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KADIN ORKESTRASI 

Öğle - Akşam ve Gere 

.. .. CUMARTESİ 12 BİRINCITEŞRİN 1940 
'firaiversitemiz 
~e ecnebi 

nı 

ll.,.OfesÖrler 
~ irkaç defa gazetelerde 
~ ınenuu babıolan bu 
~ d nazik ve ince noktaya 
hıil, • Y•ni bazı neıriyat dola
liııd, 1•ınaı etmek mecburiye
~"1ıit( I.aldık, Ötedenberi bazı 
it,, ,:•de. Avrupadan celbedi
~nleineb.' profesörlere, asıl ve 
"'bl,,d bu:ce meçhul olan •e
~ y •n dolayı ıiıtemli bir bü
~ Ilı •Pılınaktadır. Bize göre 

lı ı._'lllleketin doğrudan do;iru
lıı,;d Yatına taallfık edon mese· 
~iı,~ 'Vaziyeti fAhsi endite ve 
~lekrd~n ziyade mücerred 
="lltn tlın aziz ve y\ikaek men'" 
'd bakıınından tetkik etmek 
'1 ,~· Eier ortaya fÖyle bir 
lt\~ı {"k hakikati daha ob
' 

0 •rak m.ütalea etmemize 
, , "-hasıl olur: 

B•Y~~ lôı~,. taba bizim ecnebi profe· 
'1İll h~c.~t kalmadan Oni..ıer-

. ltU. . butun künlilerini aalilhi-
erıte" ..._ lf l .,.~a edebilecek kafi un-

Q·· • 'Var mıdır? 
ili ~le bir sual üzerinde tevak
'-<!,diU~~.k ~:ursak herkeı bizim 
bQ~ .. rııtııze hükmeder. 
f"t b~~ ~n ileri memleketlerde 

de p<i '<ltıdra ihtıyac keıilmif değildir. 
> ~· !•ltrj~d Pariı, Amerika Üniver-

ibl<' W .,,, .,,.• Alman ve Yahudi ve 
ol~bİ\f' ~llf"ör~l~tiere menıub birçok 
mh•~J>f' (:"Q 

1 
•• •rın mevcud bulundu· 

k•b''~ ~ i)~Yleınek bile zaiddir. Çün· 
0\c>l~p· ! '• her ıeyden evvel liya-
ve ~~i k·~ı'ı.~a dayanır. Liıelerc!e 

,; ~<l,,u lur!erini alıp gelmİf olan 
•• .,,ı< :'lıli ti ~illetin kutsi prensip

n Y~ ~'ltı;;1~1"~rsitede de ııene Türk 
;;, .~· 4 llıiic: trınden aldıkları cihet
üdii ~ !"! k;,,, er~ed bitaraf ilim itlerin• 
~U ,~ l "t lırakatli ise ondan isti-
anı 0~ ~ t:ıt?•k milliyetperverliğin 
etlll~ ~; ~İlı ın ettiği bir vazifedir. 
it ~."arla ıneıela biyoloji. fizyo· 
' ~ ."ll..,~alotni hatta, iktııad ve •• :.ı ~ ~ ~ro~u~~ gibi derslerde e~

zı 01"'~ t "-~ -rlerden iltifade edı
rttı".'.::.ı b~• ~ok isabetli hareket edi
ve ~-~ ~ il,,,·•ınektir. Çünkü bizim 
c• ~" :ııı :"'1;,,,· •le olan temaı ve müna· 
d•' (l,.ı ~ bıı ancak Tanzimattan 
~ 9401"'~ ~ıb··aıiar. 

•1• ~'• ~ iliınlerin tarihi bir am 
• 0dıı'1" 0 ' ~ kiir~~ edilebilirse de ikıı-

r ~.~ 'ııt(ıic u '."emleketimizde ya• 
:,;., ,.,,. bır an'aneye tabidir. 
1..1 ~iU 1 kanunu medenimi~in 

, ı_:biıııı,kar~~lanna iyice nüfuz 
ııda.J' ı;"'ıı, ı~ın, ıimdiye kadar 

r 9 ·"""- ..... kii~~.··11~~ti içinde yaf'll'\11 84 w• ı ,, n Ur ıçınde yetiımiı ho-
. ıı ' ı,,,. 1~lı ~(~adar ihtiyac olduğu

,,/ '""da lttı ~kdir eder. Yur
,artıı• S bir il ~enlf bir literatüre, 
· . 1'ıİ ilın·" •neye malik olmıyan 

uP(i \,ij•, lı •nde, liyakatli olmak 
v•P ııı'ı \"'iıı k•r halde ecnebi profe· 

r.eu~;, ~ . dılıa'Yınet ve salahiyetlerin· 
,:~. (~ ~ \~kakı~ok istifade edileceği 

' ı~, ı k~· " Unutmıyalım ki, 
~~'tııl 1 

k ın~ıtesna olmak ıar
~~ ke etınıizde, henüz, Yu· 
!'\ ~I .-idar oı.un, ilimde b•Y· 
~ lakı• ret ikı:.ab eden kim· 
"ı ,t"b ur. Bu vaziyet karının· 

liıtİİtı lll•deniyeti davasında 
ı,~ bıııu~ •dıını atmak iddiasın
~._., •n, bizler için ecnebi 

' tıo:~ltınek zaruridir. 
'.lı, ı.,, Yı zaten kabul eden 

"''tıı• rrofeıör getirtmek la
l"· ~Y•katli olmak ıartile, 
l"d •ndi meıleğimize aid 

"' ~lk d~ takdir ınanıımn.ızı kul-i', 'Yeb'r e-·· 
~ ?tıı•ır 1 ıriz ki, profesörler 
ı;'ll. "lrhı 1 

"• liyakatli kimoeler
\' ~ .. ,; ~;ofesörlerin mem
."! t'liı-d· .. 1~ ilim ve irfan ha
~· ~ııını anlamak için lk-

~. llı :t::k fakülteleri mec
'ti ki ınak ve onların 

~ • labl•rı tetkik etmek 
llıiı . 
•r 1liını . Q·"ıı •lın•rd~ İıe, benim ıa· 
~ten adıgı halde Muhid· 

l' ı,, lala iı~kadaşımızın hük
l\~ '-dıtı.,, ""!< edemem. Yal· 

"fıl ~. b llıiiıeh -hır fey vana pro· 
'' •İSı~ a • 11

111 biz birbirin
ilc -ı:r~ınıyoruz. Meseli 

ı7;>~. biiy;;;.ınde, . bi'. pro~esö-
1\.'1 ~ .e.ltıtli 'Vazıfesı ıerı ve 
'•~ lı~;~ ~at yapmaktan zi
.•••• ılın· b' h 

~ 
"V"' , ı ır ava ge-

U.~ıl Paı ınetod ıokmak 
b·· ••dır t· . , 'ııı. ·~ı. .

1 
· • ger bız pro e· 

• l ~b ,._
1
1 ını bir muhit içi-

Reisicumhur 
Çin ve İspanya 
sefirlerini kabul 

etti 
Ankara 11 (A.A.) _ Çin Cum

huriyetinin yeni Ankara· elçisi 
Şang-Penı-Tun Jtimadnamesini 
b~ ıtün aaat 17 de Çankaya köş
kunde mutad merasimle Reisi
cumhur :bmet İnönüye takdim 
etmiştir. 

Kabul emasmda hariciye umu
mi kitibi Numan ~fenemencioi
lu hazır bulunmu,tur. •• Ankara 11 (A.A.) - Yon! İs-
panya elçisi Marki de Prat de 
Nantoui11et bu gün saat 16 da 
Çankaya köşküne giderek iti
mRdnamesini mutad merasimle 
Reisicumhur İsmet İnönüye tev
di etmiıtir. 

Kabul esnasında hariciye umu
mi k8tibi Numan lı1enemencloi-
1u hazır bulunmuştur. 

Rumanya petrol veriyor 
Petrol ihrac yasağı haberinin 

asılsız olduğu anlaşlldı 
Ankara 11 (A.A.) - Rumanya hü- tuvanu Türkiye - Romanya ticaret 

kUmeünin Türkiye ve Yunanistnr.a münasebetleri hakkında verdiği iza
pelrol ihracatını menettiğine dair l;u hatta, Türkiye ile Rumanya arasın
sabah gelen haberler üzerine Anka- da imzalanan son anlaşmanın tRtbik 
ra meha(ili nezdinde yaptığıml% tah- edilmemesi için hiç bir sebeb olnıa
kikatın netice!iiine nazaran Rumanya dığını ~öyledikten sonra: 
hükUmeti Türkiye ile ~on akdedilnlif c- Türk.iyeye her hafta muntazam 
olan ticaret anla{ma"'ından fe\•kalide Rumen postalan gelecı!k, ihtiyacımız 
memnun oldu~nu ve bunun tam bir olan ve ihtiyacınız olan mallan ~eti
sureUe tatbikı için her türlü tedbir- r\p götürecektir. Bu arada Tilrk pos
leri ittihaz eylemiş bulunduğunu Uıs- taları da Rumen limanlarından mal 
rib ederek yukarıda mevzuu bahso- taşıyabileceklerdir. Nitekim Eti va
lan haberin tamnmen asıbız olduğu- puru gelecek malları yüklcmektec.i::-. 
nu bildirmiştir. cBundan başka, son h3diselerden 

Yunani.stana karşı petrol ihracatının sonra, Rumany:lnın harici ticaret hac
memnuiyeU bah!tne ıelinc-e, bu dı mini a18kadar eden rr.eseleler üre
siya i değil, ticari bir suitefehhürr. ı rine Türk piya~larınd:ı bazı dediko
nctiCf'"'idir. Esa~ bu a.uitefehhüm de dular ortAyA ablmı'.\ltır. Hakikat olan 
tamamen bertaraf edilmiştir. bir şey var!ta o da Rumanyanın hari

Rumen ticaret ata,esinin 
söyledikleri 

Rumanya ticaret ataşesi T. Cris-

Bas vekil • 
Sovyet büyük 

elcisini kabul etti 
~ 

AnkAra 11 (A.A.) - Başvekil Dr. 
Refik ~ı:ıydam bu~n uat 11 de yeni 
Sovyet Büyük elçi~i Vinigradov'u Baş
vek8lettc kabul etmi~tir. 

Ticaret Vekili 
geldi 

Vekil İstanbu!da 
djnlenecek 

Ticaret Vekili Nazmi Topçotlu dün 
sabahki trenle Anka.radan İatanbula 
gelmiş ve Haydarpaşa.da Vekalete 
bağlı mües..o:.eseler erk&ru tarafından 
karşılanmıştır. 

Ticaret Vekili, bu S'lbah, kendisile 
görüşen bir muharrirlmJze, istirahat 
maksadile, birkaç gün kalmak üzere 
İstanbula geldiğini. hafta içinde An
karaya döneceğini ve Hataya kadar 
yaptığı yurd aeyahatinden ç .. ~ mem
nun olarak döndüğünü ıöylerrl~!ir 

Ticaret Vekili, Haydarpaşadan va
purla İstanbula geçm.Jf ve otomobil
le evine giderek btlrahat etmiştir. 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Antalya 11 (A.A.) - Maaril Vokili 
f-fı:tsan Ali Yücel dün öJleden önce 
ilk okullan teftit etmit ve Şehir ku
lübünde şereflerine verilen Dyalctte 
bulunmuştur. 

Maarif Vekili öğleden sonra da 
Ha.lkevinde toplanan öğretmenlerle 
mesleki göriifmelerde bulunmuş ve 
müteakıhfon öğretmenle-rln verdikleri 
çay ziyafetine iştirak eyleml,tir Zi.· 
yafette ölt'etmenler adına söy1enan 
bir nutukta aralarından yetişen Ma
arif Vekillerine karfı duydukları aev
p duyguları izhar edilmış ve Vekil 
verdi(fi kar,ılıkta Türk öAretmeninin 
vazifelerini işaret ede~k kendil.?rini 
muhabbetle selamlamıştır. 

ci ticaret hacminin eskisine yaklnşa
madığıdır. Fakat bizi memnun eden 
mc~ele halen Türkiye ile memleke
timiz arasında ticari münasebeUerin 

[Arkası sahile 3 siltun 1 de] 

Bir yıllık 

İngiliz harb mas· 
rafının yekiinu 

Londra 12 (A.A.) - Röytorin diplo
ınati.k muhabiri bildiriyor: 

Pek yakında, harbin idamesl ic;in 
parlamentodan yeni kredi taleb o;un'\· 
taktır. 

İçinde bulunduğumuz maa sene zar
fında, mecmuu bir milyar 700 miıyon 
İrgiliz lirası tutan buna müşabih iki 
kredi talebi parJamenlo tarafındarı t'ls~ 

'Jib edilmi~ü. Mali tıenenln bitmesin'? 
daha hemen altı ay kadar vardır Bunu 
nazarı dikkate alarak, bu mali sene 
içinde harb milli hesab puslasının aıç,c:a
ri üç milyar İngiliz llra!tına balii ol"
cağını tahmin etmek mümkünc;\ür. Bı> 
hesab pusla.sının kat'i umum! yr.k~nu 
hu ne olursa olsun, bu, Maliye N'aıı 
ı~nın dediği gibi, İngillcrenin, u~arc 
kadar mali ve yahud herhangi di~er 
hiçbir gayreti esirgemİ)·eced hakkın
daki kat'i azminin yeni bir bürh;ınını 
le~kil ed~ektir. 

İngiliz - Alman 

topçu düellosu 
Londra 12 (A.A.) - Fransanın ı:hnal 

sehillerindeki Alman bataryaları Jün 

Duvr mmtakasını bir saat kade.t at~ 
altına almışlardır. Bir muddet soıu·a 

tekrar başlayan top ateşi ıki saat d<!
vam etmiştir. Uzun çaplı İngiliz top!~rı 

buna mukabelede bulunmu, ve tayya

reler batarya mevı.ilerıne hücum et -
mitlerdir. 

Garb nısıf küresinin 
muavenetile ... 

Vaşington 12 (A.A.) - Cumhur re
İ'ii muavinliğine namzf'd demokrat 
Vallas, bir nutkunda ezcümle funları 
söy !emiştir: 

&
i •nı,,,d •ıtıramıyorsak, ka-

\.,tıı•h;°" •iyade bizimdir. Trablusa hava taarruzu '\.'i ~ R"' Profesörler muka'" 

•- Garb nısıf küresinin muaveneti 
sayesinde, demokrasi için Çinde ve 
Avrupada döğüşen cesur insanlar za
fere erişeceklerini ümid edebihrler .• 

\_~ ~~li=~e t_ürkçe öğrenmek Kahire 12 (A.A.) - Pertembeyi cı,
\~ •lih, •dırler. lık tahsi- maya haklayan ıocode lngıtiz hovı b 
.l~lt ~ı....rı.:en .... nıürebbiyelerle lt•su, BinRaz.i limanına muvailak~yetlP 

~
lı~' )•b ogren.memiı kim tı:arrw: etmiştir. E4ya depolarınd' oii· 
:w;ı •ne b yük yangınlar çıkınıt ve atee 50 kilo
;.. tı'' 1· k 1 ır dı·ıı· o dı'. "'I q ı.1etre uzaktan görülmÜ!JfÜı. 
' lıı.:.rı 0.nuıabilain ve ya- Limanda demirli üç vapura tsa~'ler ( ti~.- ırnkin yoktur. oımu~tur. Tobruk Hmanı da bomba -
<\tlca., pı AH K O Ç Ü K A lanmıt, lakat ika odilen zararların ha· 

llıife 2 •iitun 7 de) kiltl miktarı henüz aniaıı.Wnaıı:uştır. 

Müslüman memleketleri 
tecavüze uğrarsa 

Bom bay 12 (A.A.) - Hindistan müs
lüman birliği reisi Jinnch. dün. lsl8m 
memleketleri bir tecavüze uğrayarak 
olurlarsa müslüman Hindistanın onlar 
tarahnı iltiz.am ederek her türlü yar
dımları yapacatıru bildirınlttir. 

müna~betiJe: İnı-iliz •dalan l'e Fransız sahilleri 

İngiliz filosu S O N 
$ERBURGA HABER 
taarruz etti 

Berlin, yalnız bir geminin 
görünüp uzaklaştığını 

söylüyor 
Londra 11 (A.A.) - Amirallık dai

resinin tebliği: 

Pc~şembeyi cumaya bağlayan ge
ce, Ingiliı donanmasına mensub ağır 

\"e hafif kuvvetler, düşman ifgall aJ
tında bulunan Cherburg limanını 
~mbardıman etmişlerdir. Daha evvel, 
bır tayyare keşfi esnasında burada 
bir düşman gemileri teeemmüü ol
duğu bildirilmişti. 

Bombardıman büyük mikyasta, ~e· 
rt>k ke~if faaliyetiJe, gerek harekl1 
esnasında bahriyeye yardım eden ln
gili:c hava kuvvetlerinin mükemmel lş
btrHği sayesinde muvaffakiyeUe te
tevvüc etmiştir. 

Sah•oların hedefler üzerinde tesirli 
surette patladığı görülmüştür. Bu sal
volar neticesinde çok büyük yangın
lar çıkmıştır. Bu yangınlar, gemileri .. 
miz dönerken ~5 kilometreden de gO
rülmüştür. Gemilerimiz, gerek hede
fe yaklaşırken, gerek hedefi bombar
dıman ederken düşmanın hiç bir mu
kavemetile karşılaşmamışlardır. Bom
bardıman mevzilerinden dönerken, e
sas kuvvetlerimiz, di.işman kara ba
taryalarının ateşi altında gelmişlerdir. 
Fakat h;ç bir haur olmamıştır. 

Berlin 11 (A.A.) - D.N.B bildiri
yor: 

Bu sabah birinci sınıf bir İnıı;iliz 
kruvazörü Fransız sahillerinde Cher
bourg'a taarruz teşebbüsünde bulun .. 
muştur. Bu kruvazör Alman sahil 
bataryaları tarafından öyle tesirli 
bombardıman edilmiştir ki hemf'n 
geri dönerek İngiliz sahilleri istika
metinde gözden kaybolmuştur. 

HA Ki KAT 
Ayın on beşinde 

5 kurusa 
' 

Haber ve Son Telgraf arkadaşl:ırile 
birlikte gazetemiz bu ayın on beşinci 
!!'ah gününden itibaren beş kuruşa Mtı-
1,,.caktır. 

.Hakikat• i bu karara iştirake sev
keden mecburiyet, bilhassa kiğıd ve 
diğer tabı levazımı fiatıarının gün 
geçtikçe artmakta olmasıdır, Sabah
ları çıkan ve gazetemizle aynı hacim
de olan İkdam arkadnşımızın daha 
evvel üç kuruştan beş kuruşa çık
ması ve esasen bütün sabah gazete
lerinin, sahife tahdidi kararnamesin
den sonra dahi, mahaıa kiğıd fıkdanı 
sebebile fiatlannı muhafaza etmiş ol
maları, karşısında bulunduğumuz za
ruretin şiddetini ispata kAfidir. 

.Hakikat•, elinde olmıyan sebehler
le bu külfetin borcunu, mündereca· 
tını genişletn;ı.ek ve yeni .tefrikalar 
verip yeni sütunlar açmak ınretile 
ödemeği vazife bilmektedir. 

Günün içinden 

Masabaf ı havadisi 
- ~azete1erdc ne var 1 ne yok".' 
- lkincitcfrinin birinci günü I\fec-

lis açılıyormuş. 

- I\falUm. Te,kilıltı esa~ıdye kanunu 
Meclisin o rün açılmasını enıı-eder. 

- Öyleyse. yirmi giin evvelinden, 
hu kocaman manşetlerle ta:ıe haber 
vermİ$ görünmenin sebebi ne? 

- l'tfasabqı havadisi: 

lngiltereye dünkü 
hava taarruzu 

Bir otobüse bomba düşlü 
Londra 12 (A.A.) - Hava Nezaretile 

Dahilt Emniyet Nezaretleri tarafından 
tebliğ olunmuştur: 

Düşmanın . Büyük Brilanyaya karşı 
yapmış olduğu hava taarruzları dün 
gecenin ilk kısmında devam ve on.dan 
sonra ıA.lman tayyarelennin faa!iyeti 
ehemmiyetini kaybetmiştir. Yaoılan 
hücumlar bilhassa Londra mıntakasına 
t~vcih edilmiştir. l\laamafih İngiltere
wn cenub ve cenubu şarkisindeld bazı 
nlerkez.lere Galtes memlekeUle İakoç
yanın bazı noktalarına ve şimali gar
hide bir takım mevkilere de hilcum1ar 
yapılmıştır. 

Londra nuntakasındaki bombardıman 
geniş mikyasta olmuştur. Londranı:ı 

bir nahiyesinde bir ominibüsün yolcu
ları arasında telefat ve yaralı vardır 
Londranın bombardımana maru"!. ka
lan diğer nahiyelerinde bir miktar te
ltfat vardır. Fakat bu babdak.i tam ra
porlar henüz gelmemiştir . 

Dün akşam ve bilhassa gün kavu
şup da gece olduğu zaman Werse.y mın 
takasına bombalar atılmıştır. Şiınali 
garbideki ban şehirlere de hücumlar 
yc;.pılmışhr. Bu merkezlerde bir takım 
h~Mrat vukua ge~ ise de lf>lefat 
rniktarı azdır. Evvelce de bildiri!diği 

veçhile Wersey mıntakasına kar~ı ya
vılan ilk hücum esnasında avcı tayya· 
relerimiz düşmanın üç bon·•h~rr4tman 

tJyyaresini düşürmüştür. 
Dünkü hava muharebelerine müle

aJlik olan son haberler, ceman jJ düş
rrı.r..n tayyaresinin düşürülmüş olduğu
r.u bildirmektedir. 

9 avcı tayyaremiz zayi olmuşQ dn 
l-unlardan altısının pilotları ıaA: ve u.
Jimdi-

Almanyaya hava 
hücumu olmadı 

Lonclra 12 (A.A.) - Hava Nozareti 
!t bliğ ediyor: 

Sis, İngiliz tayyarelttinin dün gece 
Almanya üzerinde harekit ıcra etmele
rine mini olmuştur. Bununla ber11ber 
Manşın düşman işgali altında bulunan 
ltmanlarına karşı şiddetli hücum ya
pıldığı sırada Al.manyadaki bazı aske
ri hedeClcr~ de taarruz edilmiştir 

İngilizler Rumanyadan 
ayrılıyorlar 

Bükrcş 11 (A.A.) - Rôyter: İngi ,. 
~c.renin Bükreş elçiliği, bugün bütüıı 
Ingilizlere derhal Rumanyayı terket .. 
meleri hakkında talimat vermiştir . 

Amerika, Mısıra 

ata,emiller tayin etli 
Londra 12 (A. A.) - Amerika Bir

leşik Devletleri 1922 denberi ilk dc{<t 
olarak Mısıra bir ataşemihler tayin et
r.uştir. Hadise, Yakınşarkta ve Afrlka
da büyük alika uyandırmıştır 

Bükres üstünde 150 
• 

Alman bombardıman 

tayyaresi 
Londra 12 (A.A.) - Dün akşa:n'J 

doğru Bükreş ve petrol mıntakası ti~e
rinde 150 Alınan bombardunan ten~
rf'si uçmuştur. 

Bir Yunan heyeti Berline 
gitmekten vazgeçti 

Londra 12 (A.A.) - Alınadan bil 
dirildiğine göre Berline gidecek c.ıaı• 
l:.ir Yunan subay kafilesi bu ıeyah;,.tten 
vazgeçmiş ve sebebi bildirllmemiftir. 

Fiah 3 kuruş 

1 

Yeni tef rikalarıinız: 
1-EKREM REŞİD 

Fransızca olarak yazdığı ve ıördüiü rağbet üzerine 
14 de!a bastınııış olduiu 

Deryalar Kahramanı 

BARBAROS 
adlı romanlaştırılmı.ş 

tarihi tetkikini 
Okuyuculanmız için türkçe olarak tekrar yudiktan sonra HAKİKAT'e 
vermiştir. Okuyuculanmı:ı; bu büyük Türk denizcisinin maceralarla dolu 
bayabnı 

1 5 İLKTEŞRİN SAL J 
ıüııil.nden itibaren zevkle ve heyecanJa taktb ebnefe baş;lıyacaklardır. 

il - ZİYA ŞAKİR 
•HAKİKAT· için tarihi tetkikleM müstoııld bir 

Aşk 11e macera romanı 
h._ıırlamıştır. 

Bizans saraylarında 
Türk kumandanları 
adını taşıyan bu heyecan dolu romanı 

14 İLKTEŞRİN PAZARTESİ 
ıününden itibare.n tefrikaya başlıyoruz . 

Okuyucularımıza 
Milli Piyango bileti 

hediye edeceğiz 
Her « H A K İ K A T » okuyucusuna 
talihini iki defa denemek ve birden 
zen~in olmak fırsatını veriyoruz 

• RAKİK AT., 3 ikinriteşrtne (dahil) kadar ne,redeceii kuponlan 
kesip idaremize gönde.rmek suretile .HAKiKAT. okuyucusu olduklarLRJ 
bitd1recf'k okuyucular arasında. kur'a çekerek 142 okuyucusuna Milli Pi
yango biletleri hediye etmeie karar vermİlitir. 

Vaktinde halwr alamayan bir.;ok okuyucularmunn ve bilhassa taş
radaki karilerimirln ısrarlı tAleblerini ıö:ı önünde tutantk PİYANGOYA 
İŞTİRAK ETMEK HAKKiNi: 

14 llktesrin ., Pazartesi 
giinünde.n 3 sonteşrine kadar kupnnl•nmı:ıı toplayıp nihayet 6 İkinc1-
teşrin 1940 Çar,amba rünü sııat 12 ye kadar ldareh•nemlze retirecek 
veya rönderecek olan okuyuculanmııa da te!iimil etmeie karar verdik. 

Bu biletlere •İd hediyelerimiz tu e:eki1dedir: 

Birinci ikramiye : 
7 İ1dnciteşrinde .;ekilmeğe b~lnacak olan yeni tertib piyaqo içia: 
3 çekilişe mlthsu! ~ lira deierinde Ü( tam bilet karnesi. 

İkinci ikramiye : 
3 çekili~ mıh'liU.5 .CO lira deferinde Üç yarım bilet karnesl. 
Bu karnelerdeki biletlerin son rakamlan O dan 9 a kadar olduiu 

için her bi,ri muhakkak her ke$İdedc amorti kazanacaktır. Yani oku
yurulanmn: ansında bu kamrleri kaı.anan tallhlile-rin talih1erl sonradan 
devam etmez de büyük ikramiyeleri ve hatt• küçük ikramiyeleri kaza
namazlaru muhakkak her seferinde amorti alacaklardır. 

Diğer ikramiyelerimiz · 
ıo kişiye : Üç aylık birer tam bilet. 
20 Üç aylık bil'f'r yanm bilet. 
30 Bir keşideye maMus tam bilet. 
80 > Bir keşideye ınah,us yarım bilet. 

Yani yekO.n olarak okuyucularımıza 450 liralık Milli Piyango bileti 
daiıtıl:ıruktır. 

~1üsabakamı7..a iştirak şartları 
l\1üo:abak•mı:r.ıı iştirak h:in ı,artlanmı:ı 1JUnlardır: Hergün gazetemizin 

baş!na koyduiumuı kuponlan karileriml:ı tophyar11ık müuhaka sonunda 
idarehanemize ı-etirecekler ve bir makbuz alacaklardır. Bundan sonra 
miisabakaya i~tirak eden1f'r ara~ında Nnter huzurunda b\r kur'a çekile .. 
cektir. Ve pivanl[O biletlerini ka7BnRnlar. raı.etemiıden aJacakl•n bir 
kiiıd mukabilinde ~filli Piyango idaresinin Dördünrü Vakıf hanındaki 
.,işe~inden biletlerini Se(ip alabileceklerdir. 

Gazetemizin ba,ına hergün koyduğumuz kuponları 
biriktirmeğe ba,layınız ! Müıabakamıza i•tirak 
ediniz! Servetin, refahın, saadetin: HAK l KAT 
oldu~unu siz de yakinen görebilirsiniz! 

• 1 
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Günün yazısı 
Hakikati nasıl tahrif ediyorlar? 

Bugünlerde adını aık aık ifittiğimiz ve bundan böyle .~titece~i· 
mizden fÜphe etmediğimiz hür Fransızlar reisi Genera~ ~o G~l ıle 
İngiltere hükUmeti reisi Çörçil arasında 7 ağustos tarihınde u~za· 
JanBn bir mukavele ve bu mukavelenin ikinci maddesinde d~ şoyle 
bir kayıd vardır: cBu ordu ·hür Fransızların lngilterede tetkıl ede· 
cekleri ordu- Fransaya kartı hiç bir suretle ıilih kullanmıyacaktır.• 

imdi, Fransada yeni çıkmaita baılayan bir haft'.'lık .. mecmuada 
bu mukavelenin metni neşredi1dikten ıonra ıöyle bır hukme vanJ .. 
maktadır: c7 ağustosta Çörçil vadediyordu ki b~ ordu :ransaya 
kal'fl hiç bir suretle silah kullanmıyacaktır. Halb~kı 24 eyluld.~ Da· 
kar hadisesi oldu.» Bu, fU demektir: •lngi!t~re .'le. ~ene~al do Gol 
mütterek düımana kartı hareket edeceklerın~ ~ırbırıne vadederken 
Fransızlann Fransızlara ıilih çekmiyeceklerını de ıart k~t~~şl~~; 
d "~'-· aördünüz ki Dakar'da Fransızlar Fran!\ızları oldurldu. 

ır. J..&Kln, • • d'' G 1 D k .... 
lngiltereye nasıl inanılır?» Ancak, biliyoruz ~· o .o . ~ ar onun-
den ırkda,larının kanını dökmemek maksa~ıl'.:' çekılmı.tı.r. Şu hal· 
de mütareke Fransası ya bunu öğren ... m~rrustır, yahu.d ı~ga~. kuv· 

1 • h ·· ·· k politikıısına tabı olarak hakıkatı boylece vet erme Of a:orunme 
tahrife kalkıtmaktadır. 

Bu halinde, Fransaya düten susmak değil miydi? 
Fakat Fransadan a:önderilen bu Franıız mecmuasını çıkaran• 

' d ? lar acaba Fransızlar mı ır • 
Nasuhi B AY D A R r ...................... P' ......... ,.. ......... v .......... i .......... s .......... A': .... ~ .................... I 
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Türkiye Rumanya 
tediye muvazenesı 

delerle petrol ve benzin mübadelesi 
esasları kararlaştırılmışb. Son gelen 
haberlere göre, bu anlaşmanın esas
larında bir tahavvW olmadığı tcey-

HAKtK'A:T 12 Birinciteırin 19~0.,,.,..t' 

EHİ R Orta Asyada Türk 
akıncıları 

Talebe pasosuz 
seyahat edecek 
Bu husustaki karar 
bugünlerde tebliğ 

edilecek 

Üniversite ve yübek rnekteb tale • 
besinin paso alma~ına lüzum kıılma
dan hüviyet varal-;a1arını g:öslerm~k 

suretile şehirde isleyen t-.ütiln umunıt 
nakil va~talarından tenzi18tla istifa.de 
sini temin i('in Ltanbul mıntnka Li
man müdür1üğünd~ çahş'ln komisyon 
ışını bitirerek hazırladı"ı esasları 

tawib edilmek üznre Mün:ı:ılcale Vek;\
letine göndermiştir. Bu günl!rde Ve
kaletin ta..cıvibinden çıkar~k Istanbula 
teblig edi1ecl'ktir. Bu suretle talt"be 
pac:o çıkartmak külfetinden kurtarıla
caktır. 

Halılı 

Değil mi? 
Ya vardırt ya yoktur ! 

Bir okuyucumuz diyor ki: 
cDün Tak~im otobüs durak ye

rinde yarım saatten fazla otobüs 
bekledim. Burası birçok hatlara 
i ~leyen otobüslerin geçmeğe mec
bur oldukları bir yer olduğu hal
de yarım saat beklemek mecbÜ
riyetinde kalınıyor. Bundan çı

kan netice şudur ki: Muhteiil 
hatlara pek a:ıı: otobüs iş1eyor. 
Mesela Edimekapı .. Cihangir 
hattına ancak iki otobüs işle
mektedir. Otobüs seferleri ya 
vardır, ya yoktur. Varsa lüzu
mu kadar otobüs jşletmek icab 
eder.• 

Okuyucumuz; 

Haklı değil 

1········~~54·:······~·4·~·e·~i~8········1 
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Gümrüklerde 
bekleyen eşya 

Profesör Zaleski Ue birlikte at sü- yabani atlan çadınn önüne gegrdfJ 
rlileri sahibi Yw:uf İrpirini z:iyareıe Yağız atı bir anda eğerlediler. 

111 gidiyoruz. Şimdi, insanla hayvan arasınd~ 
Yusuf sade, cahil, fakat elsaneleı .. hiş bir mücadeleye şahid oluY 

9
-

deki zenginler kadar servet sahibi bir At, heme ndaima havada idi. Ç~"ol. 
göçebe idi. Mlesi ile birlikt.? ç_adırlar- kıvrak vücudile tahln.ruyor, ilet1 ıJI 
da yaşar ve çadırlarını Şira, ltkul ve fırlıyor, eyaklarile bir an yere . 
Şünet gölleri arasındaki mıntakada, ettikten sonra iki insanın tepeler!~ 
sürülerini otlatmak için, oradan bu- aşacakmış sanılıyor, hiddetinde" 
aya götürüp kurardı. duruyormuşcasına kişneyip hotıl ~ 16 hın .. ton tutan bu r . .. .. 1 tı kti"" nıyordu. Lakin bir meşe kadarı, 
Yusuf, bızc uç guze a n çe gı w! d A· ı · tın ~' 

eşyanın tesbitine 
başlandı 

.. . . K il de sag am uran ım a ,-arabasını gondermışti. uvvet ve 1 k d Tate 
sevimli bir Türk genci arabayı kul - tutuy! or. v.e hıra .. mıyotr bu. nı i~ 

. . gem e mcıI)en yagız a aşı 
]anıyordu. Yerlerımıze. oturur o • lla k ira! k lı, pemb• 

• k 'k h ! 1 . 1 na. sa r en e a an turmaz ayaga a .. tı, va ş ı:r f'!r - '" kl d B da 
adla bağırdı ve uzun sırım kamçısı pu der w sa~ıyokr ul · 

1 
uıruesnıka !11~ 

Y Ar b .. 1 b" me egerın o anar l!i ,, 
ile hayvanlara vurdu. a a oy e ır .. ''d b. k adı ve b\111" 
hız.la harekete geldi ki dışarı fırlama- musaı ır~~ırmd erine .; 

Uzun zamandanberi ~mrüklerde mak lçin kenara yap1,n1ağa mecbur PA.arU yaptım ba ; 1:u ~ 
'-kl '!hal eş •sının çıkarıJması ld k Ati d" t lla . m a n şını yere otJ fıl 
ut: eyen ı y,. o u . ar uzun, or na g~nış Mehmed 'm ek 'bi Yerinden 
icin hükô..metin tedbir aldığı malô..m- çayırda koşuyor ve erabacının bagır- . .. şı inş gıl şti 
d Aı'k 1 d · J b ın c'ns k kı t ı eğerın uzer e yer e · . ..ı ur. d a ı aıre. er u e~yan ı tılarile korkunc am_çının sa r ı an At. olduğu yere mıhlanmış gıPI 
ve miktarını te~ite başlamışlardır. arasında . hızlarını gittıkçe arttırıyor .. . h k ıs· d d ve 
O .. · d' ... · ·· h ı h'bl · . · · d · sanıye are e ız ur u ., gren ıgımıze gore a en sa ı erı lardı. Bu suretle, bır saat ıçın e, yır- k d'nl ırt '"·t" "-latıtt•• 
ta f d k 1 t • • • ı. enı ı ~uyerelll-ra ın an çı arım 'mış V!! an repo - mibır kılometrelik yol aldı.:. hJ dı zıpJadJ. > 
larda bekliyen eşya 10 .. 15 bin ton Yaklaştığımız zaman koyu kurluni yotınnldıuşcFaskınt,aT ..... ka~ 'b caklat' 
kdd B 4 bito dl hd b. k d .. a ,aa uruna a ar ır. unun n rıu son e a çu a an yapılmış ır ço ça ır gor.. .. 

1 
km .. ·le .~pu 

M t ·ı '·ta b ı t' ·ı ·· · . b 1 ,.. vanı oy e sı ış., ona O) ,-_..v e e vapurı e = n u a ge ırı en ve duk. Cıvardaki çayırda ço an.ar sı51l' b ki b" .. d ld kları sY ... 
Fransa hükOmetintı: aid ~imcntola.rdır. ve davar sürülerini otlabyor13rdı. Bir ır ~.ucu. inle .. u . den ı 
M.. b k' · · k · ti !( t .. .. ğla Hayvan suvans uzenn . ute a ı.o:ının e senye man a ura takını suruler de K.ızılkaya da rının . ' . . .. .. tleril' 
eşyası olmak üzere diğer madd'!ler- ôtesindeki mcr'alara doğru ilerliyor· ı~in. ~~fettilğdı ~utdun gal yrek ltl• • 
dir. 1 gıttı~ını an a ıgın an o aca c. 

"'y~~ul bizi çadinnın kapısında oğlu ~:r~::.~i~i~~:ıad::u;:~;u~· 
Rumanya ile aramızdaki kliring he

eablanna göre, Rumanyadan bir mil
yon 171 bin lira alacaklı vaziyetteyiz. 
Bu hesabın 825 bin lira.sı 1 Rumen klı

yüd etmektedir. 1 
Kliring hesapları . ffe\[Q)lb.DV~, 

Galib Efganinin 
karısı 

Mehmedle beraber karşıladı. Çadırın . M h ed •- b" 1 ! ge~.1 M'llA p• f ı•hl"I • . ... 'eli z 1 kal h lı ettım: e m ı.cr ıye er ~ 
1 1 IJlngO 8 1 1 8fl :;~lhaar0. 1:U\:~ :ü: B:m ı::ıııar ınüz:rin; tuyor, yumuşak ç!zm~lerile b,J. * İNGİLİZLER MAL ALDILAR - ş di 

1 
. karnını ve kırbacı Ue ae ~ 

İııgiliz Ticaret birliği İzmirden 850 bin Milli piyangonun 7 ilkteşrin çekili- Buharalı ve Sardlı ka dn~:ı.rın m~lur dövüyordu. Demek ki ona ti 

lktısad 

ringine ithal edilip henüz memleke- 1 Ankara 11 (A.A.) - Türkiye Cum· 
tim.ize girmiyen Rumen mallarının be- huriyet Merkez Bankasından alınan 
delleridlr. Diğer taraftan 50 bin lira hesab hul&salarına göre 5/ 10/ 1940 tn
da zeytinyağı ihracatından hasıl olan rihindeki k1iring hesab1arı bakiyeleri: 
bloke paradır. Türkiye Cumhuriyet l\Terkez Banka-

Türk.iye .. Rumanya arasındaki bu sındaki kliring hesablan borclu 
tediye muvazenesinin bu şekilde te- bakiyeleri 
celli etmesi arızı bir mahiyettedir. 
Rumanyadan mal geldiği takdirde, her 
lki memleket ticareti arasında gene 
bir tevazti.n hasıl olacaktır. 

Dün Bükreşten gelen ajans haber
lerinde, her iki memleketin ticaretini 
al8kadar eden mübalağalı havadisler 
vardı. Bu haberlerden birinde, Ru .. 
manyanın Türk:iyeye petrol ihrac et .. 
miyeceğinden bahsedilmekte idi. Son 
alınan telgraflaı·da, bu haberlerin d<.;ğ
ru o!p.uğu teeyyüd etmemiştir. Te
eyyüd etmediğine göre, Türkiye -
Rumanya kliring münasebetlerinde, 
yukarıda ifaret ettiğimiz gibi, bir ti
cari tevazün husule geleceğine fÜP
he yoktur. 

Rumanya.va 
Sattığımız mallar 

Rumanyaya sattığımız: malların ba
•ında pamuk, tiftik bulunmaktadır. 

Bunlardan pamuğun ne kadar de
lerli bir madde olduğunu ifade et
me~e lüzum görmüyoruz. Harbdı?n 
aonra pamuk. demir, çelik derece.in
de çok aranılan, batta J>C'tln pnra tle 
111.tdan en kiymetli bir met~ olmuş
hır. Bu sene bu kıymetli meta yüzün
den mem1e-ketimize 25 milyon lira gi
receğine füphe yoktur. 

Rumanynya sattığımız maddelerden 
biri de tiltik ve yapağıdır. Rumen en
düstrisi timdiye kadar bu maddeleri 
Avustralyadan tedarik ederdi, bugün
ki.ı tartlar altında, Rumenlerin Avus-
tralyadan dokuma ham maddeleri al
masına imkin yoktur. Ba~adan pa
muk almak aynı de~cede imkinSız 
bir hale gelmiştir. Bu itibarla Ru
men dokuma endüstrhıi Türkiyeni"'l 
dokuma ham maddel<'rine muhlacdır. 

Birkaç ay evvel Bükreş an1aşma
aında, pamuk. yapağı, tiltik gibi mad-

Memleket 
Almanya· a. hesa
bındaki borcu-

Miktar TL. 

muz TL. 20.0U.OOO 
Almanya b. he!la-
bındaki alaca .. 
ğımız TL. 2.700.000 17.311.000 

Belçika 
Çeko-Slovakya 
Estonya 
Finlandiya 
Ho1anda 
İspanya 
İsveç d. hesabın

daki borcumuz 
TL. 2.376200 

672.700 
455.500 

33.9CO 
56.4il0 

420.GCO 
279.300 

İsveç a. hesabın ... 
daki alacağımız 

TL. 
İsviçre 

99.500 2.276.700 
41.500 

İtalya a. hesabın· 
daki borcumuz 

TL. 
İtalya b. hesabın· 

dakl alacağımız 
TL. 

J\.lacari~lan 

Lehi!tan 
Letonya 
Rusya 
Norveç 
Yugoslavya 

.07 200 

350.000 117200 
77.800 

419.400 
275.600 
47.400 

140.&0-0 
16.100 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Türk Ticaret Bankası nama 
Slvas - Erzurum VI 
A. Demiryolu 1 ve II peşin 

• IlI 
Umum tiyatro 
1-.ferkez Bankası peşin 
Türk borcu 1 peşin 
l 938 % 5 hazine tahvili 
Eraani 

0,80 
20,21 
38,-
38,-
32.75 

108,-
18,90 
50,50 
19,55 

Nurtenin güllerini koklamak 
istiyen Hurşidin ölümü 

Ağırceza mahkemesinde Nurte· 

Perapa1as oteli sahibi Misbah, bir 
müddet evvel otelinde bir ay oturarak 
bet para vermediği iddiaslle Yemenli 
tilrcar Galib Efgani aleyhine asliye 
sekizinci ceza mahkemesinde, GaHb 
Efgani ile birlikte otelinde oturan ka
rısı Meksikalı Anna, kardeşi Angcla ve 
anne5i Françeska aleyhine de uliyıe al
tıncı ceza mahkeme5inde birer dolan
dırıcılık davası açmış, fakat Galib El
gani beraet etmişti. 

Galib Efganinin Meksikalı karısı An
na ile kaynanası Françeska ve baldızı 
Angelanın muhakemelerine de dün a11-
1;ye altıncı ceza mahkemesinde ba,lan
mış, maznunların ·sorguları yapılmtf -
lır. Bunlardan Angela hasta olduğun ... 

dan Bristol otelinde alınan ifadesi o
kunmuş, Anna ile Françeska da yapı

İngiliz liralık tütün, bir milyon llr.:.lık •inde 60,000 liralık büyük ikramiyeyi elJerile dokunmuş secca e er serp - hlki di o kadar ki her tarıdl .. I' 
kuru meyva satın almıştır. Diyarbalruda Lalabey mahallesinde mişti. Çadırın cidarlarını ipek perdeler ·çın· d: o.lan atı· biraz sonra. dl'.I; 

üslüyor ve kocaman şilteler miasfiri 1 
• k ' d .. ··ne * A!\1ERİKAYA İllRACAT - A-~ bekçi Arif Durmu ve tuhafiyeci ~lus- 1 

1 
resmettırere ça ırın onu ~ı 

ıstirahate davet ediyordu. Etra , naz.ar , . d ğru ttığı'~· rrıerikaya serbest dövizle baş.haf to .. tafa Boıay, 20,000 liralık ikramiyeyi a 
1 

akut, :zeberced kakmalı ve gümiif ı1erleü7ken ya~a o ye. J'.. 
l-ıumu satılmıştır. de 92764 numaralı bilet s.ahlbl Ada- t ş ' Y be 

1
• d ki dolu idi Çin- biye1erı bıraktıgını, cebinden ç,';I 

ten çem r ı san ı ar · • k d ld d ~ u "J'r,J * IRAKTAN 1\IAL İSTİYORLAR - nada birinci orta okul öğretmeni Tur- k b kır .. .. k lar raflarda pı- nu çı arıp o ur ub~ 1 fV" 
' ·· · ıı m•d, 10,000 liralık 'ıkram•yelerden bi.. 

0
' a ' -~Uf ap 1i b" h di ve rahat rahat içmege ba Irak Ticaret Veziri ticaret mume!Sl - &" rıldıyor, gumuf çerçeve ır a 5 • d .. d""k 

mizi kabul ederek, Türk.iye lle ticaret rini 90557 numaralı tam bilet sahibi tam kapının karşısında göze çarpı .. hayretler iç~n e gor u .. ~lôb ~ 
~ Burdur tahrirat kitibl Yusuf Ersanlı, Hayvan ınsana m06 artırmak hnkS.nlarıru görüşmüştür. yordu. Kendimi tutamıyarak: J6 * İSVEÇTEN DE!\JİR GELECEK - diğer 10,000 liralık ikramiyeyi de 9029 Gümüşten iki kilçük •.andık .~rasın- - Şaşılacak ifey, diye balı:°'" I' 

numaralı bilet sahibi İstanbul Parmak.. da bir nevi sahpa üzerınde tufekler, ş· d' Mehmed attan ınnıJ'°, L.vt!ç firmalan memleketimize d'!n\ir, ki 1 F d (P ) h 'b! d" d"' kı ım ı, 
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): 

l' tha"t kapıda eme i genera ua aşa tabancalar ve ançer gı wn uz - sırı! ııklam boynunu ok~ays.r~:,4"' kumaş satacaklarını, ali.kadar ld Dal k b k -~ t ! d dl' • 
haremi Nermin ayman az:anrnış- lıclar, orak &i i ıvr.ı.a. ya agan ar u- _ At, yahşi at, tur (dur) nıüesseselerine bildirmişlerdir. 
tardır. ruyordu. * YAG VE SABUN - Ticaret mü- Profesör: 

<lürlüğü yal ve sabun fiatlarını da tet- _ cBurada adeta bir si13.hhaneniz 
kjke başlamıştır. müfettişleri ban şekercilerde bozuk re var ... dedi. Yusuf batını 53\layarak 
Deniz ve liman çeller bulmuşlardll', cevab verdi: * HAVA.GAZI FİATLARI ARTA· - .Eve~ kendlm!:d ve malımın ko-* KARADENİZ POSTASI - De- CAK - Havagazı şirketi, kömür fita- ru'f"lak gerek. Zamanlar kötü, aünler 
nizyollan idaresi muhtelif iskelelerde Jarınm artması do1ayısile havagaıı ta- karanlık .• 
biriken mallan almak için, Karadeniz rifesine de zam ~apılmasıru istemiştır. Yusufun en genel on altı yaşında, 
ıı;eferlerine bir vapur daha ilive elmiş- Belediye şirketin talebini haklı bul - fidan gibi ahu bakıtlı ve en ihtiyarı 

muş ve tetkik etmeğe başlamıştır. YA- ellisinde alb karısı vardı. Bu kadınlar 
Lir* l\IUSEVİ l't-JUBACİRLERI - kında artış miktarı tespit edilecektir. diğer bir çadırdaki muUa~ta müte -

f madiyen çalışıyorlardı. Yemete otur-

- - 1 

Mekteb kitabl11 

Diğer Vilayetlere .f 
kilab gittiği için, ~ 

1 
bulunmuyorm~Ş~~ 

Rumanyadan Filistine 2000 Mtı<ıPVi mu M aari duk. Hepsi birbirlerinden lezzetli ye-
lan &0rgularında Perapalas otelini biç haciri gitmiştir. * MEKTEBLERDE SINIF MEVCU· 

DU - İlk ve orta okullarda sınıf mev
cudunun 50 yl eeçmemesi kararlastın1-
mış ve bu kararın tatbikına geçilmiş

tir. Halen bütün orta ve ilk okul1arda 
sınıflara 50 kişiden fazla talebe alın -
nlamakt.adır. 

mekler temiz kaplar içinde arka arka
ya gelmeğe başladı. Bu sonu gelmez 
yemek bitince, bu sefer de kuru mey .. 
valarla beraber çay ikram edildi. 

Maarif Vekaleti mekteb ]dta~ 
tı~ında İstanbul bayilerin~ de ~ 
ve taşra bayilerine de yüı ~ 
bırakmaktadır. Fakat bu husU oJ 
dıa1ara göre, teşkil8.t iyi olrrı9 Ot' 
t~raya klli miktarda kitab g 
rrıedijinden bir. çok sah~ılst c~ 
piyasosından ki.tab gelt<tl11 !#.,. 
Bu yüzden de latanbu!dald ıJ'. 
tab bulmakta güçlük çekrnl'~ ~ol 
tabcılar bazı kitablarm fstan 9' 
kalmadığını ısöylemektedirlet·ıerııf 
susta bir tedbir alınması be~ 

bir şekilde dolandırmış sayılarruyacuk- Belediye 
tarını, rlra Galib Efganinin borcu tize- * KAŞAR PEYNİRİ_ Belediye be
rine aldığını ileri sürmüşlerdir. 

Neticede, duruşma kadınların sabı - yaz peynir fiatlarından sonra kaear 
k.aları olup olmadıl;ıntn tahkiki için peyniri Iiatlarını tetkik etmektedir. 
başka bir güne bırakılmı~tır. * BOZUK REÇELLER - Belediye 
.--~~~~~---~~ ..,,..,.......~~--.......,,~~~-...""""' 

Fiatlar ilan edildikten sonra piyasadaki 
manifatura çeşidleri de kayboldu! 

Siirdli bir tacir, kendisine verdiği faturadan 
fazla para istiyen bir taciri , ticaret müdür

lüğüne haber verdi , tacir de inkar etti 
Dördüncü Vakıf hanının asansör mev 1 ğından bahsediyordu. 

künde, ceketinin kolları uzun, yeni bıt Anlaşılan, bazı manifatura tacirleri 
ha.zır elbise giymiş yaş:lı bir a:iam fiatların ilin edildiğini görür gör -
rasgelene soruyordu: mez, işlerine gelmiyen mal1an ortadan 

- Ticaret müdürlüğü kaçıncı katta? kald•rmışlar, Anado!udan gelen küçük 
Bu sual üzerine yaşlı adamla ahpab 

olduk. Siirdden geliyormu_,, oranln en 
maruf bir manifatura dükkfi.nının s;;ı

hibi imiş. Bütün bunları anlatttktan 
sonra 

tacirlere: 

Fakat mağaza sa!Ub!, istediğim çeıtdte
ri, Uln edilen fiaUar üzerinden ver
medi. Bana şu teklifi yaptı: Ben bu çe
şidlere, nan edilen fiallardan fazla pa
ra verecektim. Fakat fatura, komisyo
nun tespit ettiği fiaUara göre yap1la -
caktı. PekAla. dedim, dütünürüz. Bu 
sö.zleri söyledikten sonra mağazayı t~r
kettim. Şimdi bu vak'ayı, Ticaret mü
dürlüğüne haber vermeğe gidiyorum. 

Çay zamanı yemek sonunun en mü
him dakikalarıdır. Çaylaumın, çadırın 
Qnüne getirilen tillelere yas1enarak 
içtik. Yusuf •Size en güzel atlarımı 
göstereceğim• dedi ve ellerini birhi
rine çarptı. Arabacı Alim ile Yusu
fun büyük oğlu Mehrned atiarına bi
nerek ağıllara doğru gittiler. Bir çey
rk geçmemişti kl, kimi yağ:ız, kimi 
kır kimi duru elli kadar damızlık atı 
önl~ri sıra sürerek geri döndüler. Bu 
nefis hayvanların hepsi hiç binilrr.e
miş, yabani hayvanlardı v
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e birbirini 
tek.meliyorlar, ısırıyorlar, ıcan çana
ğına dönmüt gözlerinde timşekler ça
kıyor, denilebilir k1 burun delikte -
rinden alev fıl$kırıyordu. 

tcdir. 
--- ,~ 

Üni11ersiteıff 
Ve ecnebi 
Profesörlet' ı 

(Başıuakıı!ed•~ ı,ı 

- Pek yorgunum dedi, sabahttnberi 

nı•n du••n muhakemesı•ne baslandı dükkin dükkan geziyorum. Geunedi-
ğim manifatura mağazası kalmadı. Ar-

- Bu çeşidler kalmadı. Malımız yokl 

Diye cevab vermeği daha faydalı bul 
mu.şiardır. Burada insan~ hatuına şu 

sual geliyor, acaba bu manifatura ta
cirleri, bu maUan saklamak suretile 
ne kir edecekler? Maksadları nedir? 

Bunu da Siirdll tacirden öğrenıyo -
ruz: 

Siirdli tacir bu vak'ayı Ticaret mü .. 
dürlüğüne haber verdi, derhal mağaza 
S&hibini. telefonla aradılar, Uk iş ola
rak Silrdli taciri tanımadığını, kendi
sine böyle bir teklif yapılmadığını 

söyledi, istediği çeşidleri ilin edilen fi
atlar dahilinde satacağına dair yemin 
bile etli. 

Yusuf Türkçe bir teY söylet" söyle .. 
mez iki delikanlı kudurmuşcasına ba
ğırmarta başladı ve o anda atlı;ar ürke
rek dört bir tarafa dağıldı Iki aenc 
arkan adını verdikleri kemendlerini 
tepelerinde sallayarak yabani alların 

peşisıra hayvanlarını sürrlüle:-. Sürü 
ile takibciler arasında Ux önce epey 
mesafe hasıl oldu. Sonra, koşuya alı
şık iki at ötekilere yavaş yavaş ye
tişti. Süvariler sürüyü önlt>rine ka
tarak ona muntazam daireler çizdir
diler. Daha sonra bir daha bağırarak, 
delikanlılar sürüyü bir daha dajtıttılar 
ve ayni hareketi tekrarladı!or. Bu es
nada biri yağız., dit"eri dtwl iki atın 
yıldırım çarpmışca~ll yere yuvar -
landığı görüldü. Yusuf gülümseyerek: 

- Arkan itini gördü, dedi. 

Biz çok milliyetıçi İll,aı',ıı 
makla beraber, bizi .. ~ılı" 
millete de hürmetimiz "tiı'~ 
kılabcı Türk CwnhuriY~I 
aneıi de budur. Biz, 11 'I'. 
bi, milletler araaınd•. "~er 
yaıi maksadla bir m~ll~. 
diveni yaratmak ısl 
Üniversitemizde ok~YaljdıJ' 
ce Türk gencinin feyız 8 

kaddes müesaeseye kaf~,fl 
bir vukufa istinad elJ1J ~ 
cum ederek onların kiir:ıı 
olan itimadlannı aar•Jll 
atimizce doğru değildir· 

. . k .,. 
umumıyeyı yaratma dıı 

vazifesi, ıu tarihi anlar ~· 
etmekle mükellef ol"" 
baıka ıeyler olduğun" ı 

yoruz. . .. • ,ıotCC.!:YV 
__ _:N,,,_ec.ip~. 

Eyijbde, bir gül koklamak yüzünden 
bir gene ölmüştür. Vak'a töyle ol
muştur: 

Eyübde on bir yaşında Nurten lsm!n 
de bir kız. aktardan dantelci tığı al.:ırak 
eve dönerken, Hurşid isminde bir de
likanlı çıkmış, kızın eHndeki gülleri 
koklamak istemiştir. Nurten buna ra71 

' tık bir yere gidecek halim kalmadı , ne
olmareış, Hur,ld de zorla gülleri kok- reye gittiysem ·Baba mal yok, istedi
layım derken, tığlardan biri, vücudü- ğin çeşidler kalmadı. diyorlar. 
ııün muhtelif yerlerine batmıştır. llur- Silrdli tacir, cebinden çıkardığı ga
fid, hastanede tedavisini bitirmeden zetedeki ilin listesini gösterdi, bu 
çıkmış, bir müddet &0nra da ölmi..ıştUr. ı ilin, fiatlan murakabe koml<tyonu t.'1-

Dün ağırceza mahkemesinde on bir rafından manifatura satışlanna dair 
ya~ındald Nurtenin muhakemesinf' yapılan bir ilAndı. Sürdli tacir, bu U&n
baş1nnmıştır, dakl malları nereye gittiyse bulamıdı-

- Nihayet bir mağazaya gittirn 0-
radada da bir tezg8htarla karşılaış,tık, 
aradığım malları sordum. Te1g8ht.."lr 

Her vatandaş da, Siirdli tacir gibi. 
bir kelime Ue .-kalmadı. diye cevab bir muhtekirin arkac;:ından dü~rek, 0
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verdi. Fakat mağ:a:ıı:anın petronu tezgah nu a1Rkadar bir daireye tiklyet etı::e, 
tarına işaret ederek .. Q yabancı rlcğil• ihtikar hareketlerinin önüne kı~nıen 
dedi. O zaman geniş bir nefes !lldım. geçilmiş olur. H. A. 

İki delikanlı kemendlerinl çeke çe· 
ke hayvanlara yaklaştılar ve Llıtimam
la ayaklannı bağlayarak ))unları ke
mendden kurtardlll'\r. Serbest kaldık
larını sanan atlar katınağ-:ı. kalkı.,tı • 
}arsa da ayaklarından ballı oldukla
rını sez.ince oldukları yerde durdular. , 
O zaman delikanlılar hayvanlara bhş:· 
lık takıp Üzerlerine atladılar ve o vak
te kadar insan eli değmemif olan bu 

Odun fjatı 

ucuzla yaca~~ Edebi roman Tefrika numarası: 10 nım cevab verdi: karyolasından indi. Sabahlığını sırtına 
alarak ayna~ının önüne oturdu. 
Yemeğe Mithat Şevketi davet et • 

mişti. 

- Reşidle - beraber pl.ijdalar efen
dim, dedi. Nerede ise gelirler. Tuhaf 
şey, bugün oldukça da geciktiler. Sa-

kıyor. Hayatın verdiği, verebileceği 
ile kanaat etmesini biliyorlar. Saçma 
hulyalarla, göklerde gezinmedikleı·i 

muhakkak .. Eğlencey~ belki biraz faz
la düşkündürler .. Fakat onlan ~ ba
şında da gördüm. Enerjik, çnlışkan, 
faaldırler. Sevgi meselesine gelince: 

ketin ve Servet Hanımın yüzüne bak
mayarak, gözleri boşlujta takılmış, o .. 
rada kızını plij kıyaletile çıplak vü
cudü ;erilmiş, gözleri bu1utauz., ay
dınlık, dudakları kahkahalarla açık, 
yarı hayvan, vahşt ve gilzel tahayyül 
ederek ona hitab eder aibl asabi de
vam etti: 

*..,* at bir var mı? 
Bahçeye çıktığı zaman Mithat Şev· Mithat Şevket manalı: 

keti anne"i ile sohbete dalmış buldu _ İyi anlaş:ıyorlar galiba, dedi. 
Adam, gene kadını görünce hayran, Canan kol saatine baktı. Sıkıntı ıle: 
ayağa kalktı. __ Çok geç, diye mırıldandı. 

- Ben mi erken ı;celdim? diyordu. 
Yoksa siz mı faıla uyudunuz?.. Gözlerinin önünde pllj, deniz, gü -

~- j neş, çıplak, yanık insanlar, tunclaş-LU1yır, sevişmedikleri muhakkaktı. nuyor. ştc kı,.cası bu. Bakalım ne 1 Yi.ıztlnü, gözlerini. nihayet vücudü-

Kendilerini istemeyen kadına bakmı
yorlar bile. Onlarda ısrar ve tauıl!üm 
yok. Sevdikleri, mukabele gördükleri 
kadını ise pençelerinin arasınn alma
yı, onlara h.Bıkim olmayı biliyorlar. 
.Biz böyle olabildik mi? Hayır .. Ola
mıyoruz da, artık olamıyacağız da. 1-
çimizde haıa o hasta ruhtan emniyet
sizlikler, korkulardan kalmış tortulıır 
vRr. Şu muhakkak ki bir mukayese 
lazımsa biz kötüyü, onlar iyiyi teuıs.i1 
ediyorlar. 

- Sonra her şeyi kabat.asiık alan 
bir genelik .. Ne sevmesini, ne düşün
me5ini biliyorlar. Hepsi bir yığın gü
zel, boş kafadan ibaret. Müzik, diye 
aldıkları feye bakın. AvruPddAn gelen 
ve müzisyen dedlğimiz bir takım uy

durma Rum, Ermeni, Rusun 11nksfo ... 
nuna, davuhına, piyant'suna düşünce 

büsbütün kepa7.e olan caz ha·.ralan ... 
Kitab diye okudukları şey, yalnız ga .. 
zete tefrikalarıdır Bazıları onu da 
okumaz. Daha ne .sayayım. 

Böyle bir ıu>~i, onun daha evvelden an b k ., b k k mış vücudile sıhhatli ve güzel kızı, 
Y-J zam ı ar . niı ôyle ısrarlı, ateşli bir a ışla u· sonra Reşid canlandı. ~Hthat Şevketin farketmeme"ine imkan yoktu. Ha:bu- Sonra birdenbir~ kalktp yatağında caklamı,tı ki Canan hafıf bir sıcak· 

kı bir aydanberi, o balo gecesine k:ı- oturarak, ıı;İnirli ve endişeli: lık içinde kaldığını hissetti. cNe hür- geceki sözünü hatırladı: ·Eğer seviş· 
dar ikisinin ara.o:ında en ku .. ·u·· k bır· H di ~ ı l L . tiklerini bilseydim .. • demişti. Belki de 

.. - ayır, ye soy endi, te- a_,ımde met.sizlik, diye düşündü. Niçin uana 
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haklı idi .. Belki de kendi!lli budala-yıkınlık görmemi, ti. Alev, gene a- luıklıyım. Bu öbih"Jerine benz(·mez. böyle bakıyor, hem de annemin ya- k 
dHmla mc~gul, alakadardı. Fak<.ıt Fe- Çocuk akrabamız .. Bi7.e emıınet edil- lar gibi hiç bir şeyin far ına varma -

nındaL• Ruhtan gelen bir sıcakiıj'.,rı. mıştı. Eğer zannettiğinden daha ciJ-fid, gene kıza uzak, lcikayddı. PPki, miş., Hem de bir evin içinde!. Çok olma~an arzular onu rah::tkız ederdi. b 
J di bir müna.sebet.~e .• Alev u, cliye dü-ara.i&rında bir şey olmadığına göre, cirkin şe}~ .. Alev bunu düşünmeli idi. A"ık bir söz, küstah bir bakı.,, nefret k 

b " ~ündü. Evlenmeye bile alkabilir• ve alonun en eğlenceli bir zamanında Bütün heve!'!Jerini yapmak istiyor. l\'e ettjgi teylerdi. Mithat Şevketin per-
niçin tenha yerler aramışJar, bahçeye kend ; ~ine, ne de başkalarına hlirmeti Va!nz bakışlanna sinirlenmşiti. Du - büyük bir endişe içinde .kaldı. :Reşid 
kaçmışlardı? Niçin sırnnın ü1erin.Je yok. Dayısının oğlu, gene bir talebe daklarındaki tebessümün bir gölı;e nihayet çok gencdj, hentiz hayat.nı 
öyle birbirine sokulmuş oturu.vorlar- Ah b k r b yapmamış bir talebe .. Bu meseleyi A-

u ız.. ~ibi kayboluşundan ve elini asabi it levle açıkça konuşmak için sabırsız-dı? Hem de hunu yapan, her zaman Son cümleyi dişlerini sıkarak söyle- hareketle uzatışındnn ~1ithat Şevket 
mehtabda yalnız, ş;ıirane oturmayı, mişti Birdenbire kızına ka11ı se·ıgi- bunu anladı. Gülümsedi. Derhal ta- !anmaya bnşlamıftı. Mithat Şevket: 
b6yle a~k sahne-!erini gülünç buldu- ini fıa:;hran bir hiddet duydu .• l\fa- bii halini alarak yerine oturdu. Bah- - Şimdiki genclere bayılıyorum, Ji
ğunu soy1iyen Alevdi. E\'et. bir sı- I sı7., hismz. budala mahh1k, de - çenin güzelliğinden, köşkü çok beğen· yordu. Hayatı olduf{u. gibi alıyorlar 
r•rıın i.11erinde ıokuf]nuş oturuyor - Onunla konu.şnıalıyım. Ona artık diğinden bah,;e başladı. Sonra birden- Biz öyle miydik?. Ne budalaca. keder-
lardı. İyi farkPdememi~ ti. belki de bt çocuk1:.ıklardan vazgeçmesini, Re- bire hatırlamış gibi doğrulup Canana ler, endi~lerle kendimizi kahrettik. 
bi .. birlerinin kolları ara'l'tndnydılar. ~i r•hat bırakmıı.Slnı söyleyecegim. hitab ederek: ~k, iş, her şeyi mühim davalar ha .. 

Gözlerini açtı. Kalbi 'iddetle atı .. Aile arasında çirkin dedikodulara, kır.. _ Nerede çocuklar? dedi. Nerede line ıokırdık. Hassas, mariz hayalın 
yor, şakakları hafif hafif zonklu - gınlıklara meydan verilmesini istemı- sizin güzel kızınız? Baloda şöyle bir kar4ısında korkak, mukavemetsiz bir 
yordu yorum • ı an gördtim. GOrmeycli ne kadar bü- yığın zavallı gene .. İşte bunlar bizdık 

. Bu ~eseleve _fazla ehem~liyet Vf'1: .. ·Evet, onunla konuşacağım• diye yiımüş! Belki de beni unutmu.,tur ~akat .~imdikileri gör~yorum. ~özle -
dim, dıye duşundu Ale\·ın malum j tekrar etti. Bu karar bıraz stikilnet Bili tanıştırmıyacak mısınu:? '"ınde oyle pervasız hır bak.ıf, oyle e
flortlerinden biri daha başlamış bulu- bulmasına yardım etmişti Yavaıça Mitlıal Şevketin ıualine Servet Ha· ı ıııJn tavırları var ki beni hayran bıra· 

Canan: 

- Fikirlerinize iştirak etmiyorum, 
dedi. Benim e~ nesilde b<'ğenmedi
ğim köhne kafalar, cahil geri düşün
celer ve marazi ha~siyettir. Bunun
la beraber eskilerde bir ruh asaltti 

Derin bir soluk alarak sustu 

~fithat Şevket, hayreUe ona bakı ... 
yordu. İnce dudakl"lrının üzerinde ha
fif bir tebessüm belirmiıti. 

vardı. Ka1bler1 şefkat, sevgi, fedakir- - Eğer gene olmasaydınu: ,dedi. 
lık gibi yüksek hi~lerle dolu idi. Yeni Onllll'ı kıskandığınızı zannederdim .. 
a:enclik bütün bunlara pek az malik- Fakat ne kadar ~limce tenkid edi • 
tir. Onları güze] bir makineye ben7.e- yor5unu:z! Müsaade edin de ben birM 
tiyorum. O kadar maddl, o kadrr ıo- müdafaa edeyim. Yirml yaşında biı 
~ukkanlı görünüyorlar kl, bana ha - oğlum var. Nejadı gördünüz mü bir 
yatlarında hiç bir büyük heyecanlan, mem. Galatasarayda okuyor. Bir babal 
ihtirasları olamaz gibi geliyor_ Sonra.. sıiatile oi:lumu düşünerek yenl genc-
Doğrulmuştu. Gözlerinde kıvı1cımllll' ı leri müdafaa etmek istiyorum. Çünkü 

uçuşuyor, yanaklarının ucu hafif bir siz bir kaç kişiyi tenkid etmediniz. 
l\ızıltı içinde parlıyordu. Mlthat Sev· C1'rkuı nr] 

İstanbulun odun ihUyael; ~ 
defa .ilk ve 11onbaharlatdB ,Ô'?)I' 
da yapılan kat'iyatla tenıiı' 
at Murakabe komisyonu Jr;tfl ~ 
odun fiatıarını tespit eder ~'J' 
hardaki kesimi ve i!kbahııt S"'v 
nın stokunu esas tutn~~şt~f·-,, 
kesimi ikmal edilmek uze ot~ 
bula scvkedilmek üzere :Stl ~ 
stok odunlar birikmi~tlr .. ni te'-,. 
rın miktarını ve mah~eti rrı ıô!iJ / 
nıek üzere tetkiklere ı~ı~ k 0clı] 
tür. Bunun için en buyil ıa.tı 
klyat merkezlerinden bir~~rrı~tlf 
daya bir memur gönde g6<' ' 
memurun vereceği rapO;a, Jiİ1 
fiatlarının yeniden tespftiflt ?ofı.I dl, 
rülecek ve keyfiyet fi: l!'ıil 
komisyonuna verilece~~ rr 
biru ur.uz1ayacaı:;t ta , B 

İzmit Beledıf ~ 
Reisinin muha!~~l 

Bf'1ediyenin paralarını dl (,f, 
Earfettiği. iddiaı:;ile . hak~~~J ft.' 
v,pılan Izmit beledıye r )°' ~ 
ze1 hakkındaki muhake(1'1e 
•"•ırcezı:ıda · başlanrnı~tır. 

lmoak 
Öğle 
ikindi 

4,30 
12,01 
15,09 

t 

t 
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irk Kil~blır va mecmu~~ AVRUP~/ 
DARBI 

MEŞHUR CANİ T1PLER1N1N T AHL1LLER1: e 

CiNAYET NiÇiN 
AFRİKA/ 

• 
DARBI 

POLİTİKA • ASKERLİK 

i 
et' 

Yeni Edebiyat 
gazetesi 

rü Son ?anıanlarda matbuatımız.da ye
'l'o(Bonl nıecmualar çıkmaktadır. Yeni 
8 zkurd, Yeni 'Edebiyat gibi. .. 
lı~darı Bozkurd mecmuası ırkçı .. 
bnun l'l'lealek edinmiştir. Yeni Edebiyat 
İtd de Yeni çıkan haftalık bir gaıe
~d •San'atkirdan ne isteyoruz:',, 
fi,, eki bir yazıdan tu parçayı a-

•1Ya alıyoruz: 

.;,.~•r Yerde olduğu gibi bizde de 
de at eserleri liyık oldukları derece
<ii/~bet bulurlar ve bulabilmiıler
llıu)'a ııııl ki, maddi istihsal, lstihlik 
bi~t cını ve dolay11ile mU.,teh1ikini 
de, le Y-:ratıyorq entelektüel istihsfıl 
"n' ndi mahsulü olan ıan'at eseri.l~, 
liJ.ı •t zevkine sahih ve bedii süzei
~n llllsr kütleler! yetiıtirir, mey
ilıı' t itUrdikleri eserlerine raibeti, 
•ıı.ca~ erbabı bizzat yaratırlar. Ve 
ıt:t O kadarını hak ederler. San
•IUr ... rinJn değeri ne kader yüksek 
OJ.rn at raA:bet de o nL~tte fazla ve 
bı.ız ez olur. Onun içindir ki, pn'ab· 
hiı hnarnına raAbetııiz!ikten tikiyete 
~oru~'kkunız yoktur, ektliimizl hiçi· 

•llesili 
)tfı er vı uırlar boyunca ve dün .. 
1Iıiı Ilı '-~ört tarafında rağbet görebil
"'ıı 0

""' eserler sukut halinde bulu
"!ııt:uı~yen bir zümrenin seçici a:ö
,,~ ih~Y.•cını, mütereddid zevk ve 
tlldir e~ tatmin eden eserler de
aııu- · 'Söyle eserlerin ömrü çok lcısa 
t,111 •• hayatın ••rt olan tabii aıu.ı 
tuı\ır~da dikit tutturama.ılar, unu .. 
c '· 

... ~dden, hakiki bir kıymet ifade 
1-h llln at eserleri; genif halka hl
ı~tdiredenıer, onu altka.landırabilen
loıııu' San•at eserleri lçtimol hayatı 
"""ho•debildiğ!, lnaanlarm 10syal mü
Iı.ıuı Uerle yani yekdlğerlerile olan 
~'lln •lika tekillerini, birblrlerlle çar
lıııııı rnevcud tezadlar!le, bütün can
~e .ıösterebiltliği nispette geni.o: 
b;u, küUelerlne nüfuz ve tesir ede
~di~• 0 nlspette de halk arasında 

•lı.ı rlrıe rağbet bulurler. 
ltil'ııı lk, Okudufu os•rde kendisin! 
te,ı,b~/· kendi hakiki bayat.ıru hi•
)•tı.rı. l:rrıeu~ cemiyetin ve sosyal ha
ı.,'.ıı.t için henilz karanlık olan 
~ d a ış:ık tutan ve kendisine 
1tr;,ct e bYabancı olmıyan bir yol gös
'<libıorıı:i:bilınelidir. Onun için de 
lıı!"h1 halk hayatının acılarını, 
)'1-ıt~=rinl ifade edebilmeli; halkın 
~'>ıtlı, Ve Ylfayan kuvvetlerini •le 
'->ını, halkımızın geçirdiği inkıllb
h"t! onların an'anelerini tam ma
ki • lıtnirnsenıell ve daha da inkl
'i%~1tirıneUdir; cemiyetin geçirmiş 
'loıııı leklnıül seyrinin lnkılibcı mi
ı,'4nııu••ndisine cidden mal ebneli, 
'i.ı-eb;J u •k14ında halkla birlikte yü

~. ha '"•ildir, Daha doğrusu aan'at
~ lkın öz evlldı olmalı, onun ha
~!!tıı' 1ıten bağlanmalı va eserini mil· 
d., Ö hayatından tarihinden ılmalı
ı.ıt~lil"le ki, bu e~erler halkın ve ce
"l'ılabn ~talının uzvi bir mahsulü 
'U.ııı .• 

~Unıanya 
~etrol veriyor 

"tı [Bqtanfı t inci aahll•d• J 
lııtııı~"1•ırn. devrelerindeki vaziyeti 
•ıı. 0lnıııııdır, 

ı..; ~t• hiç de tekabül et.ıniyen 
~ di!tocıuı.r tamamen asıl&ııdır,. 

Qllıanradaki heyetimiz 
~.... geliyor 
~ nıu~~·~• bulunan Petrol Llml
~ ltıüd·~u Sedad Ziya, Ziraat Blln
~ <it l1ı Ul'{j Mehmed Ali, Adana pa
~ ~.•catçılırı birliği reisl Ka>Im 

' " ll"ıtlllleketimize aelecekler· 

~Urkiyeye petrol 
\>etilıniyeceği 
~,~<>ğru değildir 

... l 
ıı,. ilet, 1

1 (A.A.) •Reuter• - Ru
lı,~1 Ilı 0 makamları, Yunanistana 
1loj ltıd,~Ulierl lhracabmn meıı'i 
ı;,. lıı1ın •atiyetl yeniden tetkike 
~ )enıduıtur. Bu petrol mahrullor!
tt~{' ~u~ .ihracının önüne ıeçmek 
~ "•ıoı 'll•tanda icab eden kon
~h.. 80te \lrıduğu takdirde, öğrenl ldi
~"l·•ifıi lh'u ltu.rnanya, Yunanistanın 
~ tıd~ek Yaclarını karşılamayı ka· 
1,1, ~ı,~ ~it, Bu suretle, yukarıda 't "Vtuı 0 ntrolun hazırlanmMına 
'I< ""ıı. anı.tana yapılan petrol ih
~·· llncak ufak bir inkıta oia-

~.""1ı)tnııı .. . 
"1ı ın Turklyeye petrol ıh-

.... ~ ...... '"•deceğl hakkındaki habe
"'1. '• ı. lııanılmamaktadır. Bük
"'"'• '~I mahfillerde aöyleıuldi· 
~ ~ ~anya, aon kliring an
~~ ?tı1,ı~cıbi~ce, on iki bin ton 
1'.""ı-ı ı.,~llında Türklyeye petrol 

lotbilt ud etmiştir ve bu an-
\t olunacaktır. 

acrillf' t4 1 'Qna • 
~~ıV' nıstan nereden 

~:: ~~~... ~u. Petrol alacak? 
i<tlt• , ~-.. ı..ı. 

111 l>tı to.ı.01 (>...>...) •Reuter• - Ru-

d'ıd J tı;jl'\ ~lııı. :'"takasının Alman l•e I ff ~I lı'>!,· rınesı ve Almanya ve 
ııeJll ~lıııun ~de dli•r yerlere Rumen 

a~ . .:ıı ~ tı .. racana umumi ambargo 

11,oıs~ .,> ' '> to.ı,0\1'1•rı, Balkan memleket-
"ı:ı.ınd• ,). N""1ırrn K•lrnesl hakkında endl-

·<i 1' il' 'ıı; . ~. 'ltır, Yunanistan, petrol 
:~).. ~ ~~ dit \' UgosıaVya ve Bulgarlı-

c .~.~ ıl'~rb Balkan memleketlerin-
~:,,.CIİııku it Vaziyette bulunmak
C"ıoı "'<lıı.ud•nızde daha iyi malı
"' ~'!' ıı.ır0 r Ve Hayfadan vo Fl
~),'lg•liıt.ı 1 alabilecek bir halde
~"";"l\ lltt?oı n, &on zamanlarda Ru
....... lı~ •Inıı,, fakat bu petrol, 

\ıı~'«11.eU vaaıtunı ıelerek 
~~de 'Ver almı.Jtlr. 

İngiliz tebliği 1 • R ft 
LQndra 11 (A.A.) - Hava ve Da- ----· • Ş L E N 1 -. , hilt Emniyet Nezaretlerinin tebilti: 
Düşman hava filoları, bu ~ün bir-

• 
Ingiliz tebliği 
Nairobi 12 (A,A.) - Dün akşam 

neşredilen resmt tebliğ: 

Rumanyada 4 
Alman fırkası ! 

çok defa Kent Kontluğu sahilini geç
mişlerdir. Düşman tayyarelerinin rk· 
serisini avcı tayyareleri teşkil es:li
yordu. Bombardıman tayyarelerile hiç 
bir •tır hücum yapıldığı bildirilme
miştir, Kent ve Susıex KontlukJarın
da ve Times munsabı civarında bir
çok yerlere. bombalar atılmıştır. Ölü 
ve yaralı mıktan yüksek değildir. Ev
lerde ve dükkinlarda bazı ha!J&r vu
kua gelmiş, Canterbury'de telu·e dil
ıen bir bombanın tesirlle büyük ki~
senin camları kırılmıştır. 
Düş.man tayyareleri, gerek sabah, 

gerek öğleden sonra Dorset Kontlu
ğu aahilini de geçmişler, fakat Lu hü
cumların her Udsinde de dahilde !azla 
Uerlemej:e muvafiak olamamıtlardır. 
Bu mıntakada hiç bir hasar ve ölü ve 
yaralı yoktur. 

Bu gün beı dütman tayyarell tclı .. 
rib edilmlttir. Bet İngiliz avcı tayya
resi kayıbdır. Fa.kat bunların bütün 
pilotları kurtulınuftur. Pilotların yal
nız bir tanesi yaralıdır. 

•• Londrı 11 (A.A.) - lng1Uz Hava 
Nezareti tebliği: 

İngiliz havı kuvvetleri bombardı
man tayyarelerinden mütetek.kil kuv
veili müfrezeler dün gece Almanyaya 
yaptıkları hücumda başılıca hedef ola
rak petrol depolarını aeçmi.lerdir. 
Hamburı'da petrol depolarında infi
liklar olmut, Hanovre, Reiıholz, Gel· 
senkirchen, Cologne, Magdeburg ve 
Lenna'da yangmlar ç:ıkrtı1'lır. 

Tayyare defi toplarının ve harb pe .. 
m.ileri projektörlerinin tiddeili faali
yetine rağmen Wilhelmshaven'e hü .. 
cum edilmif ve limana bomba aalvo
ları atılmıftır. 

Klel'de Krup deniz lnfaat toıgA!ı
lan tiddetil bombardıman edllmi, v• 
doklarda yınımJar çıkmıftır. Kuvvetli 
hava fUolan CalaU. Boulogne, Havre 
ve Breat limanlarında ticaret gemile
rine hücum etmitlerdir. Cherburg'da 
oalıil bataryaları bombardıman edil
mittir. 

Bqka hava fllolan Fieıingue vo 
Amsterdam limanlarında ticaret fi!e
milerine ve Denhelder'de doklara hü .. 
cum etmitlerdir. 

AmJterdam'da Fokker fabrikaları, 
Bottrop'ta fabrikalar ve Oberhawen
de bir çelik fabrikan bombardıman 

edllmiıtir. 
Soeıt, Hamm ve Gelsenkirchen'de 

demiryolları ve Bremen'in cenubu 
prkisinde bir mahal olan Klf?ppen
purida ve Kooy'da, Bavyera'da, Os
heim'dı tayyare meydan1an ve Nor
deney'de deniz tayyare Usleri de bom
bardıman edllmlttlr. 

Bu harekit esnasında 1kl dÜfllla.D 
tayyaresi düıürülmiiftür. .. 
Tayyarelerimiıin Qepıi Uslerine don

mütlerdir. 

Alman tebliği 
Berlin 11 (A.A.) - Alman ordu

ları baıkumandaniığmın tebliği : 

Dün gene Londra ağır ve hali! harb 
t.yyarleeri taralından yapılan karşılık 
taarruzlarının batlıca hedefini te,kil 
etmittir. Birçok infilik ve geniş yan
gınlar müf&hede edilmişıtir. Bundan 
baıka Alman harb tayyare letekkül
leri IJverpool, Birkenhead ve Man
chester'de mühim ukert hedefler ü
zerine orta ve ılır çapta bombalar 
atmıtlardır. Kuvveill infiliklarla bü
yük yangınlar çıkmıt ve bilhassa Mer .. 
aey kıyılarında baaarlar olmu,ıur. 

inailterenin cenubundf ve merke
ıinde limanlar, .ıiib fabrikaları ve 
mü.hin} Ja'9 tesisatı muvaffakiyeile 
bombardıman edilmiştir· 
Kısmen alçaktan yapılan hücumlar 

esnasında Büyük Britanyanın garb ve 
cenub sahillerinde bulunan tayyare 
meydanlarına bombalar ~tılmı.t ;e 
hangarlar ve kı,lalar tahrıb edilmış
tir. Tahrib ltinl büyük yangınlar ta
mamlamı,tır. 

Deniz bataryalan yeniden Douvres'u 
bombardıman etmiftir. Limanda bu
lunan ,emilere, liman methaline ..,e 
aakerl ehemmiyette dijer hedeflere 
tııabtier oimuı muhtemeldir. 

Dü,man gündüzün hiç bir taerruz
da bulunmamJştır. Geceleyin birkaç 
diifman tayyareıııi merketl Almanya 
üzerine kadar gelebilmiştir. Atılan 
bombalar ancak ehemmiyet.siz huar• 
1ar yapmı,tır. 

Almanyanın g:arbında ve şimali gar
blaLnde birçok şehir ve endüstri mil
eı~eseleri taarruza ujramıt ve fakat 
asker! ehemmiyette hasarlar olma
mıttır. 

Halbuki !nglliı bombaları ban ev
lere isabet eylemi,tir. 
Düşmanın dünkü mecmu zaylab 12 

tayyar•y• çıkmı,t.ır. Bunlardan biri 
hava defi toplan t.rafından dü,ü
rülmü,tür. 4 Alınan tayyareal üsle
rine dönmemlştir · 

İtalya dütman tebaası 
hakkında tedbir ahyor 
Roma 12 (A.A.) _ Stefanl Aıan•ın· 

dan: 
Resmi ceride, muayyen yerlerde ne

zaret altında bulunan ve yahud Oilhi
liye Nazın tarafından lrae edilecek bö.zı 
mahallerde ikamet etmeleri lhım ge
len ,düşman tebaasına tatbik olunac:.k 
nlzamata müteallik bir kararname nc'
retmı,Ur. 

Alman· Yunan ticari 
münasebalı 

Atina 12 (A.A.) - Stefani: Resmi 
gazete, 928 sene.ııindenberl mevcud o
lan El•n • Alman ticaret ve .. yrlaefa
in muahedesine Bohemya ve Moravya 
himaye idaresinin de lthal edilmesi 
hakkındaki ticaret anlqmalannın tas
dik olunmllf bulundutunu nevel!nlı
•ır, 

Dindar, sofu ve zengin olan bu kadının yalnız bir kusuru 
vardı . Meşhur olan pintiliği. Gelinini öldürdükten sonra 
<<Vazifesini yapmış olan» bir kimsenin sükununu duymuştu! 

Kenya'da kuv·vetll bir keşif kolu
muzun Buna'nm biraz cenubunda ~ir 
mevz.icl,e İtalyan kuvvetlerile karşı
laşması üzerine bir çarpışma vukua 

. gelmiştir. Düşman, ölü ve yaralı, ağır 

zayiata uğratılmışbr. Bizim kayıbla
rımız hafiftir. Bu hareketi müteakıb, 
keşif kolumuz muvaffakiyetle geri 
çekilmiştir, 

Madam Lefebvre 

1926 birinci teşrininde, Douai clna 
yet mahkemesi tabanca ile altı buçuk 
aylık gebe gelinini öldüren Madam 
Lefe bvre'in muhakemesini görmilf ve 
kendisini ölüme mahkO.m etmişti. Bu 
vak'aya kadar Madam Lefebvre ku -
ıursuz bir hayat yaşamı,tı. Sadık bir 
zevce idi. ~ oğluna çok iyi analık et• 
mişti. Dindar, ısofu ve zengin olan bu 
kadının bir tek kusuru vardı: Meşhur 
pintiliği. Hayudan tamamlle keslldik
ten sonra afrı sancı içinde bir an hu
zur görmiyen bu kadın sosyeteden u
zak yaşayor ve yalıuz yakınlarile ve 
sıhhalile m~gul oluyordu. Her çeeid 
tedaviyi utbik ettiği halde hepsi de 
boşa çıkmlf, vaziyeti salih kesbedeme
ınişti. Oğlu Andr& evlenmek niyetinde 
olduğunu alles,jne haber verdiği zaman 
1\Iadam Lefebvre buna mümaneat et
medi. Fakat nişandan sonra mUstakbel 
gelinine sudan sebeblcrle sert sert IÖy
lenmeğe başladı. Ve gene ev illerin bal 
ayı ıeyahatini ne yapıp yapıp kısalttı. 
Seyahatten sonra geçen altı ay zarfında 
da gene kadını mü.sriffik ve bilhassa 
saygısızlıkla muahaze ederek lartaklıı
mağa ba,ladı. Gelinine temas eden her 
feY onu tazib ediyordu. GeHnin en u
fak bir sözü sabahlara kadar uykusu-
nu kaçırıyordu. Gene kadın onun o 
derece sinirine dokunuyor ve canını 
o k.sdar sıkıyordu ld, bir gün, oğlu 

kendisine: ·Anne, delirecek.sin!. ' dıt -
mişti. Kaynanasının yaptığı muam(.le
lcr nihayet tahammülieraa blr hale gel~ 
di ve gelin onunla her türlü münase
betini kesmeğe mecbur oldu. Kaynun!1ı 
ile gelinin arası açıldıktan bir müd
det sonra gene kadın gebe kaldı. Gene 
kocası Andr~ Lefebvre ihtimal anası
nın aksillimelinden çek.inerek havadisi 
ilkin babasına müjdeledi. Madam Le~ 
febvre'in meseleden nasıl haberdar ot .. 
duğu bilinmiyorsa da, tedavi maksadi
le seyahate çıkmadan bir kaç gün ön· 
ce, bir tabanca satın almak maksadile 

* lllAHALLE BEKÇİLERİNİN 
HARACA KES!llF• İ 

Artık ne yangını 
onlar haber verir
ler, ne ramazanı 
veya sahuru, ne 
de mahallenin asa
yişi yalnız onlara 
terkedilmi~tir. Fa
kat mahalle bek- ~J'///.l-..+--1 
çisi gene vardır Vl 

bunlar bili mahal-
leyi haraca kemıektedirler. Hem de 
eskisinden daha fazla ve daha rahat ... 
İçlerinden Galatsda bir bekci, esna

h adamakıllı haraca bağlamıf. DU.k -
kanlarını akşam, aanltnden fazla açık 
bulundunaalarına müsaade edeceğini 
söyleyerek para alu.·mıt. Bu bekcl ya
kalanmış. 

Büyük apart.ımanlann dolduğu so• 
kaklarda binlerce elle bunların yüıü
nü yalnız aydan 111va görüyor ve ken
dilerine yirmi beş kuruşla elli kuruş 
arasında tahsisat veriyor. Bazı ısPnıt -
lerde blr bckcinin !kl, üç yüz Ura top
ladığı muhakkaktır. 

Artık bu açık haracın da önünü al-
mak lazımdır. . . * HAYAT SABASINDAKI iN -

SANLARIN HAYATI 
Almanya ve İtalya hayat aahaıarır.;n 

dahil farzettikleri toorakJan lşial et
tiler. Bunun haricinde henüz işgal e
dilmemiş topraklar ve insnnlar da 
var. Onlar da nöbetierini bekliyol'lar. 

Lil'de bir siliıhçı dükkanına glrdii!i mu 
hakkaktır. 

Fakat, elinde 14zım gelen evrak bu
Junmadığı için silihı tedarik edemedi. 
Madam Le!ebvre, kür esnasında, geli· 
ninin gebeliğini re&.men öğreniyor ve 
şimale avdet etmeden evvel Saint -
Etienne'e uğrayarak bir rövolver utın 
alıyor. Evdekilere bunu gösterdiği za
man ·hatıra olarak .. aldığını söylt"mJş

ti. Oğlu Andr~'den de sllılhın nasıl kul 
fanıldığını öğrenmek istedi. Kayınv31i. 
de avdetinden sonra gelinle barışmak 
için bir çok teşebbüslerde bulundu ise 
de muvailak olamadı. Bir otomobil ge
zintisi esnasında, gelini ona gQ.ya •unu 
da söylem.it: ·Tepene geldim, sana 
gösteririm!. Bu sözler kaynanarun o 
kadar yüreğine işlemiş ki, istintakta 
bunları ağır birer hakaret gibi tekrar 
edip dunnu,tur". Diğer bir olome1bil ge
z.int.W esnasında da gelin öldürülmü, .. 
tü. 

Katil kadın bu bereketini akla yakın 
bir tekilde izah edemedi, Gelini hak
kındaki bütün fikiyetleri son derece 
ehemmiyetsiz vakıalara dayanıyordu. 
Herıeyde bir sebeb arayan halk ka

til kadının hakikati gizlediğini ve bu 
cinayetin arkasında ağlebi ihtimal di· 
ıler bir cinayetin saklı olduğunu :!ar
ı.ediyordu. Bu cinayet de tU olacaktı: 
Katil ana ile oğlu arasında mevcudiye
ti hmedilen bir fücur. 

Mahkeme tarafından maznun kadı· 
nın q.tt muayenesi için ıeçilen ehli vu· 
ku.! delilik fikrinl kabul etmedi ve ci
nayeti •katilin biraz huausi karakteri• 
ve ailede hüküm süren arhayik bir 
telikki ile izah etü. Bu telik!dye go
re, Madam Lefebvre kendinde bütün 
ailesi efradına taınil mutlak bir hayat 
memat hakkı görüyordu. Ehli vuku· 
fun vardığı netice ,u idi: Katıl irndei 
cüz'iyesine tamam.ile sahih ve hare
kAtından tamamen mes'uldür. Vekilin 
talebi üzerine temin edilen mukabil 
ehli vuku! raporu ise zıd bir neticeye 
vardı. Bu ikinci ehllvukuf raporuna 
göre, katil kadının paranuvayak bir 
bünyesi vardı ve bu bünye üzerinde 
bir intikam psikozu inki~ e!..ınişti. 

Mahkemenin verdiği kararda mukabil 
ehlivukuf raporu nazarı itibara alın· 
mamıştır. 

Madam Lefebvre, gelinini öldürdüğü 
günden itibaren, büyük bir aükO.na ka,. 

vuştu; acılan dindi, rahatsızlık namına 
bir teYciği kalmadı. Sıhhati tamamile 
yerine gelmı.ti. Uykusu dilz•ldi. Hat
ta aA:aran sa.çlan tekrar koyuldu. Ar
tık hiç bir şeye ü.zülmüyor, yalnız ara
&ıra evdekileri ve bilhassa •evi yağına 
eden, himıetçi kızlarını düşiinerrk 
halilçe üzülür gibi oluyordu. Gel:ninl 
öldürmekle kendisinde hasıl olan intı
ba cvazüesini yapmı' olmak• tan ibaret 
U. Şimdi o her,eyi bot görüyor: Ne 
hapiııanedek.i mef&kkatli hayat (Curn
hurreisi idamını müebbed hapse tahvil 
etmişti), ne ağır itler, ne de kaba re· 
jim onu bıktırabiliyor. Biltün bunlRr 

gttteteci anlabyor. Orada Almanların 
çokluğunu bildirirken ·Brüksclde bir 
Belçikalıya rastlamak imanda hayret 
uyandırıyor!• diyor. 

İşte hayat ve iegJl sahalarındaki 
insanların hayab ... * HER ŞEYDE t)ç BEŞ KURLŞ 

PAHALIUK 
Benzin pahalandı; bundan dolayı 

taksi tarifesinin üç bet kuruş artma
sını tabii buluruz. Fakat yilk araba
larına ne oldu? Üç bet ay evvel yük 
taşıtmış ve aynı mesafeye tekrar ta
şıtmak mecburiyetinde olanlar ara
da bir hayli masraf farkı olduğunu 

görürler, onlara ne oldu? 
Arabat'ılar: 
- Arpa pahalandı, nal fiat.ı art

tı! .. 
Diyorlar. Fakat bir çift hayvanın 

masrafını günde be,·on kuru, bile ra .. 
t.ırmayan bu pahalılık müşteriyi yük 
başına yarım lira, Lir lira ziyana ~
kuyor. Tarife .. yok mu? Var .. FakıJ,t 
dinleyen yok. 

İşte hayat p:ıhahlığı böyle umuml
leşir. Tarifenin thmal edilifl, üç bt:f 
dükkanın gizlice nark dıtına çıkması, 
bu yüzden yapılan ,tld.yetlerin tevsik 
ve takib edilemeyişi esnafa .:esaret 
verir ve onların tatbik ettikleri fiat 
tarifesi yerleşir; asıl narla bu tefki l 
eder. 

Mülk sahibi, kiralara konulan tah
didattan şikiyet eiiyor: 

- Her feY pahalı Şel<erl, yağı. pi
rinci, eti, sabunu ~eçen senekinden 
pahalı alıyoruz. Fakııt biz mülk sa -
hlblerinin on para zam yapmaya hak
ları yok. Böyle ff'Y olur mu? 

Bir maman mahkemede 
bayılıru, halde 

bilikis onu coşturup esrarlı saadetini 
artırJr mahiyette görünüyor. Artık o, 
hiçbir cıeyin bozamıyacağı sınırsız bir 
huzur ve ıüklln içindedir ... 

(Devamı var) 

Bulgarislanda Alman 
askeri yokmut 

ııerlin 12 (A.A.) - D. N. B. bllolr!
yor: 

Bulgaristanda sanki Alman kıt'alar1 
bulunduğu hakkında basın habcr!.:ırl 

ve cıayialan lekzib edilmektedir. 
Berlin siyast mahfilleri ,u ciheti le· 

burilz ettirmektedir kl halen Avrurıa
r.ın cenubu şarkt memleketleri, yeni
den İngiliz propagandasına bir merkez 
tefkil etmiştir ve bu propagandnnın 
ht.defi, endişe yaratmak, cenubu tarkt 
miUetlerinin sulh içindeki mesaisine 
E>ngel olmak ve Avrupanın bu nunta
kasında bazı memleketlerde halen vu
Jrua gelmekte olan kallunmaya m&ni 
tl·okil eylemektir. 

Bulgaristanda sanki Alman kıt'ala

rınm bulunduğu hakkındaki haber, bu 
İngiliz harb propa~andası çerçeve'>i 
içınde yapılmıttır. Aksi takdirde, Bul
ı::ar kıt'alarırun cenubi Dobrucaya gir
mesi münasebelile Alınan fotoğraf ~ 
sinemacılarının Bulgarlstanda bulun -
masını Londranın bir askeri tehdld tc· 
lfikk.i ettiline inanmak llum gelecek
tir, 

Amerika, İngillereye dün 
9 ticaret gemisi sallı 
Vaşington 12 (A.A.) - Amerik• Rir

Jeşik Devletleri bahriye komisyonunun 
4.640.000 dolar mukabilinde İngilizlere 
silihtan tecrid edilmiş 19 ticaret ge -
nıisi aatmıf olduğu bugün bildirHmit· 
tır. 

• • 
sahihlerinin ve mallıın doğrudan dol· 
ruya pıiliaWığa maruz kalmayanların 
hayat pahalılığından r.&rfr görmeyi 
göze almaları 1.Bzımdır. 

* 17 DAVAS! BiTEN VE 150 
DAVASI KALAN DOLANDl
RICI 

Mahmud Saim isınindeki şantajcı 
ve dolandırıcı ihtiyarın sabıkaları o 
kadar çoktur ki 
bu ismi belki 
bütün gazele kari 
leri ikide bir n
kudukJarı için ha· 
tırlarlar. Mahmud 
Salın gazete, ki
tab çıkarmak, iş 

bulmak gibi baha
nelerle onLdan bundan paı d dolan
dırır, yakalanır, fakat bir iki ay sonra 
tekrar ortaya çık:ır. Hattı gazetelere 
nan verir, iş idarehanesi açar; gene 
dolandırır, gene yatar, gene çıkar. 

Ne vakit mahkO.m olmuş, ne z.uınan 
mnhkUmiyetini bitirmiştir? Bilmeyiz. 
Fakat üç beş ayda bir kötü san'otırı 
tekrar eden Mahmud Saim, uzun be .. 
yaz sakaJile son defa yakalandığı za
man tam 167 suç He suçlu imi,. Bunun 
17 tanesi muhakeme edilmi,. Saır1, 

44 ay hapse mahkıim olmuştur. Üç se
ne sek.iz ay mahpe:s;te demektir. Fa-

Perşembe sabah1 Lodwar bombardı· 
man edilmiftir. Ölü ve yaralı yoktu. 
Maddi hasar ehemmiyetsizdi.r. 

Bundan evvelki tebliğdenberi her 
gün, ·cenubi Afrika hava kuvvetleri 
mutad keşif hareketlerinde bulun
muftur. 

İtalyan tebliği 
lta!yada bir yer ll (A.A.) - ltal

yan kuvvetleri umumi kararglhının 

126 numaralı tebliği: 
Ha'Va teşekküllerimizden biri Port 

Südan'ı bombalamış ve yerde bulu
nan 15 kadar tayyareyi vurnıuıtur 

Düfl?lan, şarki A.frikadalti toprakla
rımıza kat"lı iki taarruz te,ebbü.Jünde 
bulunmuşsa da muvaffak olamamıştır 

Bu taarruz1ardan biri motörlü kuv
vetler tarafından Eritre'de Abuganel 
ile Tessene arasında yapılmıt ve bu 
kuvvetler kolaylıkla dağıtılmıştır. 
İkinci taarruzu Vajir ve Afbajan .. 

dan gelen muhtelif kollar yapmı, ve 
bu kuvvetler de tardolunmuştur. Za
yiatı ktt'f olarak bilinrniyen düşman 
derhal geri kaçmıştır. 
Dü,manın Gura, Tselli ve Dekame

re'ye karşı yapmış olduğu hava hü
cumları neticesinde ehemmiyetsiz ha
aarlar olmuştur. İki kadın yaratan .. 
mtftır. 

Yakınşarka dair 

Taymis gazetesinin 
bir tahmini 

Londra 11 (A.A.) - Röyter bildiri-
)'Or: 

Tlmeı gazetesi, cuma günkü nüsha
sında ilk yeri orta fal'k vaziyetinin tet
kikine tahsis ediyor ve bu vaziyeti fÖY 
le hullsa ediyor: 
Almanların Balkanlar baklandaki 

niyetleri BerlJnde yapılan beyanatla 
aydınlanmı,tır. Bu beyanata göre, da
ha büyük kuvvetler Rwnanya limrın

larma ve petrol havzalarına dolru yol .. 
dadır, Buralara yakında avcı tayyare· 
!eri gönderilecektir. 

Gene Berlinde söylenildiğine g:öre 
ya~ında Bu.lgaristan da işgal ed.Jlecek
tir, 

ı:Jitlm askeri muharririmiz. bu hare· 
ketin Anadoludan Mısıra doğru yapıla
cak bir askeri taarruzun başlangıcı o· 
lup olmadığı meselesinde şüpheler 
göstermektedir. Bu ileri hareke' daha 
ziyade Libya taarruzuna muzahereti 
istihdaf edeceğe benzemektedir. 

Askeri muhabir makalesinde fU tezi 
ileri sürmektedir: 

Suriyeye kadar yolu zorladıktan son
rn. da Filistine hücum etmek maksadllc 
Türkiyeye karfı taarruzda bulunmak, 
kışın amelt bir hareket değildir. BuJgar 
hududundaki Türk müdafaaları çok 
kuvvetlidir. İstanbulu setreden Çatalca 
haUan ise bundan da daha çok lruv -
vetlldlr. Türkiyenin Asya kıyılan ise 
kayalık ve banrulmaz dağlarla mestur .. 
ciur. Türk ordusunun cerigiverlik va
ıılları yüksektir ve kendi dağlarında 
bu ordu daha müthiş olur. Bunun için
diı ki asıl llerl hareketin hedefe erlş
rnek için İskenderiyeden 400 kilometre 
uzakta bulunan kuvvetler dururken 
1600 kilometre yürüyecek kuvvetler 
tarafından yapılacağına inanmak biraz 
güçtür. 

Muhabir şunu da ilave ediyor: 
Ej:er Türkiye aı:imkir davranırsa, 

uıun mesafelerden yapılacak bava ta
arruzları haricinde hiç bir şeyden en
dl,.si olmamak l!ıımdır. 

General Keilel Graıianiye 
halef olacak 

Londra 11 (A.A.) - Reuter'in dip
lomatik muharriri diyor ki: 

Alman Genelkurmay başkanı Ma
re,al Keitel'in •lmall Af:rika hareka
tını sevk ve idarede Mareşal Graı.i~
ni'yi istihlif edeceği hakkındaki ha
ber dün Londranın bazı mah.6.Berinln 
nazan dikkatini celbetmiştir. Bunun
la beraber bu haber Roma ve Bf>rlin 
tarafından sür'aUe tekzib ed.11miştlr. 
Htıberin İtalyan ve Alınan ajansları 
tarafından alellcele tekz.ibine sebeb 
bu haberi veren baıı İngiliz gazete
lerinin kıymeti düşürülmek istenJl-
mesidir. , 

kat daha 150 suç onu bekliyor. Bu ıpıyialar, mihverin hakiki mak-
Biz bu bedbaht ve soysuz insanın ad ve hedeflerini gizlemek için kul

aksaçüe bir kaç mahklımiyetini daha la.ndıkları bir duman perdesidir. 
gördük ve artık halini ıslah edemıye- Alman kıt'alarının Rumanyayı lş
cek olan bu mahllıku tenefirin temrı- gali hakkında alınan tik haberlerin 
leyeceğini sanmıştık. çok izam edildili zannolunmaktadır. 

Romanyaya dair ıelen ve ünce ne 
teyid ve ne de tck'lib olunan bir yı(uı 
haberlere ra(men vaziJe~ birdenbi re 
sn.rahat k~bet.miştir. Salsburg ve \ ' i• 
yanada :rapılan tovlanhlarda, kolu, 
kanadı koparılan Ron1an;ya, '!'İmdi Bren 
ncr mülakatından lonra olgun bir 
mey\·a halinde Alnıan)aıun l'line düş· 
mü~tür. Bunda İl.di)anın 11e derece.ye 
kadar menfaati varrh\'? Gelen telgraf
lar, bu ınesele hakkında etraflı hir 
fikir '\-'etmekten u111ıktı:r. Fakat anla
tıldığına röre, belki de İtalya , hir çok 
Rumen sanayi '"·e petrol ml'rke-zlerinin 
kontrolünü eline alacaktır. l\lihver 
bu sureUe bir nevi i' böltimü yap • 
mıştıı 

Romanyantn akıbeti hakkında bir 
ta.hm.inde buluıuna."t·alım. tı'akat Çcko
Slovakya ve nih1tyet yalnız Slovak;\·& 
miuU önümüzde duruyor J\lih\•erin 
icadı olan yeni n1zam tabiri, sömürgcı
nin Avrupalı kıyaf!!Üne girmiş bir 
tehdiUdir desek hata mı etmiş olu-
ruz? 
Fillıaldka, Alman ordu-;:i'e İ'!ibirliji 

etmek Romanyada makul gibi tel.ikki 
edilmi;.ır. Fakat ıiya-.eti tamami le 
mihvere uydurduktan ıw>nra, bundan 
daha makulü de bulunamazdı! Rador 
ajansının ne,relliii tebli( sarihtir. 
Rumen ordusu, mihver ordularile, pek 
tabii olarak, hakiJW \'e arık lıir ark• -
da'llık arzu etmi.stir, Londradan ı;:elen 
haberlere &öre d·e, Alman askerleri 
Rumen askerlerini talim ve tcrb\yc •· 
çin, Roman)·aya ıirmektedirlf'r. 

Fakat Almanyaya mütemadiyen za
hire )•eti,timıek me-cburiyeti karşı ... 
ıında, ıilıihJarını kışlal:"ra bırakıp 
tarlaya sevkcdilf'n Ruwırn delikanlı• 
ları, ne münRSebe:tle ve ne dereceye 
kadar mihver ordnlaıile hakiki ve 
açık bir arkada!'llık yapetcaklardır? 
Diğer tarattRn talim ve tl"rh.iyenin de 
hududunu çlmıck gerekfır. lnkir e .. 
dilmrz bir hakikatt1r ki, talt>be öi:' • 
retmeninin emrindedir. 

Şura'"tnı kaydedelim ki , AJnıany~, 

Avnıpada ıeniş bir ya)tlm:ı siyaseti 
takib edl'r ,.e buraların ekonomi~ini 
ve kuvvetlerini emri altında bulun• 
durm•ıi::• çalışırken. ayni znınand.'l 
Cermen ı:rkına bir .nahf.ı·ı.a , bir ka• 
buk ve niha)"et bir zl.l'h haıır1amı'lhr. 
Bu urb garbda Holanda, Belçika, Do. .. 
ninıarka, timalde Norveç, ıtarkta Po
lonya, Çeko - Slovak)·a ve Romanya
dır. Bütün bu kambur :rırtıın Alman• 
Jara ıöre, difer bil' tayd..tsı dtt, hem 
istili plinını ıcnişleımeye yaraması, 

hem de icab cderie Alnıanların kcn .. 
di topraklannda h~rb etnıeme!'iidir. 

Almanya, öldürdü(ü carıa,arın ya .. 
iıoa bürünüp onu vucudUrıP nrh ya-
pan Zigfridin cfsa.ıı~ini 1~11) )'ılında 

tatbik etmekfcdir. . 
Ronıanya da natlliie eklenmektedır. 

Şimdilik dört fırk." aı;,Ker hu memleket 
topraklanna cirecckür. Alman fırk~
Jarının 20 bin ki.~tden ibaret oldU(U 
göz Onilne alınacak olurc:a, hu miktar 
o da eimdilik kaydile 80 bin kiı,idir. Bu 
80 bin kişi cvvelô.1 Jtomanvanın baş;lıc.t 

petrol mıntaknlarun ve bilhaso;a Tuna!1 
tutacakllr. 80 bin J;.işilik bir knvvetın 
Romanya ordusunu nasıl talim . ;e 
terbiye edeceC;i hakikaten sorulabılır. 
Asker, askeri mi terbiye edec~ktı.r? 
i,te 80 bin öğrctn1e-nin yapacagt LŞl 
dünya merak cbneğe ha lamışhr. 

Almanlar, aynctt RomanyadY hava 
Ü lrrl de kuracaklardır. Bir çok tan·~ .. 
re ve tank dafi toplan getirilmektedır. 
Bu üsler kime knıı;•dır? Dobrucada, 
Tuna ü1erinde tam Ruscukun kar; ı ... 
sında bulunan. Giurgiuya yer)e.ııı;tırı• 
lttıek olan tank ve tayyare dafi top• 
lan kime ka11ıdır?. . l 
Almanların geni' ı•linlanw blttr b .. 
r tatbik mevkiinc 'Koymak sevdasına 

~apıldıkları anla~ılı)·or. l\tein Kanı~f1~• Romanyadan ba!!ikll hedefler de çıt ... 
ml,tir .. Alakadarlar bu hedefleri hi~ı· 
yorlar ve her halde ona ~ı tedbır• 
terini ah~· orlar. .. __ t• 

Bu mesele etrafında evvel.R So'? e 
lerden ıelccek tefsicleri bekleyelıın. 

Mümtaz Faik F EN ~ 

Avustralyada 
seçim bitti 

Melboume 12 (A.A.) - Rôyte'.: 
• . . . kati Avustralyada mebus seçımının 

neticeleri dün bildirilmı~tir: 
Yeni parlamentoda, hük\lmet taraf ..... 

tıırı Unitcd Australia partisinin 24, hu .. 
kllmet taraftarı çiftçi parb,:ı:nin 14.. ko
nıünizm aleyhtarı işçi partisinin 4 ve 
işçi parti!ıinin 32 meb'usu vardır. +· 

HükO..met iki meb'usluk ekserlyetı 
haizdir. 

Mihver devletlerinin 
e:e11rleri İl~lvada 

Padoue 1Z (A.A.) - S<efanl Aja::ısın· 
dan: 

HitJer f(er.cliğl heyetile . İspaı:.1yol 
gE-ncliAi heyeti bugün Venediğe gıd~
ceklerdir. 

Bulgar ve P.facar heyetleri de Ro -
nıaya müteveccihen Padoue'dan ·~· 
ıacaklardır. Rumen heyeti, Du~ nın 

8 na ve babasının Predappio'daki me .. 
ıularını :ziyaret ettikten sonra Milano-

Şu meşhur hayat sahasına cLıtul ve
ya Alman io:gali &llındaki topraklarda 
bulunan insanların hayalı nasıl geçi
yor? Bu merak edilecek şey de'il mt? 
Bu hu.susta pek tafsiıAtlı malfunat 
yok. Ancak Mare~al Peten Fransa -
nın açtık karıısındakl vaziyetini ve 
kıtlığı izah ederken bunun galibin ar
zusu olduğunu söy!edi. 

Bir de Brükselde, yani Beı~ikonın 
payitahtındaki vaı.iyeU bir Amerikalı 

Bir noktadan çok haklı gibi görülen 
bu iddiaya hükômetln hak vermesi bel 
ki be•-on bin mal, mülk sahibini mem
nun edecek, fak'1t hayat pahalılığını 
yüzde üç be, dah':f. arttırarak milyon
larca insanı iırar edecektir. Bi.lyük 
ekseriyetin menfaatl namına emlAk 

Aldanmı1ız. O tekrar tekrar mah - Nmanların bundan sonraya aid nl
pesten çıktı ve tekrı:tr tekrar Kirdi. yetleri hakkında artık h1ç bir fÜp
Şimdi altmışını rloldurmu• olsa g..::- he yoksa da hA.diseler matbuatta çı
rektir ve dört seneye yaian hapi~ene- kan bazı havadislerin tahmin eltlr
nin mukimidir. 150 davanın mahkU- diğl kadar sür'atle yürümemektedir. 

miyetleri de buna inzimam ede·~e\; , ~;.;;.;;.;.;~~~;~---••••••••••• .. •••il Bununla beraber onun akıbeti hak - ~ 
kında artık kehanette bulunmakt.nn 

ya gideceklerdir. 

çekiniyol'uz. - B. S. 

Bugün cilenmek, kah.kaha ile, doya doya ıülmek ist.eyenler Sinemacılık 

ZORi"A-f A'Yf ARECİ 
ŞAHESERLER 

TtlRKÇE SÖZLtl NtlSHASI 

İ P E K te 

ŞAHESERİNDE 

1 FMNSIEA Lai1iAL KNtls;~sı 
ıörmelidirler. Çünkü L ... bir kahkaha kasırgası, neş'e rnembaıdır. 

suşgn saat 1 ve 2ı30 da tenıil.5.tlı matineler vardır. 

Ern!iialsiz bir harika filmi olan 

KARA GÜNEŞ 
rörülmemlı bir muvaffakiyetle 

C~RAY Sinemasında 
Devam ediyor. Bat rollerde: 

SPERCER TRAOY RİOHARD 
Son ıriinlerden iriifade ediniz ve ~di-p 
Bu§Ün sut J2.30 ve 2,30 da tenıllAth 

ıörünüz ..... 
matineler. 
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Urlada zelzele 
İzmir 11 (A.A.) - Urlada kıı.ılbahçe 

nahiye merkezinde bir saniye de' anı 
eden orta şiddette bir zelzele olmut -
tur. Hasar yoktur. 

""" Safranbolu 11 (A.A.) - Bu sabah 
üçü kırk geçe bet saniye süren tiddeili 
bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

Şarbon hastalığ ı 
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Beşiktaş karşılaşıyor 
İzmir 11 (A.A.) - Urlada çıkan şar

bon hastalığına karşı veteriner idare
ıilnce yeni tedbirler alınmıştır. Dıkili 
havali.sindeki , koyunlarda çiçek hasla
ığı çıktığı anlaşıldığından bu hastalığa 
karşı da veteriner idaresince tedbirler 
alınmıştır. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 l± ' 1 

Soldan sağa: 

l• I Lı 1 . .1.!. 
• 

1 - Eski terbiyede kullanılan bir 
alet - Bir başmuh'!rririn soyadı. 2 -
Fazlalık bildirir - Nota - Bir otm1r. 
~ - Bir kuş. 4 - Bir saat markası. 
5 - Bir film markası - Duvar malze
mesinden. 6 - Sonuna i gelirse b\r 
rakam olur - Hacce giden. 7 - ):-e
mek - Nota - Bir renk. 8 - Rengile 
birlikte ifade edilmiş bir azamız. 9 -
Üstün bir devlet kudreti taşıyan. Ağla
yan biri. 

Her iki takım ne vaziyette 
bulunuyorlar? 

Meb'uslarımızın 

lelkikleri 
Sinob 11 (A.A.) - Zonguldak meb

usu Hazım Atıf Kuyucak dün Sam
sundan gelmiş, Halkevi ıinemasında 
büyük bir alika ile dinlenen bir kon
ferans vermiştir. Hatib bu konfer:ın -
ıında hükUmelimizin milli menfaat
lerımite uygun olar&k takib etnıekle 
olduğu dış politikayı bütün açıklığile 
anlatmış ve kahraman ordumuzun her 
t~hlikeye karşı koyacak kuvvet ve kud 
rette bulunduğunu bütün bir millO?tin 
Mil1i Şefimize olan sarsılmRz inancını 
ve bağlılığını tebarüz ettirmiştir. 

r 
Yukarıdan aşağıya: 

1 - Ayırma, koparma - Rabıt e
datı - Zevc veya zevce. 2 - Kısa za

man - Hayır - İyi. 3 - Hükümdar. 4-
Matlub. 5 - Üst örtü - Ll.f. 6 - San
nat - Sıra. 7 - Öğmaktan emir - Ter
si hayvan. 8 - Aktllıca. 9 - TakJ.im 
et - Öz memleket. 

Genelik ve spor lefkilih 
Edime 11 (A.A.) - Şehrimize gelen 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü Gc-

l 
l"eral Cemil Taner stadyomda gen-:lik 
teşkil8tına mensub bulunan kolları 
teftit etmif ve bu letkilitm mAna ... e 
gayesini anlatan bir hitabede buJun - 5 
muştur. Bunu müteakıb Beden 1·~rbi
yesi Genel Direktörü Uzunköprü teşki- 6 
Iatını teftiş etmek üzere şehrinlizden 7 

1 
2 
3 
4 

ayrılmıştır. S 

Bisiklet müsabakası 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AlBl• ILll IMI OINl•ı 
RIUIS l• IÇI OIKl•lo 1 AIDIAI Kl•IL l• IAIL 
Fl•IMI OIT IOIRILIU 
AISIAIRl•IT l• IAIR 
TIAINl• IMIOIRl•IA 
•I N ı •I ŞIA I F I A I K I • 

~ A l• IKIEI Zl• l cltlAJ 
LIA •lBI ilM IAIN IA =--

KENDiN 13iRiKTiR 
1940 tımAMtYELııııl ' 

• 1 aded 2000 liralık - 2000 111' T. 1$ BANKASI 3 • 1000 • - SOOo • 
6 • 500 • - SOOo • 

1940 Küçük 
12 • 250 • - 3000 • 

'° . 100 • - .ıooo • 
75 • 50 - 3750 , 

Cari Hesablar 210 • 25 • - 5250 
Ke.sidele r : l Suba~ 1 MaY'~ 

İKRAMİYE PLANI 1 Alustoı 1 İkl ndteşriı' 
tarihlerinde yapılır. 

~ . - --
' lst. Ko~utanlığı Sahnalma Komisyonu ilanları 

Beşiktaş takurunın l\.Ia.skesporla bir arada alınmış reıı;mi 

Bursa 11 (A.A.) - Bursa - Mudam·• 
arasında iki defa gidip gelme olar~k 
104 kilometre mesafede Türkiye gisiklet 
mukaveffiet birincilikleri icra edi"miş
tir. Netice lfUdur: 

1 - Ankaradan Mehmed, 3 saat 10 
dakika 30 saniye, 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

~. 

. Haydarpata askeri ~astanesinin havagazı ~esi.satının ikmali işi açık-eic:sil~ ~·' 
ıle y~ptırılac~ktır. Eksılbnesi 1~·10:'940 günü saat 11 de yapılacaktır. S. J ır 
bedelı 8331 lıra kırk kuruştur. Ilk teminatı 624 lira 82 kuruştur. Şarlrl~t' ~ 
hergün Komisyonda görülebilir. İsteklileri:n belli gün ve saatte ilk te~:... 1tt 
ları ve kanuni vesikalarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satı.nalın• .~ 

Dün de bildirdiğimiz gibi yarın Şe- büyük bir tazyik yaparak oynayacak- Bundan başka, Beşiktaş hafları, Ga-
2 - Eski~ehirden Ali 3 saat 20 da-

kika, 
ref stadyomu güz.el ve heyecanlı bir tır. Yok eğer Galata5aray hafbek hattı latasarayın becerikli ve iyi futbolcu o
futbol maçına sahne olacaktır. Birinci mütemadiyen geriler ve atak beklerse lan muhacimlerini marke etmekten pek 
kümenin en kuvvetli takımlarından o- Galatasarayın yüksek kudretli hücum de başlarını kaldıramıyacağa ve for
lan Galatasarayla Befiktaş lik maçla- hattı ~klenen randımanı veremez. VE:rdini beslemek imkfuılarını zor elde 

3 - Eslcişehirden Osman, 
4 - Bursadan Hikmet. 

BU GECE 
TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

Saat 20,30 da 

OTELLO 
misyonuna gelmeleri. (g.1ı \ıf! 

nnm birinci turunu oynayacak.Jar ve Galatasaray forverdleri Beşiktq kar- edeceğe benzemektedirler. Koşucular büyük bir halk kütlesi ta
rafından şiddetle alkışlanmışlardır. 
~ııı11111111111ııu1111111111111111111111ıım11111111111111111111111111 

Askeri ihtlyac için kapalı zarf u:::" eksiltme ile 700 ton yulaf ,.un ~ '<I 
nacak~. Eksiltmesi 25/10/940 günü saat 11,30 dadır. Muhammen bedeli ti 
mit bın lira olup ilk teminatı dört bin yedi yüz elli liradır. Şartna.rntsl 1• 

gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat öJ'I'°' ~ 
kadar teklif mektublannı kanuni vesikalarile bitlikte Fındıklıda Komut1~1~ 

bidayette iyi bir yer kapmak için epey 'ısında muhakkak ki iki hafta evvel- 'D- 'k•·· il . 
1 k. · · b. k k .DC"fl M1i' erı oyuncu arının yeglne 

Çalışacaklardır. ınden daha te!'l.ırlı ır oyun çı araca - ıa·ı ··t·· 
1 1 1 . . . . . avan J arı şu or o ma arı ve Ga at.;,-

Her üti takımı da Fenerbahçenın lardır1 ııra Beşıktaş halları Fenerınkı- d k b' k leci il 
karşısında gördük. Beşiktat Fenerden !erden daha az tecrübeli ve daha az sarabyın yelme dır 8 e oynanwğ3 

d. kn.kti 1 B ·uba 1 k mec ur o ası ır. daha üstün oynamadı fakat yen ı; Ga- te ı r er. u ı r a sarı ırmızı 

latasaray da ikinci haftaym yüksek bir muhacimler daha kolay tutunacaklar
oyun tutturdu ve berabere kalabildı dır. Merkez muhacimin mütemadiyen 
Her iki oyunun birbirinden bambaşka ataklı oynaması takımını ferahlandıra

birer hava içinde geçmiş olması neti- cak bir hadise olacaktır. 

Beşikta, takuru: 

Nihayet şunu da söyleyelim ki Be
şiktaşlılar forverdde eskiden GalataJa
ray gene takımında oynayan iki o
yuncu oynatmak istemektedirler. Bu 
oyuncuların Galata~aray birinci takım 
elemanları önünde tesir altında kalma-
ları da mümkündür. 

~ ~AIQ)V© ~ 
l11ııuıı111111111 1 1ıııuıı111111111111111111111111111111111111111 1 1111f 

Bugünkü program 
13,30 Program, 13.33 Muhtelif şarkı

lar, 13,50 Ajans, 14,05 Riyaseticumhur 
bandosu, 14,45 - 15,30 Konuşma. 

BEYOGLUNDA İSTİKLAL 
caddesinde Komedi kısmında 

Saat: 20,30 da 

YALI UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin edilmiştir. 

-<>--
15 birincite$rin salı günü akşamı 
Şehir tiyatrosu komedi kısmında 
Bestekar Muhlis Sabahaddinin 

fevkalide 2 büyük eseri 
1-KeremAAsh. Müzikli şark masalı 

2 - Efenin aşkı. Milli operet 4 percfe 

Satınalma Komisyonuna vermeleri. (g; 

A~keri ihtiyac için 17/ 10/910 gün~t 11 de pazarlıklıı elli ton rrıak~ 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 12500 liradır. Kat'i teminatı 1875 Ut' (1 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklı1erin belli gün ve -~ 
kat1i leminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma KomisY0tı.:Aı 
gelmel.erl. ('I" 

- ı'. M. M. Vek!lctl !htlv•oı irin 18'10'94-0 ııünü s>at 15 te pazarlık!• al~ 'ti 

celer hakkında pek de salAhiyetle ko
nuşulmamasını icab ettirir. Bu itibarla 
her iki takımı da elemanları bakımın
dan tetkik etmek yerinde olacaktır. 
Galatasaray takımı büyük bir ihtimal
le kalecisinden mahrum oynayacakhr. 
Osmanın elindeki arıza yanlış bir te
davi yüzünden fenala•mış ve kendisini 
oynayamıyacak bir hale sokmuştur. 

Beşiktaş takımı bir gencleşme dev
rest ı;:eçirmcktedir. Böyle rıı!ıttk bir 
devreyi ~k de tehlikeye dü.şmeden ge
çirmek husurunda siyah beyaE.ltlal"tn 
gösterdikleri meharet ve dirayetin tak
dire şayan olduğunu teslim etmek de 
tizımdır. Başka bir takım ol!iaydı mu
hakkak ki çok daha zayıf bir hald-' bu
lunur ve ileride tekimül etmek ümid-

Huı&aa eder.ek yarınki oyunun ne
ticesi Beşiktaş ha! hattının randımanı .. 
na bağlıdır. Siyah beyaz ha!lan iyi 
oynarlarsa Galatasaray forverdi muat
tal kalacak, ü~telik Beşik.la.$ ileri hatb 

işleyecektir. Yok eğer siyah beyaz haf
hatb fena oynarsa Galatasaray, muh'\
cimleri ve haflarile yüklenecektir. Bi
rinci ,ıkta Galatasaray müda(aasınıı it 
düşecek, ikincisinde ise Beşiktaş çok 
zorluk çekecektir. 

18100 Program, 18,03 Radyo caz or
kestrası, 18,40 Türk musikisi, 19,00 Ko
nuşma, 19,15 Halk türküleri, 19,30 A
jans, 19,45 Fasıl heyeti, 20,15 Radyo 
gazetesi, 20,45 Muhtelit ~kılar, 21,15 
Konuşma, 21,30 Radyo salon orkes
trası, 22,30 Ajans, 22,50 Cazband (Pi.) 
23,25/23,30 Yarınki program. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için ı 

hin euval satın ıtlınacnktır. 'Muhammen bedeli 17942 liradır. $artnarrıesi 
gün .Komisyonda göıillebillr. İsteklilerin belit gün ve saatte kat'! temJııaıl~if1 ~ 
bırlıkte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. ~ 

,~~~~~~~~~~~-:::::::::::.-4 
Bek hattında Adnanın da yer alaca

lı sôy leniyorsa da bu oyuncu Salim 
kadar kesici değildir. Ancak uzun 
vunışlarile takımına rahat nefes al
dırması Galatasa.rayın çok ihtiyacı ol
duğu bir meziyettir. 

Hafbek hattından bahsetmeden evvel 
forverdi düşünelim: Orta muhacim 
yük~ek bir futbolcudur. Kendisine ge
lecek pasları daima iyi kullanan, hazan 
,ahsi ataklarla karşı müdafaayı delip 
eeçen, korner atışlannda, açıkların or
talarında çok güzel kafaya çıkarak, kn
Je önünde h8kim bir oyun tutturan bu 
futbolcu Galata.saray forverdini büyük 
bir hız ve emniyetle sürükleyebilir. 
Böyle netice alacak bir oyuncunun 
yanında, kıvrak ve tarj tutmaz güzel 
bir de paSÖr bulunmam Galatasaray 
ileri hattının çok verimli bir fekilde 
işlemesini temin edecektir. 

Hafbek karft taraf hücumlan kana
gında bunalmadan, soluk kanlı ve öl
çülü bir oyun. tutturursa Galata~aray 

Hu manyadaki 
Almanlar 

Bir salihiyelli makam 
İ n g i it e r e ye göre 

vaziyeti anlatıyor 
Londra 11 (A.A.) - Röyter Ajansı 

bildiriyor: 
Rumanyadaki Alman kıt'alan hak -

kında, bugün Londrada salAhlyettar bJr 
membadan 3-f8ğıdaki beyanatta bulu
nulmuştur: 

•- Alınan kıt'alarının Rumanyayn 
gelmeleri hakkında halen bir beyanatta 
bulunmak imkan dairesine girmiştir. 
Bµ beyanatın şimdiye kadar yapılnu.
mış olması, Rumen hilkfunetinin rnü· 
tenakız beyanabndan ve Rumanyada
ki İngiliz elçisinin telgraflarının tutul
mu$ olması keyfiyetinden münbais bu· 
Junmuştur. 

EylQıl bidayetinde, Alman hücum kıt 
alarından üniformalı büyük miktardıı 
insan Rumanyaya gelmiştir. Rumen 
tükümetine aöre, bu efradın Rumanya 
ya aelmesine, Besarabyadaki Alman ko 
!on.isinin tahliyesi münısebetile miisa
ade edilmiştir. Fakat bu Almanların 
gittikleri yerlere bakılacak ve teı;hiı.at
lı bulunduklan nazarı dikkate alın.l -
cak olursa1 bundaki hakiki hedefin, bu 
Almanları Rumanyaya bazı stratejik 
noktaları işgal edecek vaziyete getir
mek olduğu aşikar bulunuyordu. 

Rumanyaya Alman zırhlı fırkalarının 
gönderilmesi hakkında, hştta Gent'ral 
Antonesco'nun iktidarı eline almasın
dan evvel. Alman hükılmetile bir an
laşma akdedilmiş bulunduğunu tahmin 
eyleımek mümkündür. 

8 teşrinievvelde, Rumanyaya yeni 
Alman kıt'aları muvasalat ettiıV.ne dair 
Londraya haber ıı•Jırı4tir. Haber alma 

lerile teselli bulurdu. 

Hakkı ve Şeref gibi usta oyuncula
nn yanında toplanmış gene Beş.iktqlı
lar çok enerjik ve hatta bilgili bir o
yun oynamakta iseler de Jı:enclikleri 
her an bir tehlikenin U7..aklaşmasına 
kifi gelememektedir. Hakkı ve Şeref 
muhacim hattını gayet mahirane ve 
müe~!dr bir tekilde sürüklerken haf
bek hattı herhaldf> sıkıntı çekecektir. 
Oyuncular lik maçlannı biraz da yeni 
oynamağa başlamış elemanlar olduk
lan için, piya!i.Bdaki birinci ~nıf rakib 
futbolcuların bütün hususiyetlerini bi
lemezler. Onlar daha ziyade tribünden 
seyrettikleri bu oyuncuların karşı!llında 
birkac maçlık bir tecrübe devresi J{e
çirmek ve ondan sonra emniyetle oy
namak ı~tırarındadırlar. Bu itibarla 
Beşiktaş geri.si daima tehlikeli a~kh~ra 
maruz kalacaktır ki bu sıralarda aldan-
ma!'lı da varidi hatırdır, 

hakkındakı talebine cevaben, Bükre~
teki İnı:tiliz elçisine, Rumen hükUmeti 
tarafından, Rumanyanın Alman kıt'a
ları tarafından işgal edilmiyeceği ve 
hiçbir Alınan cüzütamının Rumany3.ya 
girmemlf bulunduğu bildirilmiştir. Ru
men hüfuimeünin, cevabı şu ciheti il
ham etmekte idi ki Rumanya, •nere
den mümkün ise oradan silihlanması 
için lüzumJu malzemeyi almak ve cü
zütamlarının talimi için lüzumlu mü
tehassısları getirmek hakkı. nı haiz 
bulunmaktadır. Filiyatta, iki motOrlü 
fırka ve bir zırhlı fırka için lüzunılu 
malzemenin pek yakında ithal edilece
ği tahmin olunabilir. 

İngilt.erenin Bükreş elçisi Sir Reıô
nold Hoare, ısrarla yaptığı taleblcr ne
tice5.i olarak 9 teşrinievvelde Rumı:ı.oyıı 
Hariciye Nazırını gönneğe m1ı1 vaifı:ı.k 

olmuş ve Hariciye Nazırından. bir çok 
•Alman muallimi. nin pek yaktnda 
gelmesi beklendiği haberini alm~tır. 

Sir Reginald Hoare, ayni gün, Baş· 
vekili de görmilf ve General Anıones
co, Rumanyada Alman kıt'aları bu:un
madı~ı kat'i surette beyan etmiş, fa
kat üç bin Almanın beklenrnrkte ol
duğunu ilive eylemiştir. General An
tone~co, bunların cmütehassı", nnıallim 
ve teknisyen• olduklarını· .söylenli~ti~ 
Fakat bunların Alman askeri -.>lduğu
nu, pek yakın bir istikbalde gelecekle
rini ve miktarlarının büyük ol;ıc;ljhnı 
tahmin etmek için birçok bürhan mcv
cuddur. 

Hoare, vaziyet hakkındaki kPndi 
düşüncesine göre, İngiltere ile Ruman
ya arasındaki münasebetlerın nazik bir 
noktaya gelmif olduğunu, General An
tonesco'ya sarih surette bildirmiştir. 

Rumanyada petrol şirketlerinde ça
lışan · giliz tebaasının tevkifi ve fena 

leye tBbl tutulması, İngı112 hlı
tarafından en fiddetli surette 

protesto edilmiştir. Rumen hükOmcti
nin daha alakadar bütün tn"iliz teba
ası.nı serbest bırakması icab etmekte
dir. Fakat, İngiliz hükOmeti IIoare'in 
enerjik müdahalesi neticesinde, mev· , 

Te§ekkür 

F. T. 

Bir aylık 
Uç aylık 
Alb aylık 
Senelik 

90 
250 
475 
900 

Yabantı mem1eketlet için : 

> 

• 

Alb aylık 850 Kurut 
Bir senelik 1600 

imtiyaz sahibi ve Başmuharrlrl: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyatı idare eden 
Yazı isleri Müdürll : 

l Deniz Le,azım Satınalma Komisyonu ilanl~J 
!\Jannara ÜıisÜ Bı•ht~ K. Sat ınelma Knl'flisyonundan : 

Cinsi Kilosu Tahmint fial Tutan 
Kuruş Lira 

Sığır eL 365.000 30 !095()1) 'Pi_ 
1 - Ko"l'lutanlık ihtiyacı için yukarıda cinıı; ve miktarı yazılı el. 2 

~-rf,_usulile eksilt~e~e konulmuştur. Elu.iltm-:'si 23 birinc~teşrin 1940 ça c~ 
gunu saat 16. da l~mıtte Terıuınekanısındaki Komisyon bınasında y11.pılıa ~ 

2 - Bu ışe aıd farlname 548 kuruş muk&bilinde Komisyonııftl 

İstanbul • Ankara 
boks maçı 

İstanbul ve Ankara boks takımları 
bu akşam Beyoğlu Halkevinde karşı
laşacaklardır. İstanbul takımı bir bu
çuk ay evvel Ankaraya giderek büyük 
(arkla galib gelmiş ve maçlar epey he
yecanlı ve dedikodulu olmuştu. 

Senelerdenberi mustarip olduğum 
mide rahatsız.lığınd•ın dolayı büyük 
bir hazakat ve ihtimamla ameliyatınu 
yaparak bana hayatımı iade eden 
Haydarpafa Nümune hastane.si Hari
ciye mütehassısı doktor operatör B1ly 

Feridun Şevket E\.rensel ve muavini 
Bay İsmail Hakkıya, ameliyat ve te
davim esnasında her türlü ihtimamı 
esirgemeyen bu teCkat Y\IV&sının dok
torlar heyetine ve hastabakıcı hemşi
relere alenen teşekkür ederim. 

Kuşadalı İbrahim Topuz 

Cemal Hakla SELER 
Basıldığı yer: 

\, Cumhu riyet Matbaası 

alınAbilir. . •J fi 
3 - l9;Wklilerin 2490 say11ı kanunun islediği vesikalannı ve ıı_ıı .... ~ \ 

50 kuruştan '1 ibaret ilk teminatlarile birlikte tanzim edecekleri teklif ·c! 
tublannı muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar 1'0~~ 
Başkanlığına müracaatleri. ~ 

~ 
~ 

Ankaralılar o vakittenberi çok iyi 
haıı.rlanmakta bulunmuşlardır. Bu itı
barla bu akşamki maçların sıkı ve tat
min edici bir tekilde geçeceği anlaFotl
maktadır. Müsabakalar saat 20,30 da 
başlayacaktır. 

kuf tahısların artık fena muamele 
tehlikesine maruz bulunmadıklaı·ını 

kuvvetle tahmin ettirecek esbaba ma
liktir · 

Alman gazetelerine göre 
Bükreş 11 (A.A.) - Röyter: Tran

ıs.ilvanyada çıkan Alman gazeteleri, bu
günkü nüshalarında, Alman kıt'aJarı 

.11n Rumanyaya gelmiş olduklnrını ve 

.yabancı sabotajını önlemek için. Ru
men petrol mıntakasında ve dtğcr Ru
men kilid noktalarında oObet bekle -
diklerini açıkça bildirmişlerdir. 

Almanların Rumen petrol endüstrl
ıinin kontrolunu ne derece ellerine al 
dıklarını gösteren sotı delil, en biıyük 
.humen petrol •irkeü olan Astra Ro -
mana umumi direktörlüğüne Lah:ıye 

makamları tarafından bir Holanda!ının 
tayini hakkındaki Alman talebidir. 
Astra Romananın hisse senedlerintn 

BÜYÜK FIR SAT 
S ... Paşa ailesine ald biblo, vazo, tablo ve mobilyeler 

14 Birintite,erin 940 Pazartesi günü Sandal Bedeste

ninde satılacaktır. Bu büyük lınatı kaçımıayınız. 

VEFA BOZASI ÇIKTI 

-l\farmara jj,.(jü Bah ri K. Sat111,.lma Komi!>yonundan : 
Cinsi Kilosu Tahmini fiatı 

Kuru, S. 
Umum tuta~~ 

Lira 
Lahan 25000 s ) 
Pırasa 37500 4 ) 
Ispanak 37500 8 ) 
Patates 70000 6 50 ) 1'i700 
Kuru soğan 70000 5 50 ) 
Semizotu 6000 5 ) 
Salça 5000 2S ) ırıı•/ 

1 - Komutanlık kara erlerinin ihtiyacı olup yukarıda cins ve 
yazılı 1 kalem sebze kapalı 2arf usulile e.kslJtmeye konulmuştı;.r. 11 

2 - Eksiltmesi 28 birinciteşrin pazartesi ~nü saat 15 te İı;rnitte d 
sanekapısındaki Komisyon bina~ında yapılacaktır. . . J 

3 - Bu i~ a. id şartnrıme Komisyondrın bedel~iz olarak alınabıh'l~t".J 
. 4 - E~~iltmeve iştirak: ~decek i<ıteJdilerin 2490 sayılı kanun~ tıltll'. 

ticaret veı.ıkRlarını ve 1177 hra 50 kuru$lan ibarf>t ilk teminatlarıle t /., 
tanılm edecekleri trklif m~ktubhınnı muayyen J{iln ve saatten bir sa~,...,. 
veline kadar Komi,.von Ba-ı;k;ı,nlı~ına mtir~raatleri. 

VEBOLİD LİMİTED ŞİRKETİNDEN : EYlİR İCR ı\ MEMURLUÖUNDAN : ,/ 
Mehmed Özden. $azimcnt Büyüközer, ve Faik Aymenin ~yian ve 

111 c~ 
rekt'n mutac:cırrıf oldukları Eğrikapıda Avcıbey mahallesinin :Paşaharf18~ ~r .. 
de~inde 19 No.lı ve 1800 lira kıymeti muhammen"li ahşab ve bahçeli e"')c I 
Sulh mnhkemesinin 940'248 ~ayılı iı.alei şuyuu ilamına müstenidt'n '~1 ~ 

Vaziyeti hazıra dolayısite 'irketimizin tasfiyesint> karar verilmiş, ve tasfiye 

memuru olaralt (Galata, Tünel han No. 14 - 15 te Bay Ahmed Dürrü Aygün) 

tayin edilmiş olduğundan Şirket dayinlerinin bir sene zarfında bilmüracaa ala- tırmaya. çıkarılmıstır. Birinci.arttırması 15'11 '940 tarihine musadif corT1;1~~ 
caklarını isbat ebneleri lüzumu il3n olunur. saat 14 ıle 16 Ar?c;ınrla Evi.ıh l<'ra ıi'lirr ,..· ·dt" vnoılac:-ktır . Vf'rtl~n bedel ôilt"iJ 

muhammenesinin yüzde yetmiş beşini bulursa o gün talibine ihale t ıt I 
lıulm11dığı takrlirde 15 gün dAha temdid edilerek ikinci arttırması sO rt"'.J! 
tarihine muıı;rıdif cumarteısi günü avni vcrde saat l l - 13 te icra edile,~~· İstanbul Hava Mıntaka 

D A" • }' • d Ç~.k arltırn~a kat'iyen ih:lle e~ilecektir. İlıa.leıvf" iştirak için muhammen ~~il~ 
ekst:riyeti, umumi merkezi Rotanda eoo m'-- lğin en : vu1de vrdı bu<'nk f!"" ak"<"'!.Jlp \'PVa millı hir hank11nın m.,.ktubun\l ha. i1I 
garbi Hindistanında Curacoa'yo nnkıe- ı ı ı· d ı· t k h.b blerırı I l - Hava birlikleri i\in 3000 çift er kundurası alın::ıcaktır. unma arı ı:ı 7..ım ır. po e M 1 i alacakl;:ırile irtifak hakkı sahi ,., sıl' 
dilmiş olan Royal Dutcge, Shell gru - 2 p 1 ki . 16 10 94 diğer ala1<'1rl'1rların bu J(avrimenkul ü7 Prirrl .. kı· b•klarını bu•u•ı·ıe falı b ;1,"'' 

1 d h 1 .. - azarı a ek.siltmesı · · O çarşamba günü saat 14 te Yeşilköy Hava ... 
puna aiddı.r. Aman mü a a esi uzeri- k • 1 ~· .,. . ı::;ırifc- aid idr'fi-ılarını. evrakı mt····bı·ı.ı·rı· nı· 2n nHn ı·c·ındc bı·ıd·ırmelcri jc• ,, r Mınta a Depo Amir İŞ(ı .:ıatınalma Komisyonunda yapılacaktır. _., ,- v .., .. 
ne La Haye tarafından ileri sürülen · ... k' halde h•klan t · ııı·ı b•t ı ı ı 1lff1 9_,,.ı 3 - l!iıteklilerin nümunele-rile ve teminatlarile birlikle mezkOr gün tt r~ ~ı aou ~ır ı e !!,& ı n mıvan 3r naranın nayla" ır ~· 
bir adamın umumi direktörlüğe tayini, Komisyona müracaatleri. ve ;-78; hRr!c bırak_ıla"nklardır. Bilônıu~ ver~IPr hhc:ed;ıırlara, trllfıli~e ile 20 . J 

gayrikanunidir ve Holanda, bunu rt!s- ,----------------------------· ""- tavı? berl~lı, t~ou __ masrafl"n Vf" ıh"llr nnhı mii!=h•ri,•e 1ıidrlir. .;t :J 
men protesto etmiştir. r o 1 • il ı· u M ...... ı ··... .. d ' Gavrımenkıılun ev:c:nfı . Sl"\kı:tk ji;rprir..Je 7Pmin kRtı kırmızı tıı:'l-ltt ,. 

Rumanyada İngiliz menfaatlerini ta- av el Demırvo arı • . il ur u~un 911 : ..J' ~>en. karırfr .olun '"'.";n kAtt• •••-"k. ı•.; n~. muff·~ ve. o•ıa ... .,, .• !c• 11~d·' .ı 
mamile ortadan kaldırmayı istihdaf e- \.. . _ uzerınde ıkı ndı:ı hır 11r::olık . l-lr.tıc-ı ı."tlı:ı c;r-1-ı:ıJc u 7nrırı~,. il·i h•ı,·ıılr ,-e 
den Alman propagandası, durmadan Muhammen bedeli 11637 lira olan 9 kalem tazyikı hava aletleri 27 11 '910 ":ınrlık o~qc;ı, hir ht"IA. i1cin"İ vAnJ r•tı 1rııı 1 •::ı r,ıtrnnhı bir o~_n_ hir crfsı ,.1;~ f 

devam eylemektedir. çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında 1 helArlan iharPt olun he"rti h~"'1,.~.;1. hl·.;,.. .. ,.h·r .. icli ,.,_. TT'iil· .. ...,,,.. .. ı 1ı ,·f.',J 

R • • satın alınacaktır. Taslıkf3n cıkılır of .. k h;rh("e!=indE' r.i.r l~ıtvu. bir lulıırnr;ı;. Vt' hir kac ;t't"<' ,&1'",J umanyada lngıliz Bu işe girmek i~teyenlerin 872,78 liralık muvakkat teminatla kanunun J;"ı:ı.,J RfP' .. iJ~t .. ı ...... lc- ; .. f,.vcnı .... 1~.·ın ·940 ta .. ihin~ .. rli A • ·- ·. r tal~ ti.İ, 
tsyin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon J n.lan saıtnPme ile bu işe aid 9·i0/761 numaralı dosyayı tetkik etrnt>lef1 

$0bOlajl 'Reisliğine vermeleri IB.zımdır 1 ilan olunur. _/ 
Şartnameler para"ız olarak Ankarada 1-falzeme Dairesinde, Haydarpaş11.da ı --- _,/~ ! 

Bi.ıkreş 11 (A.A.) - Rôyter: Geçen 
h Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağılılmaktadır. (9746) ,. . ,.. 
.afta müfrid Dcmirmµhafızlar taraiın- ı• 1 JJ · 

dan kaldırılan ve bilAhare polisc'veri· Muhammen bedeli Elevatörlii ma= er için 6000 lira ve Elevatörsüz ma- st"nbul Elektl"!. ...... ,. 1 ramvay ve t ,4: 
len Astra Romana petrol şirketi me- k. ı ı • • l ~' 

. ıne er için de 5100 lira o an 2 adcd orta tip beton makinesi taahhüdünü ifa J J l J • u M J J •"' •• - ,. ' murlarından lngiliz tebaalı Miller, şim- S e me eri mum •• •• • - ".- .. ,J edemiyen müteahhidi nam ve hesabına 11111 1940 pazartesi ~ünü saat c11> , ur .. 1..ır U·: · ltl'' 
di sabotaj suçu ile divanıharbe tevdi b. d H d b'' 

on ır e av arpaşada ~ar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık İdaremiz Sişli otomobil "araı·ı !çın· u··ç otomobil ıamı·rcı·.•ı'le iki . edilmek üzere askeri makamlara teslim 1ts·ı ı ı ı k " e ı tme u~u i e satın a ıno.ca tır. ihtiyac vardır. tJılt: 
edilmiştir. Miller, bu suretle. askeri ha- Bu İşe girmek is!l'yenlerin (450) liralık muvakkat teminat ve kanunun Taliblt>rin .. fu h'" · ·· da ı ı 1" " '1 
pisanede, ayni suçtan muhnkeme edil- ı . .... 'ki b. 1 k k nu s uvıyet cuz n!Brı ve şimdiye kııriar ça ı~rn p.~ı , 

avın etti'Cı veAA.ı e ır i te e sittme günü ısaatine kadar Komisyona müra- ye.rlerdt-n aıd kı'"'. rı 0,i.•-id~h rıi1met ._. .... 11, rile bı'•. ilkte ?.:ilJO !1111. ,,,:1"' .il 
melerini bekleyen diler be, İngJliıin t1 • 1" d · .. ~jl"' 

c::aa erı azım ır. ifUnü saat 14 te ldnı-r.,ıırı Mehu hanında Zat işleri Müdürlüği.ine Jll~' { 
yanına gitmiştir. Bu işe aid ,artnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9758) meleri hizurnu bildirilir. 


