~ma oturduğu zaman da
vacısmı öğrendi. Yüzüne bile 
bakmadığı bu kadına ne şekilde 
söz attığını düşündü, bulamadı. 
Kadın, hakimin sualine !'Jöyle. 

ce cevap veriyordu: 
Efendim .• 941 ağustos ayının 

17 nci günü saat nltıyı on geçe 
evimde, pencere başında oturur 
ve aynay:ı. bakarken bu adam 
karşıki evden bana lfıf attı. 

- Ne söyledi? 
- Doğrudan doğruya değil e-

fendim. Şaıkı halinde... O gün 
üzerimde koktoro.i bir esvab var
dı Yüzümün de kırmızılığı biraz 
fa~aca kaçmıştı. Bu adam avaz 
'1.vaz bağırarak: 

Entarisi ala benziyor, 
Sert.alisi baln benziyor, .. 

Ertesi gtin. 1stanbulun en <:ok 
okunan ıgazetesindc Hikmet Sa. 
fa ile Sakinenin mahkeme huzıı
runda yanyana cekilmiş resimle
ri ve altında vakanın taf::ıilfı.tı 
vardı. Bu tafsil at Sakineyi haklı 
gibi göstel'iyord 11. 

Dairede bütün arkadaşları yü. 
züne bakıp gülüyorlardı . O da, 
gerçekten bu terbiyesizliği yaı:
mış gibi utanıyordu. Susuyor
du. Bu ı:usuş <laha ziyade bütün 
benliğini saran !~orkudcrı geli -
yordu. Bu korku onu az daha bo
ğacaktı. Bereket ver:;in ook !bek
lemedi. Öğleden sonra bir taa~
hütlü mektup ~eldi . Bu seferki 
adliyeden değil, kayin ?>ederin -
dendi. f ('inde küçük bir altın hal. 
ka vardı. l'orktuğu başına gel
mişti. Amma, "acaba" nm kızcı;ın 
kanc:ası beyninden ~ıkrnıF;?tı. 

Bora. 
t;..,küdar EYlcndlrıne Mt>m urlukn n· 

da ~lsanlannıılar: 

üsl;Udnr Hacıhesnn Hatun sokak 
No. 47 de yüzbaşı Tabir Kanallı ile 
öğretmen Fitret Kemankeş, UakUdar 
Paşa mahallesi Cavıtbey sokak No. 
71 de Maliye memuru Rlfat :Maylı Ue 
Hndlyc Sevlnç, Üsküdar Doğancılar 
Şiraze sokak No. 60 da Vapurcu İE· 
hak Gı:nı: ile Nevin Karatay, O'skUdar 
Pnşakapısı Sevim sokak No. 21 de 
memur Ali Nazmi ilo Kadriye Han, 
B~ylcrbeyl Yalıboyu No. J7 de 'Mer 
l;:cz memuru Şerif İçli ile HAmlde 
Sovdan üskUdnr )leydanı No. 141 de 
K~tlp ~alm ile Necibe Karşıkaya, üs· 
kUdnr Sultnntcpe, Demirel sokak No. 
72 de Kaynakçı "Ncclp Hamamcı il~ 
Adile Su\•ar, Çengel köy j«ollıı 11okak 
No. 7 öc Musikişinas Tnnburt Ekrem 
'furaç ile Hamdiye Anırır, Vanlköy 
D crcli stu. Kibıır sokak ':llo. 16 da mu .. 
hcndis Halük .N'azml ile Leyi~ Sevil, 
Üsklidar 4yol ağzı Ç!mcn sokak No, 
ı de ın<:.rmır HUsrcv Tamer ile Şevki· 
ye Al<kar, ÜskUdar Şehit Aptı sokak 
No. 107 de Emekli Binbaşı Yusuf Ka· 
mnş !le Fatma YOzlU, üskUdar Do

ğancılar Sclfım sokak No. 17 de Bcr· 
Ler Şcklp TUccaroğltı ile Ayşe 'I'lı 

tuınlu. 

- Hava Kurumu TUrk havacılığı
nın oüyUk ve mühim bir talnm lhti· 
yııçlarmı ka!"§Unmak üzere teşcbbUs 
ıcre glrmlşlir. Bu teşebbtislerin kı:;a 
zamanda başarılabilmesi için Hava. 
Kurumuna ynpmnltta olduı:ııımuz yar
dımları arttırmamız H'tzımclır. Rama· 
zan uayramı, I<'itrc ve zek!tmla hava 
kurumun:ı. cöm~rtçc yardım etmek 
fıroıatını bize kazandırmaktadır. 
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99 
Judi Olper sordu: lam olmıyan bir erkej1e rastia-
- Hangisi? dım .. Bilmem piyano il.e numara 
- Ta o kadar uuıkJ.;ırdan kal· yapan Krok isimli artiste hiç 

kıp !'tzı ~örmiye gelme~... rastladmız mı? Otuz senedenbe-
J ttdi, hic: bir ha~·.ı gevşeme • d tekrar ettiği numarasında 

den. tebessüm bile etmeden: Krok daima piyanosund~n ook 
- Ben size bunun daha büvük uzakta bulunan bir sandalyada 

misallerını go termiştim. oturur ve piyano çalması ica-
Dedi. Bvb bir şey anlamamış- bcttiği zaman sandalyasmı rak-

tı: la.ştıracağına kalkar, omuzlan-
- Anlamadım nın bütün kuvvetiyle piyanoyu 
Diye ;:1Ukabel~dE' !ıulundu, fa. snndalvasma doğru iter. H albu

kat Judı Olper fazla ileriye brit- ki sandalyasını çekse daha kolay 
medi, bu bahı<i lrnpJ.m~nın <laha olmaz mı? .. ).:elice aynıdır. Fa
havırlı Ye nazik bir hareket ola· kat Krok <iaima kulağlnı ters 
cağını takdir etmişti. tar~ftan tutmak istivcnlerden -

Bob haftnlarca :ınht4<! bir ipti- dir. İşte benim tesadüf ettiğim 
dai havat sürdül:tcn sonra Av- erkek de bütUn hayatı imtida
nıpayı andır.Q.n bir 15chre dönmüş dınca Krokun numarasını tekrar 
olduğu icin k€'ndinı mesut his· etmiş bir adamdı. 
sediyordu. - Belki böyle yaşamak h<ışu-

Judi Olper misrKiriııi daha ilk na gidiyordu. 
dakikadan kırnm; oldu~u korku- - Hayır .. Asla.. Zaman za
;;uyla ~esine en tatlı nhen~i \'C- m~ı.n coşar, o zaman bana: ''!dea
rerek: !im köyde basit bir hayat sfir· 

- Cenubi Afrikada yaşamnk mek. geniş beyaz gömlekler giy. 
ltalyada ynı:-~mıya b1>1ızer dos - m~k, sarını.sağı lbol yemekler ye
tıım, dedi . Burada tık de canı · rnek ve iirerinde telefon olınıyan 
mz sı!<rlacaimı z~ıınetmeyin.. masanın başında oturmaktır,'' 
Filhakika yakında krn gelecek. derdi... ' 
amma .... ene bu son baharın son - Peki. böyle hareket etmcsi-
günleri nd~n istifade etnive bak- ne kim mani oluyordu ki? 
m.:ılıy;z. İki gü sonra benim rC'İ· - Arlık onda tedavi edilmez 
si bulunduğum bir cemiyetin gi.i- bir hal almış olan her şeyi mü• 
zel bir mUsameresi var. Tam vak rekkep görmek, çapr~lık içine 
Jinde v~tiştiniz? düsmek. kulağı ters tutmak bas-

- Bilet almak ic:in mi? talığı ... 
- Aptallık etme işte .. Söyle, - Şu halde onu tedavi etmek 

süvare elbiseni .getirdin mi? Son- lazımdır .. 
ra sürek avlaı, ic:in hnzırhklı - Beni de a§ıladı .. . 
mısın? Ve bu sözünü zamana uydur-

Bob hazırlıklı değildi . Otele mak kin tashih etmek ihtiyacını 
gelirken Judi otomobilini şehrin duydu: 
en meşhur terzisi önünde dur · - Hastalık az daha ~na da 
durdu... sirayet edecekti, 

Erte..;i giin de bir şapkacıya d- - Pekala, amma, böyle bir a-
clerek gri renkte bir melon şap- dama nasıl tahammül edebildi· 
ka ısmarladıla.r: Elbise ile şapka niz? 
avnı renktevdiln,.. ~ankacı bası- - Nıhayet ibir gün kaçıp kur
nm tamam ölçtisünü almıştı. tutabileceğimi kendi kendime tel
sonra bir kartn bir şeyler not· et- kin ederek ... 
tikt·~n sonra Boba sormuştu: - Kaçaıbilirdiniz. Sizi bu a -

- İsminiz?.. • damın yanında tutan bir şey mi 
Bob ismini ve adresini söyle- vardı? 

miş. terzi ele bunları avrıca kar- - Evet, kızım vardı. 
ton!ln .ü~iryc 1-a~:de~m}şt~. . Otelin uşağı elinde bir kart ve 

Bobun, Judiyc birçok anlata -
eakları vardı. Judinin kendisin
den bahsetmesine vakit bile bıra• 
k~mıyordu. Ruhiyatın elifıbac:.ı 
bile erkeklerin kadınlara. kativm 
kendilerinden bahsetmemelerlni 
ancak kadmlara hayatları hak
kında ~uallcr sormnlanm ve la
zımsa j!;ene kadınlardan bahset
melerini öğretir. 

Halbuki, Bob ruhiyatçı değildi 
"'t.' sanki kadm!arı anl~mamıya. 
ahdct!11işti. Bu sebeple muttasıl 
k~ndisinder. bahsetti ve uzun za
man Judive sual sormak ihtiva
cmı duymadı. Nihayet büttin ge
vezeliği sona eıinrc: 

- Ya sen nasılsın? 
Oiye ~ordu . O zaman rla judi 

~unl4rı anlattı: 
Zuifeld ismin<le hiq de ~ağ-

bir şapka olduğu halde ;çeri}re 
girdiği için sustular. Gelen gri 
şapkaydı. Uı.;ak çıkınca Bob ror-
du: 

- Sizin bir de kızınız mı var? 
- Evet .. !smi de Cinci .. 
- ~asıl şey, ıgüzel mi? 
- Sarışın. e-özleri trpkı benim 

gözlerim .. Y"'1nızca daima biraz 
ıı:amlı, kederli hali var.. Dij'!er 
<;ocuklarla arkadaşlık etmek is
temiyor. Beni de çok seveceğim 
zannetmiyorum. lncecik bir boy
nu. zayıf tııv~aklarr, renksiz yüzü 
ve altın sansı gibi parlak buk· 
leleri var ... 

Bob kutudan şapkayı çıkardı, 
\'C aynanın ka~ısına geçerek sar 
kılı kahve artistleri ~ibi kıuıdine 
muhtelif por.lar vermiye başladr. 

(Dm·amı tıar) Al yüzüne bakarsanız; 
Pek şekerli mala benziyor. 
Dedi. Bütün komşular da duy-

Şevket 11il?iscl __________ __::::.:~:.:...=.:.:..:.:.::.:..:..-----------------------------"!----------------------------------------------------------------~·--~ 

~ 

dular. Hepsi şahitlik edcceklc~ ... 
Hakim: hayretten hayrete du. 

şen Hikmet Safa ya döndü: 
- Ne dersiniz.. Söylenenler 

doğru mu? .. 
- Hayır efendim. Ben o gun 

Bursamn al yanak şeftalisinden 
almıştım. Evime götürdü~. Ye
mek ic:in sovarken renklerı hoşu
ma l!it,ti. Bavanın söylediği .~nr
kıyı bir methiye gibi şeftahlerc 
hitaben sC.>yledim. ~Ö\'lerken ba. 
vanm peneere<lc olduğunun da 
·farkında değilim ... 

- Yalan ,öyiiivr.r bav bakim! 
Yolumuz cok dar olduğundan 
pcnccl"elerimizin arası üc: , dört 
metredir. tnsan bu k.;ı.darcık yer-

~N ~fAVDA LI MAllJ MATl 

~~a~ ıs:emi 1en lezzetli vemek!er 
' ~~·~ -~~il> .. tcten: Taze ve Kuru FASULYE 
. 'lJı ;'-Y{,..il olcıun ku· rr.alı. YC'tecek kndar tuzla fasul)e· 

,,.. llda · · · d" · ' u •:ı taba~ ıyıce h:ışlan- nin ılık s uyundan bu ovı.i m ş cc-
~ t cı11 {'n cekmeJi. Öte- vizin üstUne dökmeli ve ne pek su

~ab l'ld:tr ce,ri.z kırır lu. ne pek koyu hnldc sulandırıp 
~ kı:ı aca dövmeli ,.c :vi~t" ezerek knn,,t ırmalı . Sonra ta 

lbı...f;nlarak bi.J" sahıır.a haktaki fasul yenin üstüne gccirip 
()IQ.~~ ~n dn su nkıtn- \ e hnzırlannn ceviı: voğmı d::ı gez. 
~ a İ'v' adar ntcse gö~ dh·ip -eğer \'arsa- üç dört kiı;. 
~alı ıcc sık11) cevizin niı:ı ynprnğh•le siislcmeli, sofraya 
~ i .. ~alaııbunu . da bir ka- koymalı. 
b.~ ~o~ Cevız posnsını 

~;'il "t on_nla tekrar ha- Taze kiljniş blllunmazsa kuru to· 
~ "kırı b r iki dilim su· humunu dövüp serpmek de mUm

i ~U ek icini '.kat.arak kUndür. Bu da olınıızs:ı. beis yok. 
tı~aıı. ~.elce dövdU.ktcn tur. Ru y<'mck Cerkr>zler arasmJa 

ır kap içine al- pek tnnınmırıtır, Türlüsü vardır. 

• 

Bay "Ganü,, Avrupaya Hareket Etti 

Bay Ganü'ye flrtmdan yağmurluğunu <;ıkarnııya yar. 
ôını ettiler. Ala bix- Belçika paltosu ~iydi. Hepsi: 

- Bay "Ganü" hım Avrupalı oldu. 
Deailer. 

• • • • lıt • . . . • • 
- ·Havai h~.- ·birimiz Bav Gaı{ü ı;akkı~da· bÜdikl~ri-

mizi '-Ö) liyelim. 
- Haydi •... 
Diye baP,ırdılar. 
- Ben söyliycc.eğinı, .. 
- Durun, 'ben daha ziyade biliyorum. 
- Hayır, ben eöyliyeceğim. Sen bir şev bilmiyor::-1111. 
Diye bir mlin:?l:aşadır başladı. .Nihayet "Stati'' nirı 

anlulmasma razı olduk. 
O da söze şöyle başi:..dı: 

1 - Bı\Y "GANÜ'' NeN SEYAHATİ 

Trenimiz "Pe~tc'' garının muazzam kemeri altına gir
di. Biz, Bay Gnnü ile vagondan inel"('k büfeye girdik. \:u
r~dn bir tiaatten fazla gecikeceğimizi bildiğimden bir ma. 
rnya oturdmn. Kahvaltı ve bira ısmarladrm. Etrafımda 
büyük Lir ka11balık vardı. Fakc:ıt güır.<:l kalabalık. :Macar 
erkeklerini pek gonlüm "evmez ~mm:ı, Macar kadınlarına 
hic: diyeceğim yo!•tur, Gürültüden sersemlemiş olduıhını
öan Eay Ganüniin heybeteriyle bcraher lokantadan ne 
\'akil çıktığını görm~dim. Acaba nereye gitmi~ti. Bardağı 
boştu. Etrafıma b::ıkındım. (;özleriml<' bütün lokantayı 
aradım. Bay Ganü yoktu. 

Dışa..rı perona ~ıktım. H~ burada. ha 5ura~a: . ~v 
Ganii meydanda yoktu. Sankı yer ayrılmış da yenn dıbıne 
gir.n!~ti 1 Iavret! Belki kilimini birisinin a"?ırıp. aşırma-
1ığını"' a~lamak ;çin val'ona gitmiştir, cliye <liil'ündüm. 

BAY GANÜ BALKANSKi 

Müellifi : A le ko Konslantinof 

Türkçeye Çeçiren: 

Om er Kaşif Nalbandoğlu 

1.ltaııbu.ı - uu 
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Sivastan ~1aharie~ : 
........ ~<lıtll , ....... -.:» ...... 

Yıidıze!i :-öy enstitüsünün 
temeli merasimle atıldı 

$ekev pancarı sevkiyatı başladı·- K ayakevi in- jl 

şaatı ilerliyor - Seferberlik müdürü t kdir edildi 
Sıvı:ıı; (llusu,,i) müessesesi tarafından şehrimizde r.ç·- 1 
Yıldızeli kaza ıacağmı cvvcıcc yazdığ'ım yerli mal I 

Otıküdal' Sulh Birinci 
k1ınl1~1nctN: 

9S6/4.l 

.Nurettin ile Memduh ve aalrenin 
5:ıyi:ın ve mll§tereken mutasarrıf ol· 
duldan üsl-:Udard:.ı Rumimehmetpaşa 1 
mahalle.si Duğancıhr cad~sindc kain 
23 ~oJr arsanın açık arttırma ile a:ı· 

tılacag-ma dair olup gn.zelenizin 
9.10.941 tarihli ve 8519 sayıh nlisha
sında dercolunan sat!.§ HA.nında birinci 

ında kurulacak lar pazarının pek ynkmda faaliyete 
olan köy en.stitU- geçebilmesi için gerekli tc>dbictcrin 1.,_,,_,...,_..,........,..,....;'-""-""'--.;o-"'---.,..._ 

: nrttınnanın 30,10.!.141 Pet'§embe 
gUnU yapılacağı llAn edllmi§ iııe de o 
gün Cumhuriyet Bayramı münasebc· 
tiyle tatile milsadit' olduğundan birin· 
el arttırmanm 31,10.941 Cuma gUnU 
saat 14 ten 16 ya kadar yapılacağının 
\nshihan ilt\nı rica olunur. •(37595) 

Salih Bntınönlü 

sunun temı-l a tml.l 
töreni Cumartesi 
gUnU başta vali· 
miz Aklf İyido 
ğan olduğu halde 
şehrimizin gUzlde 
da vetıllerl ve l<ıı-

alınmakta olclıığıı umum mU<lürl!illçe 
vllii.yctc bildirılmlştlr. 

~~~tJT ~·,, rız 

Kavseride dokumaE 
cllık kur su kapandı 

İstanbul A<ili~·c 4 Uııcü Ticaı-ct 

llah kı•nıeı;ind ·n: 

941/49 

Tebliğ ettiren: Devlet limanları 1~
letme umum müdUrlUğU vekili avu· 
kat Ahmet Arif. 

balık bir h ılk kutıcsl önUndc yapıl

mıştır 

Bu mUna b tıc \'alimiz ve kazanın 
genç kaymakamı Ocmal Ökten ve Köy 
ı-~n.stitUsU mUdUrU Etem Salmangil 
tarafından heyecanlı birer nutuk söy 
lcnerck klly kalkınmasında cnstıtuıe· 
rln bariz rolleri canlandırılmıştır. Tc. 
ıncl atılan Uç bina, dl~er köy enstitü· 
!erinden gelen talcbC'ıcr tarafından 

yapılacak ve tedrisata başlanılmak 
üzere sUrntle ikmal edilecektir. 

ŞEKlm P\~Cı\RI 81'~\Kl\'All 

VılfiycUmlz \'C çevresinde her yıl 
olduğu gibi bu yıl dn şeker pancarı 
verim\ daha normal bir surette elde 
edılmlş olduğundan bu pancarıann 
Turhal şeker fabrlkasm:ı. gerek şch· 
rlmlz:dcn ve gerekse Yıldızeli '\"C civa. 
rı istasyonlarından hararetle sevk işi 
devam etmcktedır. 

t izde ylz Kafkas 
romanı 

Çünkü 
'•Bir Kafkas Romanı,, doğrudan 
doğruya GUrcUceden tercüme 

edilmiştir 

• 
Bir Kafkas romanı, Kafkas aşkı

nın, Kafkas ırkının romanıdır 

Fiyatı: 40 kuruş 

Salı§ yeri: Vakit Kitabevi 

RGyscrl, (llusu ... i) - EylUlde 1ktı .. 
sat Vck1lllğl tarafın~an Kayseri Zin· 
cldcre ltöy yatı okulunıla ~! dokuma 
tezglıh ve çıkrık kursu açılmıştı. Bu 
kursa Zlncidcre, yaltınmdn bulunan 
Akçakaya, R"şad!ye, Kıranardı köy· 
!erinden (31) kadın ve erkek gelmek .. 
tedı.r, Kayserinin diğer köylerinde do· 
kıımacılığm yayılması ve tıcrletllmesı 
çın vllı!.yetın Hamurcu. Hlmmctdcdc, 
ı<:emer. Ebiç, Cebir ve Kalkancık 

köyleri cğltmcnlerl de r.ıaa"!f müdür· 
IUğü tarafından kursa gönderilmiştir. , 
Eğitmrnlcr dokumacılığı yayabilecek 
şekilde ôğrcnerck köylerine dönm~· 
lerdtr. ______________ .. 

Tebliğ edilece-k taraf: Ô"""'"r Sabri 
Akç<'r, SUleymanlyede Kira.zlımes· 

cit sokak 30 No. da. 
Bedeli icardan alacağı 660 liranın 

fa!z, masarifi muhakeme ve Ucretl 
veklletle birlikte tahslllne ve !staı:. 
bul gUmrUğü binası dahilindeki yolcu 
salonunun tahslllyeslne hUkUm veril· 
mcsl talebiyle müddei vekili tarafın· 
dan Muzaffer Ertok ile kefili bulun. 
manız sebebiyle sizin aleyhinize aç· 
tığı davanın icra. kılınmn.kta olan 
ınuhıı:. •meslnılc: Na mmıza çıkartılan 
davetiyeye verilen rne:ruhata göre 
ndres bırakmadan :rukarda gösterilen 
30 No.lı mahalli terkettığini:z: anlll§ıl· 
ılığından yenileme arzuhalinln yirmi 
gUn müddetle 11!.nen tebliğine karar 
verilerek muhakemenin icrası 10.ll. 
941 tarihine mUsadif PaT.artesl gUnU 

1 
uat ı• de bırakılmıııtır. YevmU meı• 
kOr ve saatte bilesale veya bllveklllc 
mahkemede hazır bulunmadığınız tak· 
dirde gıyabınızda davaya balulacağı 
usullln 141 incl maddesine tcvf!kan 
tebUğ makamına kaim olmak Uzcrc 

R \lı"Ah.E\ l tNŞAATJ 

Bolge Knyal< ajanlığı tarafından 

Paşa fabrikası ch·arında yaptırılmak· 

ta. olan modern kayakcvi inşantı ik· 
mal edilmek üzere olduğundan Cum. 
hurJyet bayramında törenle açılışı 

yapılacaktır. 

SEFJm.BERJ,IK 1\tüI>O"ROMOZ 
TAKDIH EDiLDİ 

VilA~·etlml.zi.n pasif korunma l§leri· 
nl mahallinde tetkik etmek Uzerc :;e· 
c;cn hafta içinde ~hrlmlzc gelen Da. 
biliye vcktı.letl teftiş heyeti şehrimiz· 
deki tetkiklerini ikmal ederek hafta 
içinde Ankanı.ya dönmUşlerdlr. De
ğerli valimiz Akif lyidoğanm kıymetli 
!irC'kU!lc:i ile inUzamlr nı devamlı 

bir çalışma tarzı gösteren, ç:ı.lı..~kan 

ferberllk mUdUrUml!z Salih Batın· 
onlU pasif korunma esasları vo diğer 
işlerde de ezcUmle kurulan tC§kll!lt 
ve yapılan tatbikattaki artan mesai· , 
•inden dolayı teftiş heyetinin t.ıkd'.. 

rlne mazhar olmuştur. 
Kendisini tebrik edcıiz. 

UN' TF.\'ZİA1'1NA BAŞLANDI 

Villıyctınıiz iaşe komisyonu verdiğ! 
bir kararla Toprak mahsulıeri ofisin· 
den buğday alıruıralt bundan fabrika· 
tarda yüzde 00 verici un imal ettlrile. 
rck şchrlmlz b:ıkkallyc ticaret.hanele· 
rinc bol miktarda tevzi etm~tır. Bu 
suretle balkm un ihtiyacı karııııan· 

maktadır. 

YEJU.t l\IAl..Lı\R PAZAR I 
AÇIJ.IYOR 

SUmerbank yerli mallar pazarları 

Kursta: ı;ıkrık, boya. haşıl işleri 

ile çcşltll bezler dokunm~tur. Kurs 
sonunda iyi öğrenen 15 vatand:ışa bl· 
rer el dokuma tczgA.hı bed!ye edil· 
miştlr. 

KAYIPLAR 

1932 senesinde Eyüp orta okulun. 
dan aldığım tasdiknamemi kaybettim, 
Yenisini alacağmıdan eski.sinin hlik· 
mü yoktur. 

Fatmıl Müşerref Numara: 191 

.. • * 
1atanbul belediyesinin H.1.941 tarih 

ve cilt 10 sıra 41 de kayıtlı toprak o· 
cağıma ait ruhsatnameyi kaybettim. 
Yenisini alaeağundan eskisinin hQk .. 
mu yoktur. 

H liscyln Subaşı (37S9'1) 

* • " 
Akseki nUfus memurluğundan aldı· 

ğım 31655• serlli ve satış •OH numa · 
ralı nüfus kAğıdımı zayi ettim. Yenı. 
ı;1ni atacağımdan eskisinin hUkmU 
yoktur, 

Türk .Maarlf Cemiyeti Kadırga 
Talebe Yurdunda Aksekili Ab· 
dullah pzun. (37696) 

• * • 
Fındıklı l3 Uncu ılk okuldan aldı

ğım 32-l/54 numaralı 939 tarihli şa
hadelnamenıl kaybettim. Yenisini c;:ı· 

karacağımdan eskisinin hUkmU yok· 
tur. 

Nt>:ılh Kayguıım7.. (S7.}91 ) 

SAHİBi : ASIM US 
Basıldığı yer: VAKIT Matbaas1 

Umumi neşriyat? idare eden 
Refik Ahmet Sever.eii 

ÖN SÖZ 
''Bay Ga1:ii" şimdiye kutlar B11lgar cılcbiyatmda ya

z-ılan cıı orijinal <scrlerdcn biridir. Bu'g;ır urn1ıarrit
lerinclen A!cko i( 6ıı.stantinof bu 'kitabı 188} senesinde 
Sofyada çıkmı "Misil -- Fikir" mccnnmsında tefrika 
~mretir.de bastmlıktmı sonra 1885 ."scııesindc de l•itav 
şeklinde tabcttirmişlir. 

Muharrir e·;crinde, bir Bul!Jar tiµi olarak 4lduiı 
Ra.v Gmıiüni11 hasisliğini ve A vr111ıa ıuedmıiyctini yrmlı.: 
anlamış oldufjıı.•ıu tcbariiz rftirmck suı·rti.11lc Bıı/qar 
milletinin ahldl. ve scai1ıesi ii.zcri;ıe tesir wıpmcrh 
istemiştir. · 

"Bu ıı Gauit'' Bulgaris/anda c11 çok 01.1ıtttt11 kitaplar· 
ilan brridir. Şimdiye kadar hirçok defalaı· tabedilmi~tir. 
Biitiiıı Ra/lw11 lisan/arma nl<1'ıriıı :;ibi lm-:ı Am11pa li
sanfonna dg lcrciime e<lilmiştir. 

Srmyrt nı11l111rrir/Cı'i11dc" '' J)erfaııin' ' ( Bıl/qar Pde
l>iyat tarihi) isırtindd·ı escrinhı Aleko I\on .. ~taııtinof\~ 
dair olan k191mr.da, Baıı Gmıü'yU. dihıua edebiyatrnrla 
hakiki kltisik CS('T[uden uddedi1ıor. 

Sclanik iinivcrsilesi 'f)rofesörlcri11de11 M . Paıı!Jdo
polos 1931 senesiıule "Yıınan cdebiyatıtpn inhitrıtı" 
•met'Z" u Wzerinc ı•crilfrji kmıferımstn "B<ı v Gauii" 1ıak. 
lmıcla şu ~ö::leT'i efjylemiştir: 

' 'Bulgar mulıarriri A lrko l:mıstantınn/. "Dmı ~uii'' 
yü nc'>)rettifji :::aman, Bıılgaristanda herkes ona hiicıdn 
etmisti. 

Piyano, Keman, 
Mandolin dersleri 

Be,lkta, Jlalkevln~n: 

Evimizde her sene olduğu gibi bu 
sene de akordeon, mandolin, piyano, 
keman dersleri verilecektir, Talip 
olanların Evimiz idare memurluğuna 
mUracaatıa. isim ve adreslerini lmyıt 
ettirmeleri. illn olunur. (37590) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 

BEYOGLU K. vn B . Ş. MtlD Ü HLtlCtlNDES : 
Yeni§ehlr Karabatak sokağında 28 No.Iı evin harap ve maili inhidam 

olmasından ve S3hibi meçhul bulunduğundan l~ gün zarfmda. mahzurunun 
tzalesi ihtarname makamına. kaim olmak üzere il&.n olunur. (9260) 

:[. =!· * 
1-i:adıköyUnde Osmanağa mRhnllcslnin SöğUtlüçe§me sokağında 21. 23. 

19, 17, ve 15 numaralı apaı tımanın hedm ve tchassUl edecek ankazmın satışı 
açik 8.rtttrmaya kenulnnıtlur, Tahmin bedeli 8880 lira 76 kuruL' ve ilk tem!
na tI 291 lira 6 kuruştur. lhale 3,11.941 Pazartesi gUnU saat U de Dalmt En· 
cUmende yapılacaktır. Tatlplerln llk teminat makbuz veya mekluplarile lhs 
le gUnU muayyen Matte Dalmt Encümende bulunmaları. (9257) 

• ..,. * 
Topkapıda. yaptırılacak hela lnşaatl açık eksiltmeye konulmuştur. Keşi! 

bedeE 1782 Ura 35 kuruş ve ilk teminatı 133 lira 67 kuru§tur. Ke§lf ve şart
name Zabıt ve MuamelA.t MüdUrlUğU lcaleminde görülebilir. !hale 27.10.941 
Pazartesi gUnü ~aa.t 14 de Daimi Encümende yapııacaktır, Taliplerin tık te· 
mlnat makbuz veya mektupları ihııle tarihinden 8 gtin evvel belediye fen i§" 
Jerl MUdürlüğilne mürrıcııatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait 
Ticaret Odası veslkalar!le ihale glinU muP~yen saatte Dainıt Encümende 
bulunmalarL ( 9050) 

Otel yapılmaya elverişli , 1 
kirahk bina 

.\o.kara cadde.inha «: u.uteber ye rinde fevkalade 
udar ve aydmltk bir binıı ki111lltrttr. 

Vakit gazck>I>i lda.reh;ı:t~<.fn<> müracaat. 

••••rem •• lı 

- - 3 -

Bay Gm\ünPıı .~ah.<Jında kendi çchre&irıi görmelidirler. 
ZGtcn btitifo Balkon milletleriniıı ı·aziyeti birbirinin ay
nulır. Çiinkii onlar <tro,<'ında büyiik bfr fark yoktur ••••• 
Bir lınstayı tedavi edebilmek için, hastalığı teşhis et
mek lci.mnchr. 

Alcko Konstantinof. bbi oldufiumuz aibi tasvir ct-
1r1rkle Tuı~talıriı teşhis c-.tmiştir ki, artık hastalığı tedavi 
r;tmel: 7.ola)laşr.ııştır.'' cliy<>t 1ıc konfcransvım sonımcla 
hinlcrr.c di11leyi1_,ilerinit: alkı~ları arasında. bütii1t Ba!· 
J.an millctlcriım. i.ştiral.iylc 4.ll'l:o Konsta11tiıwj'a bir 
1ır.yk. l riikilmcsini teklif rt/i,11or. 

Ar:aba b;~ ıle, kendi !;irço1: kıırnrlanmı::ı Baıı Gam·;_ 
ele Vul1ıııyaca1; mıyı:;? 

Bıı cihPti, mııhterenı okuyur:ıılarımı~a bıral·arcıh 
bizzat ı>ıııharriı h;: "Eay G<nıiı, sctıiu hikayelerini wık
lcrlerl:Pn uıılnı:; fr:.miz !ti~lcrlc rııiitchcyyiz oldıujımw Al
lah §(Thiftir. llalcmimi ne i!ab, ne nefret. ııc de hafif 
""e~rcb"ne Kiiln,ek maksadiylc yurütmcdim. Ren, yal
nız nt;! lırıldl.'nt in özibııl tccessiirn Attirmek istedim." 
:ledifji gi1Ji. biz de bu terciiıncyi sırf komşu milletin en 
orijinal f!.~ellcrinden biriui 11.,.lkımtza tamtmal: nıak.sr:· 
aiı:lc varıtıaımı:.ı a rzcdaı iz ••. 

~!OTEROIM : ( K , N . ) 

• 

TU RKiVI: 
i Ş 8A K s 1941 

!<üçüh tasarrut 
8 lJJO 

hesaphrı 1941 
2 .. ı:ıo 

tKRAMfYF.: PLANI 4 'JOO 
~uO ., 

KEŞ!DEı.ER ~ Şubat, 2 Ma. 35 - ıOO ~ 

yıs, ı A~ııtos. 3 1lkteşrin o - f>O .. 
:arlhlertrde yapılır. ..: 300 - ıo 

Adalar Malmüdürlü;;ünden : 
SE~ITI MEVKlt <·tx~ı 

Scdcfadası BUyük:ıda Balık \'oloycrl 
ı:oO 
.ıoO 

Kamın o DilyUkadn .. 1oO 
KöyönU Burgaz soO 
Manastır .. zıoO 
llalik .. 5!11 
Patrldtş (Partık) 

" .. " 
,.er f. 

Yukardıı evsafı yazılı 6 ndet balık '\Oli mahalli r<irortı 
4 

d 
..!p olanların ihale gUnü olan 27.10.9.U Pazartesi gUnU aaat 1ı.I~ o 
nUailrlUğUnde mUteşekkll satış komisyonuna mtiracaııtııırı ı~1 

D evlet Demiryolları \:e Limanları 
Umum idaresi ilanları 

n-._. ... ._ __ ..,._,, __________ ,_,,~--~----.... -:.~~' 
Muhammen bedel~ 1'10000 lira olan 20.000 .:ıdct ktı)' 1+f>~ 

3.11.9H pazartesi gUirU s..'lat 15.30 d ı k palı zarf uıııılU ı. 
re blnnsınd:ı sıı tın nlınacnktır. t 

111ırı' ' 
Bu işe g.rmck lstly nlcrın 10 2·0 liralık muvakkat te,.so f 

nun tayin ettı~: Vt'Slkaları ve trkllfl rinl ayr.ı gün snııt 1 oı•r' 
misyon re~"ll,...ıne " rmcll'ri llzımdır. Ş rtnıımelcr p:ı'"ıı~ıı şt{I 

9
1' 

da malzeme dairesinden, H ydarp:ıcınd::ı. t ellUm ,.e se\lt ı 
ğıtılacaktır. 

Aşağıd:ı cin". mlkdarı, muhammen bedl"I \'ı> 

malzeme açıl< eksiltme usulu il ıılınncaktır . 

Ekııııtnıc 3Ll0 OU cuma gUnU saat 11 de Sirkeci 1 
da A. li:, komisyonu tarafınd::ın yapılacaktır 

lst..-ıkl!lrr!n muvakkat tC'mtnat v • dı~ r kanuni 
aynı glln \'e saatte komlsvon ın lr.ıcaat arı lizır dır 

OlJıolt l<omls~onuan ' rilmckt d r 

<'lnsı 

Fayans 
kenarlık 

nıll,chrı 

AdPt 

16000 : 
5000 : 

lltuhnmnırn 

l>ı>dl'I 

J.lru 

2520 

1 
Muhammen bcd<'ll 3350 lira ol n 2000 t'lkım pirlnt: , 

,.pırı , 
'Çubtıksur., il" '1000 ad t mm" lmpı k,UJ. ayn ı , J 

Pazartesi gUnU saat 14,SO d~ <'n durt otuzda Hayd rp ıı,ıııı,e' 
hlllndeld komisyon tarafından açık eksiltme usul!ylc .satı11 t 

il ı::· 
Bu lşo glrmrk lstlyc:ılerin 251 lira 2ti kuru luk ırıu', r, 

kanunun tayin ett!~I vesafüll' birllltt ek 'ltmr günlı 
Balkan milirtleri bıı esere karc:ı ya bigane krdılılar, 

11alıııt <1rı: "işte 7,,,kımz! Dıılqrırl<tr elim nn:i11eflcı in i 
lcendilcri iti af cdiııorloı .'"' di11c istihza ettiler. Fal;a t 
Ywım•lılar, S1r71/ar, Romenler 1.'l' Arnnııııtlor dcıhi fm 
kıtabı lJul.ı; ı ·/qr kcu!ar bııyül: itiııı: il,.. tef kik ctmdı tı' 

yona mUrac.ıntlnrı Uızımdır 
Bu i§c nlt sartnnmelcr J<onıı yonJ ın p rasız ol 


