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AKSAM GAZETESİ 

Pamukl~rımıza her 
taraftan taleb var 

t lDARE YERİ: İSTANBUL TüRKOCAGI CADDESİ. TELEFON: 24154 

Ankara (Hususi) - Bu seneki pamuk 
istihsal.itımızın 300 bin balye olacağl tahak
kuk etmektedir. Yalnız Adanadaki hıühsalit, 

150 bin balyedir. Pamuklarımıza karş-ı pesin 
para ile her taraftan talebler artmaktadır. 
i!llviÇttden de dolar mukabilinde pamuk is~ 
t('nmektedir. \..
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~ıı111an.)'anın . 
tıaaı; 
,~11"ıısında 
'"i 11azi.)'et 

rk.); er ne ıuretle tefsir edi
~ lirse edilain, milli büku· 

~ metlerden birisi daha Al-
. .ı,~ iıgaline maruz kalmıf· 

.... .,,lar, ilk günden bu ana 
~· Rayet ıistemli bir t..rzda 

~'•k, emellerini birer birer 
s, .u~ ettirdiler. 

~ yolile varılması müm-
0"11.ıyan Karadenize, timdi 

;,_-~• tarikile gelmiı oldular. 
"\ ""1i>mın ta eıki devirlerden-
\ llaa'Vvur ettiği ve tarihte 

d defa da tecrübe ey !ediği 
. "1.°iru hareketi, bu kere tek· 
. .l,ı~•ktedir. Umumi Harb· 

'(rta.nlar, Köıtence limanını 

ıı· .. 
Ustad 

Yakub Kadri 
Karaosmanoğlu 

!erden 50 yıl müddetle İ•· 
~l\~"•k orada yerleımek te· 

Unde bulundular. Cephe· 
~ "'~tu üzerine tahakkuk et· 
~ ~11 olan bu emel timdi 

..,~killer dahilinde yeniden 
"\lllıniıtir. Alman ordusu Erenlerin Bağından, Nur Ba-

. )il fı d d d·ı ba, Ankara, Yaban gibi romanla-
aı.._ ~ tara n an avet e 1 

" rı, içtimai ve siyasi vazılarile he· 
' ..... bile hali hazır vazi· • 

\h! pimizin pek iyi ve pek yakından 

'
'"CUde gelmesinde, bugün tanıdığımız büyük muharrir Ya-
trıevkiinde bulunan Ge· kub Kadri Karaosmanoğlu Dil' 

a]d~toneıku hükUmetinin ro• kaç güne kadar bu sütunlarda in-'tu muhakkaktır. tişar edecek yazısile (Hakikat) 
\; . ~Ya dünkü Rumen hü· tahrir ailesine girmiş ve bu su-

tcl. litıir; kararsızlığından istifa· retle hayli zamandanberi uıak-
I tt.ek Norveçte yap lığı ha- laşm.tf olduğu matbuat &lemine 

· "ııı b' b k 1 ·ı dönmüt olacaktır. Karilt.?rl:niz. ır aı a tür üsı c ga· 
kol l l Üı;tadın yaularını bu sütunlarda 

ay ıkla vasıl oldu. A • 
tı sık ı:;ık okuyacaklardır. 

~d . oalkanlara gelmeıi ve -

"·lttfıı.ıe çıkması, umumi va• UZAKŞ RKTA 'tııı ktndi lehine bir ıalah ha- A 
~ "e bile, hiç ıüphe yok

, '~d bugünkü Balkan vaziyeti 

/5 ON 
HABER 

Hava harbi 
Londra gene bombalandı 

Londra 11 (A.A.) - 10.ııı lefrini
evvel gecesi düfman taralından yap~
lon hava hücumları hakkındakı rt:!s
nıi haberde Londrarun muhtelif mı~
bkalarile Londra mıntakasına yük -
Eek infiliklı ve yangın çıkarıcı bom • 
balar atılml.f olduğu bi\dirilmektedir. 
Lcn.dra ve civarı yeniden bu hücwn
hı.rın başlıca hedefini teşkil Etıııekte
dir. Bir takım evler ve ticarethaneler 
hesara uğramıştır. Bir kaç yangın ç:k
mıştır. Fakat bunlardan hiç birınin 
sirayet dairesi genişlememiş vı hepsi 
de ııı:üratle bastırılmı$tır. Bir kaç öiü 
\•e yaralı vardır. Fakat bu hücumlann 
genic; mikyasta ve gelişigüU'!l Y•Pll -
mıf 0!111asına rağmen şimdiye kadar 
eJman raporlara nazaran, tcl~fot mik
tarı azdır. 

Galles, memleketinin cenubunda 
k&in bir şehirde, bir takım evil?r tah
db edilmiştir. Bir kaç ölil \'e yRrah 
vardır. 

Galles memleketinin köylıik mmta
kalarına da bombalar atılmıştır. Fakat 
lıasarat ehemmiyetsizdir ı:e telefat 
vukuuna dair malUmat yoktur. 
İngilterenin fimali ışarklslnde kiın 

üç ,ehirde hücumlar yapılnıı;;t1r. Bun
lnrdan birisinde bazı villalar hasara 
u~ramış ve bir kaç kişi ölmüştür. 
İngillerenin diğer ak.samında birbi

rinden çok uz.ak olan nahiyeler bom
balar düşmüş ve ehem.miycbıiz hasa
rata sebebiyet vermiştir ve pek az kiiİ 
telef olmuştur. 

Alman şehirleri de 
bombalandı ~ .... • derin izler bırakacaklır. A "k J s; mücadeleıini kaybeden merı an - apon 

~··. memleketinde ba,la· I Londra ll (A.A.) - Hava Nezareti 

lııilı:!;in h~:ı;:~nı ilk d:::!~~:. an las, maz l ı g'-' ı ~ te~~Jııedi;:;:inievvel gecesi İrgiliz 
laıarladığı iıgal planını bombardıman tayya1'!leri Almanyada 
~tb 'k B' 1 benzin de.P:Oları münakal;ıt vruııta .. 
• l ıahaıına koynıakt• lfm JI JO U YI lannı ve Nlr aıkt!rl hedefl~ı-.i. bombar-

'\ tjf,•Uerden müıteına bir d· ı ı dir D" f · lôrd" • . . •• •• 1,. • k ,man etm ş f!'r • UfJTl.9.M t,ra ın -
.... u. o zaman lngılız •1• ve uçuz u mısa dnn ~~al edilml, olan arazide k.iin 
t~ualanna akseden ma- T k il (AA) J 1· oistili limanlan• da bombardıman e-
tôr T . I o yo . . - apon mpa· 

.\~ e unanın tıma sa· ı ratorlu~lmun kuruluşunun 2600 üncU ı dilrni~tir. 
~ ıın, cenub 1&hası d~ !tal· yıldonümü mün.,ebetile, Japon İm· ı • • 

\ Ş~ tnıntakasına dahıl olu· paratoru. bu gün, Yokohama açıkla- Lond 11 (AA) E iki • lrnd' 1 ld ... ·· ra . . - vve gece 
,Qth.~ ı an aıı ıgına gore rında tnplanmıf olan Japon donan- . .: "lt .. · 1 h h' 

,~'?er mi.ili.katile bu hare· masını teftit edecektir. ı ın~ ere hu-~~~ıned yatpbıli~ ava di'u -
~ '"'İlı' · iJm" ld • • cu arı ~ın a e g neşre .me-
. ~ İtl 1 teıpıt ed ıt 0 u. I n-ıişse de bu hücumların ge~ bir 
ittik a ~anlar. da Arnavud.. Vaşington 11 (A.A.) - Çin milli mıntaka üz.erinde icra edildiği bildi-
. ~ lnı~hnde b1.r harekete ge• hükUmetinin kuruluşunun 29 uncu ri1mektedir, 
~ .... tnı? yıl<lönümü münasebeti le, Roosevelt, Dün 4 Alman tayyaresi düıııürül -
. ~ Ve aıkeri meselelerde milli Çin hükürneti reh•i Dr. Linsen'e mü~tür. 4 İngiliz tayyaresi kayıbdır. 
bil~tiyatki.r hareket etme- b~r te lgraf çekmi~ ve g~rek. ~endi~i-
"tı it 1 "ki d'". nın , g•r<k Amerıkan mılletının teo- General de Gaulle 

4,_\1a a yanın yu e~. ıgı riklerini bildirmiştir, Roosevelt. :.el-
\ı~ . Yı halletmeden once gralındn. ·iki meml•ket .... ında mev- Kamerunda 
1 d. ·~~bbüste bulunması cud manevi dostluğu• da teyid eyie-

1 il. lhılınde değilıe de Al· mi, tir. bı"r nutuk verdı" 
~' ~tnanyaya dahil olduk· • } 

· '• lıalyanın Balkanlarda Jngi iz gÖrÜ~Ü Duala ıı (A.A.) - Kamerun va-
~'k!eni deıtekle~.le ~öyle T Hsi Lökler'in hitabesine. c~vab. veren 
, , /\. t Yapması mumkun o- Londra ll (A.A.) - Çinin Londrc:ı General de GauJle demıştir kı: 

tt •ıl ınerakla takib etti· büyük eltisi Kuotaişi'. burada yaptığı •- Ka~erun, diğer F:anslZ müs-
~ )', Alrnanlann Karade- · beyanatta demiştir ki : te?1l~kelerıne fe~kalAde hır ~1"81 ver-
''-~l karıııında Sovyet· •- Birmanya yolunun yeniden açı- ! mışür. Bu mlc;ah :ran_sız mustemle.ke 

~ 
tflklar · t' B laeağı hAkkında ChurchUl'in yapmıi ı ~mparatorluğunun otckı kısımları şım 

l_'),t "'tıld .. . k d olduğu beyanat. ını ve ının _ bülun ı en ..... ı ıyor ar ve unUdn y-• ı vazıyet ır. u I&• ç· . ç· . .. 1 d'd •-k'b ed' ı b ,_ bö' 
l°?) lt:td.e ~.1 d~kikaya a ;r dostlarını memnun etmiştir. Bırman- le de takib edeceklerdir. Hitlerin °Kııv

~ ttı,1b ıç bll' ıeı. çakma 1• ya yolunun ac:-ılması, birçok defa fe .. I gam• kitabından, bu münasehP.t!e1 fU 

d Uab Amerıkan kay- 1.iketli mAhiyelini g06teren teskin si.. fıkrayı hatırlayorum: ·Bir millet mağ-
tı'l '.n relen bavadiıleri ıa· yuetine kafi olarak nihayet verecek- JQb edilebilir, fakat bir mJll3t ve onun 

~,~~ tetınekle iktifa etliler. tir. idarecileri mağlôbiyeti kabul ederler
tt tt karıııında, 1939 da Çinin cesareti ve metaneti sayesin- ae o zaman ebediyyen mahvolmuşlar, 
~ ttı"' Alınan anlatma&ında de, Japonya Çinde o derece ümid - demektir. Buna karşı, bir avuc insan 

t&tlelerd ld • · b'' ıl siz bir tarzda batmış bulurunaktadıt mağl(ıbiyeti kabul etmezse, o vakit, 

' 
e o ugu gı ı, 1 k . . . 'kb ki .. 'd • 1 m .. 1 · .. .. d d !<u bu mem e et,. ne kendisi içın ıstı a en unu e mesa6 o ur.• 

• csı ustun e e . . 1 . . . u Ka • b h bel Fr Old ki • h"k · na de mıhver ~rık erı ıçın - • merun un u ar e ve an-
ı. • U arına mıan u - . · · ·ıı · · ihin' d h · bir · il latcr . uuc.şsrkta ve yahut dığer bır yerd.: sız mı etının tar e w:u:sı yen 

İt\t!llıtı ~~ de hu tarzda bır müe~sir darbeler vuracak vaz.iyt.tt• olacaktır.• • • 
l'\ılıuYurütmek tabii kai· değildir.• 

~ ~~k~ .. na aykırı bir hareket Kuotai~i, dcmokrac;ilerin progr,emı- Londra 11 (A.A.) - Hür Fransız 
~ 'i hir \1 Kar~.d-~nizi asırlar· nın evvelA ~a~ny.~ işini bili~m~k o.i- kuvvetleri umuml karargahı, fşağı
~ )trı.· au. golu yapmak ar- masını ilerı surmu' ve demıı;ll{ ki· daki tebliği netre~tir: 

~il: rejimin telkin ettiği •- Jl'ponya. kar~ ve. hRva kuvvet- .General de Gaulle, 9 teşrinievvelde 
ti S:t \'e '8rt1ar içinde, bu- leri Çinde çok genış bır ~ahaya tak- Kamerun'un hükO.met merkezi olan 

\
ll ... ı_ ")ret p l't'k ·· sim edilmif bulunan, malı ve ekono- Dualaya gelmiş ve müsteml~k., \'a· 
••t 1 ° 1 1 asının mu· ı ı h lk ı · Alb Lö'kl k dis' h 1 . a '-tın.d b. • • k •

1 
mik ~elirleri aza mış o an ve a · ı isı ay er en ıne oşge -

L an ırını lef 1 harbd.C"n bıkmış bulunan Jnponya, diniz. demiştir. 
~~t\ ,._ mihver zincirinin en zayıf halkasını Bu araz.inin, Fransız müstemleke 

~
I\~,;, ~ontrö'de Sovy."l• teşkil etmektedir.• imparatorlunun hür Fransa bayrağı 

L, ~•ıı ru:ı; ınevzuunda ne J 
1 

altına giren ilk parçalarından blri~ini 
"'ı •~;.-•• .. olduklarını gornuk. apon ara göre te,kil etti~i hatırlanırsa, hür Fransız S· ~liıc ltı U&lilnde genı' kıl'&· kuvvetleri batkumandanlığının bu z.i-

'
'ıi \ıııı olan ve tek bır' ııcak H · · yaretinin hususf ehemmiyeti lrendili-Tokvo 11 (A.A.) - Japon arıcı-a \tn · ğınden tebarüz eder. 
~ ~ r· ttııyan bir memlcke· ye Nazırı Matsuoka, dün neşredilen 

L 1 tt~d.itl..lrlij düşünmesi de ka- bir beyanatında. Churchill'in nutkun· 
''l!~ · • dan ve Birmanya yolunun yeniden a-
~.~b·''rtıd' çılmaıı::ı hakkındaki İngiliz. kararından 
\' ı tt'ıi.i~h~u denize Cel'men• bahsetmif ve demiştir ki: -
~ ~ ltitrı· 1f ve korkunc bır •- Japonya Çinde sulhun müm
\\ 'ııloııı~l~r: ~er halde Sov• kün olduğu kadar çabuk olarak ycni-

la..,_lt)'it •115lllın fU hale kat- den te('~Üs etmesini aamimt suıeHe 
~b~ ~1 kkalamıyacağını ve istemtktedir. Çin ile Japonya ara!'öııt· 
~.~~ aı..o _tanın bir anlatma da rulhun y<'niden teessüsünı.I gör· 
~'' a tn.ıya - d' meyi Jnpon milletinden daha rlyade 
'\ tı~t t.lk~ı cagını zanne ı- İ!teyen hic;- bir millet yoktur. Fakat 
ı • .' •' oı~ • •rda vaziyet çok i' ql.I "'"--R k Birmanya yolunun yeniden açılması. \ ~ '°•ı· u adar da ciddi- kat'i}')'t"n muba!'Bmatı kesmeğe ya-

~',,'>.if, ıy•t içinde b'ıze du" • b ç· ı·ı · 'it ' ıafI ramıyacaktır. Çünkü u, ın ı erı 
~ ~~btfl.r k arımızı biraz da- teşvik neticesini verecektir.• 
~,~ dik~ hi.diseleri milin· l\fatsuoka, üç taraflı pakttan da bRh· 
l" 'd, )1.l.; at ve baıirt:tlc An· ıııetmiş ve demiıtir kl: 
;'\'le "il huk? kayalanndan ta· •- Üç taraflı pakt. Amerika Bır· 

b\,tt
1 

l~t'İfl \l.rnd etimizin karar ve !eşik devletleri aleyhine olmak mak-
' .ıı. e ah sadile akdedilmit değildir. Açıkça 
'~tıı k a tam bir iman-lı hr tıöylemE'k liz.ım gelir~e. bu paktın A.-
~e · · kidleri, sureti hususiyede Amerika 

tıp Ali K O Ç O K A Birleşik devleUerinln ve sureU wnu· 

miyede halen bitaraf bütün diğer 
milletlerin Avrupa harbine sürüklen
memelerini veyahud Çin hAdise;j ve

ya başka bir sebeb dolayısı\e Japon
ya ile ihtilala &irmemesini saıniıoi 5U

rette arıu etmiş;lerdir. in.,aniyeı iı.zc
rine müthiş bir feliket s~tırebilec-ek 
olan böyle bir ihtiına1, netic,..ıeri dü· 
şünebilecek herkesi titretm<!İc için ka
fidir. Yani. bir tek hükünlle1 Berlin 
paktı, bir sulh paktıdır.• 

Ruzvell mesajı 

nasıl imzaladı 
Vaşington 11 (A.A.) - Ruzvelt. diin 

Hariciye Nazırı Kordel Hull ve muR
vini Sumner Wels ile uzun bir görüş
rrıeden sonra Çin milli hük(irnetinin 
29 uncu yıldOnümünü tebrik eden 
mes•lını iınza!oıruftır. 
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Askeri vaziyet 

Rumanyanın istilası 
Tahminler doinı çıkmıştır. 

Bir rivayett! göre 4500 Alman 
a~keri, garanti edilen hududu ıe~
mi~ bulunuyor. Bir müddet 
annra dört fırkaya, )·ani 80.000 
ki~iye çıkarıJacaktır. Bu P.n as .. 
keri U111leri rhne ıec:lrecek olan hu 
kuv\•et, Ruman;,·enın işgalini 

tamamlı)'acak, buna karde~çe i~

birliği demek kabil midir? ~'\lman
)ar evveli Rumanyanın petrol ının .. 
takalarını, Tiieşti Praşav arasını, 

'.';Onra evvelki giin de yazdığunız 
gibi Dobrucada Tuna üstünde Rus
çufun tam kar~ısında Giurgiu'~·n 
)Ani YerköJe yerlc~eceklerdir. 
Niçin Giurgiu'3·a da, daha ilerisi 
değil? Niçin Karadeniz sahilleri de
ğil? Köstence1 l'tlamaya, Mangazya 
değil? Bunun sebebi şudur: Hare
ketin şimale müte,·ec("ijı olduğunu 
ih!!ias ederek Sovyetl('rİ kuşkulan
dırmamak. Fakat buna rağmen Tu
nanın a&:zını bira'1: içeride tutmak. 
Çünkü bu sayede Rllmanyanın 

kuvvetli nehir filosundan da İ5ti
fade kabildir. Nihayet doğrudan 
doğruya Karadeniıe indiği tak -
dirde buradaki üslerin muhafazası 
için de kuv~tli bir donanmaya 
muhtacdır. 

Bu donanma elinde yoktur. Ni
hayet İtalyanlann l\f1suda Seydi 
Barrani'den İskendcriye istikame
tinde yapmak istedikleri taarruzun 
İngiliz filosunun kuvvetli ateşi kar
şısında durdu;tı da göz.önünde a
çık bir misaldir. 

ÜÇYILDIZ 

İktısad· Vekili 

Çimento fabrikasında 
İktı~ad Vekili Hüsnü Çakır, bu ~a

bah Sümer Bankta' muh•elif me;;ele· 
terle meşgul olmuş., refak·1tincle Sü
mer Bank umum müdürü oldu~u hal
de Zeytinburnundaki çinıP.nto fai:ıri
kasını ı.iyaret etmiştir. 

--o-

Londraya bir Amerikan 
hava heyeti gitti 

Va.şington 11 (A.A.) Harbiye 
Nazırı Stimson, İn)liltere hava müda
f,u; tesişlerini tetkik etm-::k ÜZC!fl~, 
bir hava heyetinin, dün tayyare ile 
Londrayp. hareket ettiğini ve Havai 
adalarının müdafaa!'tını takviye nıak
sadile buraya yeni hava müdafaa ba
taryaları konulaca~ını bildirmiştir 
Adalara )()()() tane hava müdafaa tt)
pu yerleştirilecek ve garnizona da 
yeıüden 24,000 asker gönderil'!Ce'ktir. 

Günün icinden 

Hürriyet 
Öniimüzdeki sayun ~nü vazife ııtö

recek bir otomrıbllin sahibi anlatıyordu: 
- Ah, o ıırün bir ~else! Kimseden 

emir almadan, kimseye zarar verecc
i'imi düşünmeden. kırlarda arabasını 

keyfincr süren bir amatör cibi. İ'ltan

bul sokaklannda dolaşa("aiım ... 
N(, şiiphe; hürrh·etin bu kadarı hile 

insanlara hazan bir ıafer ıevki veriyor. 

a Bugünlerde bahis mevzuu olan askert ve siyasi faali yellerin 58hne.si Orta ve Yakınşark memleketleri ... 

Romanya 
petrolleri 

Türkiye ve Yunanistana 
ihracı fimdiden 

menedilmiş 
Bük.ret 11 (A.A.) - İyi haber alan 

mahlıllerden OA,renildiğine göre, Tür
ltiyeye petrol ihracı yasak edildiği 

takdirde Türkiye de Rumanyaya pa
muk ihracından vaı.geçecektir. 

Ayni mahfillerden1 Bük.reı;te bulu
nan' Türk ikb5ad heyetinin, bundan 
böyle pamuk sat~ının ancak avans 
suretile dolar tediyesi oartile yapıla -
bileceğini Rumen hükOmetine bildir
miştir. 

Sovyetlere göre Ortaşarkta 

Rumanyaya har b 
ancak nümu
ne kıt'aları 
gitmiştir 

Mosova 10 (A.A. - Röyter; Sov
yet ıazetelerlnde çıklln haberlere gci
re, yalnız Alınan ,µskerf mü~virlerile 
Alman orduı;und1.n birkaç nümune 
kıt'ası Rumany•ya gelmiştir . 

Amerikadaki Rumen 
alacakları 

Vaşington 11 (A.A.) - Amerikiil 
Birleşik hükUmetlerindek1 Rumanya
ya aid alacakların bloke edileceği res
men ilin olunmaktadır. --·---, 

Tobruk limanı ve 
bazı antrepolar 

hombarıbınan adildi 
Kahire 11 (A.A.) - Dün Kahirede 

neşredilen bir tebliğe göre, İngiliz 
tayyareleri Tobruk linıanını muvaffa
kiyetle bombalamışlardır. 

Limanda demirli gemller üzerine 
bombalar isabet etmiş, bir petrol ge
mi5i yakılmı~tır. 

Şarki İtalyan Afrik.asında Gura ve 
Maledaga'da antrepolar ateş altına a
lınmış. bütün tayyareler üslerine 
dtinmüşlerdir. 

Malta Umumi Valisi 
istifa etti 

Londra ll (AA.) - Malta umumi 
valisi ve askeri kumandanı Sir Çarls 
Bonham Karter sıhhi sebeblerden doJ-
1ayı Krala istifasını takdim etmiş ve 
Lo;tifa kabul olunmuştur. 

Bulgar ordu
sundaki Al
man zabitleri 

Rumanya petrollerinin ihrac iskelesi Kösteuce şehrinin umwni manzarası Solya 10 (A.A.) - Röyter: Bul· 
gar ordusunda Alınan zabiUcrinin n.u .. 
allim 'olarak bulundukları hakkındaki 
haberler resmen tekzib edilmekteCJr. 

Rumanyaya giden 
Alman vapurları 

Nevyork 10 (AA.) - Belgraddan 
gelen haberlere göre, altı Alman va
puru, bu gün Belgraddan g~erek 
şarka doğru yoluna devam etmiştir. 
Bu askerlerin Rumanx:aya gitmekte 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Tayyare fabrikaları 24 
saat çalışacaklar 

Vaşington 11 (A.A.) - Harbiye Ne
zareti 17 tayyare fabrikasında, Neza
rcl tarafından kendilerine sipariş edi
lecek 21000 tayyarenin imalini tacil 
için, günde 24 saatlik çalışma usulii
nür. kabulünü emretmiştir. 

Amerikanın Berlin 
maslahatgüzarı 

Vaşington 11 (A.A.) - Amerikunın 

Bcrlin maslahatgüzarı Aleksand:
Kirk, müşavere i<;-in çef:ırılmıt oldu~u 

devlet merkezinden tekrar Berline 
dönmivecektir. 

.İsveç tayyareleri 
İnıı-ilf P.reve ıröndefiliyor 
Vaşington 11 (A.A.) - Milli Müda

faa Nezaretinden bildirildiğine jlÖre 
İsveç için imal edilmiş olan 100 bom
bardıman tayyaresi İngiltereye veri
lecektir. 

İngillereye ayda 
500 tayyare 

Vaşington 11 (A.A. - Amerikadaki 
ıayyare sanayiinin aylık imalih, şim
dıki halde 1000 tayyaredir. Bunun 
500 il İngiltereye gönderilmektedir. 

Rumanyadan 
bir heyet 

Berline 
gidiyor 

Bükreş 11 (A.A.) - Almanya ile 
İtalya haric, diğer bütün memleket -
leı:e petrol ihracı yasağını görüşn"ek 

i.izere yakında Berline bir Rumen ik
tısad heyeti gidecektir. 

Türkiye ile Yunıınistana petrol thı a· 
t cının şimdiden yasak olduğu Rerlin · 
den bildirilmektedir. 

3000 tank yapılıyor 
Londra 11 (A.A.) - Kanadada İn

giltere için 3000 tank imal edildi;:ı:ini 

Harb Levazımı Nazırı bildirmiştir. 

İtalyan Kralı Frankoya\ 
Annonciade nişanını 

gönderdi 
Madrid 10 (A.A.) - D. N. B.: Ma· 

•ı:cşal de Bono'nun riyasetinde bir İ· 
talyan heyeti, bu gün öğleden sonra 
tayyare ile Madride gelmiş ve tayyare 
meydanında bir çok İspanyol na·nrı1 
ordu mümessilleri ve İtalyan, Alman 
büyük elçileri tarafından karsılan -
mı~tır. İtalyan heyeti, İtalyan Kralı 
edına, İspanyol devleti reisine Aruıon· 
<'İade nışanının büyük kordonu~u ve
recektir. 

HARİTAYA BİR GÖZ ATARSAK ... 

Rumanya - Ey1 topraklarımızın yüksek koruyucusu? Al ordumuıu 
talim ve terbiye et !.. 



11 Birincite,rin 1940,..e 

• Günün yazısı 

Kıstan evvel sulh! 
' 

Mihver devletlerinin kı,tan evvel büyük bir sulh taarruzu ya
pacaklan •Öyleniyor. Buna neden İnanmamalı? Harbin ba,lan

EH 1 R Rumen efsanesi Rüzgarın deliği 
koca, yukanda uyuyan değnek sıh'' Vaktile bir çocuk saflığında, fakir, 

çok fakir bir adam vardı. bine: 
aıcmdanberi Almanya ve müttefiki ıu1b iıtemediklcrini ne z&man 1 ı ı 1 
•Öylediler ki? Polonya iıgalini sulh teklifi takib elli. o zamandan B 1 r l ık erde 
Fransa muharebe!llİne kadar, irili ufaklı dev1etlerle muteber devlet 750 
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1 KISA HABERLER i Aske r·a ı· ı e 1 e rı· ne ı bu~:;.~~~~a;j:vr~:ee;~~?: ~~ ::~ 
çalışmaya mecbur olmuştu. Torbasını 
omzuna vurup değirmene gitti, buğda

.... 
- Ey dostumuz, senin eşeJırll ~ 

cevizini de sena vereceğiz, tek sı:ı" 
bu badireden kurtar, yalvarırız.. 11 adamları ıulb tavasautuna ıevkedildi veya edilmek istenildi. Vichy 

hükumeti mütarekeyi İmzalarken Bay Adolf Hitler. verdiği beya
natla ve daha sonra söylediği nutuklarla sulh istediğini ve sulh 
için çalıtbğ'lru bildirmekten geri kalmadı. Yalnız, İstenilen sulh, 
Cermen ıulhu idi. Cermen sulhu ise, büyük Alman devletinin yart· 
lannı birer birer koyacağı ve elde kılıç. koruyacağı ıulhtu. Bu t•rt. 
lar iıe, Alman devlet reisinin «Kavgam» adındaki eserinde, İf• 
baıına geldi~i gündenberi söylediği nutukl&rda, her türlü icrallhn· 
da apaçık ilin edilmittir. Daha, bu mayı~ta Franıa taarruzu ba~ .. 
lerken neşrettiği ordu emrinde: «Asker. bin yıllık tarihinizi ıün
ıülerinizin ucu i1e yazacaksınız!» demekle uzak maku.dlarını bir 
daha teyid etmiıti. Yeni Avrupa nizamı ve üçüzlü misıııktan ıonra 
dillerde doJaımağa baş,lıyan yeni dünya nizamı ıözlerindf'n de 
Cennen sulhunun ne o1acağını anlamek kabildir. 

Buna kllrfı lnıiltere, Amerika ve diğer miUet1er de ıulh istiyor
lar. Fakat, İstemedikleri Cermen sulhu, İstedikleri ise ıadece ıulfı. 

lira maaş! 
İthalat ve 
Birlikleri 

İhracat 
tevhid 

edildi, bir kısım 

memurlar da işten 
çıkarıldı 

--o-
tur; miUetler arasında fark gözetmiyen. İnsıını insanca yata tan, İthalat ve ihracat birliklerinin tev-
be,Ber ~ki~esi i~dinde1 hürriyektleri te":ıin 

1
edekn ıulh... l lh .• k" hıdi ikmal edilmiş, bu gunden itıba-

u ı ı çesı su hu mu ayese e en er ı,tan evve ıu mum un I ren yeni kadronun tatbikına başlan-
müdür, değil midir; tayin edebilirler. Dava, mihvf'r zihnivetin;n mı tır. Yeni kadroya gôre, butun 
demokrat cephe zihniyetine yaklaımaıı davaındır. Yokıa? Sulh, birliklerin bir tf'k umumi k;itilıi var-
barbden ıonra... dır. ?ı.faaşı da 750 liradır. Diğer bir -

Nasuhi BAY D AR liklerdeki umumi k.itibler kaldırılm1 ş, 
..,...,,,,.----------------------------~,- umumi k3.libin muavini olmuştur. 
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~ PİYASA ~ 
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İsviçre 

artıyor Harbden sonra fıah en ı.ıyade ar ... 
. tan maddelerden biri de d<.>ridır. Ge-

ile ticaretimiz\ Deri fiatları yükseliyor 

Son günlerde lwiçre ile olan iJ:tr3- c;en sene bu mevsimde kilo~ 70 - 75 
catımız artmakt.ıdır. Bu gidişle, la ... kuru,a satılan yerli aı.ğır derileri, bu 
viçre, dı, ticaretimizde birinci plan- sene 250 kuruştur. Arada uçurum 
da kalan bir memleket olacaktır ki, farkı vardır. Bu fark nereden geli -
bu hid.ise, ticaret tarihimizde ilk d{'fa 
ıörülen bir hadi.sedir. 

İsviçreye ihracatımızın artmasında
ki en büyük sebeb, İsviçrenin harb 
yüzünden dünya ticaretile olan mlina
ıtebeilerinin tahdide uğrama!<!ıdır. 
İsviçre ,ancak Balkan memleket -

)erile ve bu memlrketler vasıtasile 

bizimle ticaret yapmaktadır. 

Her iki memleket arasındaki tica
ret yolu, kısmen Tuna yoludur. Mal
larımız, İstanbul limanına kadar ge
len küçük Tuna vapurlarile Tunanın 
aon iskelesi olan Roşenburg'a kadar 
sitmekte, oradan da trenle İsviç-n.ye 

vlsıl olmaktadır. Haibden sonra te
essüs eden bu yeni yol vaıntasile İs
viçreye pamuk, yağlı tohumlar, bar
aak, kuru meyvalar gönderilmekte ... 
dir. Bunlardan başka son hafta için .. 
de İsviçreye pamuk bile ıevkedil -
miştir. 

yor? 
Bir deri taciri diyor ki: 
•- Ham dWi ihtiyacımı:z:ın yüzde 

eHL~inl dışarıdan temin ediyorduk. 
Harb yüzünden mal gelmiyor. Yalnız 
geçen gün Iraktan 4000 kilQ deri ge:
di. Bu da, piyasanın ihtiyacını temi
ne k~fi gelmez. Dahilde tedarik edi ... 
len deriler de ihtiyacımızı temin et
mediği için fiatlar yükselmektedir.• 

H. A. 

Esham ve tahvlUlt 

Türk Ticaret Bankası 
Sıvu - Erzurum 3 

• 5 

• 6 
Umum tiyatro 
1\-ferkez Bankası peşin 
Türk borcu 1 pefin 

nama 

1938 3 3 hazine tahvili 
Ergani 

0.80 
2Q,25 
20.;ı 

2Q,-

32,75 
108.-

18.90 
50.50 

Bundan başka dii,,'re birliklerde mu
hasebecilerin vazifesine nihayet veril
mif, büt>ın birliklere bir tek muhase
beci tayin edilmiştır. Birliklerde bu
lunan kUçük memurlardan hir kıs -
mının vazifesine nihayrt verilmi tir. 

Bu suretle itlıal&t ve ihracat birlik
leri kadrosunda bir ta~rnıf yapıl -
mışhr. Bundan sonra da yeni bir birlik 
tE;şkil edilmiyecektir. 

Nuruosmaniyedeki 
hırsızlık 

N"uruosmaniye caddt'sinde seri ha ~ 
linde hırsızlık vak'aları olmuş ve he
nüz taillrri ele geçmemiştir, Ögren.il
diğine göre, meçhul bir hırsız grupu 
Nuruosmaniye caddesinde 85 numa -
rah bakkaliye ma~aza.smın kilicilııi 

kırarak içeriye girmiş ve kasadakı 8 
lira bozuk para ile JO paket kadar en 
ili \ e Serkldoryan sigaralardan ça L ... 
mıflardır, Sonra karşı sıradaki kö -
nıürcü Hidayetin dükk.9.nına girilmiş, 
fakat alınacak: bir şey bulam11yınctt. 
ortada gOrülen iri ve güzel bir kavun 
afiyetle yenilmiştir. Bundan sonra ge
ne o sırada bastoncu Muizin dükki -
nına girilmiş, orada da hiç bir şey 
bulunamamıt ve hazır işlenmlı basto!l 
olnıadı~ından h111uzlar elleri boş ola
rak çıkıp gitmişlerdir. Dükk!in sahıb
leri polise başvunnuı:-lardır. Bu cür. 
etli hırsızlar aranmaktadır. 
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lktısad 
* FOTOGRAF MAKİNELERİ 

Ticaret müdürlüğü, fotograf makine
leri ve buna aid malzeme fiatlarını 

tedtik etmektedir. 

* PEYNİR ~IESELESİ - Dün ıı.>Y· 
nir tacirleri Ticaret müdürlüğüne mü
racaat ederek fiatların artmasını is
temişlerdir. Bu müracaat reddedil
mittir. * YERLİ MALLAR PAZARI -
Sümer Bank Erzurumda YerJi lfaliar 
Paıarı açmağa karar vermişti~. * İKTISAD VEKİLİ - Dün İk
tı~d Vekili Si.imer Bankta tetkikle
rine devem etmiştir. * TÜTÜN MAHSULÜ - Bu yıl 
tüti.ın mahsulünün 70 milyon kilo ola
cağl tahmin edilmektedir. * BALIK iHRACATI - Balık<ı
lar cemiyeti, balık ihracab hakkında 
ar.ıiarında görüşmeler yapmaktadır * RAUÇUK BEYANNA lf:LERİ. 
Dün Ticaret müdürlüğüne, ellerinde 
kauçuk bulunan 50 kişi bcl·anname 
vermiştir. 

Maarif 
* HAVACU.IK DERSLERi - Ma

arif Vekaleti mekteblerde havacılık 
derıleri için bir müfredat pı·ogranu 

hazırtamakladır. * MAARİF MÜDÜRÜ - Maarif 
müdürü Te\.'fik Kut Kartal k6ylcrin
deki mE"ktebleri gezmiştir. * ASKERE GİDEN MUALLİMLER. 
Aıı.kere giden muallimlerin vazifeleri 
diğer muallimler tarafından idare e
dilecektir. * İLK TEDRİSAT KADROSU 
İkinci ilk tedrisat kadrosu cumartesi 
gününe kadar hazırlanacaktır. * ~IEKTEBLERİN TATİLİ - Cum
huriyet bayramı münasebctile kaç gün 
tatil olacağı henüz mektebh:!!e bildi
rilmemiştir. 

yardım 
Belediye Muhasebe 
Müdürlüğü tarafın

dan yapılan bir he
saba göre 1 milyon 

lirayı buluyor 
--0-

Asker aiJelerine yardım şeklini ka
rarlaştıran komisyonun tfııc;:pit ettijti 
esac;lar dün Belediye ~fuhaı;ebe mü
dürlüğünde maddeler halinde izah ve 
tahsil şekli ttspit edilmiştir. 

Maliye murakıbları, vatandaşlar -
dan istiyecekleri para miktarını, ver
mekte oldukları vergileri gözönünde 
tutarak rakamlandıracaklar ve Mali
ye fubc müdürleri vasıtasile Daimi 
Encümene ısevkettirerek kararını a
lacaklardır, Kendilerine muhtelif 
membalardan yardım yap1lan kim!l:e
'l'iz a~ker aileleri, 2526 yı ve yardım 
miktan da bir milyon lirayı bulmU$
tur. Bu rakam tahavvü 1 edf"ceRi için 
toplanac3:k para da her bir kaq ayda 
bir değişecektir. Karar projes.l bugün 
Daimi Encümende görüşülecektir. 

Kızılay haftası 
KızıJay haftası devam etmektedir. 

Kızılay kurumuna aza kaydı için şeh
.rin muhtelü semtlerinde halk::t. 50 bin 
beyanname tevzi eclilmjştir. 

diye, Beylerbeyi camii 
park yaptıracaktır, 

önUnd• bir 

Belediye 
KURTLU DEGİLMİS- Müteferrik * Ul'H.AR 

Hasköyde bir değirmende kurtlu buğ
day olduğunu yazmış:tık. Bu buğday· 
ların bir elekte kalmış buğdaylar ol· 
duğu anlaı::ılmıştır. * GAZİ BULVARI - Şehzadcba· 
şında açılacak olan Gazi bulvarı için 
300 pal"('a eml&k ıı:atın alınacaktır. * VALİ KL'LELİDE - Vali ve 
Belediye reisi LUt!i Kırdar, dün Ku
leli askeri lisesini ziyaret etmittir. * OUR İŞLERİ - Belediye Er•n
köy ve civarında imar hareketlerine 
başlam:'ik iç-in projeler yapmaktadır. * BEYLERBEYİ PARKI - Bele· 

* ROllfA SEFİRİMİZ - Roma ıe
firimiz Hüseyin Ragıb dün italyeyı 
hareket etmittir. * ŞİŞLİ HALKEVİ - Şişli Hal
kevi her sene olduğu gibi bu sene de 
Bsan, f8pka ve dikit derslerine bu 
günden itibaren başlamıştır. * SAYIM İŞİ - Denizde sayım 
işi, talebe tarafından yapılacaktır. * BİR GEMİ BATTI - Limanı
mıza gelen malOmata göre, Karade
nizde 4000 tonluk bir Yugoslav , ..... 
puru batmıştır. 

yım un yaptıktan sonra değirmenden 
çıkarken •iddetli bir riizgılr zavallının 
Un\lnU dağıttı. Hiddetten deli gibi: 
~ Ah! .. Fakat ben bunu rüzgıirın 

yanına koymıyacağım! diye bağırdı ve 
sonra da rüzgirın deliğini kapatmak 
için ottan büyükçe bir tapa yaparak 
yola düştü. 

- Nereye baba? diye soranlara: 
- Benim bütün bir ölçek unumu a-

lan rüzg.irın deliğini kapatmaya gicii
)'Orum! 

- Fakat deliği nerede bulacaksın? 
- Neredeyse oraya gideceğim! 
Bu şc:-kilde yoluna devam ederken, 

o zamanlar hazan yere inen Tanrı ile 
azizlerden Petro bu adama rastgelcii
ler. Ona sordular: 

- Nereye gidiyorsun babacan? 
- Eh işte, şöyle dünyayı geziyo-

rum. 

Ada n1 . . d" dürd"~ m o arı ıyıce ov e,1• 

sonra eşeğini ve cevizini aıara.k: 
ne döndü. , o _,,,... 

O kadar zengin oldu ki tv"- 18 şıı-

zamanın hükümdarına kadar \1 ~· 
O kadar altını vardı ki tarla)'• .. J• 
dı:ı.y yerine ekebilirdi ve tarlayııı .. 
tiği buğdaylardan altın ahyordll· tıt" 
İmparator bunu öğrenince bıJ J).i' 

humd:ın almak için adamları~d~ o 
sini ihtiyar zenıırine gönderdi· le ;s• 
da bir altın tarlası sahibi olrn' bO ·• 
teyordu. Fakat bizim kahraınş,D 
le şeylere kulak vermedi: ,. 

. "yit 
- Imparatora reddettiğim So 1'! 

sin, bakalım bana ne yapabile~ 
Bunu işiten imparator ordll1 d•=' 

başına geçerek bu küstah .ıı ' 
karşı harbetmeğe gitti. Kapısınırı ~ 
ne gelince, adama ,.kendisini~ 'Jbi.t" 
me!<!ini· söyledi. Daima köyl11 e ıtıı' 

hitabda sini bırakmıyan bizim ada.ın ~ p 
ğunun altı.na değneğini alarak .: il' 
göründü. Imparator binlerce ki~ 
böyle bir adama kaıı-ı b.llrbe 

Fakat Tanrı ona şöyle bir 
bulundu: 

- Dostum, pek uzaklara gitme, fU 
cevizi al, fakat evine dönünceye ka
dar ıakın: tAçıl ceviz,. cümlesini söy-
leme. \ 

Biz.im kahraman cevizi cebine koy· 
duktan sonra evin yolunu tuttu. La
kin karanlık basmış olduğundan blr 
kulübe 11ahibi kadına kendisini evde 
gece misafir etmesini rica etti. KadJn: 

- Nereden geliyQrsun dostum? di
ye bir ıı:ual sorunca: : 

- Rüzgirın deliğini kapatmaya gi
diyordum. Yolda bir deliye rastgel
dım. Bana bir ceviz• verdi, fakat ev~ 
kadar cevize •.c\.çıl ceviz• demiyece.k
sin diye de tenbih etti. Acaba bunwı 
manası ne olsa gerek? 

O anda kurnaz kulübe sahibi: 
- Şu cevizine bakalım, dedi ve ala

rak bu cevizi bir başkasile değiştireli. 
Ve sonra da bir köşede gizlice değiş· 
tirdiği cevize tAçıi ceviz• deyince içe
risinden sayılamıyacak kadar at, keçi, 
koyun ve kuzudan müteşekkil bir sü
rü çıktı ve kadın servet sahibi oldu. 

Za\•allı adam ertesi gün hemen evi
ne giderek cevize ·Açıl ceviz• emrini 
verdi. Fakat beyhude! 

- Eh, Allahın yıldırımı fU rüzgi
rın üzerine düşsün ve şu beni ceviz
le kandıran ihtiyarı da şeytan götür· 
sün. Ben rüzgirın deliğini kapatmaya 
ve beniıhle alay eden şu ihtiyarın da 
baddini bildirmeğe gilmeliyim. 

Ve Atıaha, bu sefer yalnız olarak, 
tekrar rastgeldi. Allaha adamın ne 
yapacağı ayan olduğundan ona bat
ka bir şekilde göründü ve tabii adam 
Allahın kendisine ceviz veren ihtiyar 
olduğunu tanıyamadı. Allah sordu: 

- Böyle nereye gidiyorsun? 

geldiğinden utanarak ona: , .. 
- Dostum, ne yapabilcce~ni 

veli sen göster bakalım. .1' • 
- Çok güzel. Geliniz burayll· !d 6f 

tuk değneği marş! Her a~kere ı· 

fa; dokuz defa da imparatora'.• 

Allahın değneAi bunların . ~,ı d• 
durmadan vurarak kendilerinl ıl 1 
ye döndürdü. İmparator ve ord\l5 ti 
bizim kahramanı yerinde rfl~ıattıı' 
zenginliğile bırakarak bu afetterı..., 
lece kurtulmayı kendilerine 
saydılar. /. 
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Nüfus sayımı hazırhlıl . 
MU$1a 10 (A.A.) - fluT8d• • '.ıl 

sayımı hazırlıkJarı bitmiş ..,e bıl edi 
vazlfe görecek memurlar taf1P 
miştir. fi' 

Viliyetin uzak mıntaknlarınd~ı 
zife görecek memurlar ayın l 
gideceklerdir. • ıetf 
Meb'uslarımızın tetkılı 

Mersin 10 (A.A.) _ Vil.il 1 ~ 
b• 1 h . 1 ·11" mc us :ırt şe rımfze ge ıuı ~ 

halkla temaslara başlamışlardJf· aft 

huriyet Halk Partisinde y&P1~ıb" · 
toplantıda tüccar ve çiftçileri1111 

,... 

leklerinl ve ihtiyaclarını tesP::,, t'f' 
meb'uslarımız bu giin de Tars 
mişlerdir. dJI 

50 kuruşa pilav! 
Yalnız peynir, yağ fiatlarına 

nark koymak kafi değil, lokan-

talan ucuzlastırmak 
' 

lazım • • • 

Ticaret Vekili, in gilizle rle yapacağımız 
anlaşmadan sonra, ithalat mallarında bir 

genişlik husule . oeleceğini söylüyor 

- Rüzgarın deliğini kapamaya ve 
benimle alay eden ihtiyan öldül'meye. 

- Bak dostum, tu e.,eği al, fakat 
eve gitmeden evvel sakın tEşeğim al
tın yap. deme. 

- Peki &akırurım. 

Ve hemen geri dönerek aynı kulil
be sahibi kadının evinde misafır kal
dı. Bu sefer kendisine yiyecek ve içe· 
cek verilerek ikram edileli. Karr.ını 
iyice doyurduktan sonra bir peykede 
uykuya daldı. Fakat orada bir çin
gene kafilesi vardı. Gece vakti bi -
zim kahramanın eşe&i dej:işildl. 

Hayırsever bir vata.fi ıv 
B~rsa 10 (A.A.) - Mohmedi<'' 

Pekış, dün şehrimizdeki tik 0§&Si ( 
dan 25 inci ilk okuldaki yok ~ 
cult.ların ihtlyaclar1nın karşıl11ıµ 
için 500 lira teberru eylemişhr·ı:J&/ 
berru muhitimizde büyük bir 
le kartılanmışıır. 

Panayır ~ 
Taşköprü 10 (A.A. )- t)ç P': · 

~.ri dev~m ed~ Taşköprl.İ dltl f 
dun de bırçok ziyaretçi tara~lfl ~~ 
zilmişür. PanayJrda kendiri.il ıjlY 
55 ili 80 kuruş arasında "' I 
görmektedir. p.rıd 1' Şehrimizdeki lokantalarda yeıru>k 

fiatlan P"k pahalıdır. Vakıi Beledi· 
ye bu lokantaları sınıflara göre ayı

rarak tarilelerinl ona göre tanı.im et
mittir. Fakat bazı lokantaların liste
sinde öyle pahalı yemekler vardır ki, 
bunlara dair birkaç misal yazmayı 

faydalı buluyoruz : 

alabilirler. Tak$ılm Belediye kazino
sunda ise, bir dilim kavun 25 kuruı
tur. 

Belediye İkhsad müdürlüğü, zaman 
zaman lokanta ve kazi.noların tari!e
Ierile me:şgul olmakta idi. Yukarıya 
yazdJğımız birkaç misal, tarife1erin 
yeniden tetkikini icab ettirtn.2kte.dir. 

Ertesi gün adam kalkıp değişilmiş 
eŞE"ğinl alarak evine döndü. 

- Haydi eteğim altın yap! 
Ve: 

On binlerce yurddaşın . P 
3
, t". 

toplnmış bulunmasından istıf.ıı. 1;' 
rek verdiği bir konferansta \., 
Niha)·et Altıok, dünya va:ıi~eU . .r 
nun kareısında hükümetinııııt',r~ ~ 
ğü siyaset etrafında vatandaf 
vir eylemiştir. 

1 
Valinin bu konferan!'t, halkl·~· 

Şef İnönüye ve CumJnıtİ}"e:~· ç 
metine k11rşı olan sevgi ve ~ f\I 

taki elimden kur- bağlılık hislerinin bir defa d• 
yidine vesile olmuotur. ,1J1 

- Ah, evet, ba~ka çaresi yok, di
yerek hiddetle bir demir parçası al
dı ve eşeğin karnını açtı. Fakat na
file. 

Gene kızarak: 
- Bu sefer bu 

tulmıyacak. 

Atatürkün hatırası 8~., 
~t>· 

Akhisar 10 (A A.) - . "J 

Taksim Belediye kazinorunun lis
tesinde ıstakozun karf1.Sında bir fiat 
yoktur. Çünkü istakoz az çıktığı gün
ler pahalı ve çok çıktığı günler ucuz 
olmakta ve fiat da buna göra tayin 
edilmektedir. İ.fin garib tarafı, Ista· 
koz bol çıktığı gün Taksim Belediye 
kazinosunda porsiyonu 200 kuruştu?'. 

htakoz lüks yemek olduğu !çın bu 
mevzu üzerinde fazla durmuyoruz. 
Fakat pilavın listede 50 kuru, oldu
funu gördüğümüz zaman, ortada söy
lenecek bir söz kalmıyor. Halbuki pi
l.Av, her lokantanın en ucuz yeme
fidir. Bir tabak pilavın maliyet fiatı 
d• 3 kuruştur. 

Hayalı ucuzlaştırm.ak, lhtilli hare
ketlerine mAnl olmak için yalnız bak.
kailan kontrol etmek, yaılt ve peynir 
liatlarma nark koymak. kifi değildir. 

Hayat pahalılığında büyük bir rolü 
olan lokantaları da daha ııkı bir su
rette kontrol etmek lazımdır. Bilhas
sa Belediye kazino:ru gibi tehrin en 
modem bir lokantasını da daha zi
yade ucuzlattırmak, herkesin gide
bilecej:{i bir yer haline getirmek ıa
zımdır. 

Başvekilimiıll' birliktt' llatay seyahatine çıkan Nanni 
intibaı t~hit ediyoruz: Da \'t"kilimiz petrol 

Topeoilunun beyanab miina.!.Cbetile bu seyahate aid Ud 
sahasında ve Çukuro\•ada istirahat esnasında 

Tekrar ihtiyarı bulmak ve rüzgl
rm deliğini kapatmak için yola ko
yuldu ve bu sefer gene Tanrıya rast
i•ldi: 

- Dostum, fU koltuk değneğini al, 
fakat eve gitmeden sakın •Koltuk değ
neği yürü. deme. 

Akhisara gelişlerinın yıldôl'l' 1~'t? 
bu gün kasabamızda coşktJil ~!f 
!erle kutlanmaktadır. Bu ,.ıtri 
müteaddid hatibler söyleifi~ fJ1 
tuklarda Ebedi Şefimiz.in aıı.ı . .,..ıı 
sıru anmışlar ve milli birlif:i.111~1~ 
bolü Milli Şefimiz etrafında 'ti' ı 
kale teşkil eden Türk nıiJletl te 
ye olan kuvvetli imanJarıJll 

Meyvalara gelince, bütiln lokanta
larda meyvalar pahalıdır. En ucuz 
bir lokantada bile bir dlHm kavun 
10 kuruştur. Halbuki iki üç dilimden 

ibaret olan bir kavunun fiatı 10 .. 15 
kuruttur. Pek tabit olarak lokanta
lar bu kavunlan toptan daha ucuza 

Edebi roman 

Yakalanan esrarcılar 
Muhafaza tetkilitı memurları nh

bmda şüpheli bir surette dola.can M

bıkalı eroincilerden Münir, Neşet ve 
arabacı İbrahiml takib elnlişler ve 

A'lf:cidiye köyünde bir mahalden al -

dıkları bir kilo esran üzer!eorinde 
y&kalamı.şlardır, Esrarcılar Emnlyet 

müdürlüğüne teslirtı edilmişlerdir. 

Tefrika numarası: 9 

Evvelki tefrikaların hulasası ı tılışta old~ğu halde .. Bu oe!er haki -
katen sevıyor mu? Hayretle •Evet 

[Re!fid bir aydanberi. uı:ak akraba- seviyor mu?. diye tekrar etti ve bun~ 
Ja.~ın~an Se~et lianımın Sııadiyedeki inanamıyarak güldü. Alevde ı:ıcvgi 
k°'kunde nusaCirdir. Ser\·ct J[anımııı kabiliyeti olabilsin, Alev yalnız ken
torunu Alev, Rf' idi SC\'meğe ''" o za. dini düşünen, yalnız kendi zevklL•ri 
mana . kadar ni,anlııı:ı gibi knnuı;hıKtı eğlenceleri için yaşayan fU havai 
F'ikr.tti sadece bir arkada' telıikki et- çocuk ftşık olsun.. Birdenb· b 
meire ba lam f o- ·d ı 'lh ıre unu 

,.. " • 
1 ır. ;c:;ı • u a'i a .~on şiddetle reddetti. Aşık olmak, bu bi-

balo ıeeesınde Ale\·ın .rene \:e guzel raz da ıstırap çekmek, bir çok !eda-
11nneo;,l Canan Hanıma karşı kuvvetli kA 1 ki k tl k k di 1 · bir meyil du . F k t . . ar ı ara e anma ve en !il nı u-

. yul'V: . • a aJnı ı-ece nutup başkası için, yalnız onun ıyi 
Alev, Reşıde kendını kurnaılıkla op-
dürtü:vor ve ona ilcinı a kedh·or. Gt"nc 
balo ıC"cesi. Canan Hanım kocasının ö
lümündt>n sonra ikin<'i de(a eski ah
bablanndan 1'1ithat Şcvkeün izdh·ac 
talebine muhatab oluyor. l 

Canan yavaşça yatağında dOndü 
Derin bir nefes alarak sırtının ağrı • 
yıp airımadıiını dinledi. Aitr1 hnfif
lemifti. Gene kadın örtüleri ayakları 
ile karyolanın ucuna doğru atar.ak: 

- Niçin, niçin'? diye, kendi kendine 
sordu. Bu "oculcla o kadar ı.ıd yara .. 

olması, mes'ud olması için ya.şanıak 
değil miydi? Hnyır, o kızını iyi tan1-
yordu. Alev, yalnız kendüıini seven 
egoist bir mahlôktu. Başkaları onu 
eğlendirdikleri, onn, zevklerine hb:mct 
ettikleri müddetçe bir kıymet, canını 
ınktıkları anda ise tahammülfersa i
diler. 

Canan anası olduğu halde onun da
ha pek çocukken en küçük bir arzu
sunu reddettij:i zamanlar, onun ken
disine gözlerinde nasıl kin tutuşarak 
baktı&ını hatırlıyordu. Alevin Aşık 

refahın Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçoğlu 
Hatay seyahatinden dönüşte Mersin -
d~ Bugün gaıete~ine aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

t- Sayın Başvekilin refakatinde 
Hataya yaptığım seyahatte tüccRr, 
köylü ve tnüstahsille temaslarda bu -
lundum. Bu seneki mahsul fiatındı:ı.n 
herkes memnun görünmekte<Ür. Bu 
günkü fiatl;:ır köylü ve mi.i.ilah!iihn 

kalkınma arifesinde bulunduğunu 
tebşir etmektedir. Memleketimizin ik
tısadi ~fahı ancak köylü ve müstah
silin refahından doğabileeeğinn. gôre, 

bu günkü vaziyeti umunıi 
müjdeclo;i telakki edebiliriz. 

Toprak istihsalatımızı azami had -
dine yaklaşhrabildiğimiz nic;pette re

fah hududunu genişletmiş olacağımız
dan çi!tç-ilerimiz atami gayl'etlerini 
sarfetmekle kendi rcfahlan kadar mu
kttddes bir vatan vazifesi ifa etmiş ol
duklarından emin bulunmaluiırlar. 

balit işini biraz daha ağırlaştırmış 
bulunmaktadır. Buna rağmen bu nevi 
ithalit eşyasındaki zorluğumuz kom
şu memleketlerin içinde çırpındıkları 
mü,külBta nazaran fazla endişe tcvlid 
edecek bir halde değildir. Dünyanın 
diğer aksamile münasebetlerimizi te
Il':in eden bu günkü yolların nakliyat 
şartlarında bir sürprizle karşıl'lşma • 
dı~ımız takdirde yakında İngilız!erle 
yapacağımız umumi anlaşmı:ıdan son
ra bu gün azlığının ıstırabını çekınck
te olduılumuz bazı ithalit mallarında 
d~ bir genişlik husule geleceğini ümid 
etnıekteyim.• 

Hemen koltuk değneğini alarak ge
riye döndü ve gene kadına misafir ol
du. Bu sefer ona ikram evvelkindı::n 
daha iyi yapıldı. Ukin karı ve koca 
onun hem dC!ğneğini aldılar, hern O"IU 

şüphelenmemesi için, öldürmeğe ka
rar verdiler. 

lamışlardır. 

Tütün piyasası I' . .. .. _,. 
Izmir 10 (A.A.) - Bu .

1
, , .. 

Fransanın fnhidamı ve onu takiben 
İta 1l·anın harbe girmesindenberi Ak
deniz ticaret yollarında vuku bulan 
tebeddül.it harbin başlangıcındanheri 

büyük zorlukla karşılaşmış bulunan lt-

Kocası karısına: 

-Bak karıcılım, aşağı mahzen~ lne-
1lın ve kapıyı iyice kapayalım. Sonra 
da •Koltuk değneği yürü. deriz. 

Mahzene kı:ıpandılar. Fakat koltuk 
de-Jneji bu sözü iı;ltir işitmez bunlara 
insaf.sı:r.ca vurmaya baeladı. Karı ve 

~lm~sı .• Bu_ inanJl~ıyacak, oJmayacnk 1 sanları bile ka(asında yarabp yaşat
ımkansız bır şeydı. masını g\i7el bir oyun gibi ı:ıeviyorıJu. 
Faka~ niç~,< niçi~? İşte kaçıncı de- Fakat hakikatlerde hayale kap1ln1ak

f~dır ki aynı sualı soruyordu. Başını tan rıefret ederdi. Se\•mek .. Bu, vn~n 
yastıkların arasına gömdü. için bir ihtiyacdı. Kocasının ölün1ün-

yaşlarile yıkandığını ve yüzüniln bir 
ınclek gibi saf, durgun maske~ine 
rağmen, hazan en müthiş gilnahlıırın 

arzusile kıvrandığını bilmiyordu. A
lev, hayatı bilmiyordu. İn!!!anları, hat
ta bPlki henüz kendi~ini tanımıyor
du. Canan, o giizel kafanın iç-inde 
düşünce. fikir çiçeklerini açmak, o 
gene kalbin Ümidlerini, arzularını öğ
renmE"k, ona saadete giden yollan 
göstermek, tehlikeleri işaret etmek 
ic;tcmişti. Fakat, 0 1 gene, maKrw, is
yan ediyor hatta eğleniyordu. ıSen 
geri!<in, diyordu. Sen başka blr &lem· 
den~in. Na!'Ol yaşanır bilmiyorsun. 
Hulyacı, düşüncelisin. Beni olduğum 
gibi bırak. Ve send('n daha akıllı ha
reket ettigime emin ol:• 

Alev, acaba her zamanki gelip ı;e
çici iplil81arından birine mi tutul ... 
muştu? Belki Reşidle de ıönüı eğ -
lendirmek, ona da öbürlerine yap -
tığı gibi h8kim olarak bütün heves 
ve kapri~lerinl, bu gene adamın ü1e
rinde de bir kere tecrübe etmek iste
mişti. Yahut yalnız bir deniz, dans, 

kotra arkadaış.lı~ı teı::is etmek sevda· 
sında mıydı? Üçüncü bir ihtimal Ca .. 
nana makul göründü. 

Ve gene kız.ı Reşide yaklaştıran se- den sonra kalbinde ne varsa kızına 
bebi azimle, ısrarla ara,tırmaya ko- vermişti. Alevi yalnız bir ana gibi 
yuldu. Şimdi yüzünün her zamanki değil, fakat yar:ıttıgı e~ere hayran bir 
sakin, tatlı ifadesi ince ipek bir san'l'tk'ir gibi de se"·erdi. 
maske gibi düşmüştü. Gözlerinde ne 
o süzgün, hulyalı bakış, ne dudak -
larında o ince, yumuşak tebessüm 
vardı. Göz bebekleri kor gibi için ıçJı 
humma He yanıyordu. Dudakları kı
sılmıf, yüzü endişe ile gerilmişti. 

Fazla ha~sas, sinirli bir insan olma
s..ına rağmen, bir h8disenin ıizt:rıne 
eğildiği, bir kimseyi tahlile giriştıı;ı, 
nihayet kendisine aid bir temaytilü, 
bir sevgi ve yahut nefreti doğuran 
sebebleri araştırmaya kalktığı zaman
larda sükiınetle kal'i hareket ~lme
sini bilirdi. Neticesinden korktuj{u, 
btiyük acılar, ıztırablar çektiği vak'a· 
lır da bile ... Azimk8r, metin, ayni za
manda korkak ve zayıftı. Bütün bun
lar ondn birbirine karışıyordu. Bazan 
en acı darbelere gözleri yaşarmadan 

mukavemet eder, hazan da uzak bir 
fel&ket ihtimalile günlerce bitkin, ta
şırmış vaziyette kalırdı. Pervasız. 
korkusuz hareket ettiği anları, fakat 
gölgelerden ürktüğü, sebebsiz bed -
bahtlıklarla harab olduğu zamanları 
da vardı. Hayal kurmasını, hayatta 
bulamadıKı bir çok teylerl, hatta in-

Bununla beraber k1zıne olan sev
gisine biraz infial ve hiddet de karışı
şıyordu. Alevi bütün gayretlerine 
rağmen istediği gibi yetiştirememiş, 

ona tesir ve nüfuz edememişti. Hiç 

bir zaman aralarında ana kız ara'l'ın
daki o samimi, müşfik, derin sami· 
miyet olmamıştı. Halbuki bunu ne 
kadar istemiş, kızına yaklaşnıak, o
nunla dost, arkadaş olmak için neler 
yapmıştı! Hepsi nafile ... Gene kız, sert 
bir kaya gibi gayretlerine mukave -
met edjyor, hatta kendi~ini, başka 

bir alemin insanı, acayib bir mahlılk 

Nihayet Canan, ümidslz, onu kendi 
haline bırakmıştı. Gene de hazan o
nun neler düşündüğünü anlamal, 
kalbinin derinli~ine inebilmek arzu
larile yanardı . Eğer kızı yalnız gö -
ründüğü gibiyse, hakikaten histen ve 
sevgiden o kadar zalimce eğlendiği 
daha bir çok şeylerden mahrumsa .. 

gibi telB.kk:i ederek, fazla muhafaza -
kar, geri, ha!\.ııms, belki de biraz bu
dala buluyordu. Hayır, anlaşamıyor
duln(. 

Alev, onu tanımak, anlamak istemi
yordu. Alev, onun da hrnüz ölmemiş 
bil kalbi ihtirasları, hem de belki 
pek coşkun, ateşli arzulan, endişe ve 
i.imidsizlikleri olduğunu, o sakin a:ô
rünüşün altında hazan fırtmaların 
kopup dindiiini, o daima gülümsiyen 
süzgün ıözlerin zaman zaman ı(;z 

Bunu ilk zamanlar dehŞt:tlo dü~ün
müştü. Fakat sonra yavaı yavaş alış:
mış. Nihayet Alevi olduğu gibi kabul 
etmişti. İşte bunun içindil' ki, bir 
türlü kızının sevebileceğini, hakiki 
ihtirasını ve a~kla bir insana bağla -
nabileceğini kabul edemiyor, gene 
bunun içindir ki1 onu Rqide yaklat
tıran Mıbebj bulmakta ııüçlük çeki • 
yordu. 

Reşidin durgun, lıikayd hali Alevi 
at.eş'emiş, al~kaıırını uyandırmı~ rrır
ıusuna hız vermiş; olabilirdi. Belki de 
ekseri yaptığı gibi ı(ene bir iddiaya 
girişmiş, Reşidi mağllıb, perifan et
trı.eyi aklına koymuştu. 

Canan sıkıntı i1e yatakta döndü. 
Geniş bir nefes aldı. Kendi kendine: 
·Bütün bu ihtimalleri bir tarafa bı
rakalım, diye söylendi. Şimdi mey -
danda bir hakikat var. Mühim olan 
odur, sebebler değil. Alevle Reşid 
sevişiyorlar .• Fakat birdenbire Reşid, 

gt!ceki halile hayalinde canlandı. Bu 
bambaşka bir Reşiddi. O, aydınlık 
yüzlü, gene, kaygusuz çocuk değil,_ 

Durgun, kederli, olgun bir adam ... 
Sonra Alev canlı ne,'eli ve gUzel göz
lerinin önüne geldi. Yava~a gözle ... 

rini örterek tff'Vişiyorlar.o diye mı .. 
nldandı. Fakat sonra bu kelimeyi 
pek yalan ve ıülünç bularak gözleri 
kapalı, ainirU bir ııülü,!o ııüldü. 

[Arkıılı nrJ 

kaUte, gerek miktar itib3'~,Jt"' 
nuniyet verici olan Ege ırıJtı rifl e;ı 
tünleri piyasasının iklncite'. 

ıd•'· yetinde açılması muhternc 

Kahve ihtikarı ,. 
• h"'e lzmir 10 (A.A.) - K• J' ,r! 

da ihtikar yapma suçile Ad ıY :.ft~..(I' 
di olunan toptancı tüccard~~ tJ'' 
oğlu Nuri Be~ikçioğlu ,AslO 

liğince tevkif edilmiştir. 

il 
Bu sabahki ~1, /, 

·r sı 
Bu sabah limanımııı bı. 

kası kaplamıştı. Liman . ı1~~.& 
verilen malUmata ıöre, sJ!I• ff>"1'./ 
rekatına hiç bir zarar verlfl 

DAV E 1~~"· 
dW 

Beden Terbiyesi Geııcl (ı 
lüjiınden: _j 

b'"'" ,. Ba{vt:kilet Beden Ter 1• o'r">' 

Direktörllığü, 11 lnci Ba.lkıtP ~. r j 
da biıyük muvaffakiyet k~trl"' '· 
atletizm takımımız ve Y~ f)Jtıl 
şerefine 12 '10 940 cumartcsı dıl' fi 

1 

17.30 da Parkotelde ha~rtse'°""I~ 
tctril etmelerini ve bundtıfl ıeıt". 
pılaC'alc mera.sime iştir8k ~ı11!' 
:r:ere saat 16,30 da Ga1atA· 111,ııı 1 

behçe!'linde hazır buluoffl9 Jt~:Jt' 
takım atletlerinden, hıt)cefl1 /!"~· 
ve davetiyeleri kendiler!11e, 
miş olan gazetecilerden rıcB 

imsak 
Öğle 
ikindi 

4,29 
12,01 
15,10 
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MEŞHUR CANİ TİPLERİNİN TAHLİLLERİ:& G E s:0~ e]I Av:::~ 
liarbin Latin Amerika- • • • • v 

... da yaptığı tesirler lngılız telllıgi 
~ııte7u~~ harbi, Latin - Amerikan Londra 10 (A.A.) - Hava ve Da-
~ıı,,da'rını.n ~ktısadi ve siyasi hayat- hilt Emniyet Ne:ıaretıerinln tebliği: 
Cı.ı.de c.ıd~ı ~rette değiş,iklikler vü- Bu gün düşman tayyareleri, Kent 
doı.l'lbe K.etırd1, ikinci cihan harbi 1929 ve SuSRx Kont1uklarma ve Times 
tii.tı .rı devam eden buhranı büsbü- nehri halicinde sahil şehirleri üz.eri
tik •1ddeUendirmiftir. Lltin .. Ame- ne birçok: hücumlar yapmıştır. Lon
tl.in~ ınernleketleri, harb konjöktü _ dranın bir kısmına da birkaç bon1ba 
"°'U~'. ~zl tahfif edeceğini kuv ... atılmışbr. Ha.sar azdır. Ölü ve yaralı 
~ iiınid ediyordu. Fakat harb, an- da azclır. 

CiNA YET NiÇi.N 
iŞLENiR? 

iııtdd 7uharebe için lüzumlu ham Bu gün dört düşman tayyaresi dü
ltJt 9 ere kartı talebi artırdı. Me- tiirülmüştür. Avcı tayyarelerimiz.den 
lik._tıetrole kaflı .. Bu Li.tin .. Ame- dört tanesi kayıbdır. Fakat bunlar
d&h;lllllt ün:1ld ettiği •inkişaf. ye.rine dan blr tanesinin pilotu kurtulmuftur. 

«Ben tesadüfen cinayet işlemiş bir 
doğmuş bir adamım .. » -

kimse değilim; esasen 
W acher'in metodu şu idi : 

kurtuluyor ve böylece 
parçalıyordu ! 

A 

canı 

ilkin diri şahsı öldürerek on dan 
sahih olduğu cesedi sonra 

~ ·~ bU:. vaıiye_t ihdas etti. 1k - • • 
t.r,.'.';hn duzelmesı beklenirk>n i,, Londra 10 (A.A.) - İngiliz Hava 
h~Y\i.k oldu. Meseli Kolombiyada Nezareti tebliği: 
&tldi_ ekonomik katasrtof meydana Londra üzerine yapılan 1o:::ı hücum-
~ lardan birinde bir dütman tayyaresi 
~ l!tilta?ın dıı ticaret Politikası Saint-Paul kilisesi üzerine bir bom
.\ıtıe l~arbın haflangıcında Birleşik: ba atmıştır. Bomba k:ili!!e duvarını 
~~ 8 Devletleri Ziraat Naı.ırı ta- prk kısmından delerek iyln mahal-

•-.... ~ •oyle izah ediliyordu: lini tahrib etmiştir. Kili!"'ye bir ,ey 
l!itte .k tin - Amerikası memleketleri olmamıştır. Yaralı yoktur. 
'~ı devletlere ibrae ettikleri • • 
do, rnaluulünü gen!,Ieiecek yer -
ıı.,.~~~IA harb aanayii için ithal e- Londra 10 (A.A.) - İniiliz Hava 
'-1l:l erı ham maddeyi tespit etı:ne _ Nezareti teblij:i: 

er, İngiliz hava kuvveUeri bombardı-

t._~•nya .~e Avrupa pazarlarının man tayyareleri dün filnd\U. Ham
'1 hıaa.ı uz.erine büyük bir boşluk bura:da bir petrol deposunu, Holan
dtı1ıJ olrnu, ve Amerika bu boşluğu dada Halde'nin cenubunda, Anna-

Utazna • ,. ~ pawlowna kanalının birleştiği nokta-
~ mıştır. ı,to, ~tin - Ame-
6!_-l._ ı ticareti, böylece, dezorganize daki köprüleri ve mavnaları. Vare-n
... 11. dorf ve Hamburı garaj yolıarını ve 

lıııJ~"'la Mekıika milli bankasının Texel'de blr tayyare meydanını bom
tj[ h. ?tinde Avrupa ile ticaretinde ak- bardıman etmlflerdir. 

"'ııJ,\ta Havre limanında bulunan ticaret 
11.l.daıı zene 50 milyon pe.ze; :r.tek - gemilerine karşı da bir gündüz hava 
~lttl Almanyaya1 Iskandinav im , rl 
ı.~1 erine, Belçika ve diğerlerine hücumu yapı ıttır. Tayyare.e miz-

.. 1 a.rı lhr den biri ü.u:üne dönmemiştir. 

~~rıde i~c~e 2~e:i:cn ı::::a!:.~~ Gece fena havaya rağmen bombar .. 
bıq ini teşkil ediyordu. Bu rakam dıman tayyarelerimiz Almanyada ve 
f; ... - lararın deh.ff!Uni göstermele ki... Alman işgali altında bulunan toprak-
"<llU', larda askeri ve sınai hedeflere geniş 

Çok defa d1şarı çıkarken yaıuma si
l.ih alırım. Baz.an da uzakhı.ra bile git
mem. Şayed iyi bir tesadüf neticesi 
önüme av çıkar da ateş edersem tüfek 
sesi ve can çekişen hayvanın nııınza
rası asabiyetimi teskin eder. Canlı bir 
mahllıku ölürken görmek b--ni ya -
tıştırır, tatmin edıı:r. Hayvanların ıs

tırab çekişi bana büyük haz verir. ...... 
Geceleri çok rüya gorurum.. Rü -

y3.mda hep kan dökilcü feylerle uğra
tırım. Bende bir korsan VC?ya haydud 
zihniyeti var; zira, korkarım ki ben 
tesadüfen cinayet işlemif değilim, e .. 
sa.sen cani doğmUf bir adamım~ 

• ' 
İıktıtıd· hücumlar yapmışlardır. Sınat hedef-

~.....: ınav memleketleri Utin .. d C ı 'd b" tr ı d 
lfı4~"k8.lından 74 milyon dolar mal lf!'r arasın a ou ogne a ır pe o e
-.~- ılıyorlar ve 34 milyon dolar mal posile bir cepane fabriks11, Greven-

Karun, mektublırında, benimle ev· 
lenmek.le bir çok kimselerin hayab
nı kurtardığına telmih ediyor. Kendi 
sine Lourdes'da auika!i!d fikirlerimi, 
bir fotograf makinesi içine bir bomba 
yerleştirerek rahibleri öldürm~k i5te
cliğirni anlatmışlun. Bu tarzda bir cı
nayetle Papayı katletmek veya bir 
çok kiliselere kundak sokmak ara -
sında mütereddiddim... Zira papaslar 
evlenmeme m8ni olmak istediler. Ev
lenmese idim tilki yetiştirmekle uğra .. 
tamıyacaktım. Halbuki tilki beslemf'k 
ve avlamak hususunda istidadım var
dı. Karınu öldürdüğilm vakit müna • 
kaşa cinsi bir mesele etrafında baı • 
ladı; f!kat _şu var Jd, öfkem ve itan 
görmek hususunda beslediğim ar:u, 
rol oynamıştır. Bundan batka yeni bir 
feye ateş ebnek arzusu da, benim tçin 
pek büyük bir arzudur. Sigortayı 

dilfünmedim. Karımı soğukkanlılıkla 
öldürseydim daha iyi olacaktı.• 

TemsiH blr f.İnayet tablosu 

.. YOrlardı broich'de alüminyom fabrikası, Es-
~ltıti · sen'de Krupp fabrikaları, ReWıolz'da 

~~i1c n, harb dolayısile, Holanda, bir elektrik ıantralı vardır. 
••··da, Danimarka ve saire gibi ken-
~ tn b Gremberg, Coulogne, Komgshofen, 
~( ıı uj:day ve yiyecek alan bir Dus!'!eldorf, Wassel. Bruxel'de demir-
İ>L •

1 
>arlar_ ı kaybetti. • 

ıL '"il d ı J yolları ve emtia garları ve muhte-
~haı ~ ı en maddelerin fiat an lif dütman tayyare meydanlan bom
th'-t Yükseldi ve ihrac edilemiyen 
dlltt.. tnahsu1ünün fiatları dehşetli bardıman edilmlftir. 

Karın deşici Vaşer 

da ediyordu. 9 birinciteşrin 1891 de J bütün kurbanlan boyunlarında T tek· 
hastanede müşahede altına alındı. linde büyük bir y•ra tatımaktadır. 
Bir kaç gün itisaft hezeyanla müte- Katil onlan " boğup kanlarını akıttık· 

rafık muzlim fikirlerin tesiri albnda tan .anra karınlaruu detiyor ve çok 
kaldı. Bir kaç ay sonra, bu marazi defa cesedi parçalıyordu. Bir çok ço
hal, daha ziyade tıerlediğinden ruht cukların husyeleri ve zekeri böylec.-e 
bozukluk teşhisile okul hastanesin .. kesilmiş:ir. Katil bu kesilen parçaları 
den çıkarmak zarureti hasıl oldu. uzağa atıyordu. Gene kadınların da 

)< h\l, Arjantin milli bankasının •na- Mant denizinde, Amsterdam ve 
tsabı Hııvre limanlarına yeniden hücum 

fbqıt .fi arına a:Ore; harb esnasında edllıniftir. Sahil kumandanlığına men-
tıl.U:nUr atı yüzde 42• arpa 35 düf - tub tay""arelerle birlikte hareket eden 
Ia:ı 9 • Gene ayni he!ablara nazaran: ~ 
ı. Sen donanma tayyareleri Brest'te ticaret 
·~. 3 •_.sinde, ihtiyat mısır ıtok - 1 · rn 1 gemilerini, rıhtımları ve atölye en 
liı-ıde ı yon ton iken, 1940 sene -
o\rj•nthu lhtlyat 8,2 milyonu buldu. bombardıman etmi,Jerdlr. Dü,man tor-

llld plto muhribleri üzerine tam isabetler 
~rı b· en yalnız mıslI" nakletmek 
1-.tlf ıne yakın geml lhımdır. Diğ:er kaydedilmiştir. 
l~lirıtan_ .. kömür!!Üzlük yüzünden Ar- Tayyareleriınizden biri üssüne dön-
~ ~ hukfuneti 6 milyona yakın faz- memiştir. 

~ııı." Yakmağı düşünüyor. Alman te .. lı•g" i 
~ lelif emtia ihrac etmeyip de, U 
l!ttıu ~a. bir tek mal ihrac eden 
\:ı~ Ya gıbi memleketlerin geçirdiği 
'~k büyüktür. Brezilya, Avrupa 
>tıı~ ~ını kaybedince, kahveleri ne 
hi; ~ını taı:ıırdı ve !iat katostrofik 
~frı~ ilde dil.itil. Harbden önce, bu 
'1.ılii ~~ette, kahveleri imha etme u
ltrıe ıraz durur gibi olmuştu. Şimdi 

Borlın 10 (A.A.) - Atman başku
mandanlığı tebliği: 

ltoıl!ski metoda dönüyorlar. 
~Otnbiya da Avrupaya ve bil -
li.,1h Altnanyaya kahve ihrac ederdi. 
lltiiai hu memleketin ekonomisini de 
h,•ıı. etu. Tütün ihracatı yapan Kii
' hemen hemen tütün fabrikaları 
ıı., mı ıtır. 

~tt-t ~~n önce S•lvador1 Gvatemala 
a l i '4lJ. memleketler ithalitının 
~ 

13
Alrnanyadan yapılırdı. Nikara-

1~ ~anama, Şili, Brezilya, hfeksika 
lırı.,d 2S Alınanyadan ithalat yo -
" ı. 
''<fb• 

~);o ııı doğurdu~ bu kriz daha 

Dün aabalun ilk saatlerinden gün 
batıncaya kadar İngiliz payitahtına 
tevcih edilen bilmiail muka~le hü
cumlarına hafif ve alır ~uharebe 
t3.yyarelerirniı fasılasız olarak devam 
etmişlerdir. 

Bu hücumlar biter bitmez, ağır mu
harebe tayyarelerinin gece hücumları 
ba'lamıt ve 10 birinciteş;rin sabahı
na kadar ıürmü_ştür. Timtı'J kavsinde 
bulunan doklar vahim b.ıı.sara maruz 
kalmLfbr. 
Şehrin merke:inde bulunan demir

yolu tesisabna da mühim basar ve!.
dirilmiştir. Gece birçok yangııılar mu-
şa.hede edHebilml•tlr . .. . 

Cenubi Inailtere üzennde munferıd 
UÇ\lf yapan muharebe tayyareleri li
manlan kamplan. demiryolu rampa
lannı v~ esllha fabrikalnrını çok bü
yük bombalarla ve muvaffakiyetle 
bombardıman etml,lerdir. 

31 birincikinun 1898 de, Cahomp
de Mars'da Bourg meydanında V• -
cher'in idam hükmü infaz edildi. Bu 
adam, meçhul kalan suikasdler hariç 
olmak fuere, yirmi bir katil ve ta -
ammüden katle teşebbüs !UÇile itham 
ediliyordu. 

Joseph Vacher namuslu ve kalaba
lık bir çiftçi ailesinden doğmu~tu. 
Karakter bakımından kurnaz, kırıcı 
ve dökücü olan Vacher muhafaza e
dilmek üzere kendisine verilen hay -
vanların baCaklarını zevk duyarak 
kınycr, batta kesiyordu. Bir gün, yo• 
lun ortasına ip gererek kendisini Uü-
4ürmek istiyen arkada4lanna ate, et
ti. KÜtü huyu yüzünden hiç bir yerde 
tutunamıyan Vacher, on ıekiz ya -
şında iken, Saint - Genis - Laval'de 
Frer Mariste'lerin yanına girdi. Ar -

zusu da manastıra kabul edilmekti. 
İki yıl sonra kötü hareketlerinden 
dolayı frerlerin yanından kovuldu. 
Daha sonra, zührevi hastalığa yaka

landı ve Grenoble ile Liyon'da te -
davi gördü. 15 ikinciteşrin 1890 da, 
askerliğini yapmağa başladı. Kışlada 

arkadaşlarına karşı zorbalıi;a kalkıt-ı
yor ve emniyetlerini lhJil ediyordu. 
Koğuşta yatanları fena halde kor -
kutmuştur. Onları her zaman cebinde 
tqıdığt blr ustura ile tehdid edlyor; 
keskin ustura ile boğazlanru kesece
ğini söylüyordu. İt o dereceye v.ardı 
ki, arkadaşları yanlarına sillh alma
dıkça yatağa giremez oldular. Ken -
disi, bir çok defa, katle teşebbüs et
mif, fakat bunlar umumiyetle cezasız 

Bu sırada Vacher , Baume - les -
Dames'da, evlenmek istediği bir gene 
kın bulmağa gitti. Kıı kendisi.le ev
lenmeli reddedince, kızın üzerine, 
rovelverle ateş etti ve kendi kafa -
sına da bir kaç kutlun çekerek inti
har etmek istedi. Bu intihar tetebbtı
sü neticesinde sağ taraf kulak ainirile 
yüz sinirinde bir felç görüldü. Gene 
kızın yaralanmasile kapanan bu vak
anm sonunda Vacher, Dole tımarha .. 
nesinde müşahede altına alındı. 

Vacher, tımarhaneden çıktıktan 

sonra, cinayet üstüne cinayet işllye
rek, bütün Fransayı dolaşb. Böy .. 
Joco, fiiphey! hiç celbetmeden, 1894 le 

1897 yıJlerı arasında, aerbest ve ser• 
seriyane gezdi. Bu devrede Vacher'in 
çarpıldığı ceza, 1896 martının iptida
sında, dört aylık hapisten ibarettir 
ki, buna da serserilik ve darb vak'ası 
sebeb olmuştur. 

Vacher gene çobanları ve çoban 
kızlarını tercih ediyor ve yanılmaz 
bir mctod.Ja anlan öldürüyordu. 

Bir i.sticvabtnda ,öyle demI,ti: 

c- Fevkalide tiddeUi bir öfke ile 
yollara düşüyor ve cinayet işliyordum. 
Kurbanlarımı arayıp ~ bulmıyordum. 
Onların mukadderatı tamamile tesa
düfe kalmıştı. Bu zavallıların şikiye
te hakları da yokturi zira, hiç biri 
on dakikadan fazla acı duymaml-ftlr!. 
Bir elimle gırtlaklarına yaptşlyor, ö
teki elimde tuttuğum bir aletle de 
he!!ablarını temizliyordum. Bu aleti 
şimdi .size göstereceğim.• 

'lceı Latin .. Amerika&ındakl luılk 
de-.ı ~arını kıvrandırıyor. Arjantin
~. l{~rebeyler ve hayvan besleyici-
11<.ıo,1 h~daki Amerikalı şekor lab -
~ , °''• Brezilyadaki çüUik sahtb
'hitı.' biliiaU.'lna monopolist tröstlt?r 
ttitdl.i .. ıetirdiği buhrandan ıarar 
lil~~ b Kibi ahali de buhranın ağır 
~)taialtı~.da eziliyor. Halkın ha~aı 
?~de lunden güne düşmektedır. 
-..., ır ~k kısa bir zamanda 20 bin 
~· ıtadını_ n i-tSiz kaldıiı gözönüne 
'-~ ır:, buhranın ehemmiyeti hak
~ İl' fık.ir edinilebilir. Günde .. 
ı..."- ,~k düşük oldu~ &[bi yüz bin
.~ ~tı da i•~z ve aç dolqmak-

Cenubi ve merkezi İngilterede Saint 
Eval, Perrhoıe ve Saint Meny'de mil· 
teaddid tayyare meydanları bombar
dıman edilmi• ve tam l.sabetler!e han
garlar, kı,lalar ve yerde sıralanmış 
bulunan tayyareler tahrib cdilmiş:tir. 

Kardif havuzuna atılan botnbal::!t 
•iddetli 1nfil8klara sebebiyet vermiş
tir, İnfilikları müteakıb Y"ngınlar 

kalmıştı. Vacher böbürlenmeği çok Vacher'in metodu fU idi: İlkin diri 
sever bir adamdı. Fazla olarak, ken-

1 

şahsı öldürerek ondan kurtuluyor ve 
di&inde itisafi hezeyan da başgösterdi. böylece sahib olduğu cesed üzerinde 

Akli vaziyeti gittikçe vahamet pey- şehvetini teskin ediyordu. Vacher'in 

"-.,,_ ~· ••• 

çtkmıttır. . 
Deılizde tahminen 4000 tonluk bır 

düşman 1icaret a:emisinln orhwr.a bir
kaç bomba isabet etmı,tir. Gem\ alev
ler içinde dunııuı ve batmAı~a ba~la-
mıştır. 

* GARİB BİR ASKERi 
TALİM YERİ _____ ...,,,,..,, 

llunıanya petrol 
Gece diltman tayyareleri tarafından 

garbi Almanya ve itgal .ıltında bulu· 1 Rumanyaya. A~-
taL ı tılan bombaların man askerlerı gır 

nAın mın xa ara a . . . .. 
""" ddt hasar sür'•tl• tamir e- dı. lçerıye dogn· 

ll'ıuka velelerini 
h bozuyor mu ? 

yaptı.. ma -- ·· 1 H 
dilmiştir. Birkaç me!lken tahrib edil- ~ur~.~ı:rar· de; 
mittir. Alet alan bir çiftlik kül ol - e Ku _edlşe . Ro -
muttur. Düşman dün 10 tayyaresini ru.... ası en u-

b t ta menlerin elinden kaybetmlttir. Bunlardan lr yysre 
• u.,, 
~ •l~. 10 (A.A.) - Röyter: Yu -
l~_'lietı. 1 .'Yunanıstana petrol ihracı .. 
~t~dilrneıi münasebetile Rumen 
t~. :e neıdinde teşebbüste bulun

defi bataryalerımınn ate,ıle .Jüşürü1· petrol kuyularını 
müştUr. Alman tayyarelerinden dör- almak olduğuna 
dü üslerin• dönmeml.flerdir. göre, Bükreş civarına kau.t.r yüı·üye-

~ ;...,.u1 u teşebbüs üzerine, Rumen Çlndekl Amerikalılar 
~' ı:,:dedilerek 5 te,rlnievv•- memleketlerine 
I_; "'lika k edilm~ olan bütün lh-
1, h., ı.:•lelori tatbik edil•c•k, fa- dönmlyorıar 

lııı,. 1 Jıten sonra hiç blr muka - Şanghay 10 (A.A.) - Röyter: 
~ ı.11a •nrn~yacaktır. Bu karar Yu- Şanghaydaki Amerikan konsolosunun 
~~ ~ te,nnievvel nihayetine ka - ;>·akında re.smt bir teblii neşrederek 
L~-::·•O:t~~da petrol ilhali imk1 - Şanghay bölgesinde bulunan 300 A
i.~·~Ya merikalıyı müstacel itleri olmc.dığı 
t \te AtıJn. Almanyanın te,vikile, takdirde Çinden ayrılmaQ:a davet e-
~ Yabalrnanya h.-rie olmak üzere dea.ği bildirilmektedir. 
~t t lll tıcı memleketlere petrol Çınde tkamet eden bütün Amerika
"" '-l'iıı enetmek üzere olduğuna Warın tahliye!!l mexvuu bahsolmadlğı, 
l'-'~ ~"lır-~t dolaşmakta i~ de, si - rira. lüıumu kadar vapur mevcud ol -
~ti u' erde böyle bir tedbirin madlğı kaydedilmektedir. Önümüzde -
~~ tı. d: •kdedilen ticaret anlat - ki üç ay için American Prealdent 
~, \.ı hu feshine aebeb olacağı ve kumpanyaaının vapurlarında bütün 
~~~ Cibl ihlaşma ile Rumanyorun 
\..~ Pek yerler tutulm~tur. 

l!t tn. ziyr ie ihtiyacı olan Bununla beraber, miiltaeel bir va ... 
d •t ukabllinde petrol vermeli rn.ı ziyet hasıl olduAu takdirde, Amerika-

) lııı L • bulunduğu bJlh..,.a . . . ·· d ·1 

ceklerdir. Bundan dolayı olacak ki1 

bazı Rumen ricali Bülcrefin payitaht 
olmasından vazgeçilmesini ve Rumen 
payitahtının bir dağa çekilmesini tav
siye ediyorlar. Neden bir dağa? .. Bu· 
rasıru anlıyamadık. Yoksa Rumenler 
hayattan, istik18Jden bu kadar ümid
lerini kestiler mi?_ Hani on lan bu 
gün idare edenler, Almanlara boyun 
eğmekle bir çok teyler koparacakla
rını ümid ebni,Ierdi?. Besarabya, Bu
kovina, Transilvanya ve Dobruca ile 
toprağın ve nüfusun üçte biri bu 
•boyun eğme. siyaseti zamanında el
lerinden gittiği halde onlar biraz da
ha eksildiler ve şimdi ellerinde, avue
larındakini de veriyorlar. 

Rumen hük!tmetine Alman askeri
nin gelişinin sebebi sorulmuş ve bun
ların talim askerleri olduğu cevabı 
alınmış. 

Kaç milyonuz? On, on bet a:ün 
sonra bu meraklı aualin cevabını öğ
reneceğiz. Bu milyonların içinde ev· 
de kapanıp kalmaktan eza duyacak 
bir çok insanlar bulunduiuna hiç 
,üphe yok. Fakat bunlara, bu gün 
Avrupada en af8ğı 250 milyon in· 
şanın aylardanberi toprak altına ka
panmak mecburiyetinde olduklarını 

J hatırlatırım. Hem de yangın, inhidam 
ve ölüm tehlikesi altında bir mec • 
buriyet. 

Londra ve Berlin gibi şehirler her 
gün ve her gece milyonlarca insanile 
toprak altına ta,mıyor. Bu tehirler 
saatlerce kuş uçmaz, kervan geçmez 
bir diyar, yahut toprak altından çık
mış bir Pompei manzarası gösteriyor. 

On gün sonra, şehirlerimizin ve 
köylerimizin kısa blr müddet için 
göstereceği tenhalık karşısında, Lon
draWarı ve Berlinlileri düşünerek 
halimize filkredelim. 

* İNSANIN KIYMETİ 

l.ıaeı e.,.tedir. lıların tahliyell ıçın vapur ~on erı e -
' ,ı."ı-a vo B 1 1 

d b ce/ii zannedilmektodlr. Tahlıye haborl Jl\ ~l' anı.,., ~ garlstan a a u - 1 Şanf!hay borsa.sını a1tüst etmiı:ı ve oir 
' l~Jt ma ar mevcuddur. 

1 
çok kıymetlerin sukutuna sebeb ol -

Dikkat ettiniz mi? Bir İngiliz ge
misi battı veya bir tayyaresi düştü 
mü? İngiliz tebliğlerinin her şeyden 
evvel haber verdikleri kaybolan ve 
kurtulan insanların sayı!'! ıdır. En bü
yük gemilerinin batı~nda bile kur .. 
tulanların çokluğu onları müteselli 
ediyor, ölenlerin çokluğu belli ki, can
lannı yakıyor. Tayyareleri dütünce, 
mutlaka pilotun veya arkada,larının 
kurtuluşunu veya kayıbını haber ve
riyorlar. 

Çörçil, son hava harblerinde ölen * NÜFUS SAYl~U KARŞISINDA İngilizlerin sayLS-ını haber verirken: 
BİR DÜŞÜNCE ·Almanlar bir insanın dörtte Uçü için 

Rumanya, anlaşılan bir talim yeri 
uru.. Fakat Rumen askerlerinden baş
kalarının talim yeri ... 

ı; ere • Rumanya -m-uş_ıu_r.,.. =------...... 
~~g. ...... . Üçüncü nüfus sa bir ton bomba abnış oluyorlar• dedi 

yımına on gün kal ve bu işe bu tempoda devam ede-

·"" ıo ·••Unasebetlerı 
~•da(.;'~-) - Sielani blldirlyor: 

1\ ~ tı.nherl .aber alındığına göre, 
~~lorrııııtik In~.lltere ile Rumanya

"fha rnuna~ebetleri çok na
~· &lrrnif bulunmatadır, 

Londrarun siyasi mehafilinde, Ru .. dı. Öbür pazar miyeceklerini, maamafih zaten zayia-
manyanın badema İngiltereye düş - günü memleketin tın her an azaldığını söyledi. 
man olarak telikk.i edilmesi 1.izım bir ba•ından bir 1 Yanan binalara, yıkılan müesse!e-

" ..,.ç toM; 1 
geldiği söyler.mektedir. Dün Londra - başına kadar her 01..0u•? j lere ehemmiyet veren yok. Yalnız 
da, Bükre,Ie diplomatik münas.ebetie- yerinde herkes e- bunları şimdiden yenilemek çaresini 
rin katedilmesi LbtimaUerinden hah .. ı vine ve ocağına l-:ıl'anacak. Sokaklar· bulmu~lar: Bil.tün, binalar v_e mües .. 
ıedllmekte !dl. daıı, yollardan kııns• &eçıniyecek. seseler ayrı bır 11gortaya t.ibl tutu -

çok defa memelerini kesiyor, tenasüJ 
uzuvlarını koporıyor veya parçalı .. 
yordu. Cinayet aleti bir bıçaku. Va
eher, kadın kurbanlarının ırıı'na na.
diren geçiyordu. Bunlardan ancak iki 
tanesini itiraf etmiştir. Kendisi esa .. 
sen bütün hı:ıyabnda pederastik iti .. 
yadlarla malUldü. Garnizon arkadaş
larından birinin söylediğine göre: 

•- Sessizdi ve kadınlardan hoflan
maz görünüyordu .• 

Katil ' ağustos 1897 do, blr kadına 
tecavüz ıuçundan tevkif edilmi,ti. 
hkin şiddetle inkara aapU. Fakat '8-
hidler tarafından teohls edildi ve bu
nun üzerine yalnıı kendine imad edi
len tek cinayeü değil, diler bir çok 
cinayetleri daha itiraf etti; halbuki, 
bu cinayetler yüzünden fevkalAde 
heyecanlanan efkarı umumiye bir çok 
suçsuz kimseleri haksız olarak zan 
altında tutuyordu. 

Vacher'in muayenesinde elde edi .. 
len tıbbi neticeler fUnlardır: 

Vacher, bir sar'alı olmadığı gibi bir 
enpülzil de değildir. Bu, cebril tid -
dete başvuran bir immaraldir ki, mu
vakkaten, itisaf ve intihar fikirlerile 
beraber melankolik hezeyana tutul -
muştur. 

İdam edileceği sabah Vacher, ye • 
rinden kalkmak istemedi. Cellld ken ... 
disini aiyasetgAha götürecek olan fur. 
gona kadar sürüklemek mecburiye
tinde kaldı. Katil, mahpesinin önün -
de bir küçük seyirci kümesi ıördülü 
zaman, töyle bağırmıştı: 

•- Ah! İşte tımarhanelerin ltledlğl 
hataların kurbanı! • Bunlar son söz -
leri oldu. 

!Devam edecek) 

lacak.. Bu sigortaya hükilmet de lt
tirak edecek ve şehrin bir tarafı ya
narken öbür tarafı yeniden inşa olu
nacak! .. 
İnsana bu kadar kıymet veren, bu 

kadar kudretli bir memleketle boy 
ölçü•mek bakalım kimseye na.s!b o
lacak mı? .. 

* KAZMA VE KÜREK 
BEKLİYEN BİR HARABE 

Galatasarayın a-
sırdide karakolu, 
Beyoğlu caddesi -
nin en iılek nok -
tasında, maiyetin
deki köhne bina
larla birlikte yolu 
kapamakta devam 
ediyor. Arbk bu
ruı bir karakol 
değildir ve nasıl olsa yıkılacaktır. Fa
kat bili, bir çok yolların ortasına 
dik.ilmi, duran, uğuru denenmlf ka
vak ağaclan gibi, o yıkık, dökük ha
linde yolumuzu kesmekte devam e
diyor. 

F.oki 
yerine 
pazarı 

karakol binasının yıkılarak 
mükemmel bir yerli mallar 
yapılacağını gazetelerde oku-

duk. Fakat biz bu haberi bir sene ev
vel duymuştuk. İyi iş alb ayda çıkar, 
deriL Bu altı ayı çok geçti ve henüz 
çıkan it değil, lifıdır. 

Vlıkıa, bu canım oehrin hangi tara
h ıslaha mubtac deeildlr? Hangi ta
rafında göze batmıyan bir diken yok
tur? .. Karakolu yıksanız, daha ileride 

ve daha geride yıkılm11ı5t mllyonlan 
bakan ne binalar var! .. Mesel& fU Tü
nele varmadan evvel tramvayın bir 
karışlık yaya kaldırıma çıkacakmıı 

gibi ıeçüti dönemeç_ 

Fakat bunlann hiç birisi, eski Ga~ 
lata!'laray karakolu gibi yalnız knzma 
ve kürek bokliyen vazlyette değildir. 

Jl. s. 

AFRİKA 
HARBİ •ı _____ _ 

İngiliz tebliği 
Kahira 10 (A.A.) - İngiliz hava 

kuvveUerl karargalunın dünk!i tc:b
Jiği: 

Dün Ba.rdia tayyare init aahasında 
yerdeki düşman tayyareleri nrc1sında 
bombaların infilik ettiği görülmüşttir. 

Sollum da bombardıman edilnıit. 

kışlalar ve binalar üzerindo bomba
lar patlamıştır. 

Bugora bölgesinde müdafaa ateşJe
rlmiz bir düşman tayyaresini yere dü
fiirmüştür. 

Eritre'deki Assab üzerine üç taar
ruz yapılmıştır. Ltman, rıhtımlar, kış

lalar ve S'tölyelere tam isabetler kay
dedilmiştir. Üçüncü akın yapıldığı za .. 
man ilk akın esnasında vukua getiri
len yangın henüz devam etmekte idi. 
Düşman tayyareleri Aden üzerine 

akın yapmışlarsa da hasar vukua ge
tirememişlerdir. 

Cenub AfrikRSJ hava fil')ları, düş
man toprakları üzerinde birçok ke
•ifler yapmJf ve Elbuak'taki d\ifman 
mitralyöz karakolunu bornbardıman 

etmişlerdir. 
Bütün tayyarelerimiz bu hareki.ttan 

salimen dönmü.şlerdir. 

İtalyan t~bliği 
İtalyada blr mahal 10 (A.A.) - İ

talyan umumi karargahının 125 nu
maralı tebl!ğl: 

Şimali Afrlkada: Düşman hava kuv
yetlerl Tobruk'a bombalar atarak üç 
kişinin ölmesine ve alb klşlıun yara
lAnmastna aebeb olmuşlardır. Hasar 
azdır. Donanma tayyare daH toplan 
bir düşman tayyaresi düşürmü~lerdir. 

Şarkt Afrikada: Kenya'da lı.'lar -
~glo'da müfrezelerimiz düşman kuv
vellerine bir baskın vererek püskürt
müşlerdir. 

Wajir'in cenubu IJBI'kisinde Cola ... 
bati civarında bir mahalle bir hava 
fılomuz tarafından yapılan hücumda 
bir dütman askeri kampı bombardı -
mın edilmiştir. Diğer bir hava filo -
muz da Aden lirna.nında gemileri ve 
entrepoları bombardıman etmiştir. 

Düfrnan hava kuvvetleri Cheren, 
Luna, As.sah, Decamere, Gur ve 
Maiedega üzerine bombalar atmı~lar
aa da zayiat ve hasa.r olmamı:tllI". Yal
nız A5sab'da bir miktar ~lil ve yaralı 
vardır. 

İtalya ya •• gore 

Yeni nizam 
Politikaya labiiyel, mil· 
laller arasında hiyerarfl, 

altına daJan-olarfi, 
mayan para ... 

3 

Çörçil'e 
Bir İtalyan 

cevabı 
ltalya harb e derek Fra n• 
saya ka r • • gallb gelml•I 

Roma 10 (A.A.) - Stelani ajansı 
bildirJyor: 

Stefanl ajanq tarafından tesis edil • 
miş olan Agen%.İa Nortnandi İnforma
zioni bu gün çıkan ilk nüshasında 

Çörçil'in nutkunu mevzuu bahset -
mekledir: 

Harbin uıun, yahut çok uzun sür • 
mek ihtimalinden bahsed~ İngiliz 
Başvekili, ·Mussolini ta.rafından tah
min edilemiyen müstakbel hadiseler• 
mevzuuna temas etmeği münasib gör
müştür. Çörçil'e nazaran İtalya, öl .. 
mek üzere bulunan bir Fransaya harb 
ilin etnıi_ştir. Arkadan hançerleme ta .. 
birini de kullanmak fırsatını kaçır .. 

mıyan İngiliz Başvekilinin t.arihi bil· 
gisi derin olsaydı cölü bir adamın ka· 
tili lllaramaldo• dan da bahsedeceği 
_şüphesizdi, 

lllüdahalemizle al§kadar hacfueler 
o kadar yakındır ki, Çörçil'in hareke
tinin, İngiltereyi en ziyade temsile 
snl&hiyettar mah!illerde bile iyi kar• 
,ı1anması lhtimali yoktur. İtalya 10 

haziranda, Fransa ve İngiltereye karşı 
harbe girdiği zaman vaziyetin ne ol· 
duğunu son defa olarak hatırlamak iyi 
olacaktır. Fransa o tarihte sil.ahlarını 

terkebnemlştl. Loire terkedilmemiştf. 
Şimalde Fransız ordusu hemen hemen 
tam olarak ve kuvvetle mücehhez bir 
halde bulunuyor ve İngiliz propagan• 

daaınca a,ılmaı diye tarif edilen ve 
o tarihlerde Weygand hatb ismini t.3.
fıyan mevzilerde harbe hazır bulunu• 

yordu. Merkezde Maginot hattı hiO 
bir yerinden 'Yartlmam11tı. Cenubda 
Alpes dallarının mukayese edilemez 

lahit surları boyunca ve yilzlerce da
imi istihlclmla takviye edilmiş olarak 
hiç bir müfreze yerinden değiştirilme .. 
mJşti. Gerek •imall Afrikada, gerekse 

tarkt ,Alrikada Tunustan Cibuti'ye k.a· 
dar Italyan kuvvetlerinin kartısmda 

İngiliz kuvvetlerinin yanında mua.z

zam Fransız müstemleke kuvvetleri • 
nin bulunduğunu da ilive ebnek ge
rektir. 

Harbin Ulnının ertesi ,ninü .Frtın .. 
aıx donanmasının en büyük kısmı Ak .. 
denJzde bulunuyordu. 11 haziranda 
Fransa ife İtalya arasında ayni z~ .. 
manda da İngilter~ ile İtalya arasın .. 
da denizde ve havada harekita başla· 
ruldı, Liguri'den Toulon'a, Korsika • 
dan Bizerte'e kadar bombardım:ınlar, 

bava ve deniz muharebeleri artarak 

21 haziranda kara cephesinde harekat 
biıyük nispette genişlemiş; bulunuyor
du. Al~s'lerde .4 gün muharebesine• 

iştirak edE'n kıtaahmız her tarafta fid 
detli bir mukavemetle ka11ıla~mış ve 
üstünlüti.1 ancak kahramanlıktan ve 
kanları paha.sına temin etmişlerdir. 

Roma 10 (A.A.) - Stelani ajansın- Ajax denizaltısı kayıb 
dan: 

Mübadeleler ve Döviz · Nazırı Ric
cardl, Mea.sagero gazetesinde neşre
dilmit olan bir makalesinde Avrupa
nın mihver devletlerinin tc-likkisine 
göre iktısadi bakımdan yeniden ten
sikinin esaslı noktalarını göstermiştir. 

Avrupanln müstakbel iktısadiyatı
nın birinci prensip4 lktısadiyatın ta
mamile siyasete hldlm olması l!:r.ım 
olduğu oeklindedir. Avrupanın col
raft ve siyasi bakımdan variyeti tan
zim edildikten sonra Almanya ve f. 
talya tarafından tesis ediler.ck yeni 
Avrupa tktısadiyab, İtalya ve Alman
ya tarafından kabul ve muvaffakiyet
le tatblk edilmlş olan kooperaW eko
nominin aynı olacakbr. 
Diğer bir prensip de Avrupa tesa

nüdü olacaktır. 

Nazır diyor ki: 
·Milletler arasında bir meratib sU

ıUesi vücude getirilecek ve her millet, 
iptidai maddelerde bir hissesi bulun
malı: hakkına malik olacaktır. Hali ha
zırda mevcud olan müstemleka impa· 
ratorlukları, bu meratib silsile51 hesa
bına katılmak auretile ve Avrup:ı mil
letlerinin mümeyyiz vasıflarına ve za
ruretlerine göre yeniden tevzi edile
cektir.• 

Yeni iktısadl nizamın diğer bir 
prenslpi de otaq;ik olacakt1r. Hemen 
hemen bütün iktısadi menabi "Ve im
kanlardan, - Avrupada olsun, müs -
temlekelerde olsun - istifade edllecek 
ve bunlar ahenktar bir surette i•le
tilecekür. Avrupanın otarşık siyaseti, 
İtalyan - Alman otarşisine istinad e· 
decektir. Bütün eski milli ekononıiler, 
mihver tarafından tespit edilmit olan 
tek bir istikameti tanıyıp kabul ede -
ceklerdir • 

Hikim paralar, yekdiğerine 11bit 
bir mübadele nispetile bağlı olan iki 

Cenevre 10 (A.A.) - D.N.B ajan
sına nauran Franslz Bahriye Neze1-
reti tarafından neşredilen bir tebliğ .. 
de deniliyor ki: 

•Birkaç sündür Ajax denizaltı."1!\• 
dan haber alınamamaktadır. İngilte• 
reden verilen haberlere göre İngiliz 
deniz kuvvetleri garbi Afrikada Qince 
körfezinde bu denizaltıyı batırmı.ııılar• 
dır. 

Ajax mürettebatının kimilen kur .. 
tarıldıjı ve Rutown'a ihrac edildikleri 
söylonınektedir. 

Ajax 1500 tonluk ve Dakar'da In .. 
gilizler tarahndan batırılan Persee sı ... 
nıfında bir denizal tıdır. 

mihver devletinin paraları olacak ve 
esas paralara bağlı olan devletlt'rin 
paraları ise sırf kendi topraklarının 
hududu dahilinde tali bir kıymet~ sa• 
hib bulunacakbr.• 
Nazır, altının yeni Avrupa lkt.ısadi• 

yatında ehemmiyeti pek eüz'j ve bel· 
ki de az bir zaman için bir rol oynı
yacaA;ını beyan etmiştir. Beynelmile1 
mübsdelelerde altın muhtemel farkla .. 
rın kapatılmasına yarayacaktır. 

Esasen bu farklar, birçok braflı mü• 
badeleler ve bu mübadele .er neti• 

CC!'inde kalacak ôlan bekayarun taka.t 
siJtemi sayesinde pek o kadar ehem• 
mlyeti haiz değildir. 

Şimali ve cenubt Amerika ile yı• 
pılacak mübadelelerin formillü .ma ... 
lına karşı mal• olacaktır. 

Nazır, netice olarak, Avrupanın ye• 
ni iktısadiyatmın mülhem ol.ıca~ı 
prensiplerin tatbikı hususunun her 
halde muhtelif devletlerin coğrafi, ıi
yasi ve lktısadJ zaruretlerine inti'D<'.k 
ettirileceğini ve bu zaruretlerle hem .. 
a..'ıenk kılınacağınl söyleml!stir. 

Parlak bir zafer... Yüksek bir inkılib 

Efsiı bir harika olan 
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~SP 
Galatasaray ile Beşiktaş 

bu hafta karşılaşıyorlar 
Yarın Beyoğlu · Halkevinde 
İstanbul ile Ankara boks 
takımları karşılaşıyorlar 

• 

• Bu hafta Beşiktaş.la karula~t:ak olan 

Balkan oyunları hascbile bir hafta 13/10/940 tarihinde 
yapılamıyan lik maçlarına pazar gü- l k l'k l 
nü Şeref ve Fenerbahçe stadyomla - yapı aca ı maç arı 
rında devam edilecektir. Daha maç .. İstanbul Futbol ajanlığından: 
Jann bidayetinde bulunmamıza rağ - Şeref !tadı: 
men heyecanlı oyunlar seyrelmek İstanbulspor - Altıntuğ saat 11,30 
imklnını bulmakta, bOylece futbol hakem Hüı.nü Savman. Yan hakemi 
uvk:imiz tatmin edll.rn1' olmaktadır. Muzaffer, Şekib. 
B u hafta, en mühim maç Galatasa- Beyoğluı;;por - Vefa aaat 13,30 ha-
rayla Be,ikt.af arasındadır. kem Samih Duransoy. Yan hakemi 

Nejad, Nihad. 
Be1iktat takımı •imdilik en ileri Galatasaray ... Beşiktaş saat 15,30 

\!eziyette gitmektedir. Galatasaray da hakem Ahmed Adem. Yan hakemi 
Fenerbahçe ile berabere kalmakla bir Şazi Tezcan, Halid Ezgü. 
puvan kaybe1nlİ4 olmaktadır. Bu haf- Fenerbahçe •tadı: 
ta.ki maç, bu iki takımın likteki vazi- Süleymaniye _ Topkapı saat 13,30 
yetini esaslı surette tadil edecek ma- hakem Refik Top. Yan hakemi ~1ü
hiyettedir. Galatasaray Beşi.ktaşa mağ 
lUb olursa Fenerin vaziyetine düşecek, 
yani üç puvan kaybetmiş olacak, Be
tiktaş mağlU.b olursa iki puvan geri -
Uyecektir. Berabere kalınırsa Fener
bahçe bu iki takıma birer tayı yak -
laşacaktır. 

Beşiktaş takımında bazı ladilit ya
pıl.ncağı, Galatasaray müdafaa hattı -
nın da İzmirden gelen ~ki bir oyun 
cu ile takviye edileceği söylenmek .. 

tedir. Her ne olursa olsun, bu haftaki 
maç merakla tak.ib edilecek ve iki ta

kımın oyun tarzı itibarile muhakkak 

ki sıkı geçecektir. 
Bu maçtan başka Şeref stadında 

Kuımpap ile İ.lanbulspor kar,ıla -

pcaklardır. Kasımpaşanın son maçın
da Beykoru mağliib ettiğine bakılırsa 

bu maç da heyecanlı geçecektir. 

:renerbahçe stadyomunda1 Fener -
bahçe ile Beykoz oynıyacaklardır. 

Beykoz takımı her zaman kuvvetli 
takımlar karşısında iyi dereceler al 

makla ve bu takımları müşkül vazi -

yetlerde bırakmakla me,hurdur. 

Kadıköyünde Süleymaniye ile Top

kapı aruında da bir maç vardır. 

Bir İtalyan generali 

Amerika ya 

gidiyor 
Nevyork 10 (A.A.) - Bir İtaly•n 

enuralı, Amerikadan İtalyaya gitmek 
için İngiliz kontrol heyetinden mil -
aaade almıştır. 

Bu ut, •cihan fuarı• nda İtalyan 
komiseri olan Amiral Cantus'tur. 

nir, FaDl. 
Fenerbahçeı - Beykoz saat 15,30 

hakem Feridun Kılıç. Yan hakemi 
Bahaeddin, Necdet. 

Boks müsabakaları 
İstanbul Boks ajanlığından: 
1 ....!. Ankara ile İstanbul boksörleri 

arasında 12. 10/940 cumartesi güni.ı 
akşamı yapılmak üzere temsili boks 
müsabakalan tertib edilmiştir. 

2 - Müsabakalar Beyoğlu Halkevi 
salonunda yapılacak ve saat 20,30 da 
batlıyacaktır. 

3 - Fiatlar 25 ve 50 kuruş olarak 
te.spit edilmiştir. 

İstanbul - Ankara boks 
maçı 

Geçenlerde Ankaraya giderek mu -
vaffakiyetle dönen İstanbul boks ta
k1mı yarın akşam Beyoğ:1u Halkevin
de Ankara boks takım.ile bir revanş 

maçı yapacaktır. 
Tutanbul bölgesi boks sporuna eski 

hızını vermek ve genetiğin çok sevdiği 
vaktile tecrübe ile anlaşılmış olan bu 
~ru ihya etmek kararındadır. 

On sene evveline kadar memleke .. 
bmizde canlı bir spor faaliyeti mev
cud iken, bir takım idaresizlik ve la -
kaydi yüzünden tamamen sönmüş o-

Macar Yahudileri 
• Hakkında yenı 

kanun bir 
Budapefte 10 (A.A.) - Macar istih

barat ajansı bildiriyor: 
Yahudilere mütedair üçüncü kanun 

hakkında sorulan bir suale cevab ve
ren Başvekil Kont Teleki sade ve v5ı
:z.ıh maddeleri ihtiva edecek olan Ya
hudiler hakkında yeni bir kanunun 
meclise arzedileceğini beyan etmiştir 

General de Gaulle 
Afrikada 

lan boks sporunda bu tekilde tekrıar 
faaliyet gösterilmesi mucibi mem -
nuniyettir. 

Sporun ileri gittiği muhiUerde genc
liğ~ çok meşgul eden, bu halile bile 
memleketimizde büyük bir meraklı 
kalabahğı cezbeden boks sporu en çok 
ehemmiyet vermemiz lizım gelen 
sporlardan biridir. 
Reıimi ve idmanı çok sıkı olduğu 

için genetiğin 21-ıhhati üzerinde tama -
mile mÜ!'pet bir tesir icra eden boksu 
tekrar canlandırmnğa çalışanları tak
dir etmemiz lılı.ımdır. Ankara bok -
sörleri bu sefer daha kuvvetli bir 
kadro ile ve tam idmanlı bir şekilde 
maç yapacaklardır. 

Yarın atletlere ziyafet 
verilecek 

Balkan oyunlarında şimdiye kadar 
g:örülmemiş bir muvaffalciyet göster
niş olan atletledmize ve onlarla meşgul 
ola.rı idarecilere İstanbul bölgesi yarın 
saat 17.30 da bir çay ziyafeti vere -
ccktir. 

Bu ziyarette Beden Terbivesi Ge
nel Direktörü General Cemil Tanerin 
de bulunması ihtimal dahilindedir. 

Bu veaile ile bütün İc;:tanbul atlet -
Itri ve idarecileri birbirlerile taru~a

caklardır. 

Ceza ve sicil 
talimatnameleri 

Genel direktörlüğün son defa ver -
diği karara göre, kulüb değiştiren 

sporcular, evvelce olduğu gibi boykot 
almıyacaklar ve bunların tesçili de 
doğrudan do~ruya mensub oldukları 
bölgeler tarafından yapılacaktır. 

Dün ~kşam bölge merkezinde kulüb 
murahhasları toplanarnk bu kararı 
tebliğ etmişler ve ceza talimatnamesi
ne göre teşJdli icab eden bölge ceza 
heyetinin :yap:ı.cağı i~ler hakkında gö
rüşmeler yaptlmışbr. 

Amerikada • 
seçım 

Vilki'nin bir 

nutku 
Newhaven 10 (A.A. - Cumhuriyet 

partlı;in!n Reisicumhur namzedi Will
kie söylediği bir nutukta demiştir ki: 

• - Diktatörlere karşt yatıştır
ma siya..c;eti tatbik etmiyeceğimiz gi
bi Vafingtonda veya ba~ka yerlerdeki 
komünistlere karşı da böyle bir siya-
5et l.:'1tbik etmiyeceğiz. Eğer Reisicurn
hur seçilirsem müdafaaya l3zım olnn 
imalata daha ziyade hız vereceğim. 

Polonyad a Sovyetlerce 
işgal olunan yerlere 

dair bir tekzib 

HAKiKAT -

111111111111/llllllllllllltllllllllllllllllllll!lllllllllllllMlllll c BULMACA 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bugünkü program 
18,00 Program. 18,03 Müzik, 18,30 Fa- 1 1 l • I l 1 1 r I • 

Ajans, 19,45 Radyo inccsaz heyeti, ~ . 
sıl heyeti, 19,00 Muhtelif oarkılar, 19,30 2 1 1 l• I 1 1 l•I 
20,ıS Radyo gazctcs~ 20,45 Tem•il, 2ı,30 3 1 1 1 I • l • I 1 
Konuşma, 21.45 Radyo salon orkestrası, l • I 1 1 j 1 1 j 
22,30 Ajans, 22,45 Müzik, 23,00 Dans 4 
müziği (Pi.) 23,25. 23,30 Yarınki prog- 5 1 I • I • 1 
ram ve kapanış. 
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Evimizde almanca kurslarına 14 bi- ~'--'-=""'""'=-......., 
rinciteşrin pazartesi, Fransızca kurs 
larına 15 birinciteşrin salı ve ingilizce 
kurslarına 7 ikinciteşrin perşembe 

saat 18 de başlanacaktır. 
Bu kurslara yazılmak istiyenlt!rin 

ikişer vesika fotoğrafile büroya mU
racaıatlcri ve gününde ilk derste ha
zır bulunrna1arı rica olunur. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 
TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

Saat 20,30 da 

OTELLO 

Soldan sağa: 

1 - Su - Ekşi bir meyva. 2 - Bir 
millet - Az değil - Üçüncü tahıs. 3 -
Vad - Bir renk. 4 - Makineli. 5 -

Eserler - Haya. 6 - Bir gaz.ete ... 
nin adı - Bir renk. 7 Sabah 
vakti. 8 - Defa - Şeffaf bir madde. 

9 - Bir nota - Manasız. 

Yukarıdan aşağı: 

1 - Meşhur bir dağ - Bir renk. 2 -

Hayvanların bir parçasına verilen 

ad - Soy adı. 3 - Hayvanın kışlık 

yeme~i. 4 - Ateş - Gece. 5 - Dışın 

tersi - Geçmt,. 6 - Bir hariciye na
zın. 7 - Yayla kullanılır . ... Hindis-

J 

11 Birincitetrin 1940 ~ 

POKER traş bıçakları 
DUnyanın en iyi traf 

bıçaklarıdır. 

BEYOGLUNDA isTİKLAL 
caddesinde Komedi kısmında 

tandaki zenginler. 8 - İyi - Kırmızı D eposu: 
bir mayi. 9 - Mümkündür ... Su. 

traş bıçaklan geldi. Her yer~e 
bulunur, markasına dikkat edin1 ~ 1 

Jak Dekalo ve Şür. lstanbul Tahtakale No~ 
s .. t: 20,30 da ~ 

YALI UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin edilmiştir. 

15 birincite,rin salı günü akşamı 
Şehir tiyatrosu komedi kısmında 
BestekBr Muhlis Sabahaddinin 

fevkalide 2 büyük eseri 
1 - Kerem-Ash. ~üz.lkli şark masalı 
2-Efenln aıııkı. ?dlıti operet 4 perde 

--0-

RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
Pİ Ş Kİ N beraber 

Bu akşam 
Üsküdar Hile Sinemasında 

StlR T Ü K 
Vodvil 3 perde 

\ 2 3 4 5 6 7 8 9 
KIUlŞ I AI DIA I S] 1 I• 

2 •IŞ IAIDl•IBIAIL I A 
3 K I AIŞ I AIR l •IKIIlN 
4 A!KIAIMIEITl•IK ll 
5 Rl• ILl•ISIAIMl• I• 
6 • IAl• IKl l IMIO!NIA 
7 AIL IAl•IMll IRIAIT 
8 NIA L! El • IRIAl•IE 
9 A M E LI l l • I LlEIŞ 

ABONE ŞARTLARI 

Gayrimenkul Malların Açık Arttırma 

Mahkemesinden : Beykoz Sulh 
İlanı 

D. N. 928/ı29 
Açtk arttırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu: Dört ~ 

bir evaltı, bir mutfak, ufak bir sofa, iki aptesane, 492 metre bahçeyi havi 
muhtacı tamir bir hah hane sırf mülk. .~oS 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, numarası : Be>' 
Sulh mahkemesi Beykoz Akbaba köyü Fener caddesi No. 90. 

Takdir olunan kıymet: (300) üç. yüz dC?kuz liradır. J 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Dk arttırma Beykoz mahkefl'I 

pazartesi saat 11-12, ikinci arttırma salı saat 11-12 kadar. 
1-İşbu gayrimenkulün artbrma tarbıamcsi 18 ·10;940 tarihinden itil>'~ 

9281129 numara ile Beykoz Sulh Mahkeme!<iinin muayyen numara~ 
herkesin görebilmesi için açıktır. İlinda yazılı olanlardan fazla mal vti' 
almak istiyenler, işbu şartnameye ve ~28 129 dosya numarasile rnerrı 
yetimize müracaat etmelidir. çt1 

2 -Arttırmaya iıtirak için yukarıda yazılı k.Jymetin o/0 7 ,5 nisbetinde ' 
her Cuma akşamı Hilededir 

Türkiye için : 
Bir aylık 
Uç aylık 

Albaylık 

Senelik 

90 
250 
475 
900 

Kurut 

> 

yeya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. ~124) , 
1

111 

1
3 - lpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahibterı~d~ 

a:avrimenkul üzerindeki haklarını, husu!'!ile faiz ve masrafa dair oları !ır 
dialarını işbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mi.iSb~ 

lerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde hıık il 
tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından haric k~~~d 

4-Gösterilen günde aı·ttırmaya İ$tirak edenler arttırma şartnamesini oıc:\J'.ıı' 
ve lüzumlu ma!Umat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad 'l/t 

1 

• 
Yabancı memleketler için : 

Alb aylık 850 Kurut 
Bir senelik 1600 

Clrı1wJcok 

DİFl lmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 

kuÜ4IWUZ 
'"r. ,1'"'~'~ .... 

u11 rttruncUtnı.otn J'P. """"A" lfERHEv 
ISTR!f!UI. fQPTRll 5Rflj Ylll, 
61/l/ITR f/IHT/11 BOYU 6En(R6f/ RPf/RTll'I 
fft JJ/l, TlllfOll toı,9J "'5 

Necip Ali KUÇUKA 
Umum neşriyatı tdare eden 

Yaz.ı lş;lerl Müdüril : 
Cemal Hakkı SELEK 

Ba!lldığı yer: 
\ Cumhu riyet Matbaası 

Maliye Vekaletinden: 

.J 

2/1417, numarolı Vekiller Heyeti kararına ballı toprak tevzi tallmatnı 
nıesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadastro tahririnin icrası için 
aşağıdaki fenni malzeme mubayaa edilecektir. 
1 - Mubayaa edilecek Aded Bedelinin fi.atı 

levaz.ımın cJnsi Lira K. 
Takeometre 25 850 
1.fira 50 40 
Plinımetre 25 60 

Yek!ln 100 
2 - Keşif bedeli'. 24750 liradır. 

3 - r~ıuvakkat temiııat miktarı : 1s.ıı;s lira 25 kuruş. 

Tamam1run bedeli 
Lira K. 
2ı250 00 
2000 00 
ısoo 00 

Yekiin 24750 00 

4 - İhale evr:ıkını görüp almak isteyenler ?\-taliye Vekileti Milli Emlak Mil
dürlüğüne* mürac~atleri. 

5 - İhale şekli: Kapalı zarf usulile. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih: 23/l0i940 tarihine musadif çarşamba 

günü saat 15 te Maliye Vekaleti A1illi Eml8k Müdürlüğünde. 
7 - Teklif mektublan: 23/10-'940 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 e 

kadar Maliye Vekileti Mitli Eml!k MüdürlüAtinde kabul edilir. 
8 - ~felzeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Vekiletı Milli 

Emlik Müdürlii~üne teslim edilecektir. e5865ı. (8944) 

İLANEN 
İstanbul 

. 
icra Beşinci 

TEBLİG 
Memurluğundan : 

Üsküdarda İmrahor mahallesinde Bostan sokağında 9, 11, 13 numarada 
oturmakta iken halen adresi bulunamıyan İhsan Giray'a : 

1 - Vakıf Paralar 'hfıidürlüğünden 26670 ikraz numarasile ve mukavele
name!l:lnde yazılı şartlar dairesinde 19/12/938 tarihinde borc alınan (3000) 
liraya mukabil birinci derecede ipotek gö~terilen Beyoğlu Feriköy mahalle
sinin Lltaşahin sokağında eski 91 mükerrer yeni 91, 91/1, 91, 2 numaralı 
kB.rgir iki dükkinı olan .apartıman, borc müddetinde ödenmemesi dolayısile 
alacaklı Vakıf Paralar idaresi tarafından rehnin paraya çevrilmesi yolile 
satış hıtenmjştir. 

2 - Borcun 20/2 '940 tarihine kadar baliğ olduğu (3340) Ura (57) kuruş
tan teslimatınız çıktıktan sonra bakiye borcunuz 3141 lira olup mezkür 
tarihten sonra her gün için faiz vesaire karşılığı olarak mezkllr miktara (75) 
kuruş zammedilecek ve ayrıca bilt1mum icra masraflarilc sigorta ücreti ve 
bunların faizleri ve takdir olunacak ücreti vekıllet tarafınıza aid olacaktır. 

3 - Bu ilinın neş;ri tarihinden itibaren 30 gün zarfında bu borcun ta
mamına veya bir kısmına veya yapılan takibe karşı bir itirazınız varsa dai
remizin 940'1057 numaralı dosyasına yazile veyahud şüahen bildirmeniz ve 
yahud gene bu müddet zarfında borcu tamamen ödemeniz liizımdır. Aksi 
takdirde birinci fıkrada adresi yazılı merhun J:(ayrimcnkulün dairemiz mari
fetile paraya çcVrilecee-i tarafınıza ödeme emri ve sened sureti tebli~i ma
kamına kaim olmak üzere 23 ... 9. 940 tarihli icra hcikimliği kararına tevfikan 
30 gün müddetle ilcin olunur. (9713) 

İsi. Komutanlığı Salınalma Komisyonu ilanları 
Askert ihtiyac için 12/10 940 günü saat 11,30 da pazarlıkla on bin liralık 

balık yağı satın alınacaktır, Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda görü
lebilir. İstekHlerin belli gün ve saatte yüzde on beş teminatlarile birlikte Fın
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri . (9505) -Askeri ihtiyac için paıarhkla 14 'l0.t940 günü saat 10,30 da 50 ton nohud 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 7500 liradır Kat'i teminatı 1125 liradır. 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 

bar olunurlar. ~ 
5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç. defa bağırıldıktan sonra erı .. ,11 

arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin >"'.,1 
yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüchanı olan dı ?I~ 
al!lcaklılar bulunup ta bedel bunların o gayrimenkulle temin edilrn~7 ~~ 
Ci\klarının mecmuundan fazlaya çıkma1.sa en çok arttıranın taahhüdıt ,4 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid ve on beşinci günÜ ·~ 
saatte yapılacak artbrmada, bedeli satış isteyenin alacağına rücharll 

0
'

diğer alacaklıların o gayrimenkulle temin edilmiş alacakları me.cfl'I~ 
dan fazlaya çıkmak şartilc. en çok arttırana ihale edilir. Böyle bit' 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. '~ 

G- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 11'1 1 ,O 
içinde par3y1 vermezse ihale kararı fe~ho4.ınarak kendisinden eV\'t1~ yüksek teklifte bulunan kimse arzetml.4 olduiu bedelle alma~a ratJ 0 ,,.-(1 

ona, razı olmaz veya bulunmazsa hem<"n on beş ~ün müddetle art~~ 
çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve .. ..,.(fi 
günler için % 5 ten he5::ıb olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca .h~1J31 

~acet kalmak5tztn memuriyetimizce alıcıdan tahsil a1unur. Madde. O~ 
Ilk arttırma 11/11/940 pazartesi saat 11 ~ 12, ikinci afttınna 26/ll 94 'P'1-. 

saat 11 - 12 ye kadardır. Yalnız yüzde iki buçuk telliliye ve ih&Ie 
ve tapu intikal harcı müşteriye aiddir. 1,. .;; 

Yukarıda gösterilen 11/11/940 tarihinde Beykoz Sulh Afehkemesi od95 

işbu ilan ve gösterilen ış,artnamesi dairesinde satılacağı nan olunur. 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu : ~ 
Satınalma Komisyonund~~: 1

1 

18/X/1940 cuma günü saat 14 te Beyoğlu istiklal caddesinde 349 ;,. 
rada Liseler Muha5ebeciliRinde toplanan Okul Komisyonunda 798 ı ,1 
kuruş keşif bedelli lstanbul Kız Öğretmen okulundaki elektrik ıesısaU 
eksiltmeye konmuştur. ~( 

Mukavele: Eksiltme bayındırlık işleri genel. hususi ve fennt ... rtıl 
lcri, keşif hulisasile buna müteferri diğer evrak okulda görülebilir· 

~fuvakkat teminat (60) liradır. ~ 
lsteklilerin en az bir taahhüdde (500) liralık bu işe benzer it ysP O'~ 

dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Viliiıyet.iJıe 1 ~. 
r acaatle eksiltme tarihinden 8 @n evvel al~ş ehliyet ve 1940 yı.lıll(~ 
Ti<"tıret Odası vesikaları ve teminat makbuzlarile Komisvona a:elmelert· 

Wachington Dispatch gazetesi, a
miralin ve 10 kişiden ibaret olan ma
iyetinin Amerikadan İtalyaya gide -
bileceklerini yazmakta ve bu işte A
merikaya karşı bir cemilekirlık mev
zuu bahsolduğunu kaydetmektedir. 
Filvaki Amiral Cantus, İtalyanın har
be girmesinden evvel Vaşington hü -
kWneti tarafından Amerikaya davet 
edil~ti. 

l<>ndra 10 (A.A.) - Hür Franm: 
kuvvetleri başkumandanı General de 
Gaulle'ün son 48 saat zarfında Fransız 
Kamenın'unda bulunan Duala'ya git
miş olduğuna dı:ı:ir gazetelerde intişar 
etmiş olan haberler, Londranın aali
hiyettar mehafili tarafından bu gün 
teyid edilmetedir 

Moskova 10 (A.A.) -
bildiriyor: 

Tas ajansı gelmeleri. (9609) 

~ 
Londrada 40 nahiye 

bombalandı 
Londra 10 (A.A.) _ Londra mm _ General de Gaulle'ün, hür Frensaya 

ilk iltihak edenlerden biri olan büyük 
takasının 40 nahiyesi. 9 110 ilkteşrin müstemlekeyi ziyaret etmiş olması ta-. 
gecesi bombardıman edilmiştir. A1 • bil görülmektedir. 
man tayyareleri, bombardımanlarına 

geceleyin mutaddan erken başlamış .. 
)ardır. Galles memleketine de hafta

lardanberi phld olurunıyan geniş 

mikyasta taarruı.lar yapılmıştır. Bir 

nahiyede 20 bomba atılmlfS& da hlç 

kimse yaralanmamıştır. 

30 eylUlde Dakar hldi!'!esinden ~n
ra, General de Gaulle, Sierra Leone
de'de Trentown şehrinde bulunan 
Röyter aj8nsının muhabirine, Fran -
sız Üstüva Afrika.ı;ındaki hür Fran -
ııı.larla en kısa müddet zarfında te -
masa ıeçmek arzusunda oldulunu be
yan •lmif bulunmakta idi. 

Yabancı matbuat ve ezcümle Dally 
Telegraph ve ?\-forning Post gazete -
lerile Ünited Press ajansı ve Vradini 

ismindeki Yunan gazetesi zaman za -
man haberler neşrederek Sovyet hü
kUmetinin Almanyaya geçen eski Po

lonya bölgelerini Alman hükiımetin -
den istediğini ve bu hususla iki 
memleket arasında müzakereler cere
yan etmekte olduğunu yazmaktadır

lar. 
Tas ajan.'ü bütün bu haberlerin ha

kikate kat'iyyen uygun olmadığını ve 
tahrik maksadile yapılmış uydurm~ 

şeyler olduğunu bildirmeğe mez.un -
dur, 

. - . Taş kışlanın elektrik tesısatının ikmal ve tamiri işi 15110 ·940 günü saat 
15 te pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1980 liradır. Kafi teminatı 297 
liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
98atte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (9723) -Askeri ihtiyac ıçın 12110 ·940 günü saat 10 da pazarlıkla 151900 metre 
mikiibı muhtelif cins ve eb'adda kereste satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
9873 lira 50 kuruştur. Kat'i teminatı 1471 lira 2 kuruştur. Şartnamesi hergün 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kat'i tcminatlarile 
birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9722) -Askeri ihtiyac için 12 l10 1940 günü. saat 9,30 da pa1.arhkla muhtelif cins 
\'C eb'adda 155730 metre mikabı kereste sahn alınacaktır. Muhammen bedeli 
9655 lira 26 kuruştur. Kafi teminatı 1448 lira 29 kuruştur. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli ıün ve saatte Fındıklıda Ko
mutanlık Satınalma Komisyonuna ııelmeleri, (9721) 
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tarihlerinde yapılır. 


