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Bududlanmızı bekleyen kahrıman asker· 
Jerimlıe loş hediyesi olarak )'·edek çorab, ye .. 
dek eldiven, yeddc: gömlek buırlan.ma.sı için 
Parti hayıTh bir teşebbüse giri~nüştir. Hayır 
sever Türk kadınları bu hediyeleri bazırla

maia başlamışlardır. 

0IL: 1 - SAYLJS PAZAR 13 BİRINCITEŞRİN 1940 

lıaıhanıarda 
~,... . 

ı 11azıyet 
!Galatasaray-Beşiktaş maçı Matbuatı mihverelRUZVELT 

Yapılacak mı yapılmıyacak mı? im~le _için . Ehemmiyetli bir /N. imanlar, Rumanyaya 
~ ııelip yerlettikten aon• 
~ Yttı' ra Balkanlarda mutla
lııııid .:ı hareketlerin doğacağını 
llıia '>k e?ler çoktur. Hatta Tay· 
1-,;I\ l'-~", muharriri bile Alman• 
k,, y Urkıyeye doğru bir hare· 
"lııı.'Prnaaı ihtimalinden hah· 
di1,r1• ba,ladı. Vaziyetin cid
hij 0:..:;• ehemmiyeti inkan ka· 

' Beynelmılel bır cemıyel k .. I k 
İki kulüb arasında saha hasıla- kuruımak isteniyor nutu soy eyere 

Münib 13 (A.A.) - Ste!ani ajan .. A • k 
dolayı bir ihtilaf çıktı ''"~:':~uat işleri şefi Detrich'in davc· ~erı anın ne 

ti üzerine milli faşist gazeteciler sen-
tından 

~ Yacak bir haldedir. 
!-ıııı b Uıtıanyaya giren Alman
~d liraya niçin geldiklerini ve 
~--·"" ' ik 1 . ' ""tlgj sonra ııt amel erını 

Galatasaray, istediği kabul edilmezs.e 
maçı ikinci takımile yapacağını söylüyor 

Bugün oynayıp o)·namı;)"acaiı son dakikala kadar anlaşılanuyan 
Galatasaray takımı, bir ma~ta 

~l'>i ~r~a tevcih etmek iste
)orıı._ ltt f~di kat'iyetle bilemi
'tlı 1 Çunkü Almanlann bu 
ti, ..k\ •ri ötedenberi kalblerin· 
~\ıııj •dı' !arı derin emelleri 
\,;b" iç~ mi, yokaa bu günkü 
lttf ıt Vaııyetlerile alakadar ,.e 
dit? ı:•tejik bir mahiyetle mi· '•ti Unu elirniıdeki mevcud ma 
Ol,l\ıı • tayin etmek henüz kabil 
~~ ... rt· Eğer evvelce karar • 
~)\t •gı Veçhile Balkanlardaki 
)~ k ••halarmın hududlarını ta· 
~,Yliyeti mevzuubaha İse, 
lıı,I\ :~ .ıirnalinden geçen Al· 
"ıı •ld İİfıız mıntakaıının bir kıs· 
e,U.. ~ edilmiı ıayılabilir. Ve 
b~ lı ~ lrın diğer noktaaından 
lııı.,, ~Yan hareketinin de buna 
~h l:ı olarak inkiıaf etmesi Bu gün oynanması mukarrer olan yın salahiyetli idarecilerden bir zat, •der 

Şjtr\d' • . Galatasaray .. Be,iktaf maçı için iki bize şunlan söylemiştir: 

tf! i.tikıı· ~ıbya çöllerinde hayat kulüb arasında mali bir ihtilaf ı:uhur •- Kulübümüzün sene1ik on beş 
la.J~, b ah mevzuu. bahıolan 1- etmiştir. Galatasaray, Beşiktaş saha .. bin liradan ziyade masrafı vaıdır. 
~ek 

1 
\1 büyük hareketi yapabi- sında yapılacak olan bu maç hasıla- Hasılatta Galatasarayın hakkı kıma -

L ~Ud men verilmediği takdirde bu günkii 
~ 'I rette olamıy•cağı cihet.. tının tevziinde kendi noktal nazarı .._ ""ttta maça sırf kanuni mevzuata uyına~< 
"'~h l\ya, belki de lıalyaya kabul edilmediği takdirde oyuna ikin- maksadile ikinci takımımızı çıkarn _ 
ıJ., ._•.•et etmek ı'çı"n Balkanlar· ci takımla çıkacağını bildirmiştir. İki • M f h k ku ~ ... , cagız. aama i i i lüb müzakere 
ti! ~1 ıden bir faaliyet gösterıne· kulüb murahhasları bu gün müza - halindedir. İhtiliiıfın bu gün saat iki
~•ou'":· .Şayet bu hareket Irak kerelerde bulunmaktadır. ye kadar muhakkak halledileceğini 
~ . '.tını ve Süvey,i tehdid et• Kendisile görüştü~Umüz Galatasara- kuvvetle tahmin ediyoruz.• 
d"'•k~~•n. Yapılan stratejik bir ----,------------------------

-.. İt'b ISe, o zaman Boğazlar- Rumanyadakı" Rumanyadakı" ~lltııııı~ka'.en Türkiye ile meıııul 
n~- ıcab eder. 

~ ;! ~::~~:: ııö;:~!r,~:~ İngilizler istanbula Alman askerleri 
;"İııj ~•n bir iki Balkan dev· 

~~iı...."k'di çerçeveleri içine ·~- gel ı"yorlar ne kadar ? 
.:"ıı, , "e Balkanlarda kendı-

dikası umumi kitibi Guglielnetti ile yapacag"ını anlattı 
Giornale d'İtalianın direktörü Gayda, 
Münihe gelmişlerdir. Ziyaretçilerin ga 
yeı;:i, beynelmilel bir gazetecilik ce .. 
miyeti teşkil etmektir. Yeni Avrupa 
nizamının prensiplerinden mülhem 
olacak olan bu cemiyet, merkezi Pa· 
riste olup feshedilmiş bulunan bey
nelmilel gazeteciler federasyonunun 
yerine kalın olacaktır. 

Kristof Kolomp 
Madrid 13 (A.A,) - Stelanl ajan

sından: 

Dün bütün İspanya, Amerikanın 
Kristof Kolomp tarafından keşfedU -

yıldönümünü tes'id etmiştir. 

Askeri vaziyet 

İngiltere • Rumanya 
arasında had gerginlik 

Dayton (Ohyo) 13 (A.A,) - Cum • 
hurreisi Ruzvelt dün, garb nısıf kü .. e
sine hitaben söylediği bir nutukta 
-harbe girmek müstema- İngiltereye 
her türlü yardımda bulunacağını hJr 
c!aha teyid ebnişti.r. Ruzvelt Amerika 
Birle~ik Devletleri kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin garb nısıf küresini mü
dafaada işbirliği. edeceklerini beyan et
miştir. Cumhurreisi totaliter sistemden 
nefretle bahsederek demiştir ki: 

.,._Avrupa ve Asya diktatörleri bir
leşseler dahi, Amerika demokrasıdni 
çimıi.f olduğu yoldan geri döndüremez-
ler.• 

Ruzvelt: cNeden dolayı Amedka 
kendisine verilmiş olan emniyet temi
natına inanmamaktadır?• diye sorduk
tan &<>nra .. çünkü Holandaya ve Bel
çikaya verilmiş olan garantilerin kıy
metini anladık da ondan!· cevabuu ver 

Rumanyarun Almanlar tarahn- mişlir. Cumhutreisi sözlerine şu suretle 
dan işgali üzerine İngi1tere ıle Ru~ devam etmiştir: 
manya arasındaki münasebetler ev- •- Birleşik Devletler garb nısıf kU-
velki geceyarısından itibaren çok resir.in müdafaasını kendileri için en 
nazik ve hatta teh1ike1i bir saOınya kat'i garanti telikki etmektedirler. Bu .. 
mrmiştir. Bükreşteki İngiliz scCiri ... nun içindir ki buraların emniyetini te .. 
İngiliz tebaasına derhal Runıany.l)'l min maksadile İngiltereden Atlantik.te 
terketmelcrini tebliğ etmiştir. Buu... deniz ve bava üsleri kiralamış bulun -
lar yarın Köstence tarikile Ruman· maktadlrlar. Bu sınıf kürede sulhu ko· 
yadan ayrılacaklardır. Bu vaziyet rumak için usanmaksızın silahlanma-
ingilizlerin Rumanya ile derh:ıl si- mız lizımdır. ·Büyük Britanyaya ge· 
yasi münasebetlerini keseceklerine lince, ona dair olan kararımız kat'idir. 
bir delil sayılabilir. Şüphesiz h8disc Tecavüze mukavemet eden ve tehlike-
IJununla bilmiş olmıyacakbr. Bel- yi sahillerimizden uzak tutan bu mem· 
ki de İngiltere Kumanya ile muha- lekete yardıma devam edeceğiz. İngil-
Famata girişebilecektir. Bunun i~in terenin hür erkek ve kadınlan tarahn-
İngilizlerin Kumanyaya harb ilin dan yapılan kahramanca müe.edele de
etmelerine bile lüzum kalmıyacMğ'ı kr · · "zerine düşen vazifeyi mü-
1ahmin edilebilir. Çünkü bu mem.. ~o ~~tte yaptığını gCi$termekte-
leketi Alman işpli altında bir yer 1 cı:mm 
telıi.kki etmeleri muha.wı.aıata ba - ·• .. . . _ 
layabilmek için k.ıİri ıebeb olarak 1 Ruzvelt •o:tleruun aonunda toYl• 
gö'iterilebilir. Herhalde Almanl:lr baA:ırmı4tır: 
petrol mıntakalarına adamakıllı ·Demokrasinin ömrü uzun olıunh 
yerleşmeden, tay;yare üsleri kuı·

madan, tayyare da(i toplanru tama· 
mile tanzim etmeden İngilizlerin 
ciddi ve mühim bir askeri hareket 
tarzı takınacak1annı tahmin etınek 
fazla bir kehanet say1lma:z: saıu-

Cephelerde 
sükun 

~ b~daıına bir tehlike teıkil •· Bükreş 12 (AA) - Röyler Ajansı Londra 13 (AA) - Rumonyada bu· 
~d lt\aniaları bertaraf etmek bildiriyor: l lunmı;.kta olan Alınan askerinin 20 
d~İit 1~ Fakat bu memleketler Rumanyada bulunan İngilizlerin hü· bin kişiyi bulduğu Bükreşten bildiri!· 

1 ~1~4 d ll~anya gibi içten fethe- yük bir kısmının pazartesi akşar:n mektedir. Bazı ajanslar iı<e bu rakamı 
'lllt dilh 'Rıldir. Karo1, memleke- Köstenceden kalkacak bir vapurla İs- 50 bin olarak göstermektedirler. Dü~ 
~~t.d ._ terketmeden evvel, Ru- tanbula hareket ebnesi muhtemeldir. Alman askerile dolu bir çok tren Ru-
~ \te ili ~aıi nüfuzu tesis edil· Bükreşteki sefaret kadrosu tahdid c- manya - Macaristan hududu civa- 'CÇl'JLDIZ 
'..; •ıy 1 · · b · dilecek5~ de henüı: diplomatik heyetiı1 rındaki iki şehirden geçmişlerdir. .,. ______________ ,. 
~ı-çıı, onar ann rem ap. ıs· • 

rım. 

Kahire 13 (A.A.) - Dün neşredilen 
bir tebliğe göre, Sudan haric, bütün 
cephelerde sük\ı.n büküm sürmekte -
dir. Sudanda bir İngiliz motörlü müf
rezesi bir İtalyan müfrezesine hücum 
ederek 18 kişi öldürmüştür. İngiliıler-

1, "'ıin~l'ılarak iıbatına bile ge· hareketi mevzu.ubahs.değildir, 
~ l\ıoı l Almanya, Rumanya 
~I\ iM olduğu kadar biç bir 
~:ııııı >nernteketile metııul ol
-....;;•r. ~umanyada nazi da· 
~ ıı.ı.,.. ı..tibi hayli eskidir. 
~· )-,d "Yo.nın büyük teveccüh 
\-~~~ •rnlal'ına mazhar olan 
~ 'kidtanda bile nazizm henüz 
\· d~. 'i<e ~alinde yerleımit de
,: b01ı..:'lıslerinin her köıesinde 
1ı1'-~dak' P~litika dönen Bulga· 
~~:tek 1 11Yasi dalgalar istisna 
ı,~i .. 0 1_uraa, burada Bulgar 
ı..."'tı-ı Uıtunde titriyen milliyet· 
·~,,:>. &olcular hayli bir ek· 

Londra 12 (A.A.) - Röyter bildiri • 
yor: 

Bugün Londrada resmen teyid e
dildiğine göre, Rumanyada oturan İn
gili7 tebaası, İngiliz ılçiliği tarafından, 
düşman işgali altında bir arazide kal -
dıkları takdirde başlarına gelmesi 
mµhtemel tehlikeden haberdar edil -
rniştir. 

İngilterenin Bükreş elçiliği, Ruman· 
yayı terketmek tstiyen bütün İngiliz 
te?aasını tAhliye edebileceğini ümid 
eylemektedir. 

Londra 13 (A.A.) - Manş sahlllenn
deki Almap. istili üslerine İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından geçen gece ya
pılan hücumların İngiliz kıyılarından 
görülmesi kabil olmuştur, 

Rumanyadaki Alman 
kıl'alarının iaşe masrafı 

Fiah 3 kuruş 

Yeni tef rikalarımız: 
l 5 İLKTEŞRİN SALI GÜNÜ 

ZİYA 

EKREM 
RE Ş İ D'in 
gazetemiz 

yazdığı • • 
ıçın 

bu güzel 
• e s e r ı n 

• 
neşrıne 

-ı:'"<;:ıt.J.J başlanmasi 

dolayısile 

Bar barosun 

bir • • 
resmını 

koyuyoruz. 

SAKİR 
•BAKİK.T. için tarihi tetkiklere müstenld bir 

Aşlı 11e macera romanı 
1ıuır1amı.1ır, 

sa ay rında 
a danlar 

adını taşıyan liu heyecan dolu romanı 

l 4 İLKTEŞRİN PAZARTESİ 

Sengolarda yeni 
tünel açılacak 

bir 

Bern 13 (AA) - Stefani ajansın
dan: 
Bazı İsviçre gaıeteleri, Almanya ile 

İtalya arasındaki transit ticaretinin 
lcabatı~a daha uygun olmak üzere 
Saint Gothard tüneli albnda kırk 

İngiltereye 
hücumlar 

Londra 13 (A.A.) - İngiltere ÜU -
rinde dün cereyan eden bava muhlıl • 
rebelerinde Almanlar ll tayyare kay
betmişlerdir. İngilizlerin kaybı 10 tay
yare ise de bunlardan yedisinin pilot
ları kurtulmu~tur. Londra civarındaki 
meskenlere bombalar düşmüş ve ban 
binalar harab olmuştur. Taarruza ma
ruz kalan caskeri hedefler• arasında 
bir hastane ile bir manastır vardır. 

Ticaret Vekili bu 
,.J'I ı.. lı., l'naliktirler. 

v• ~ • "0ktaaı her gün bomba· 
·ıte !1 L • Y-,:

1
her ııün vücudünde te-

Diğer taraftan İngilterenin Bükreş 
büyük elçisi Hoare, Rumen hi.ıkO -
meti aza!liının birbirini tutmıyan be -

yanalı karşı~ında, yeni izahat aimak 
için daimi ısrarda bulunmaktadır. 

Bu sabah İstanbul Vali ve Belediye 
reisile görüşen bir muharririmiz, 
tramvay ücretlerile elektrik fiatları 

hakkında edindiği yeni mallı.matı şu 

suretle kaydetmektedir: 

t.edir. Bu itibarla Belediye Tramvay 
idaresi ücretlerine bir miktar :ı;:ını 

yapmağı düşünmektedir. Bu iş henüz 
tetkik safhasındadır. Bu tetkikler mü
said bir netice verdiği takdirde Ctct
lara zam yapılacaktır. 

Bükreş 13 (AA) - Ajans haberle
rine göre Rumanya büktimeU, 14 mll
yar ley tahmin edilen Alınan kıt'alan
nın iaşe masrafını üzerine almala ha

zırdır. 

kilometre uzunluğunda yeni bir ga
leri açılmasına müteallik bir proje 
hazırlamakta olduğundan bahsebnek
ted.irler. Bu a:alerinin açılması için 
250 milyon İsviçre frangı sarfedile • 
cektir. 

akşam gidiyor 
Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlunun bu 

gün ak,am üzeri Ankaraya gideceği 
söyleniyor. İthalat ve ihracat birlikleri 
umumi katibi Salih, Toprak Mahsulle• 
ri Ofisi müdürü Nuri Orak da, Vekile 
refakat edecektir. 

izmi ıtı'~ııı •r •çılan Alman kap Sulha dair bazı 
rivayetler 

ı_,"ıııı,~i"'&t yavaı kudretten 
~ ıio il• olduğunu sezen insan· 
d~'ı. lıu~•riıtanda eksik değil· 
liJ "'ı '-k •, muharebeyi kazan· 
'- •• h--d~rde, istedikleri ıe-
;.~IJı.:l\la Uvıyeti verebilecekleri Londra 12 (A.A.) - Röyter •ian • 
'-.~•i hor._ Çahp da kendilerine sının diplomatik muharriri yazıyor: 
ı..~l "1t\dd 1 b Son zamanlarda Alman malbua .. 
~ tktt] .e er tedarik eden u tında, yakın bir zaman zarfında kııt'I 
~ .. A.l trın huzurunu boz • .zafere varabilmek ümidlerinin sön -
~~k'deb~anların ne menfaat müş olduğunu gösteren bazı emareler 
~ 1 

tcekleri hakikaten bır görülmektedir. 
d'•I ltıtvıuudur. Bazı Bal· Hakikatte halk yeni ve uı:un süre-

•tl ' \ ler erı nazizme boyun eğ- cek fedakirlıklara hazırıanmakta ve 
ıı, '-.i!ı vh~ eğrniyeceklerae de bu fikri kolaylıkla telkin edebilmek 

}~~...... ır düşmanlık vaziyetj için, İngilterede vaziyet-in Alman~a-
b.... ~t:•ıışlatdır. dan da b:>rbad olduğu ve Büyük Bri-
. "'~ı 1 \ra · l ak tanyada Alman bombalarından kur-
\Nı,... zıyeıe gelince: r ki k ı 'lt\t · tutanların M!falet ve açlı a arşı :'\'-
~ . . aıtrnek ve Kudü.se makta bulundukları ileri sürülmek -
~ •• ~'" R'•çilecek yollar çok tedir. 
~· V kt' türlü manialarla do· Bundan bafka, Alman konlrolu al -
t~ '"~, ,~ ·iile Haçlılar devrinde tında bulunan civar memleketlerin nıat 
~ tditfll, 1,tn Yanlı,hkların tek- buatında, tamamen bozguncu olına • 

~~~il h,
8 

11 fayda vermez. makla beraber kuşkulandırıcı mahiyet
~~ l!:tıi~d •aa noktadan ziyade te bulunan ban havadis ve işaretler ele 
~ ko,..;. İtalyanların preı\ijlc· kaydedilmektedir. Bu neşriyatta harbin 
~ ._t'l)aı:ı •k ve kurtarmak için uzamııtsından mülevellid bir bıkkınlık 
'ıl._ IU~h •1~ h~ kadar zor, akı- ve sulh müzakeratının iyi karşılanaca· 
t:-~"-t· ' ı b h , ib • ğına dair imalar görülmektedir. 
~1 --~·~• ~r areketı lıyar 
'1\ lll:ij h hız inanamıyoruz. Serbest olan İngiliz matbuatına ge-

Son zamanlarda tamire muhtac 
tramvay arabalarının seferden çekil -
mesi üzerine baz.ı mıntakalarda mcv
cud arabalar ihtiyacı karşılıyama -
maktadır. 

Harbin doğurduiu zaruretler neti -
cesinde haricden malzeme ithal et
menin güçlükleri ve malzeme fiatla
rırun pahalılaşması üzerine Belediye 
Tramvay idaresi tramvay ücre~l:o-rıne 

bir miktar zam yapılması için tct -
kiklerde bulunmağa ba~lamışbr. Bu 
fazlalıkla elde edilecek voridat, mev
cud tramvayların tamirine sarfcdile -
cek v; son zamanlarda artmı, olan 
yolcu miktarına göre bütün hatlara 
fazla tramvay işletilmesine çalışıla -
caktır. 

Vali ve Belediye reisi doktor t.Ut!i 
Kırdar bu hususta muharririm11:e de
miştir ki: 
·- Harb sebcbile bütün dünyada 

malzeme fiatları mühim miktarda 
yükselmiştir. Haricden malzeme it -
hali de bir çok güçlükler göstermek-

Maarif Vekili 
Afyonkarahisarda \~ <le~'.h.irı talihi her halde lince, bu matbuatta harbe kartı ahno

\"tltri 12•nde Comnon Welth cak vaziyet hakkında tam bir ittifak 
ı.. 1~, lo ~aziainde ve Al • müşahede edilmektedir. Bu fikir birli- Afyon Karahisar 12 (A.A.) - Maa-
L"\ ll' Pt'a.'-1 ği nihai zafere karfl sarsılmaz bir a- rif Vekili Hasan Ali Yücel dün aic~anı 
·~•· • b, Karı üstünde dog·a- l · · H A0 1· y · 1 _"l 'll:ı t ih" zimle mücadele ebnek kararile ifade buraya ge mıştir. asan ı tice, 
\tt ~, Cİd:~ ın bu ehemmi - olunmaktadır. Belediye tarahndan şerefine verilen 
~'' '-ltı'n 1 sahnesi kratısında k k d ~ "l) \r Diğer taraftan, Stokholm'den, Vişi- ziyafetten sonra geç va te a ar vi-
1 L "'•kı . • ~üsteribiz. Çünkü 

"\t-'1-I erırnı:zi önce ıöylemiı den, Zilrihten ve Madridden tabiatile 18.yetin maarif işleri üzerinde al5. .. 
flrtrn İngiltereye atfedilen müphem sulh tc- kadarlar ve öğretmenlerle görü-~me -

1·1 ,ııı.1._ ••ı çoktan vermİ• ' 
""-q~1 ~ tt'4YJ şebbüsleri $8yiaları gelmektedir. Bu l d bul tu 
'L" ~li z. gibi dikkate liyık pyialar, ezcümle er e . unm~~ r. . . 
•ı,~ii ,,. b" ' • • ' o"lu"· ' Maarıl Vekil bura a gehrken Dı ·~oq ~, al urrıyett ıçın Madriddeki Ingiliz sefirinin Suner'e 1 Y -

t lt,k_
1 
mı, tnilletlerden her beş mühür taşıyan bir zarf tevdi etmiş ı nar ve Sandıklı kaza merkezlerine de 

~e:':"•k ııerektir. olduğu gibi talsilitla takviye edilmok· uğnyarak, mektebleri telli• etmil -
'l> Ali K 0 Ç 0 K A tedir. tir. 

Halen tatbik edilmekte olan tramvay 
ücret tarifesinde 3,25 kuruş ve 7,75 ku
ruş gibi kesirler bazı güçlüklere yol 
açmaktadır. Fiatıara zam yapıldı~ı t:ak
dir.Pe bu küsuratın ortadan kaldınlma
sı temin edilecek ve bunlar 3,50 ve 8 
kuruşa çıkarılacaktır. 

Diğer taraftan hatlarda trnmvay ara
balarının azalmasına rağmen yolcu 
miktarı gittikçe ziyadeleşmektedir Son 
aylarda yapılan istatistiklere nazaran 
lstanbulda bir günde taşınan yolcu 
miktarı 260 bin kişiyi bulmuştur. Bü
tün hatlarda sabah ve akşam grafiği 

haddi azamiye çıkmıştır. Tünelde üe 
yolcu adedi günden güne artarak. 16 
bini bulmuştur. 

Bundan başka kömür fiatlan da art
mış olduğundan kömürle istihsal edi
len elektrik ücretlerinin artırıln,ası 
düşünülmektedir. Belediye bu hususta 
tetkikler yapmaktadır. 

/Günün içinden 

Tramvay - Otomobil 
rekabeti 

TC'peba!'iında her c;abah insnn salkım
larile gelen tramva)·lar D\Üşlcri alama
dan yollarına devam ederken, bir ta
kın• otomobiller zuhur ediyor ve bu .. 
ralaıda bekleşcnleri doldurup doldu· 
t"U[t Sirkeciye, Eminönüne götürüyor
lar. Tarife kendiliğinden m~ydana 

gelmiştir: On kuru~ bir adam. 
Bu vaziyete göre tramvayları mı ço

ğaltmalı; yoksa, Tepeb8.şı .. Sirkeci me
safesinde beş yolcudan elli kuru4 al
mak k8fi geldiğine bakılınca taksi lic
reilerini mi azaltmalı? Bunlan da ali· 
kalılar d~ünsüıı. 

ACABA KİMİN İÇİN? 

------::::::------- \ ---::::.. 

Japaıı Hariciye Nazırı: .Sakın Çiııdeld kavraııııza yabancı bir millet müdahale etmesin, Yoksa leWı;~t olur!. diyoj 
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Günün yazısı 
Avrupalı gibi çalışmak 

Hi\KlKi\:T 

EHİ R 
13 Birinciteırin 19~ J' 

AYRILIŞ 
A•·rupalılık beyhude b ir söz değildir; coğrafi b ir niıpetteo e".-

vel, ileri bir zihniyet ifad e ettiği için .•.. Bu ileri zihniyeti töyle tarı~ j ::::: 
edelim: Çalıtmak, İJ yaratmak, kazanmak, refaha erit mek gayretı 
ve bu gayretin istilzam ettiği maddi ve manevi her türlü vasıflar. 

Çok sevgili Osmanun, benim prensiplerime de uygun d~ 
Postrestandan aldığım mektubuna zaten. Başvuracağım bir tek çare 11• 

hemen cevab veriyorum. Dün beni O da güzel hizmetçimle arayı:;:; • 
garsoniyerimizde uzun uzun bekle - mek ve uslu uslu evimde otu il 
din değil mi, zavallı dostum? Seni tır. Benim bulduğum en seli!' 
her zamanki gibi ipek pijamaiarını yol bu. . d~' 
giyinmiş, insana rehavet veren diva- Böylece verdiğim karar üıerıne • 
na kurulmuş, sigararun duman - füncelerimi üstü kapalı olarak: k~-c 
larına dalmıf, kalbinin her otonıobi.. cama ima ettim. Vaziyet birdt:,sfJ 
lin sokaktan geçmesile heyecanlan - değişıti. Cevad bana karşı pek tdJ' 
dığını görür gibi oluyorum. Hele mer- , ve mültefit davranmaya ve oda ~ 
divenlerden duyulan ayak sesleri se- metçim de daha candan işine toı~ • 
ni ne kadar üzmüş, asabını ne kadar O kadar ki, sana yazdığım btı J1'I ~ 
bozmuştur!.. tubu bile onunla göndc:?riyorutıl·p1' 

Gün seçmez ki, aramızda ıörütürüz: «Ne kadar iyi niy~_tle bn!
ladı!<; fakat, yürütemedik!• Yürümiyen b ir t icari te1ebbus, bır 
inp:, bir imar hareketi, bir hizmet, sabahleyin ma~~s.~ batına 1'~~~ 
memurun vazifesi ve her ıeydir~ Bunlar n ed en yurumez ? Yuru-
meleri için sadece iyi niyet kifi olmadığından . 
Baılamak; ilkönce düfünmek demektir : 
- Baıhyabilir miyim? Baılarıam naııl d evam ederim? 
Başlamanın ve devam etmenin ilk ıarh ne yapacağı~ı ve naııl 

yapacağını tayin etmek ise, ikinci p.rlı da seba t etmektir. Bunlan 
b ir kelime ile ifade edebiliriz: Plan! 

En basit misal: Bir bakkal dükkanı açacağımızı farzed elim. 
Evveli bu aan'ah bilmiyenin, sermayesi d e olsa, m uvaffakiyet 
ihtimali ayni prtlar içinde çalıtan san'at ehlinden az d eifil midir ? 

Fevri kararlar daima fena neticeler vermittir. Bir Amerikalı 
D1İlyoner, oiluna fU tavıiyede bulunuyor: ... 

- Dü~ün, ıonra ba1la. Fakat, neye baıhyacagını bil. Sebat 
edersen başanrıın. 

Bu aahrlan naıihat sanacaklar. Teıebbüılerinde d ima yarulmıt 
olanlardır. 

N asuhi B A Y D A R 
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İtalya ile ticaretimiz 
Bun.dan bir kaç ay evvel, İtalyadan 

kilering hesablaf.ından dolayı 3 mfl 
yon lira alacağımız vardı. Fakat İtal
yadan yapılan ithal.At, alacak mikta
rımıı.ı, geçenlerde 700 bin liraya ka
dar indirmişti. Son günlerde bu mik
tar daha ziyade azalmıştır. İtalyadan 
ithalat de\·am ettiğine göre, bu ala
cak miktan tamarilile ortadan kalk:ı.

cak. her iki memleket arasında bir 
tevazün husule gelecektir. 

Bu variyet karşısında, İtalyaya ih
racat yapmak imkanları da artmak
tadır. 

İtalyanJann bizdı:>n istediği rnad -
delerin başında pamuk bulunmakt.o.
dır. Pamuk aatı,ları klering '3-rtl,_rı
na dahil deği1dir. Her taraftan pa ... 
muklarımıza karşı ser~'.'öt dövizle tek
lifler yapılmaktadır. Bu itibarla Ital
yanların da &}'JÜ şartla pamuk alma
ları imkinı vardır. 
İtalyanların taleb ettiği mallar ... 

dan biri de taze balıktır. Geçen s~ne 
Akdeniz yolu açık olduğu zaman, her 
gün limanımıza gelen İtalyan balıkçı 
gemileri, taze balık alarak, İtnlyaya 
götürmekte tdi. İtalyp.nın aldığı pa
lamut, orkinos, torik gibi balıklar 
İtalyadak.i konserve fabrikaları ta.,.a-

İzmir limanının ihracatı 
İzmir 12 (A.A.) - Ey!Ol ayı içinde 

İzmir limanında yapılan ihracatın 
kıymeti bir milyon yedi yüz küsur 
bin liraya baliğ olmuştur. Bu ihraca
tın en yüksek kımıı Amerik.aya ya. 
pılmış bulunmaktadır. 

Urlada göçmen evleri 
İzmir 12 (A.A.) - Urla kasaıbası:tln 

yangın sahasında yaptırılacak yüz 
gôçmen evinin inşası dün müteahhı -
de ihale edilmiştir. 

İstatistik U. Müdürü 
Antakya 12 (A.A.) - İstafülik u

mum müdür n1uavini Selim Sablt Ay
kut dün gündüz burada ve akta,n da 
İskenderundn 20 ilkteşrin günü bütün 
yurdda yapılacak olan nüfus aayı -
mının önemi ve sayımda vazife alan
lara dÜlen işler etrafında birer kon
fre111 vermiştir. Kalabalık bir halk 
kütle.si ve sayım işlerile meşgul ola -
cak memurlar tarafından alakrı ile 
takib edilen bu konferansları müte -
akib nüfus sayımına aid bir Iillm 
aösterilmiştir. 

İzmir Maarif Müdürü 
İzmir (Husu. .. i) - Viliyetimiz hla

arif müdürlüğüne KQnya Maarif mü
dlırü Halid Ziya tayin edilmiştir. 

Denizlerde hava 
İki gündcnberi bozulmuş olan hava, 

denizlerde fırtınalara sebeb olmuf -
tur. Karadeniz ve Marmarada olduk

ça şiddetli fimal rüzgan hüküm sür
mektedir. Bu Sf'beble küçük nttkliy~ 
va!lıtalan Karadeniz ve Marmtııraya 

açılamamakta ve müsaid hava bek -

]emektedir. Dün ve bu gün limanda 
da sular kabarmış. bu itibarla tah
mil ve tahliye işlerinde giiçlükl~r hu-
1Ule gelmiştir. 

Edebi roman 

Yeni genelik diyip çıktığınız. Böyle 
olduiuna göre si1:in kı7ınız. benim oğ
lum ve daha başka bir çoklarının da 
bilrne'den gi.Jnahına girmiş oluyorsu
nuz, Canan HAnun. F..evet, yenı bır 

a:enC'lik var. Fakat okuyan, okuduğu
nu anlayan kültürlü, az.imk8r ve te
miz bir genelik ... Yalnız onlcrı tr.nı
mak istiyorsanız bu bir takım şımal'ık 
zencin aile çocukt.ırını. bo<tL~l.:rının, 
analarının cehaletine kurban giden 
za.vallılı.rı bir tarafa bırakmalı, mem
lekete daha umumf, geniş bir bakı'
la bakmalısınız. Öyle temiz kaıaktt-r
li zevki. ideali olan !(ene kafalar a:o .. 
re"ek~iniz ki bu c;ızi hayrete dü~üre· 
cektir. 

Servet Hanım shze karı~ıarak: 
- Mt>~eıa birim Reşid, dedı . .Hı1r A· 

]evin öbür erkek :ırkada~larına ?enze
yor mu? Ne terbi~eli, anlayışlı çocuk 
Kızına dönmüştiı: 

- Daha geçf'n J(Ün onunla her teY· 
dt>n konuşulabild1~ıni. Y'1flna r~ğm~n 
çok olrun, ciddi bir çocuk olduiunu 
aen &öylemiyor rııuydun? 

tından işılenir, konserve edildikten 
sonra Amerikaya gönderilirdi. Bu 
günkü şartlar dahilinde, İtalyanın 
bizden aldığı balıkları kon5erve ya .. 
parak Amerikaya ıöndermesine lın
kin yoktur. 

Bu itibarla ancak kendi ihti -
yacı için balık alabilecektir. Deniz 
yolile balık alamıyacağına göre, ao -
ğuk hava vagonlan vasıta.'lile kara 
yolundan istifade edecektir. 

/tal yadan neler gelebilir? 

İtalyadan gelebilecek mallar ara • 
ıında manifatura e,ya!'\1, boya, kim
yevt maddeler, kiğıd bulunmaktadır. 
Nitekim son günlerde, bu maddl'ler 
ü:r.erine İtalyadan ithalit yapılmak: -
ta idi. - IL A. 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Türk Ticaret Bankası nama 
Sıvas - Erzurum V1 
A. Demiryolu I, ll, ili peşin 
Umum tiyatro 
Merkez Banka.~ı peşin 
Türk Borcu I peşıin 

1938 % 5 hazine tahvili 
Ergani 

0.80 
20,21 
38.-
32,75 

108,
ıs.oo 
50,50 
19,56 

Sayım günü için 
tedbirler ahnıyor 
20 tetırinievvel pazar ;:ünU yapı.la -

cak nüfus sayımı içln hazırhklar ta
mamlanmıştır. Diin, her nahiyede sa
ynn memur ve kontrolleri mür.asib 
mahallerde toplanarak talimat almış
lar ve Ankara İ.!tati?tik umum mü • 

dürü Celal Aybar tarafından veritPn 
konferansı dinlemişılerdir. Bunu mü
teakib memur ve kontroller birbir • 
terini tanımışlar ve sayımda kendi .. 
)erine ayrılan mıntakaları gezmi,ler
dir. 

Bundan bafka sayım tarzı cereyanı 

hakkında ha21rlanan bir lzahname 
memurlara verilmiştir. 
Sayım günü sokakların inzıbatı polis, 

jandarma ve bekçiler tarafından temin 

edilecektir. Sayım günü her taraf ka .. 
pah olacağından halkın yiyecek ve içe
ceğini bir gün evvelden temin etmeleri 

icab etmektedir. Bu itibarla cumartesi 
günü bütün dükkinlar saat 23 e ka
dar açık kalacaktır. Sayım en geç saat 
8 de başlayacaktır. Fakat dışarıya çık
ma!'Mk mecburiyeti· saat beşten itiba
rendir, Sayım günü her kazada hü -
kılmet ve belediye doktorları, ebeler ve 
küçük ııhhat memurları vazifeleri ba
tında bulunacaklardır. 

İstanbul • Mudanya 
kıs tarifeleri 

' 
Mudanya .. İstanbul kı, tarifeleri ö ... 

nümüıdeki ay sonundan itibaren tat
bik edilmeğe başlanacaktır. Yeni tari

felerde yaz programlarına göre fazla 

lıir değişiklik yapılmamıştır. Yelnız 

'imdiye kadar pazar günleri karşılıklı 
olarak lıb\nbul ve Mudanya.dan yapı
lan iki sefer bire indirilmiştir. 

Tefrika numarası : 1 1 

Milhat Şevket: 
- Sonra be-nim oilum Nejad, dedi .. 
Canan içini çekti: 
- Onlar isti.!na'ar, diyf" mırıldanriı. 
Kendi kızını dil.,,ünüyor<lu. l\tithw.t 

Şe\'ket hak~ızd1. Bütün gayret!erine
terbiye ve tesirine rağmen işte Alevl 
tenkid etti.~i sürünün arasınııa katıl -
maktan menedememişti. 'Niçin kendi 
kendine •acaba doğuş, yaradılış olma-
11n?• diye sordu. 

Mithat Şevket: 
- İstisnalar ıizin gördükleriniz, ten. 

kid ettiklerinizdir .. dedi. 
Devam edecekti. Fakat Canan ku -

lak vererek~ 

- E·r oıomobil! diye ıu···zünü kesti. 
Seı t Honım da doğrulmuş;tu. 
- . et, otomobil gürultusü, diye 

tekrar etti Kim olabilir? 
Otomobil yaklaşmıştı. Klakson üı -

lü'.!l:te öttü. Sonra homurtular birden
bire ke!tjldi. Telişlı. konufrl\alar du .. 
yuldu. Canan derhal Alevin !e'.!l:ini ta· 

nımıştı. Ayeğa kalkarak Mithat Şev

keti• annelin.in yüz.üne baktı; 

Kömür navlun 
fiatları bir az 
arttırılıyor 

1········~~~~········11~·~·~~i~~·······ı 
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Be ı e diye i h ti
k8rla ·mücadele 

etmek için .. 
Kömür fiatlarının 
nekadar artacağı 

belli değil! 
--<>-

Zonguldak .kömür havzasile diker 
llmanlanmu: arasında yapılacak kö -
mür nakliyatının navlun ücretlerini 
tespit etmek üzere Ankaraya gitmiş 
olan heyet tehrlnıi1e dönmüştür. 

Tespit edilen tarifeye göre, flathı.ra 
kıt mevsimi dolayısile bir parça zam 
yapılmıttır. Yeni tarile ücretleri •öy00 

ledir: 

Zonııuldaktan l.tanbula ton baıına 
250, Marmara Hmanlarına 275, İzmire 
290 ve Mersine de 355 kuruş nak
liye ücreti alınacaktır. 

Ankaraya bu iş Jçin gitm.lf olan 
Mıntaka Liman reisi Refik Ayantur 
yarın ,ehrimize dönecektir. 

Rumanyadaki heyeti
miz geliyor 

Rumanyada bulunan Türk ticaret 
heyeti yann tehrimize gelmit olacak
tır. Heyet azasından Adana Pamuk 
İhracatçılar BirJiği reisi Kasım ve 
Petrol Limited müdürü Sedad Ziya 
An.karaya gideceklerdir. 

İplik tevziatının bir 
elden idareıi 

İktısad VekAleti Sanayi Umum mü
düri.ı Reşad, şehrimize gelmiştir. Pa
mulcipliği tevziatının bir elden idore 
edilme!lli için İstanbul İktısad müdür
lüğünde toplanacak olan kombyona 
iştirak edecektir. 

Muafiyet yolile giren 
sargılık kagıd ve 

mukavvalar 
Sargılık olarak ku11anılmak üıere 

muvakkat muafiyet yolu ile ithal o ... 
lunan kiğıd, mukavvalar Jçin 2 aene 
olarak tayin edilmit olan tekrar ihrac 
müddeti Ticaret ve Maliye Veklletle
rince Uç seneye çıkarılmıtlı.r. 

Meyva neden 

lktısad 
* BUGDAY FİATLARI ART'l'l -

Son günlerde sert buğdaylar 8,30 para
ya kadar yükselmiştir. Anadoludan 
mevrudatın azalması, ayrıca da ma -
karna fabrikalarının fazla taleblerdt. 
bulunmas.ı buna sebeb olmaktadır. * ALTIN - Altın fiatları yeniden 
artmı~tır. Dün bir altın 22 lira ti.zerıu
den muamele görmüştür. 

* İTALYAYA İHRACAT - İtalya
dan alacağımız olan 3 milyon liralık 
klering hesablarıtnın tasfiye edilmişı 
olmasından İtalyaya yeniden ihracata 
başlanmıftır. İtalyanlar mUhim mik
tarda balık alacaklardır. 

* SOGAN STOKU - Bazı kim••
Ierin piyasadan ucuz soğan ve sarmı
sak toplayarak spekülasyon yapmak is
tedikleri anlaşılmıttır. 

* ŞEKERLEME VE LOKUM -
Bayram münasebetile Anadolunun blr 
çok mıntakalarından tekerleme ve lo
kum sipariışJeri gelmektedir. Bu seneki 
siparişler diğer yıllara Daz&{"~ •uJ.a ... 
dır. 

Maarif 
* KÖY KURSLAR! - K8ylerde a

çılacak san'at kur!lan Jçln VekAlet bir 
talimatname hazırlamaktadır. Bu kurs
larda köy kadınları da bulunacaktır. 

* ÖGRETMEN KURSLAR! - Her 
yıl ilk okul öğretmenleri için terUb e· 
dilmekte olan konleransJar bu sene de 
verilecektir. Üniversite için de bir kon
ferans serisi hazırlanmaktadır. 

* TALEBELERİN TENZİLATLl 
SEYAHATİ - Üniversite ve yüksek 
mekteb talebesinin hüviyet varakaları
nı göstermek suretile nakil vasıtaların
da tenzilitlı surette seyahat edebilnıe
leri için Münakalit Vekaleti tetkiklor 
yapmaktadır. 

* MEKTEBLERİN KADRO VAZi
YETİ - ilk ve ortamekteblerin mual
lim, talebe ve sı.nıl vaziyetleri hakkuı
da verilmif olan raporlar maarifte Uç 
kişilik bir heyet taralından tetkik e
dilmektedir. 

Belediye 
* GIDA MADDELER! - Şehrimiz· 

deki bilcümle gıda maddelerine ald 
stokların tespiti Jçin Belediye İktıM.d 
müdürlüğü tedbir almıştır. Stokların 
tespitinden sonra bu maddelere aumt 
fiat konulacaktır. * CUMHURİYET BAYRAl\ll BA
WSU - Büyük bayramımız münase-
betile Vali tarafından verilecek balo
nun Vil5.yet binasında yapılması ta
karrür etmiştir. * ŞEHZADEBAŞI PARKI - Şeh
zadebaş:ındaki Kon8ervatuar binası ye-

Yirmi kişilik bir 
müfettiş kadrosu 

teşkil ediliyor 
--<>-

İhtikarı önlemek, dahili piyasaları ... 
mızdaki faaliyetin muntazam bir .şe -
kilde işlemesini temin etmek mak .. 
sadile Fiat hfurakabe komisyonu b .. 
rafından verilen kararların tamamen 
tatbikı için şimdiye kadar elde kafi 
mikt.arda memur olmadığından güç
lük çekilmekte ve bu sebeble verilen 
kararlar matlub derecede müessir ol
mamakta Jdi. 

Haber aldığımıza göre, İstanbul Be
lediyeırd, komisyon kararlarının tat -
bikı ile bu kararlara aykın hareket 
edenlerin cezalandınlması için bir 
teşkili.ta ihtiyac olduğuna dair ve .. 
ki.Jete bir tekili yapmıştır. Belediye ... 
nin bu teklifi Vekiller Heyetine ar:z:e ... 
dilmiş ve kabul olunmuftur. Bu iti -
barla önümüzdeki ay başından itiba
ren 20 kişilik bir müfettiş kadıo!iu 
faaliyete geçecek ve her gün piya~ada 
dolaşarak kararların tatbik&.tına ne -
zaret edecektir. 

rinde yapılacak olan parkın hazırlan
ması 23 nisanda bitecektir. 

* llA VAGAZl - Havagazı flrketi 
kömür fiatlarile işçi ücretlerinin art
m11 olmasından havagazı fiatlarına dn 
zam yapılması için Belediyeye müra
caat etmittir. 

Müteferrik 
* CAMİLER TAlllİR EDİLİYOR -

Vakıflar idaresi büyük camilerimizi 
bir program dairesinde tamir ettirmek
tedir. Süleymaniye ve Sultanahmed ca
mileri malt sene sonuna kadar tamlr 
edilmiş olacaktır. 

Böyle candan ıevilmek ne kadar benim için oldukça acı amma •. pO ııJef 
tatlı bilsen! vermekten ve bin bir türlü lhtın~to:llİ 
Yanında olup yumuşıak kuştüyü daha ehven geldi. Olur k~, rnc ~ 

yastıklar arasında .,ar:ıbımızı içerek al~aısın, başkalarının eline 'ıe il 
aşk.ırnız.a yeni bir hız vermeği çok is· işin en hoş tarafı, bu suret ıı· 
terdim. ıevgilime rakibim olan oynak 1'lı1 

Fakat zavallı dostum, artık bütün nıbnıı oluyorum. }ııı.~ 
bunlar bir rüya oldu. Ben bir daha Kızı görünce, Cevadın ~k "ti.it'' 
oraya ayak basamıyacağım. Ama hiç olmadığını görecek ve benım_~~ede ' 
mi hiç. Çünkü kocam her şeyi öğ - tülerimin hakiki sebebini k~ 
renmiş. cebin. . . ~ 
Bağırma, hiddetlenme, gösterdiğim Haydi biraz cesur ol, kendini ~ 

sebebin kili olduğunu kabul el Şim- etmeye çalış. Ne yapalım, bunlıt! 
diye kadar Cevadın bilerek veya bil- dem bayatın cilveleri dostum!.. oI ' 
miyerek ıük:Qt ebnesi bir teY ifade Eğer o eski mes'ud ~terde ali. 
etmez4 saydık, hiç tereddüd etmeden te;J 

Cevad, artık eskl Cevad de#IL Ta- hizmetçisini bir erkek uşakla 11' 
marn.ile değitmi,. Sana kısaca izah e· ederdim. Fakat akil gibi ortalığ:Ll1J 
deceğim sebebler bu faciayı doğurdu. rlfık olması bu temennime en .-'J\1!' 
Senin candan sevgilin çok atladı, ü- bir mlni teşkil ediyor. Ah pis gıJ b" 
züldü. Sen de ağla ve acılarına ortak Maamafih ümidsizliğe kapı~11 • 'fi 
ol. Senden aon dileğim budur. yatın bu keşmekeşliği belki bııir11,1 ' 

Bu hAdiseye biraz da ben M!'beb ol- iyi neticeler doğurur. Gcçl.ın 1'1'1&' 
nakların eksilince, ıenl oda uŞS ~ .ti dum, diyebilirim. ın ~. 

Çok güzel bir kız olan oda hizmet- na flır ve bu suretle kocanı. tpl 
çime işi.le meşgul olmasını ve süı .. yapbğı fene.lıklan ona birer 
len.meyi bir tarala bırakmasını söyle- iade ederek hıncımı alırım. ı1 
elim. Yüzüme öyle manalı ve .ıayh Bu şakamı h°' gör Osmantrt\•a,f* 
bir tarzda bakıp bir: öyle yanıror ki-. Kendime •cı 

kadar &ana da acıyorum.. ~ 
ne;{'·iti, bütün kanımı oynatb. Kırık ve mwtarib kalbimle d<I 

Öfkelendim. Fakat 0 biç aldırış et- son defa öper ve elveda der~1ıı,ıl .... ,. medi. Odayı düzeltecek yerde masa- tum .. 
mın başına geçerek tırnaklarını par

Sevgili Nihal, .~ 
Bir bar artisti kadar güzel bi ~JI 

çlnle gönderdiğin mektubu bu '/.~ 
unınboylu yazacağına kısaca , , 
bana tercih ettiğini blldiı seydiıl 

latmaya başladı. 
Kocam gelince hAdlseyi anlattım. 

Hiç keyllnl bozmadı, bil!kis aillüm
sedi: 

- Demek böyle yaptı hal .. 
Biraz şaşırmıştım. Yüzüne hayretle 

baktığımı görünce: 
- Eğer sen, biraz daha makul ha .. 

reket edip her ,eye karıfmasaydın, 
bu itler başına ıelmezdi. Şimdi, yap· 
tığın aptallığın cezqını çek, dedi. 

Ve biraz daha müstehzi bir tıvırla 

ha iyi olurdu. tt1' 
Maamafih sana kızgın de~illfll 

hal.. bit; 
Şu anda hile lle dahi oba, :;;;,.ıt 

bımıetçisl aılatile odanda bul 
çok isterdim. • ~.( 

Senden kolay kolay vazgeçeı11 

* MUKAVVA ÇANTALAR - Ba- devam etti: 
- BU bana .. Hiç Osmana bnşı

yor muyum? 

ceğim gibi gı!liyor bana. j]ıtiı"" 
Acaba bjr gün sen de bu 

zı kimselerin Üzerlerinde deri takJid.i 
mukavva çantalar imal ederek seyyar 
bir surette sathklan görülmüştür. A 
!Akadar makamlara bu hususta bazı ş.i
kAyetler yapılmı~br. 

* İSTANBULU SEVENLER - Is-
tanbulu sevenler cemiyeti dün Turing 
Kulübde ilk toplantısını yapmlfb.r. is ... 
mail Himid Danişmend Divan Edehi
yatında İstanbul sevaisi adlı bir kon
ferans vermiıtir. 

Sesim boğazımda kaldı. Bir şey söy
liyemedim. 

Söyle, sevgili Osmanım, ne yapa
bilirdim. Bu vaz.iyete düştükten sonra 
başka türlü hareket etmeme imkin 
var mı ya? Ben hiç bir çare bula -
madım. 

Kw, kapıdışarı mı edeyim? Buna 
artık im.kin yok. Kocamın müsaade 
etmiyeceği yüzde yüz. Hızınetçimle 
münasebette bulunduğunu söylesem, 

duymıyacak. mısın? . r0rt"'. 
Eğer beni hakikaten sevı)' ,tJ ' 

hemen ,imdiden evinin işlerıle 
1 
tif 

kadar olmaya bak. Çünkü . gii•• ,ıııl'' 
metçin iki günden beri benıın Y °ıl.,d' 
dadır. Ve göndermeye hiç do 11 _J 

yok. ~,....M 
Dediğin gibi muhterem ,,ıP 

tam manasile hüsnü tabıat 
imiş. Kendisine hak verdinı· ' (f 

Şaka söylemiyorum sevw:ı111 b~, 
sana da acımıyorun Çürıkii 

kooperatifte manavdan h l d ? iş daha çıkmaza ııJ.recek kl, bunun so-pa a 1 ır • nu da boşanmaya dayıın•<•ğına hiç 

bunları sen istedin.. Jef 
Kimsesiz, fakat neş'ell kalb~pet ,4 

ni son defa olmamak üzere ö 11ı? 

Bu iki nevi satış 
bir müsahededen 

füpbem yok. Böyle bir vak'anın kah-y erinde yaptığımız ramaru olmak taraftan doğiliuı. Bu, 

.. ..., d•kl . . Ziraat Vekili, Ziraat j::::· n~~ 
' ogren ı erımız Enstitülerinde 

Ticaret VekAleU Müfet~leri yat 
meyva kooperatifinde tetkiklerde bu
lunuyorlar. Bu tetkiklerin neticesi a
lınmadığı için henüz bu mevzu iı1e -
rinde birşey yazmak mümkün değilı.lir. 
Ancok, yalnız yaş meyva kooperat.ıfle
ririn hayah ucu:z:laştırmak hurusunda .. 
ki gayelerine erişip erişmeınif olduk
ları merak edilmeğe liyık.t..ır. Bir yaş 
meyı.·a kooperatifindeki müşahedele
rim.jzi aJağıya yazJyoruz: 

Kadıköyde yaf meyva kooperatifi a
çıldığı zaman, halk, ucuz meyva yiye
ceğiz, diye sevinmi,ti. Çünkü koope
ratilçilik hakkında yapılan neqriyata 
göre, halk, kooperatiflerden daha ucuz 
mal alacağını 6ğrenmişti. Herkes, ko
operatif nazariyelerine göre, kooperati
fin müstahsil ile müstehlik arasındaki 
fu:z:ull mutavassıtları ortadan kald:r
dığma, bu suretle bu müessese vasıta
sile hayatın ucuzlaşa.cağına kanidi. A
caba, bu nazariyeler, ne dereceye ka
dar kat'iyet sahasına konulabildi? Mu
taassıb kooperatifçilerin iddia ettiği 

gibi, bir semttte açılan .kooperatif, o 
semtin hayalında ucuzluk temin ede
bildi mi? 

Bu hükmü verebilmek için, bir ko
operatifin satış mağazası ve gene cl · 
varındaki manavlar arasında Ciatlan 
tetkik ettik, gördüklerimiz tunlardır: 

Kooperatifte ayni cinsten satılan ü 
zümün manavda daha ucuza satıldığına 
hayret ettik, satı, mağazasının tezgah
tan, vaziyeti ancak fU suretle i(ade 
edebiliyordu: 

- Manavda gördüğünüz üzüm, bura
daki üzüm değildir. 

HaJbuki manavdaki aiyah üzüm de 
f\.Iürefteden gelen aiyah üıümdiı, ma
navdaki fiatı 20 kuruştu, hatta pazarlık 
edilirse 17 buçuk kuru'8 kadar vere
cekti. Halbuki ayni cins üzüm koope
ratifte 25 kuruşturJ 

Elmalara gelince, manavlarda daha 
ucuzdur. Kooperatilte ise biraz daha 
farklıdır. Yarma şeftali kooperatife ~:1-
var manavlarda, 25 - 30 kuru~tu, ko
operatifte 40 juru,! ... 

Görülüyor ki, kooperati.Jteki mey· 
valar. manavlardan daha pahalıdır, hal 
buk! kooperatif nazariyelerine göre 
meyvalar, manavlarda pahah, koope
ratifte daha ucuz olmak lizımdı. 

Kooperatiflerdeki meyvalar 
manavlardan neden pahalı? 

KooperaUflerin, manavlardan daha 
pahalıya mal satmasındaki sebebleri 
merak etmemek mümkün değildi. Bu 
meseleyi. kooperatifçiliğe dair cild cild 
eserler yazmış tarudığımız bir zata sor 

- GaHba bir şey oldu? Şimdi gelirim. Yemeğe de geç kaldık 
Servet Hanım sakın: biliyorum, aksilik... Reşidi yoki&dık-
- Ne olabilir, diye sordu, otur ye- tan sonra sofraya otururuz. 

rine.. Otomobille gelmiş olacaklar. Mithat Şevket: 

duğumuz zaman, henüz bu müessesele
rin yeni kurulduğunu, kurulu, devrın
de, bu gibi hidi~elere te~ıı.düf edilme· 
nin .r.aruri olduğunu, henüz her mcy
va müstahsilinin kooperatife aza olma
dığını anlattıktan sonra, gene koopera
tif nazariyelerinden bahsetmeğe başla
dı. Hasılı, kooperatifçi dostumuzdan 
pratik olarak bu meaelenln Jçyüztlnü 
öğrenmeğe imkan hasıl olmadı. 

l fin iç yüzü ne imi'? .. 
Bazı kooperatiflerin manavlara ve di 

ier mağazalara nispetle pahalı mal ut 
masındaki hakiki sebebi de, öğrenmek 
pek güç de~ildl. Bu kooperatiflerden 
birinin, tesadülen bir kadrosunu gör .. 
dük, kadroda, idare işleri Amiri 200 
lira, muhasebe işleri &miri 250 Ura, 
mülett.işler, murakıbler, direktör, yaı 
direktör, kitibler ve saire ... YanJ, bir 
meyva kooperatifinin bir bankanın 
kadrosu kadar geniş kadrosu var. Bir 
kilo ü:r.ümün, kooperatifte daha pahalı
ya satılmasındaki sebebler, kendiliğin
den meydana çıkıyor. 

Kooperatifçiler, mutavassıt1arı orta .. 
dan kaldıralım hayat ucuzlaşacak, di 
yorlar, halbuki bazı kooperatiflerde de, 
komisyoncu, kabzımal gibi mutavassıt
ların yerine, yüksek maa~lı memurin 
kadrosu kaim olmaktadır. 

fes alıyordu. Gözleri yarım aralıklı, 
göz bebekleri donuk donuk kirpik -
!erinin ara!ından parlıyordu. Canan, 
büyük endişelerinde olduğu gibi bir .. 

Belki de Fikretin otomobilidir. - Ben git.sem, diye ayala kalk 
Gene kadın ayakta, gözleri X:öşkün mıştı. Başka bir ıe!er .. 

.. denbire gögsüne bir tıkanıklık geldi· 

pencerelerinde başını salladı: Gene kadın asabi, sözünü ke,tl: 
- Klaksonu tanırım. Bu ~ lkretin - Rica ederim. Öyle gücenirim ki. 

otomobili değildir. Alevin telişlı se .. } ~nesine dönmü~tü: 
sini duydum. - Beyefendiyi içeri alalım anne, 

:h-1ithat Şevket: yemek salonuna.. Nasıl olsa hemen 
- Allahım, ne s;i-ıirlisiniz. diye mı- ı sofraya oturacak değil miy:z? 

rıldandı, ne sinirlisiniz! İhtiyar kadının cevab vermesini 
Canan onu dinlemiyordu. Verandaya beklemeden telişla döndU, köşke doğ

açılan kapıdan Nazlı kallanın çıktığını ru, koşar gibi yürüdü. 
görmiiştü. Kalfayn doıtru ilerledi. ••• 

S~rvel Hanım ve Mithat Şevket l'enc Reşidi odasına çıkarmışıatdı. Gene 
kadının Nazlı kalfa ile telB~lı bir şey- adam karyolasına elblıieleri. ile U'l.an
ler konuştuğunu, sonra kendilerine mış yatıyordu. Alev başucıJ.ndaydı. 
doğru koşarak geldiğini gördUl1..r. Karyolanın üzerine gelmiştir. Eli Re-

Servet Hanım, onun aararmıt yil - şidin alnında idi. Annesinin içeri girdi 
zünü görünce derhal ayat• kalkmış- ğini görünce doğruldu. Can11n, Re -
tı: şıl.dden evvel dikkatle kızına baktı. 

- Ne var, dedi. Fena bir haber mi? Onun yüzünde şüphelerini kuvvet-
Alev ne.rede, bafın& bir fey.. lendirecek, yahut yanıldığını anlota-

Cannn: cak izler arar gibiydi. Gene kızı \&-

- Hayır, hayır, diye annesinin sö- kin buldu. Soğukkanlı olduğunu bil
ı-ünü keati. RE',id.. Reşid hasl.-ılan - dlği için şaşırmadı. 
mış. Güneş çarpması galiba.. Alev, karyolanın yanından ayrıla .. 

Gülümsemeye gayret etli) ordu. rak annesine doğru bir iki Adım ut-
Milh.at Şevketi işaret ederek: mıştı: 

- Sen misafirimizle biraz otur, - Doktor gelmedi mi? diye sordu 
dedi. Ben gidip bakayım, gelirim. Her FikreU yolladım. Derhal alıp getlre
halde mühim bir şey deA:ildir, Alev cekti. 
doktora haber vermiş. Canan cevab vermiyerek karyolaya 

Sonra Milhat Şevkete hitab etti: yaklıtftı ve e#lllp Reılde baktı. O.ne 
- Beni maıur ıörürıünilz de~ mi ı adam ıöisü sık ilk inip kalkar ok ııe-

ğinj ve ağır bir şey çökmüş gibi iı;in· 
de bir yerin gerilip ağrıdığını hissetti. 
Elini yavaşça onun başına götürdü. 
Ateş gibi bir alın ... Parmakl:l.rı adct:ı 
yanmıştı. Fakat elini çckmPdi. 

Dibine yuvarlandığı korkuııç ka .. 
ranlık ve sıcak boşluğun için:Jen Re· 
şid, bu teınasla birdenbire yü:r::e, sc.t
ha fll'ladı. Kendisine gelir gibi oldu. 
Gözlerini açtı. 

Fakat, gözleri yanıyor, dumanlanı
yor, gene kadının yüzünü vuzuhla "e
çcmiyordu. 

Yalnız onun gö1:lerini siyah ve par
lak, dudaklarını kıpkırmızı boşluğa 
çizilmiş şekiller gibi farkediyordu. 
Geride, ayakta Alev, silik bir hayal 
gibiydi. 

Gene adam alnındaki parmakların 
kımıldadığını hissetti. Serin bir avuç, 
bu seler şakaklarına yapışmıştı 

Bu temas ona haz verdi. Öylece u
yumak ne iyi olacaktı. Yalnız biı:ız 
daha rahat olması lizımdı. Vücudü 
demir bir külçe gibi yatağa gömül .. 
müştü. Her tarafı sanki ifnı:?len.ivor, 
uyuşuyor, kavurucu bir hararetle yanı 
yordu. Gözlerini açarken sakak'Rrı 
tiddetle vurmaya, kulakları uğulda
maya başlıyordu. O elin, Q ıııeı~n 
parmaklann alnından uzaklaşmaması
nı iatiyordu. Fakat birdenbire yu • 

Ankara 12 (A.A.) - Haber aldı -
ğımı:z:a $!'Öre, Yük~ek Ziraat Enstitüsü 
Ziraat Fakültesinin Orman çiftliğin ... 
de staj görmekte olan talebeleri. 10 

biri.ncilcşrin perşembe günü Orman 
çi!t1iğinde Ziraat Vekili ıruh1iı Ti.:rk
men, Ziraat Eruıtitilsü rektörü SU -
reyya Genca, Ziraat Vekaleti ~rkAnı 
ve Ziraat Fakülteleri profesörleri hu
zurunda muvaHakiyetle imühanlarıııı 

vermişler ve enstittiye nakletmifler -
dir. Bu sene kombinalarda çalışan bu 
genelerin hepsi yeni gelen makine -

]eri muvaffakiyetle idare ebnitler ve 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen tara -
!mdan takdirle tebrik edilmişlerdir. 

Yüluek Ziraat Eruıtitüsü 
tedrisatına 14 blrincitefrin 
zartesi günü başlıyacaktır. 

-0-

yeni yıl 

940 pa -

Olomobil bir dükkanın 

vitrinini kırdı 
Sultanhamam caddesinde 2 numaralı 

Eseyanın gramofon mağazasına Be • 
şiktaşıt:o Abh ı•::ığa K-trta.;,. soı.agında 
oturan Halil, 2376 numaralı otomobille 
bindirmiş ve büyük vitrinleri hasara 
uğratmıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

muşak temasın başında kayboİduğunu 
hisı:ıetti. Ayni zamanda afrılar, ateş, 
hepsi birdenbire ona faılalaftllıf mbı 
geldi. Hafil bir kızıltı ve dumanın a· 
rasından o siyah gö7.lerin uz.aklaş • 
tığını görüyordu. Fakat pek uvJa 
gitmemiştiler. Gene kadın yatağının 
ucuna oturmuştu. Reşid, uğultulu ku· 
laklarında onun sesini uzak, derin -
den duydu: 

- Ne oldu? diyordu. Nasıl bövl• 
birdf'nblre hastalandı? Bana anlat. 

Alevin cevabını işitmedi. Yorulmut
tu. Gözlerini örttü. Tekrar karanlıclın 
içine yuvarlandı. Fakat şimdi düsü -
nebiliyordu. Uğuldıyan kafasında fi
kirler, tahmin ve endişeler uyanıp 
silinmeye başlıyor, her şeyi hatırlı .... 
yordu. Plijda hastalanmıştı. flem de 
oldukça ağır bir hastalık olmalı rd! 
bu .. •Çok fenayım, diye düşündü 
Nasıl böyle oldum? .• Bir iki günden
beri devam eden kırıklığını hatırladı. 
Ehemmiyet vermemiştJ. Bu aabah de
nize girmek belki hata idi. Fakat oraya 
AJe\•in yüzünden gitmişti . Gene kız. 

öyle .. ı~rar etmişti, öyle zorlamıştı kl .. 
Hayır bu halsizliği, bu kavurucu ha
rareti istemiyordu. Böyle yatağa ya
pışmak, böyle Aciz ve zavallı... ·Ah 
kalkabilsem.. . diye için için dua e 
der gibi söylendi. Fakat kunıldıyacak 
kudreti yoktu. Birdenbire hastalığını, 
nerede bulunduğunu, her ,eyl unuttu, 
daldı .. 

[Arka.n nr] 

• 
i1'1 Bir katil on 

sene yataca1'iil' ,. 
İkinci ağırceza mahkemesi, d .,,ıPf' 

katil h8di~esinin muhake~csifll ~ 
miş, katili mahkfun etmıştir:ıeti r, 
bir kaç ay evvel l!larhoşluktan 1 P°"JI 
mistir. Katil Mustafa bir gece .) , 
daşlarından Si.ileymanla bir }ıS) :

1
• 

sarhoş olduktan sonra akıUarııı'il' 
leymanın eski metresi SabriyeP VJ# 
ne gitmek gelmiş ve doğruca ~bi ( 
evine yolla.ıımıolardır. Fakat ti ~.ı
Süleymanla uzun zamandan be bil'~ 
galıdır. Bunlan kapıda sarhoş 11 f 
de görünce 1çeri almamıf, buJI~ ,...I 
rine iki kafadar kapıya yaslaJl dl"· ~ 
fürler savurmağa başlamışlşt c f 
bulunan Yaşar adında bir ıeıı J>' 
sinirlenmiş ve elinde bir s~.pŞ·-ş ~.J 
pıya çıkarak Üzerlerine yürW1'~!LJf"'( 
tafanın kafasına vurmuştur· p 1 I 
da bıçağını çokmiş ve Yaşarı ' 0iP J 
ralamıf. Yaşar hastaneye, kefl J/'J 
tevkiftıaneye gönderilm~~tir· t>ıJ'İ 
Ya{.ar 58 gün sonra ölrnuş "; -rJoJ· ,1 

vaka bir cinayet şeklini alat9 ıfrl~ 
ikinci ağırceza mahkemesine ~el j 
tir. Mahkeme Mustafanın 12 ,e 1'1' ı 
hapsıne, arkadaşı Süleyınanın eJ \# 
arru:r. suçundan beraetine ]tat 
miftir. 

OtomobildeJJ 

kaçmak ister~~~ 
Bir çocuk, elindekı ~' 
kırılarak feci sıır• 

yaralandı •• .... 
Samatyada Alie!endi gokB~~. ~ 

ran 7 yaşında Nejad dün ~ ıl""/ 
binlik bir flşe lle çeımeden 

0
11J"' 1. 

rarak eve dönerken önüne bir ree'I ;J 
c;ıkmış ve kaçmak isterken )'pi~ 
şerek şişe kırı lmıştır. corn tt' "% 
Nejadın karnına feci bir sure rı• '/ 
narak" ağır surette yaralanrtl8~ 1rt•~ 
olmuştur. Yaralı derhal c;e 
hastanesine kaldınlmıştır. 

• • 
Bürhan Hüseyıııı 

kolundan yara!!!'~ 
Galatada il8ncılık yıı.prn ii,D" ; 

Hüseyin bir i18n meselesi y ~ j ' 
:trttbacı Bürhanla kav1ta etro~3 ,.~ 
han Hüı::eynl kolundan bıçale 
lamıştır. 

imsak 

Ötle 
ikindi 

hamazan ff ı1·~ 
4,31 iftar t1'o' 

12,00 Akş•~ 19~ 
15,07 Yatsı~ 
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Okuyucularımıza 
Milli bileti Piyango 

hediye edeceğiz 

H'A:KIKAT 

M=E=:Ş:=H=::U=R=C=A=N=İ=T=l P=L=E~R~l;;;N;:l~N~T~A~H~L~l L~L~E~R~l~: 10 

CiNA YET NiÇiN 
iŞLENiRa? 

s 

Taymis gazetesine- göre 

BRENNER 
mülakatı 
muhtemel 
neticesi 

lier « H A K İ K A T » okuyucusuna 
denemek ve birden talihini iki defa 

«Bir serseri •ebekesinin mey dana gelişinde yüzde dQksan 
bir fahişe amildir.» - Bir adam, kardeşi öldürüldükten elli Londra 12 (A.A.) - Brenner gö -

rüşmeı:;inin muhtemel neticeleri za .... 
etmi~tir • viyesinden müşahede edilen Balkan yıl sonra, kendisini bu katlin faili olarak itham 

Halbuki, bu katil yüzünden hiçbir takibe 
T vaziyeti, İnı:t:iliz: dikkatini çekmekte 

zengin olmak fırsabnı 
.. 

verıyoruz Canileri fahişelere yakla$tıran ci:.. 
het, her iki!'rinin de kanun harici mu

ugr~ amamJ!ttJr ve HWerin Mu.ssolini'ye Boğazlan, or
"'< ta Asyayı ve Süveyşi vurmak i~in 

k..l •RAKİK AT •• 3 lkindteşrlne (dabi!l bdar n••redeceii ltuponlan 
hlld~ ldarerniıe l:'Öndermek mretile .HAKiKAT• okuyucusu olduklarını 
)' ırt:cek okuyucular arasmda. kur'• çekerek 142 okuyucusuna Milli Pi
lngo biletleri hediye elın•fe kıınr vermiştir. 

11.d Vaktinde hıber alamayan birçok okuyuculanmınn ve bilhassa taş-

ış. !ld karllerlmlzin ısrarlı tal•hlerlnl rö• öniinde tutarak PİYANGOYA 
<lllAK ETMEK HAKKLVI: 

14 llktesrin Pazartesi 
' riin" • . it ıiunden 3 '<lnt•enne kıtdar kuponlanmıo toplayıp nihayet 1 Ikincl-

'e'r.,. 1940 Çarşamba günü ... ı ız ye kadar ldarebanemlze reörecek 
ronderec:ek olan okuyucularımıza da teşrnU etmei• karar verdik. 

Bu biletlere ald hecliyeleıimh "' .. kildedir: 

Birinci ikramiye : 
~ İkln~Jte,rlnde çeldlmefe b .. lnacak olan yeni t•rtib piyanıo için: 

ıekı1ı.., mııhsus 80 Ura deferlnde üç tam bilet 'karnesi. 

İkinci ikramiye: 
~ çeklllMı mahm! 40 Ura deierlnde üç :varım bilet luımeıl. 

lıi hu karnelerdeki biletlerin aon rakamlan O dan 9 a kadar olduğu 
'Yun er biri muhakkak her keşidecie amorli kau.nıcakhr. Yani oku
dt~ınnuı arasmda bu karneleri. kazanan t.lihlilerin talihleri sonradan 
ıı.ı:ftl etmez de büyük ikramiveleri ve hatta kUçük ikramiyeleri kaza· 

aıJarq muhakkak her aef~rlnde amorti alacakl•rdır. 

Diğer ikramiyelerimiz : 
lO ldfiyo: 
20 • • 
:ıo • • 

Üe aylık bln!r tam bilet. 
Üe aylık blrer yanm bUet. 
Bir keşideye malınu tam bil•!. 

80 • : Bir keşideye mab!llls yarım bilet. 
<laiıl't anı YekQn olarak oku)'Ucu!anmıza 439 liralık l\lllll Plyanıo bileti 

ıloeaktır. 

Müsabakamiza i,tirak şartları 
M" ha, usabakamııa ltti.rak için tart1anmız tunlardır : HerıUn pzetemlıin 

ldaı:: koyduğumuz kuponlan karilerlmiı tophyarak müsabaka sonunda 
lnUsab •nem.l1e getirece.kler ve bir ınakbuz alac•klardır. Bundan sonra 
''ktl akaya ı,tirak edenle.r arasındaı Noter hururunda bir kur'a çekile
kiıı:· Ve plvango biletlerinJ kaıanınlır. saıetemlıden alacaklan bir 
at"al rnukabllinde l\UUI Piy•nro lda~inin Dördüncü Vakıf hanındaki 

nd,rı biletle.rint ıeçlp alablleceklerdlr. 

Cıızete . . b h .. k d -b• . nıızın atına ergun oy ugunıuz kuponları 
,;.•k.tirnıeğe batlayınız ! Müaabakamıza i•tirak 

1 
tnı:ı: ! Servetin, refahın, saadetin: H A K 1 K A T 

hite mensub olmalarıdır. 
Fahi,eler mazohlst kadınlardır ki, 

onlarda cinsiyet tiddetH bir suçluluk 
duygusuna bağlıdır. Onlar, hakjr VC! 

zelil bir vaz:Jyete dü~mek suı"Ctlle, ka
dın oluşlarından dolayı adeta ken .. 
dilerini tecziye ederler. licmen hep -
sinin firijit olu,u da böyle izah olu .. 
nur. Onların zararına zevk duyan a
dam öyle bir düşmandır ki, fahişeler 

gerek her vasıta ile paralarını çeke .. 
rek, gerek bu düşmandan çalıp çırpa
rak veya bu işi suç ortaklarına yap -
tırtarak ve gerekse içtimai mevkiini 
sarsarak onu idit etmeğe çalıtırla:. 
Onların şefkat ve muhabbeti ancak 
belilılan içindir; yani., kendilerine 
tibi olan ve erkeklik vakaruu çitl -
niyerek bunların sırtında YB'8Yanlar 
içindir. Fahişeler tam erkek olmıyan 
beliWarının zevklerine ve arzulcı.rına 
yaramaz bir çocuğun isteklerine bo .. 
yun eğen bir anne gibi sabırla kat -
lanırJar. Zira, belô.hnın idit edilmit 
olduğunu bilirler k1 ehemmiyeili o
lan da budur. 

Belalılar, genç olsun, ihtiyar olsun, 
\avgacı, tembel, obur ve hırsız olur
lar ve geceleyin yol keseler. 

Şantajcılardır. Süslenip zarafet tas
layışlarında kötü bir zevk göze çar• 
par. 

·Be18lı• tipini meydana getiren u
mumiyetle fahifelerdir. Fahişe yakı -
tıklı bir deUkalıya raslar; işe gibne ... 
mesini tavsiye eder ve gündeliğini te· 
1.afi edeceğini söyler. Delikanlı da bu 
suretle yolunu sapıtmıtlar arasına gir
miş bulunur. 

Madam de Mora - Giafferl diyor 
ki: 

c- Bir serseri ~bekesinin mey -
dana gelişinde yüzde doksan bir fa· 
hişe Bmlldir.s 
Bel3lının emirlerine görünüı;le ne 

kadar boyun eğerse de, fahişe naza
nnda belilı, paraca boyunduruğun
da tuttuğu bir erkektir, Fahişe beli
hyı kendisine bağlamış, ona para ile 
sahih olmuştur. Belih nazarında fa
hişe hAkir gördüğü kadınlığın in'iki-

1 
sıdır. Bu, ba~ka bir şahısta ortaya çık
mış olan f8,Nının arzu edilmeyen bJr 
kı$mıdır. 

Be1$lmın fahite ile kurdutu ba~. 

Yalnız cbliılılarına• kartı zaıll gösteren umumi kadınla.r kendilerile temasa 
girişen diğer bütün erkekleri maddeten ve manen eritip bitlrmeie çal.lfırlar 

bu katlin faili olarak itham etmiştir. , dikleri i,kenceleri önceden kabul e
Halbuki, bu katil yüzünden hiç bir derler. 
takibe uğramamıştı. Hakikatle hiç bir münasebeti olını-

Bu hususta ileri sürülecek bütün :ıkla yan bu hezeyanların yanında, - ha
dayanan sebebler böyle bir hareic:eti i- kiki hataları veya ihmalleri müba ... 
:r.ah edemez. Bu müfrid vak'alar gö- lAğa ederek - kendi kendisini ıtham 
zönünde tutulduğu takdirde, vukuat hususunda ayni taannüdü gösteren 
ve ahval her çeşid mantığa ve pratik vesveselilere de çok ·raslanır. Günah 
mülB.haz:aya o kadar z:ıd cereyan eder çıkaran papazın kürsüsüne müdavim 
ki, sanki cani ceza görmeğe susamış dint müvesvisler, bu bakımdan çok 
gibidir ve bu, cinayetin bütün tekev- tipiktir. Bunlardan biri, faraza, dint 
vününü yeni bir ışıkla aydmlatabillr. merasimden önce ağzına bir dı:ı.mla au 

Kendilerini muhayyel bir cinayetle koyduğu için mukaddesata küfretmek 
veya bir başkasının cinayetile haksız: suı;ile cehennemlik olacağına inanır. 
yere itham eden ferdler de vardır ki, Bir başkası da, 8.yin esnasında rl11tg~ 
bu daha çok göze çarpıcıdır. Tabia- geçtiği için her hangi bir yerde vuku 
tile, bu gibiler için bir akıl bozuk- bulacak bir fel&kete sebebiyet verdi
luğu kabul etmek IB.zım gelir. Fakat ğine kanidir. Bunlar akıl hasta!'ll de
onları sevkeden hangi kuvvettir? ğillerdir. Fakat kendilerinde aklı ı,e-

Bu kendi kendini ithamlar, bilhas- lim namına bir ~y kalmamıştır. K~n
aa, melinkoliklerde görülür. Hasta- di kendini ithamlar, tetkik edilirse, 
lar hayailarından afiedilmiyecek bin görülür ki, SJ1ı: vuku bulmaktadır. 
hata bulurlar ve ceza olarak bekle - (Devamı var) 

Balkanlan askeri iş~ali altına almak 
niyetini bildirdiği hakkında Berlinde 
bit11.raf membalardan ge!.,.n raporlar, 
gazeteler tarafından, Times'in d:plo
matik muhabirinin aşağıdal~i tefsiri 
ile birlikte iktibas olunmaktadır. 

Timesin diplomatik muhabirinin tef
siri tudur: •Bu tarzdaki askeri sırlar 
umumiyetle kolayca keşfolunamaz. 
Bu gibi haberlerin sızmasını, başka 

p!Qnları gizlemek için bizzat Alman -
ların yapmış olması da muhtemeldir.• 

Ş':' cihet kayda fayandır ki, timdi
k Italyanın Yunanistan üzerine taz
ikı faılalaştınlmamıştır. 
Mihver devletlerinin hatb hareketi 

iki türlü izah olunabilir: 
1 - Cenubu f8.J'kiye doğru il'rle
' kararlattınlmıştır ve bu ilerleyiş 
aı.ırlı.k ~afhasındadır. 

2 - Bahis mevzuu ohın Balkan 
emleketlerine, bilhassa Türkiye ve 
nnnistana karşı• bir tehdid ve kor
tma hareketidir. 
ÇarpıifTlaı;ız avantajlar elde etmek 
in bir tehdid ve korkutma hareketi
n bahis mevzuu olabileceği lehine 
ağıdaki eebebler mevcuddur: 

Balkan taarruzunun nihaf hedefi 
'veyş olduğuna göre, fU cihet kay
dilebilir ki, bu hedef uzaktır ve bu 
defe varmak için daha ı-vvel, Av

rupa Türk.iyesi. Boğazlar, Anadolu, 
Suriyfl' ve nihayet Filistindck.i İngi
liz kuvveUeri gibi muazzam mania -
)arla kartıla'1Ttak lizımdır. 
Di~er taraftan, zaman, mihver dev

letleri için sıkışıktır. Kış: yaklettıkça, 
havalar gittikçe daha ziyade fenalaf
maktadır. Umumiyetle pek pratik ol
mıyan münakali.t meselesi, sabotaj 
lbtlmallerile daha ziyade güçlcşmek
tedjr, Vaziyetin inkişafları karıısın .... 
da, Türkiycnin ve Yunanlshının hatb 
hareketi, sakin ve azimkiir olarak ka
lıyor. Esasen Türkiyenin ve Yun·anb
tanın vaziyetin.in, mesel& Rumanyanın 
vaziyetinden tamamile ba,ka olduğu 
bir co~afi hakikattir. Rumanya ata
ğı yukarı çember içinde bulunurken, 
Türkiyenin ve Yunanislanın geniş: de
niz: hududları vardır ve deni7., mihver 
devletlerinin müttefiki değil, fakat 
düşmanıdır. Çünkü Akdenizde İngi· 
liz: kontrolü hüküm sürmektedir. 

erkeğin kac!ına karşı duyduğu koru-

:~ıııı. ... ...,,_ ___ ...,,__ .... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:.1 ı ma ve ulüvvü cenah arzusunun aksı-

0 du· -....._::,ııunu ıiz de yakinen görebilirsiniz! 
Rumanyanın Ankara 

Büyük Elçisi 
Başvekile veda etti 

Çindeki 

Sovyetler Birliğinin hatb hareketi 
çok sarih değilse de, Boğazların mih
ver devletleri tarafından kontrol e-

Amerikahların dllme•inı müsaid bir tarzd• ka,..ııa -
mıyacajı ve Türkiyenin,. icab ederse 
yapttc:tğı mukavemette Sovyetler ta
rafından müıkülita maruz: kalmıya -
cağı kolayca tahmin olunlll::oilir. 

-. ı dir. Bu, meme emen aç sözlü ve ôf-• -----------....,,= ..... ------,..--_..,....,.._,,.,. keli çocuğun anasına tabi oluşudur. 

~Komutanlığı Satınalma Komisyo~u ili~ı ~ , ~'t:':e!::r'.'"aıısı böylece bir çili teı-
.... -----....... A Belalı, erkekliğile böbürlenir, kaba-

t'>I. _ltıtleU a -k ~ ! dayılık satar. Fakat, gayrimeş'ur o ... 

l
_""I L_ 

1 
"" er lisesi mevcud keıfi mucibince tamir ettirilecektir, Eksilt-''· <\IPı ı fi larak, bazı cihetlerden benzeri ol .. 

1
• u,, 

1 
zar • 15/10/940 günü .. at 11 declir. Ke•lf bedeli otuz bir bln kırk • ıı 1t11ru • tnıı, dokuz lturuıtur. İlk temln•b !ki bin üç yüz ~lrml Hklz lira duğu fahiıentn fllhsında er • 

~ \te ftur, Şartnamesi her aün komiayonda görülebilir. lsteklilerin belli keklere teslim ettiği şey, kendi ken ... 
~1ltı F &aatten bir saat önceye kadar tekili mektublarını ve istenilen vesi- disinin bir kısmıdır. Elçilik vasıta -

l.ndık.Jıda Komutanlık aatınalma komisyonuna vermeleri. (S23S) sile vuku bulan bu cinsi mutavaat -
tan sonra belAlı, maalmemnuniye, 

1wf.a ,,,,,_,,,,, müşteriye taarruz edici vaziyete ge-

tLÜ 1 ttı>e -' -k ! "--~ d k ·" 1 ktlr -'- çer. Ve işte böylece, umumhane mı.i-"' ı.,,.N "". er -~ mevcu e ... mucibince tamir ettir! ece . Aça .,.,, """' 13 10 davimlerine saldırmak suretiledir ki, 
&..!tdl kuru. /~ günü saat 10 dadır. Ketif bedı-li dört bin ~' yilz: lira fahişe ile be1alısı cinayette elele ver-
~'"'1ıı ftur. Dk teminatı ijç yüz otuz yecli lira elll dokuz kuruştur. 
~ ı.,,,,:aı her &ün komisyonda görülebilir. !.ıeklllerln belll gün vo saatte mektedir. 
~•ı.11, "ltUarııe birlikte Fındıklıda Komutanlık .. ıınalma komisyonuna gel- Be!ilı, dövüp tahkir ettikten sonra, 

(S234) fahişeyi seve seve öldürür. Zira, hiç 
kimse bu kadınla,mıt noksan adam
lar kadar kadınlığı hakir görmez. Ka
dına hücum etmekle, kendilerine h5ı 
kadınlığı icra etmek veya ortadan 
kaldırmak arzusunu gösterirler. Ha -
reketlerinin saiki bu arzudur. 

-l>ı. ...... ,! lh ııı ı,. Uyac için ka~alı zarf mullle yüz kırk .. klz bin be• yüz kilo 
ı ~İ<>ılı~tın ılınacakbr. Eksiltmesi 21/10/940 IJÜllÜ Aat 11 de Fındıklıda Ko
~ ot\ı.ı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli on blr bin 
~~tttr Yedi lira elli kurut olup ilk teminab tekiz yil% otuz be4 lira otuz bir 
~- ttıl.la · Şartnamesi her(Ün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
"llıı~ı.,,~" aaatten bir ıaat önceyo kadar teklif melttublarını Fındıklıda 

Satınalma Komisyonuna vermeleri (9459) 

.... -~ ,~1 lhtiyac için ı>aıarlıkla 1411019'0 ıünü 1Ut 10.30 da 50 ton nohud 
~~.~l'J\ •caktır. Muhammen bed~li 7500 Ura?n'· Kat't temjnatı 1125 liradır. 
~I lt "1 hergün Komisyonda görülebilir. Isteklilerin belli •iln ve saatte 

ııı.ı,;;:ın•tı.ruo birlikte Fındıklıda JComutanlık Satınalma Koınlsyonuna 
(9609) 

~ -~ lt '!. l<ıtlanın elektrik tesisatının ikmal ve tamlrl ifl 15 '10 940 ıünü saat 

Kendiliğinden yapılan iti
raflar ve muhayyel ithamlar 

Nispeten sık tesadüf edilen ve ha
kikaten psikolojik izahları hiç bir za
man aranmamı' olan bir vaziyet var
dır: Kendiliğinden yapılan itiraflar. 

Geçen yıl bir Amerikan gazete ... 
sinde bir adamın hikB.yesini okuniuş· 
tum. Gazeteyi saklamadımsa da vak
ayı hatırlıyorum. Bu adam, kardeşini 
öldürdükten elli yıl sonra, kendisini 

Ankara 12 (A.A.)- Başvekil Dr. Re
fik Saydam bugün saat 11 de Rumen
ya bi.iyük elçisi Cretzescu'yu kabul 
etmh;tir. Rumanya büyük elçisi Baş
vekilimize arzı veda etmiştir. 

Sovyet elçisi Londrada 
sığınakları gezdi 

Londra 13 (A.A.) - Röyterin dip
lomatik muhabirinin Öğrf'ndi~ine göre, 
Sovyet büyük elçi!d ?.1niski ve reH
ka!>ı. yanlarında Amiral Sir Eciw3rd 
Evanı; olduğu halde, Lorrl Halifaks'ın 
daveti üzerine, 11/12 birincitE"~rin ge
cesi b:tzı Londra sığın~klarını p:eı -
mi,lerdir. Büyük elçi, &ıi(ınaklann bi
rinde halk tarafından alkı,Janmıştır. 

Alman Maarif Nazırı 
Bul~;\ristana gidivor 
Berlin 13 (AA.) - D. N. B. bildi

riyor: 
Bul,ı:ıar Başvekili ve Maarif Nazın 

profesör Filof'un daveti iizerine, Al
man Maarif Nazırı Rust, bir kaç av 
evvel akdedilen Alman - Bul~ar kül
türel münasebet anla,ması mucibin
ce iki memleket arasında sıkı kültür 
işbirliğini inkişaf ettirmek üzere. ö
nümüzdekJ hafta Bulgaristana gide -
cektir. 

tahliyesi ve Şanghayın 
muhtemel i•gali 

Vaşington 13 (A.A.) - Amerika 
Birleşik devletleri Hariciye Nazırı 
Hull, dün akşam gazetecilerle yapt:;ğı 
görü~mede, halen temiz:Jenmek icin 
kızakta bulunan Manhattan ve W~s
hington transatlantiklerinin, servi!\e 
başlar başlamaz, Amerıkalıların tah
liyesi için derhal Uzakş:ırka gönde -
rHeceğini bildirmiştir. Hull, halen U
zak~kla, bu tahliye ışinde kulln. -
nılabile~cek beş Amerikan yolcu va
purile bir kaç ş.ilep bulunduğunu da 
Uive etmiştir. 

Hull, sorulan bir suale cevaben, Bir
manya yolunun İngiltere tarafınrlan 
açılmasından sonr11 Japon kuvvetleri
nin Şanghay enternasyonRl imtiyaz.lı 

mıntakasını işgal niyetinde oldukla -
rına dair Şanghaydan alınan ha~l'ler 
hakkında hiç bir mah1mat.ı olmadığını 
bildirmiştir. 

Alman • Yugoslav ticaret 

Belgrad 13 (AA) - Ticaret Na
zırı Anders, dün. Alman - Yugoslav 
ticaret görüşmelerini yapmakta olan 
Alman ekonomik heyeti reisini knbul 
etmiştir. 

._:dq., ~tlıkJa yaptırılacaktır. Ketif bedeli 1980 liradır. Kat't teminatı 297 

> ' .. "'"'' M,~ ~ ... ~ -~''"°" """"- om - " l : :~:::= ; "'.'"~ ; : ; : ; ~ ; ~ : ; 
~~~:::;:~~:;.~~:~;~::~~~! ç;}:.;;~-~g;~~ÇJ 
~ilin kuru,tur. Şartnamesi her,.ı:un Komıo;yonda gorulebıhr. lstekhlerın LARA l\LJJ\.IARA KOYMAK? ANKET VE BİR .. ·· ,... ... ""l(A EDİLl\lİYEN N. 1 

"'< " •e laatı,, kat'! teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satın· 1 İstanbul sokak - Gelecek haf'· bu ' iZAM. ~"Ofttia us Rumanyaya Al -
Yonuna gelmeleri. (9747) !arının nevilere av fY""'"L :1 giln nüfusumuz sa . :!! man askeri ayat 

t 
rılması, tasnif fo\ıoUııc ·d w.ı.=ir: ~ yılacak. Bu mü- basar basmaz, O· St kararlath. Bu ta: nasebetle bir re- rada et, rucuk ve 

an bul Def terdarlıg" ından : :: e:;:;:ı~:m:i~ ,...._. ___ ••
1 ~~=zbi~r ::.:·~ envaı şiddetli biı ~ ~l"'41R1ı1Aı :;ı bak k tahdide tabi tutul-

İfli ~~b raları bir kere da ~ · -

1 

a açtı. An etı du. Haftanın ancak 
~t lcut.ir u.1 Vil.iyeti Hi.ıkUmet konaiında yaptırılacak 8471. lirı 63 kuı:ıe .~e~ ha elden geçı-e fe- l••TT• BALıK P•LA!} açan, rasgeldiğt ya iki, yahut üç 
~ Otı d .. ~i ac;-ık eksiltmeye kooulmuşiur Eksiltme 21 10·940 paıarteın p;unü na olmıyacak. Bir \'atandaşa soru - günü et yenebile _ 
"~ 0 rtte Defterdarlık Milli Emlik Müdürlüjünde tople.nacak olan Ko- zamanlar koca İstıinbuı evleri num.ı- yor: cek. Diğer gün _ 

4t. ı,.liı\• k"•ı>ılacaktır. ra ta'1JllaZ ve: Nüfusumu1un ne kadaı· . .:;ını ler satılması ve yenmesi yasak. 
"'\:·\:li)p~ ısa evrakı Milli tn,1ak Müdürlüğü -4 üncü kaleminde görülebilir. ·Divaniili mahalle,inde aaf:dnki temenni edersiniz:? Avrupıının hemen her küçük meın· 
• ı~ rı bu ·

1 
be 

6000 1 
k d ı k ·1 " .. d köşeden ürüncü ev• diye adres veri- M .. ·· t d J d • b' ~r,1 ii.itı. .se nıer en az: lira ı iş ypptıO:ına a r e !U tme gunun en ~ uruvve e en aze oma ı&ı gi ı, an- tekeli kendine yetecek hayvana sa -

ıJı: rtı tvv~ı alınııııe ehlivet ve 910 yılına aid Ticaret Oda11 vesikası ve 636 lirdi. Fakat bu gün bAIA ist~diğinı:- !aşılan vatanperverliğe de endaze ol- hibdi. Hatta Holanda ihracat 

t U k
' ti (9385) adresi numara ile bulmanız: talihe C b d l emtnat makbuz e mez ur Komisyona müracaa eri. muyor. eve veren vatan aş ar i.ı;iu- bile yapıyordu. Fakat timdi bunlar da 

l
. _ __ bakar. Elinizde numara, bir ı:ışağı, bir de nüfusumuzun 100 mi1yon:ı, 50 nıil- Rumanya gibi et_,iz:. buğdaysız, '!IÜf-

... yukarı dola,ır, ıağa sola sapar; belki yona çıkmasını lstiyenler ve uman- süz, peynirsizdir. Çünkü yanıbaş.ia -

1

• tl.tay !" f 1\ 1 d 1 d bulamazsınız da. Çift numaralor bir lar var. rındaki 00 milyon nüfusu, altı mı!-
.. 1' a Ia !\ Ü Ür üğün en : tarafta, tek numaralar onun karşı • Mü~abaka daha manidar ve dah:ı yonluk ordusile birlikte doyurmava 

Su sında olacaklır. 22 yi bulur, fakat hesabhdır: Bu yeni nüfus sayımın - mahkUmdur. Kaldı ki, idari ve ı.irai 
ttı:::.~Ye, Fatikell, Şenköy, Sıçanh. Gilz:elce, Çengen. Enin, Sarıkaya 23 Ü bulamazsınız:. Bunda sokakların da nüfusümüzün ne kadar olacai::ını tetekküller, nakliyat, her şey bozul-

~, ltı._,tıı torinde yapılacak .g. aded jandarma karakollarının bir kısım tahmin eder~iniz:? Milyonlarda ve ke- mut, her şey şirazesinden çıkmıştLr. 
t Ut kapalı tarf usullle ek~iltmeye konulmuştur. biçimsizliği, yamrı yumruluğu da i- ıirlerinde, gelecek hafta savım neti- Bunu, yeni nizamlar, tecrübe edilme· 

1, r .. ın~: 22'..JO 940 <alı ııünü aaat 15 te Antakyada Naha Müdürlüğü mlldir. Fakat bir iyi \Drama, evlerin cesini gösterecek rakama en çok , .. k- m~ ve ne olacağı biiinmiyen u•uller 
~~~)', 

1 
mutec:ekki1 Kı>ml!•pr·onca yapılacaktır. bir kaç kere düzelip bozulan numa- la!>mış olanlar mü~abakayı kazana - değil, ancak uzun ve istikrarlı, in· 

•, htd,ı rı tt hususi şnrlname ile proi• ve evrakı ketfl,yf"1·I 100> 1run.ış ralarını daha yoluna koyabilir. cak. sanlan güldürecek bir sulh voluna 
1 .._ llı.ı '-ı~ukab. ilinde sabn alabilirler. t · d Bu müsabakada talih kadar talı - koyabilir. Böyle bir sulhu ilmld etU~ 

'"' ~ .. '-- Evler değil, apar ımanıv a nu -t, ıtu'-'•lc:'- 11;eşlf bedeli .19943. lira •76• kunıttur. min kudreti de 8.mil olabilir mi? Biz· recek en küçük bir ,uleden eıı;f!r 
laHbı a:.at teminat .1495. lira •78• kuru,tur. mar:ılanmak ve apartımanları 0 g:ırib de şimdiye kadar iki nüfus "3yımı yok ... 
dıJc:ılr trırı ihaleden en az sekiz ~ evvel bu hıe benzer inf.Qatı batar- isim iptilisından kurtarmak 18.zım- yapıldı. Biri 927 de, di~eri 935 te. Bu ----""'""""_"""_=....,--
~lıı::.a\ç,11na dair evrıtıkı milsbltelerlle birlikte Viliyete müracaat ederek dır. Apartımanların lsıninl silip yeri· ikisi arasında nüfusumuzun iki mil- ne kadar? 

1~\cak~rı ehliyet vesikaaıru 2490 aayılı kanuna uyıun olarak hazır- ne numara koymak, hem ı.ırayanlnra yon arttığı anlaşılmıştı. 935 ten sonra Bunu bir iki bin farkla. tayin ede-

<.
11t.)o1 a..ıı tekUf mektubların1 ve bunlarla birlikte teminat mektub ve bir taraftan muhacirlerle. dı~er tn - bilmek için • bile insana malılln ol -

tnaLb kolaylık verir, hem aparhmanlan 1 H k dt: le g Uılarını ve Ticaret Oda11 vesikasını thıle gilnll saat 14 e ra tan atayın memlc etimize llha- ması IA:zım gelir ve bundan dolayı 
0~ 

1 

°tni.svon riyasetine makbuz mukabillndı vereceklerdir. Postada bazan çirkin, hazan gülünç, çok defa kile ve doğumlarla nüfusümüzün bir müsabakanın kazanılması pek t~m('n· 
ectlane!er kabul edilme&. (9229-6140) !~rene iaiaı ve•·mckten kurtarır. hayli arttığına şüphe yoktur. Fakat ni edilecek ıey değildir! - B. S. 

Her ne suretle olursa olsun, Al -
manya bir tehdid ve korkutma ha -
reketinde bulun5un ve yC\hut Bal -
kanlarda hakiki bir taarruza geçmek 
niyetini ta,ısın, Türkiye ve Yunanis
tan, huna nasıl karşı koyacaklanru 
bilmektedirler. Birinci şıkta, oyuna 
düşmiye<"ekler, ikinci Şlkta ic;e, ken -
dilerini müdafaa edeceklerdir. 

ı'luhasamatın bidayetinde Almıı.n -
lar, İngiliz: hükOmetini Bı:ılkanlarda 
barut fıÇt!!ınt ateşlemekle itham edi
yorlardı. Şimdi, mihver devletlerinin, 
h:\len o zaman İn~ltereyi tahtie et
tikleri şeyi yapbklarınt söylemenin 
t.om zamanıdır. 

Bunun sebebi de, İnRi,lt.f'.'re üzerine 
yapılan hücumların muv,,.ffakiyetslz:· 
liıte uğramı, bulunmasıd.Jr. 

Süveyf kanalını istihdaf eden pJtn, 
Cebelüttarık cihetinden bir naziri.ol 
ihtiva etmezse tam olanıaz. Fak3t İn
jliltere, dikkatini her iki cihete de 
tevcih etmiş bulunmaktadır.• 

Cumhur Reisliğine 
namzed Vilki 

İngiltereye yardını 
vade~iyor 

Amerikada Nazi 
propagandası 

faaliyette 
Bostan 13 (A.A.) - Röyter: Cumbu~ 

riyet partisinin reiıı;icumhur namzedi 
Willkie, burada söylediği bir seçim 
nutkunda demi,tir ki: 

Norveç yıkıldığı zamandır ki İn· 
giliz milleti kendi hakiki tehllkesinl , 
dAhlldeki tC"hlikcyi gördü. O ?.aman 
İnJtİlt('re hükOmetinin başında kuv\·,tlt 
bir adam koydu. Çörçilin fazla li(ec ~el 
memlş olmRsına dua ediyorum. Bu 
kahram;ln İn~iliz: milletinin kuvvetlrıi 
artırmak için iktidarımda bulunan her 
şeyi yapmağa azmetmiş bulunuyoı:-um 

Sizlerın de iktidarınızda bulun.ın ber 
şeyi yapmaCa azmetmit olduğunuzu bi
liyorum.• 

Willk.ie, hatta şimdi bile nazi ajan
larının Amerika Birleşik Oevletıerin1f 
propagandP.larına devam ettiklerinden 
ve bu propagandalarile ticart kirlar 
göstt!rerek Amerika ı, adamlarını tu
zağa düştirmeğe çalıştıklarından bah
setmiş ve sözlerine ,öyle devam eyle

miştir 
Etrafımızda dünya harb içinde· 

dir ve muhalif bir hükO.met sistemi 
yükselmie;tir. En kuvvetli üç diktat~r· 
Jük devleti, bizim aleyhimize bir itti
fak akdetmişlerdir. Sulh halinde YB•'
yabiliriz, fakat bu sulhu nasıl ıdam(' 

edeceğimizi bilmemiz 18.zımdır Kim 
oluı sa olsun hiç bir kimsenin harbi 
için çarpışmıyacağız. Genclerlmit. Av
rupa dışında kalacaklardır. Fakııt kim· 
!ieyi de teskin etmek istemiyoruz. Cck 
ku\lveUi bir bava kuvveti, bir ordu ve 
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POLİTİKA • ASKERLİK 

Birmanya yolu 
Çine açılıyor! 

Büyük Britanya, J aponyaya karşı 
kat'1 bir vaziyet takınmafa başla .. 
mış:tır. Birman)·a yolunun telrrar a .. 
çılma51 hakkında verilen karar bu • 
nun netice!!iidir. Bu suretle lngiltere 
Japonya- Almanya ve İtaJya aruın~ 
~a Berlinde akdedilen ittifaka karşı 
~Jk •nıüspct tedbirini almıft:ı.r. Yani 
lngiHere, Çan - Kay - Şek hükilmeti· 
ne HindJçininin garb sahilinde bulu .. 
nan Birmanya yolile yardıma devam 
edectk~r. İn(iltere büyük elçisi Ja
ponya de bundan üç ay evvel bu vo~ 
lun Çine kapanması hakklnd. ya~1 .. 
lan anlaşmanın tekrar yenilenmiye _ 
ceğini Tokyo hükiimetine bildirmiştir. 
Bundan dola)"l Birmanya yolu, an .. 
la'!manın bitiş tarihi olan 17 ilktq .. 
rinde tekrar açllacaktır. 

İngiltercnin bu kararı İn&iliı: Bat• 
vekili Çörçil tarafından A\·am Ka .. 
marasmda i:r.ah edilmiftir. Çör~il, 
bundan üç ay evvel, Birmeoya yolu
nun kapablnıasına karar verildiği za• 
man, Japonların Çinlilerle anla~ -
caklannı tahmin ettiğini söylemiştir. 
I\fev5İm dolayısile bu yoldan Çine 
yapılacak ihracat uten durmaia 
mahkUm bulunduğundan İngiliz.ler, 
Binnan~·a yolunu kapamakta bir beis 
cürmemio;lerdir. Halbuki Japonya 
Çinle, iki tarafı da tatmin edecek a
dalete milstenid bir sulh in1ki11Jan 
arayacak yerde üçler paktına ıirmek ... 
Je s.ıde Çine değil, İngiltereye de 
nıeydan okumağa başlamı.ş ve Uzak· 
şarkta rOya nizamı teıı;is etmek v•:ti.· 
fesini tek başına üzerine almıştır. Btı 
niı:amın ne demek olduğunu İngU -
terede bilmiyen yoktur. Onun içiıı 
Büyük Britanya hükfuneii. ıiındi 
Japonlara karşı sarih bi.r vaziyet al· 
ınak lüzumunı kail olmuştur. 
İngilterenin bu kararında Birleşik 

Amerika ile yapılan temRsla.nn büyük 
bir dahli olduğu muhakkakbr. Bun
dan üç ay evvel İngilizlerin Japon .. 
larla Birnıanya yolunu kapatmak için 
)aplıkJarı anlaşma, Amerikan mah .. 
(illerinde büyük bir infial uyandır -
mı,tı. Amerikalılar, Japon tahakkÜ• 
müne karşı üç senedenberi kendilerini 
müdafaa eden Çinlilerin kahramı:ınlı
ğ:ını daima sempati ile karo;damı,ıar 
'\-·e bu anıa,ma üzerine İngilizlere fe· 
na halde sinirlenmillerdi. ftlhaklka 
İngiltere, o zaman, sade Çinle Japon .. 
ya arasında muadelet esasına daya
nan bir s-ulh teminl için değil, ayni 
umanda J•Ponyayı kazanmak için 
de böyle bir karar venni.'6- Fakat 
hAdise, ümld etüiil ıekilde inkişaf et· 
medi. Japonya, Çinl dei\I, Fran~ıa: 

Jlindlçin1slnl, hatta Felemenk Hindis
Uulnu bile yutnıağa karar verdjğınl 
üstü kapalı bir surette cihana ilin 
etti. 

Teh!ike kendi~inl göstermişti: Bu, 
sade lngiltere için değil. ayni uman ... 
da Birle,ik Amerika için de nllik 
vaxi)·etler doğuru1·ordu. Birmanya yo• 
Junu~ açıl~a~ı, hiç ,üphesiz:, İngil
ter~nın Vaş.ıngton büyü.k,.elçisile Bir .. 
leşık Amenka Hariciye ~a!.11"1 ara .. 
sında son zamanlarda sıkılaşan ınü

zakereler neticesinde kararlaştırılmı.ş 
bir keyfiyettir. Moskovadaki İngiliz 
büyük elçisi Stailord Cripps·in I\L 
l\.lolotofla yaptığı temaslarda bu me• 
~elelerin bahis mevzuu olup olmadı• 
ğı. hakkınd• bir ha,·•dis sıunadığı için, 
~dilik Sovyetler cephesinden Bir· 
manya yolu hakkında bir mütale• 
dermeyan etmek imkinstzcf'ır. 

lngilizleri Birman)·a yolunu açma
ğa sevkeden imillerden biri de Ja ... 
ponların Fransız HinWçinisinin şima
linde Tonkin'in merkezi olan ffa • 
noi'yi i,gaı etmeleridir. Çünkü Hanoi, 
Çin dtnizi sahillerinde Haiphong'dan, 
merkrıt Çinde Yu ~ Nan - Fu·3·a Jİ• 
den 859 kilometrelik çok mühim bir 
denı.iryolunun üzerinde bulunmakta
dır. Japonlar, daha geçen sene Çine 
yapılan sevkiyah bahane ederek bu 
hattın Çinde bulunan kısmında büyilk 
bir köprüyü bombalamı.ş;lardL Şiındi 
bu hat ellerindedir. Buradan arlık 
Çine İngiliz ve Fr•nsıı malıeı:n~i 
değil, Japon askerleri se\•kedilmekte
dir. Geriye kala kala btr Birmarıya 
;yolu kalmıştır. Çine yapılacak yar -
dım ancak bu yol vuıtasile yapıla .. 
hileceğ'indt."n Japonlar onu da politlk 
bir 11ınlaşma ile kapamışlardır. İşte 
İngili7:1er '1n1di bu tek )·olu açmakta, 
Çinlileri dahA uzun zaman Japonlar
lR uğra'8C'ak bir hale koymaktadır. 
Bu "·a1İyf."Ue Asyada yeni niu.m bir 
Birmanya yollle lnsmen önlenmiş o
laraktır. 

Mümtaı Faik FEN 1 K 

Bir çelik fabrika
sında Ruzveltin 

beyanatı 
Ohio 13 (A.A.) - Röyter: Ruzvelt, 

Ohio'da ve ?cnsilvanyada büyük çeilk 
(abrlk'l-larını ı;ı:ezdikten sonra, tmilnın 
en son nispetinde çalışmaları fazlalaş• 
tırmayı tavsiye etmit ve bili.hare heye
canla kendisini alkışlayan halka hita ... 
ben demi$tir ki: 

•- Başka birisinin Amerikalara. hü
cumu netice-.inde harbe sürüklenme
nin önüne geçebileceğimb:e itimadım 
vıı.rdır. Fakat bir hücuma ka~ı koymak 
için en iyi çarenin bu hücuma kartı 
koymRığa hanr bulunmak: olduğuna da 
kaniim.• 

bir donanma yapmamız IB.zı.mdır. Tıl ki 
hiçbir diktatör, Ucaretimize, menf;\atle· 
rimiıe ve haklarımıza dokunmasın. 
Aramızda hiç birimiz:. Hitler'in bize 

hi.ıcum için Atlantik: a$ırısına bir sete• 
ri kuvvet göndermeği tasarladığını dil• 
şünecek kadar aptal değiliz. Fakat ara
mızda hiç birimiz. de Hitler'in aleyhi· 
mlzde niyetler beslediğini inkh edecek 
kadar da kör değiliz. Hitler biliyor ki 
biz burada Amerikada demokra~yt 
hakiki surette kuvvetli bir haJe geti
rir!'iek, kendhıinin tahakküm reji.mi h\ç 
bir zaman devam etmiyecektir.• 
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HAKIK~T '13 Birinciteırin 1940 -

iş köşesi 
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İSTANBUL 

Zeytinburnu demlr eşya 1&b-
rikası tornacı, tesviyeci ve bir 

modelci alacaktır. İsteklilerin 

mezkt1r fabrika müdürlüğüne 

~ müracaatleri. 

~ 

~I * İslanbul Elektrik, Tramvay ~ 
11 ve Tünel işletmeleri umum mü-Bugünkü mühim f uf bol maçları 

Şeref stadında Galatasarayla 
Beşiktaş, Fener stadında da ~;i;!a m::::~::i. dair.,; 

TAŞRA 

~ dürlüğü müşteriler servisi fen 
1 

şubesi için 10 monlör alacak -
tır. İsteklilerin müsabaka imti
hanına girmek üzere evrakı müs
pitelerile birlikte 14/10 ·'940 pa-
zartesi günü saat 10 da Metro 

re-

Fenerle Beykoz karşılaşıyorlar ı, ~::t:::~~;~~:rt::~:::~ 
~taş - GalatMaray 1 -- l ı üzere memur alacaktır. Me:nur-
Galatasaray ve Beşiktaf takımları ~ , Iara imtihanda gösterecekleri li-

bu gün birinci likteki vaziyetleri ü- ~- ..,, yakatlere ve 3656 numaralı ka-
zerinde çok müessir olacak maçlarını ı nun hükümlerine göre 60 ili 170 
Şeref stadında yapacaklardır. Dünkü 
yazımızda her iki takımın hatları iti- liraya kadar ücret verilecektir. 
barile ne vaziyette bulunduklarını ı İsteklilerin 25/10/940 tarihine 
anlatmıt ve maçın Beşiktaş hafbek kadar evrakı müsbitelerini di-
hattırun oyununa tabi blr netice ve- lekçelerine raptederek mez.ktlr 
receğinl teba.rüz ettirmiştik. , 

Bu gün Beşiktaş stadında oynana- ( müdürlüğe müracaatleri. 
cak maçın bir de maneviyat tarafı ,ıl * Diyarbakır mıntakası için 
vardlr. Galatasaray, takımında hiç bir ~ı 250 lira ücretle bir doklor slına-
ek.siklik bulunmame,sı ile malik oldu- ~~ cakhr. İs~cklilerln Ankara Ma-
ğu yüksek morali, kalecisinın sakat- ' Ens ·tü 
lığı dolayısile biraz kaybedecek ve ye- {.' den Tetkik ve Arama ti -

dek kalecile oynamanın verdiği en- ı süne yazı ile müracaatleri. 
dişe ile, dalına gözü arkada oyıııya- ~ * Bandırma Halkevi bandosu 

caktır, iı;in 75 lira ücretle bir bando öğ-
Betiktaf takımı Galatasarayın yük-L' \ retmeni alacakbr. İsteklilerin sek kabiliyetli hücum hattının olduk- 1) 

ça tesiri albndadır ve bu hattı dur - .............- vesikalarile Halk.evine bizı.at ~ 
durtmaj:ı ilk iş olarak düşünmekte .. Burün sıkı bir imtihan daha xeçirccek olan Beşiktaş takımı müracaatlerl. 
dir. Bunda muvaffak olur ve hücum Fenerbahçeyi yendiği. cün * Ecnebi Usan bilir, muhabere 

iki .. beli insa d ve Be~fncl maç: Yan orta sıklet Kuleli, üçüncü Maltepe. 
11 

\ 
hatbndaki · · tecru Y · dl ve muhasebeden anlar tecrübe cevherli bir sağ açıkla Gslatasaray Fuad (Ankara) - Cevdet (lstanbul) Müsabakalara bugün de devam e -
kalesini te.hdid ederse maçın neticesi Birinci ravnd yumruksuz geçti. İkin- lecektir. 
siyah beyaz takımı sevindirecektir. el devrede İstanbullunun iki yumru-

Bu günkü oyunun güzel ve o nis- ğundan bafka hllclise olmadı. Üçiınciı 
pelte atkı geçeceği muhakkakbr. devrede Ankaralı açılcjı ve oaAlı 10llu 

Fenerbahçe .. Beykoz ça~tı. Son devrede iki boksör de tok 
Günün ikinci mühim maçı, Fener- seri dövüştüler. İstanbullu iki tem.iz 

bahçe stadında, Fenerbahçe ile Bey- ıol, Ankaralı da bir kroşe tutturdu. 
koz arasında yapılacaktır. Her iki ta- Neticede jüri berabere kararı verdi. 
kım da çimen sahada antrene edilmlş- Altıncı ma~: Orta ııklet 
tir. Fenerbahçelller rakiblerine nis - Kamil (Ankara) - llluzaffer (İstan-
peten teknik bakımından iki gömlek bul) orta hakemi !4ref Şefik 
üstün, Beykozlular da nefes ve da- Birinci ravnd ağır geçti; Muzafferin 
:;anıklık bakımından Fenerlilere fa- fu;tün tekniğe sahih olduğu anlafılıyor. 
iletirler. Fakat kuvvetli pönç göstermiyor, İkin-
Takım randımanı itibarile Fener- ci devreye Muzaffer çok seri başladı ve 

bahçe daha iyi ise de Beykoz, her se- bir sağ ile Kimili nakdavn etti. Faka! 
ne lik maçlarında büyük takımlara devre sonlarına doğru ağırlaştı. 
takılan ve bu takımlar için çok u.ı:tik Ankaralı boksörün üçüncil ravnda 
vaziyetler ihdas eden bir ekiptir. · çıkanuyacafıru bildirmesi üzerine, Mu 

Fenerbahçede Melihin oynaması da zaffer galib geldi. 
fÜphelidlr. Yedinci maç: 

Genel direktörün 
beyanatı 

İstanbul 12 CA.A.)- Trakyada Gene 
lik spor teşekküllerini teltif eden &
den Terbiyesi Genel Direktörü Gene
ral Cemil Taner, Anadolu Ajansının 
bir muharrirJrine beyanatta bulunarak. 
kısa bir müddet içinde başarılan bü -
yük hazırlıkların kendisinde tahminto 
fevkinde mü.said bir tnt.ıba uyandırdı
ğını söylemiştir. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

Bu iki maçtan başka, Şeref stadın- Cafer (Ankara) - Hasan (İstanbul) 
da lstanbulspor - Altıntuğ, Vefa - Ankaralı boksör 74, İstanbullu da Q T E L L Q 
Beyoğluspor karşıla.şmalan vardlr. 68 kilo idi. 

Her iki maç da denk takımlar anı Birinci devre istanbuUunun kaçmaa1, BEYOÖLVl''lJA İSTİKLAL 

BU GECE 
TEPEBAŞI DRAM KIS~UNDA 

Saat 20,30 da 

sı.nda geçecek ve allkadar aeyircUen Ankaralının yumruk atmadan kovala- caddesinde Komedi kısmında 
heyecanlı anlar yaşalacakbr. il · !kin' cl d d b k d 

, bir memur aranıyor. Bonservis-

~erile posla kutusu 195 e der. hal (ı 
müracaatlerl. ) - ~ 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Bugünkü program 
18,00 Program, 18,03 Müzik, 18,50 

Müzik 19,30 Ajans, 19,45 Müzik, 20,15 
Müzik: 20,30 Konuşma, 20,45 Müzik, 
21,15 Konuşma, 21,30 Müı.ik, 21,50 Mü
zik, 22,00 Ajans, 22,50 Müzik, 23,25 
Yarın ki proJ(l'am ve kapanış. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ., 1 ı 1 1 1 1 lmJ 
2 1•1 1 1 1 l•I 
3 1 1•1 I 1 l•I I_ 
4 ,-+-1-fl-+=1•=+1 .....;l=•+-1 +I -:1-
5 1 1 ı ı·ı 1 1 1 
6 I 1•1 1•1 1 1 
7 1 l•l 1 1 l•I I si 1•1 1 1 1 1 1•1 
9.!!_J 1 1 1 1 ili 

Soldan sağa ve yu kandan aşağt: 
1 - Bir nevi balık. 2 - Kudret. 

3 - Beygir - Çıngırak .. Evet. 4 -
Karadeniz sahiH sakinlerinden - Ağa
cın kolu. 5 - Mukavele ... İbadetgiıh.. 
6 - Canın yongası - Evin üstü. 7 -
Bir çalgı aleti - İhsan - Nota. 8 -
Yük taşıyan. 9 - Emirler. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ılFiAJLIA KIAl•TuTs 
2IEIN1•ILIA•IOIK u 
3 K •IPIAIPIAIC AIN 

NA C AIRl•ILI• 
5 KJOIDIAJK •iT A Ş 
6 1 •l l IKl•IHIAICI 1 
7 •IA Şl•l si 1 l•IAIL 
8 E LIAIG ôlZI•• Al 
9iŞIA H •IZIA•RllJ• 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!. 

1 ASKERLiK 1 
n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fatih askerlik şubesinden: 
Too Aste~men Mehmed To~o 

(46506) nun acele subeve müraca
atı. 

ABONE ŞARTLARI 
Türldye lçin : 

Bir aylık 90 Kuruş 
Uç aylık 200 • 
Altı aylık 475 > 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler için ı 
Altı aylık 850 Kuruş 
Bir senelik 1600 

imtiyaz sahibi ve ~muharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşrlyab ldare eden 
Yazı lflerl Müdürü : 

Cemal Hak1o SELEK 
Basıldığı yer: 

\.. Cumhuriyet l\.1atbaası 

1 ması e seçti, evre • a em, Saat: 20,30 a ,,.. 
Fener stadındaki Topkapı • Sü •Y- döğüşınediklerl için, iki boksöre aleni y A L J U Ş A G J 

nıaniye maçının da lik maçları tDJ .. bir ihtar verdi; bundan sonra bir iki 
nili bakımından ehemmiyeti vnrdır. 

Baş, Diş, Nezle; Grip; Romatizma 
F. T. kere vücud vücude gelebildiler. Bu 

maç bok.sa pek az benziyordu. Netice
GaJatasaray bugün de Cafer sayı ile galib geldi. Bu maçla 
oynamıyacak mı? temsili karşıJa,ma bitmiş ve İstanbul 

4-2 galib gelmişti. 
Dün akşam seç vakit öirendlğimlze Bundan sonra iki İslanbullu ağır 

ıöre Galatasaray kulübü bir saha me.. sıklet Nuri ile İlyas karşılaştılar. Mü
selesinden dolayı bugünkü maçı oyna- sabaka altı ravnd üzerJ.ne idi. 
mamak niyetindedir. Galata.sarayın bu Maç üçüncü ravndun ortasına kadar 
karan vermesine sebeb, .Beşiktaşa yap- devam etti. Bu ana kadar İlyas kiloca 
tıklan bir İeklifin kabul edilmemif ol- kendine faik raklbile; pöçingbol gibi 

masıdır. oynadı. Nihayet üçüncü ravndun orta-
Biz bu lhtilifın halledilmeslnl ve bu sında Nurinin meneceri maği1'.ibiyetı 

eüzel maçtan futbol meraklılarının kabul etti. 

mahrum ı.a1ınamaJannı temennı ede- Atletler •erefine park-
riz. ~ 

İstanbul boks takımı otelde verilen çay 
A k 4 2 ziyafeti n araya " Balkan oyunlarında büyük muvalfa-

galib geldi k.iyet kazanını, olan milli atletlzm lakı-
mımız ve onu yetiştirenler ~refine 

dün saat 17,30 da Pakotelde Genel Di
rektörlük tarafından bir çay ziyafeti 

Bir buçuk ay evvel Ankarada yapı
lan ve İstanbul takımının galibiyetile 
neticelenen İstanbul - Ankara bok! 
karşılafmasının rövanşı dün akşam 
Beyoğlu Halkevinde yapıl!lllfbr. 

Yeni yapıl8n ringin &üz.elliği ve u
ylrci kalabalığı bilhassa nazarı dikka
ti celbetmekle !dl. 
İlk maç: Tüy •ıklel 
İstanbuldan Hüsnü, Ankaradan E -

min. Orta hakemi Kemal Bekof ma!:b.n 
evvel merhum Küçük Kemalin ruhu 
için bir dakika süldlt edilmiştir. 
İkişer dakikadan dört ravnd oiarak 

yapılan bu maçta Ankaralı Emin rald
binden çok yüksek olduğunu gösterdi 
ve bütün maç lmtidadınca aağlı sollu 
ataklarla çalıştı ve ittifakla gallb sel
di. 
İkinci maç: Horoz sıklet 
Halid (Ankara) Abdl (İstanbul) 
Abdl ba~tan nihayete kadar hakim 

döğüttil. Ankaralı mütemadiyen atak 
yapıyor, fakai hep kontraya düşerek 
an.kese ediyordu. Abdi sağ kroşelerle 
rakibini dördüncü ravndun ortasına 

kadar döl!dü; bu &ll'llda Ankaralı bok
sör grogi. olınUl, sallanıyordu ki mene
ceri süngeri ringe atarak mağlO.biyeU 
kabul etti. Böylece Abdi rakibinin ma
çı terketmesile gallb geldi. 
Ü~üncü maç: Hafif sıklet 
Hilmi (Ankara) - Hüseyin (İstan

bul) 

verilmiştir. 

Ziyafette V aH, Vilayet Partl idare 
heyeti reisi Reşad, İstanbul komutanı 
General İshak Avni de hazır bulun
muşlar ve samimi hasbıhaller yapılmış
tır. Beden Terbiyesi Genel Dlrektörü, 
atletlere ve antrenörlerine hatıra mü-
kafatları verildikten sonra güzel bir 
hitabede bulunmuf ve ezcümle f(iyle 
demiftir: 

c- Çalışmamızın neticesini bu güzel 
dereceyi elde etmekle görmüş bulu -
nuyoruz. Çalı~ her zaman kazana
cağı bir kere daha ispat edilm.i4tir. Ba
zı arkadaşlarımın bir takım kimselerin 
yaptığı menfi neşriyattan, yani büyük 
muvaffakiyetin küçük a:öst.erUmek is
tenmesinden müt.eessir olduğunu işit· 
tim. Benim arkadaşlarım, hakiki arka
datlarım böyle menfi· düşüncelerden 
müteessir olmasınlar. Biz: yolumuzda 
yürüyeceğiz ve muvaffak ola<'ağız.• 

Bundan sonra Cenel Direktör, ka -
zandığlmız bu büyük muvaffakiyelten 
&ururlanarak çalışmamıza fasıla ver • 
mememize, i"lerimlzi ihmal edip, n -
kiblerimizi istihfaf etmememize iş~ret 
etmiş ve atletizmin anaspor olduğunu 
tebarüz ettirerek çocuklara burıdan 
sonrası için de muvaffakiyet tcmennı 
etmiştir. 

Askeri mektebler atle
tizm sampiyonaaı 

Aıkerf mektebler arasındaki atletlzm 
pmplyona.sı dün sabah Fenerbahçe 
stadyomunda başlamışbr. Büyük blı 
intizamla geçen müsabakların hepsindt:: 
yeni rökorlar tesis edilmiştir. Bilhassa 
100 metre derecesile yüksek atlama ir
tifaı şayanı dikkattir. 

Her tarafa otoblis temin edilmi$Ur. 
-0--

15 birincite$I'in salı günü akşamı 
Şehir tiyatrosu komedi kısmında 
Bestekar Muhlis Sabahaddinin 

Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılartnııı derhal keser 

fevkalAde 2 büyük eseri 
ı - Kenm-A~h. Müzikli şark masalı 
2 - Erenin aşkı. ~ıillt operet 4 perde 

İcabında günde ÜÇ kaşe alınabilir. Taklidlcrinden sakınınız. 

Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. -
İstanbul Def ter darlığından : 
Sıra 

No. 
1 

2 

3 

' 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ıs 

16 

17 

18 

19 

20 

Mükellefin 
adı 

Mustafa Baldlran 

İbrahim Soniz 

İsmail Edindik 

Arü Çapar 

Mu.stala Turiçe 

Mehmed Uluerkan 

t ' 1 

Kunduracı 

Turşucu 

Manav 

Demirci 

Saat tamircisi 

lı'Iarangoz 

Talat, Rıza ve Mebmed Böyacı 

Mehmed Atılgan Terzi 

Ali Kemal Kömürcü 

Şakir Yurtlan Kunduracı 

Keork Sobacı 

İsmail Sala Berber 

Ahmed Erdal Kunduracı 

Ahmed Ak Sülçü 

Mustafa Afçı 

İbrahim Altın Manav 

Abdülkadir Sebzeci 

Mihran Kunduracı 

Emin Tütüncü 

ADRESİ 
Mahallesi Sokağı 
K. İlyas, Samatya 

Yalı, K. Langa 

H. Evhad, Yedikule 

K. Hatun, Haseki cad. 

Çakıraia, Millet cad. 

Keçihatun, Cerrahpaşa 

H. Evbad. İmrahor ead. 

K. Çeşme Demirhane cad. 

H. Evhad. İmrahor 

İnebey, Namıkkemal 

S. Hayreddin, Samatya cad. 

K. Hatun K. M. Paşa 

K. Çeşme, Cami S. 

A. Beyazıd K. M. Pa,. 

D. Paşa K. M Paşa 

İnebey Kara Mehmedpaşa C. 

İnebey Kovacıdede 

K. K. Paşa. Berberşelik 

İnebey, Mustalakemal 

No. 
2 

163 

40 

l3 

79 
81 

56 

132 

63 

190 

21, 23/2 

230/1 

20 

15 

3-8 

19 

3 

5-3 

40 

6/1 

• 

Verginin 
matr. 
54.00 

36,00 

36.00 

36.00 

24.00 

27.00 

156.00 

45.00 

90.00 

36.00 

36.00 

81.00 

36.00 

45.00 

36.00 

202.50 

67.60 

24.00 

36.00 

Miktarı ve 
Nev'i senesi 

K. 10.80 ) 940 
B. 2.16 ) 
K. 76 ) 940 
B. 15) 
K. 66 ) 940 
B 13 l 
K. 6.72 ) 940 
B. 1.34 ) 
K. 4.07 \ 939 
B. 0.81 ) 
z. 0.73 ) 
K. 5.65 ) 939 
B. 1.12 ) 
K. 835) 939 
B. 1.63 l 
Z. 1.50 ) 

K. 10.13 ) 939 
B. 2.03 ) 
z. 1.82 l 
K. 18.00 l 939 
B. 3.60 ) 
K. 4.56 ) 939 

B. 
z. 
K. 
B. 

0.91 ) 
82 ) 
89 ) 
18 ) 

K. 1559) 
B. 3.12 ) 
z. 2.81 ) 
K. 1.53 ) 
B. 0.31 ) 
z. 28 ) 

937 

937 

937 

K. 431 ) 937 
B. 86) 
z. 18 ) 
K. 3.58 ) 939 
B. 0.70 l 
z. 4.86 ) 
K. 13.03 ) 939 
B. 2.61 ) 
z. 2.35 ) 
K il 19 ) 939 
B. 224) 
z. 2.01 ) 

K. 7.20 ) 938 
B 1.44 ) 
z. 8.64 ) 
K. 8.70 l 938 
B. 1.74 ) 
z. 1.57 ) 

ı ı ıyan o 
29 ilkteşrin 1940 Cumhuriyet 

Piyangosu 
lkramlyPl"rl 

İkramiye adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.568 
Teselli 48 

miik&ratr 

84.616 

hem bUyUk 

hem çeşidll 
• hem fazladır 

İkramiye miktan 
Ura 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

250 

Y e k u n 

İkramiye tutarı 
Li.ra 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
110.000 
10.000 
10.000 
40. 

160.000 

480.000 
12.000 

492.000 
Bu plin r:engi:ndir. 60,000 lira'Lk btr büyük ikramiye vardır. A~'~ 

20,000 liralık ikinci büyük iknmiye vardır. Uer talihini?: bunlara er•~ .. 
mezsc gene müteessir olmayın. Çünkü 2 tane de onar bin lirahk i~lfl
yeleri _kaz~nabilirsini:r:. Bu ~e.kili'\te. dört. tane 5,000 liralı~ i~m.Jye(ıd1' 
tşue hın lıralık, 80 tane 500 liralık ıkramıyelcr vardır. Planı ıyıce tc 

ederseniz daha küçük ikramiyelerdeki tenevvi.iü açıkça görürsünüz. 
İkramiyeler miktarı hem büyük, hem çeşidJidir. Hele orta ikr•~" 

yeler kuvvetlidir, fa7.ladır .. Bu fevk.alil.de piyangonun biletleri 8 bi.rİP~~: 
teşrinden itibaren satı~ çt.kanlmışbr. Bu piyan,oda mevcud 400 bın·bdt 
Jetten 84616 tanesi ya.nl 21.1 mutlaka ikramJye knzanacaktır. Bu tertı 
tam bilet 2 lira, yanm bilet 1 liradır. Unutmayınız ki tam biletler ikr' .. 
miyenin tamamını, yarım biletler yarısını alır. • rt 

On tam biletli ve on yanm biletli karnelerle mutlıika amorülc ~ 
tamamını veya yarısını ve belki de büyük ikramiyeyi kazanmak sure 
tile talihinizi tecrübe imkinına maliksiniz. 

Cumhuriyet piyanı-osunda bir yenilik olmak üzere 48 aded 250 ~: 
liralık teselli mükafatı ihdas edilmi.şür. 2:9 blrinriteşrinde A?~a~ ıJı 
çekilecek olan bu :r:engin ve fevkalide piyanrconun bususiyetlerını it 
eden 8 sabüelik bro,ürleri bayilerden isteyiniz. 

Çatalca Satınalma Komisyonundan:.",,. 
Çatalcaya teslim etmek tarhle aşağıda cins ve miktvrlarile kafi tenli ~ıl" 

tarı yazılı olan mal7cme beğenilerek alınacaktır Pazarlıkları lS.'10,. 9-iO ıı"-' 
ve saat on dörtte Fındıklıda İstanbul Komutanlı~ı Satınalma Kornisy~ntl b"' 
yapılacaktır. İsteklilerin verecekleri bu malzemeden birer nümunelerılcgtS!) 
raber sözü geçen gün ve saatte Komisyona müracaatleri. ( ;:ıtl 

C i n s 1 hliktan Beherinin Fi. Kat'i terrıi0 

Büyük saç soba 
Küçük saç soba 
Büyük mRngal 
Küçük mangal 
Boru 
Dirsek 
Soba tahtası 
Mafa 
Kürek 

162 
360 
87 

220 
4240 
1254 

522 
829 
522 

Lira K. Lira }C. 
600 HGOO 
' 00 216 00 
250 3300 
1 75 58 00 

90 573 00 
75 142 00 

2 50 196 00 
30 38 00 
30 24 00 

ODEON 
ÇIKAN 
Plaklar 

YENİ 
Lüks 

MÜZEYYEN SEN AR 

No. 270391 Turnalar Beste: ~ 
Gül derler Sadettin Kayııa 

Bu emsalsiz pU!ığı herhalde dlnleylnlt# 
il 

İstanbul Üniversitesi 
' 

A. E. P. KomisyonundaJ1' 
Alınacak şey A!ecmu tutan M. teminatı İhale gün ve sa.ati 

Lira Lira d:ı 
296 aded ma 4058,16 305 28/10/940 ı>aza,ıd l~cri" Iı' 
Yukarıda yazılı işin a~ık ek!riltme ile ih~lesi vapılacakhr. Jstek~ Jif'l'.ıJ 

gibi iş yaptıklarına dair ihaleden 8 gün evvel Istanbul Vilivetinden ~ ve şıı~ 
vesika almaları ve 940 ticaret vesikalarile Rektörlüie gelmeleri. Keşif (9;~ 
name hergün görülebilir. ___ ....,;,; _________ , . ' 

Teknik Okulu Müdürlüğündeıı;. 
9/10."940 tarihinde vapılan !en memurluğu kısmı ı;{iriş imtihanı ~eti~f.J 
1 - Devlet hesabına fen memurluA:u kısmı makine ı;ubesırıe 9' 

olun11nlar : 
4

43, 1 
68, 49 337, 35. 255. 81. 300, 392. 437, 484. 474, 65, 9, 464, 164. 556, J 

584. 384. 549, 89. 39. 299, «. 481. 140, 109, 38. l<'b 
2 - Devlet hesabına fen memıırluğu k~smı in~at şubesine IJ' 

olunanlar : ,414· fı1 
236, 8. 43. 382, 31. !;f\8, 292, 3.53. 489 212. 520, 63. 473, 242. 3511· 

230. 41. :m. 56. 535. 45-1 247. mı. ro. 308. 300. 169. 257. 425, 2ıa. ~bJ 
387. 349. 241. 552, 578, 136, 424. 329, 42. 528. 386. 465, 66. y 

3 - Kendi hesabına fen mPmurluğu kısmı inşaat şubesine ~;. 
olunanlar: ..-

545. 5.19. 600. 190. 59'1. 287. 4R8, 48. 149. 395, 566, 207, 124. 168· ' 
442. 543. 87, 432. 214, 226, 170, 221, 478. 479 .11rd-' 

Fen memurluğu kısmı inş11at şubcıı:inc kendi heıı:sabına kabul olo~.ll lı11tl~ 
arzu edenler fen metl)urluğu kısmı makine 1JU.besi kadrosundaki rnıt~ ,.eli 
devlet hesabına veya fen memurlu~ kıo;mı insaat şubc!'ine Devlet Dcrl'l1r 
hesabına Mekteb levazımı ve ı;{iylm de dahil olmak iiu-re alınabilirlct'• ~-" 

Devlet Demirvollan hesabına on beş talebe alınacaktır 't"°"Tl" 
Makinııo şuhesine devlet hesabına veya ln~aat şubesine Devlet De1111,,

11
<

hesabına J.":İrmt'k i~teYt"nlcrin arzulan müracaat sırasına -'!'.Örf" is'af olı.1. ı-'6" 
4 - Tedrioıata 2l/l0i940 paurtesi lriinü baslanaraktır Eski ve vcrıl tılf' 

benin o ırün saat 8.30 da mf'ktebde bulunmabı:n. .. 

Birinci devre mütevazin geçil; fakal 
ikincide İstanbullu boksör çok htıkim 
dövüştü. Bilhassa esklulan güzeldi. Ü
çüncü devre a:ene İstanbullunun fa1k:i~ 
)'etile geçti. Ankaralı çok kontraya 
düşüyor ve mütemadiyen anke.se edi
yordu Son devrede Ankaralı çok ener
jik, i.tanbullu da çok bilgili dövüştü
ler. Ankaralı çok dayanıklı ... Neticede 
İstanbullu Hüseyin llU!akla galib gel
di. 

Dördüncü maf: Yan orta ııklet 

İsmail (İstanbul) - Şeref (Ankara) 
hmail birinci devrede çok bakim dö-

100 metre: Birinci Halid (Deni~ 
Harb okulu) 11 saniye, ikinci Şerif 

(Deniz tsl). üçüncü Turan (Deniz 
lisesi) 21 

Yani A#cıo~lu Manav• 

Fail< Uoalı> Emine Zühtiye 

H. Evbad. İmrahor cad. 88/1 36.00 K. 6.73 ) 938 
B. 1.35 l 
z. 121 ) 

~ehir Hava okulunda V. 1.06 Vera!'et 

,, ıtl" ,,,,,, 
5 - Tedriı:ılltın boşladı~ tarihten itib:ıren makul mazereti olrtıA"'~ ıııı ,.-d 

ay mliddetle okula devam etmeyenlerin kendilerine ihtar olunrn•:" ı~ 
..vıdları silinir. ~ 

İstanbul 
vüştüi ikinci devrede Ankaralı ken
disini topladı; fakat üçüncü ravndda 
İstanbullu boksör rakibini !ki d•fa 
nakdavn etti. Bunun üzerine orta ha
kemi Kemal Beykof İsmaili ga\Jb ilin 
ederek maçı durdurdu. İ.smallin teml7 
;ywnruldan var_ 

Yükse atlama: Birinci Nadi (K·1le
li) 1,75, ikinci Ragıb (Deniz). Uçi.uıcü 
Mehmed (Deniz). 

Gülle atma· Birinci Hayri (Kuleli) 
11.99, ikinci Nadi (Kuleli), üçüncü 
Necmi (Deniz) 

4X400: Birinci Deniz lisesi (Yaşar 

Halid, Şerif, Mehmed) 3.44.8, ikinci 

pilot teğmeni Z. 21 % 20 
Beyaıtd. V. Ambar mahallesinde V. 1-06 Vera~et 

varisleri 
22 Hatice Bedriye Özkan • 

disci Pertev hane~i z. 21 % 20 
Samatya Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, işJ ve ticaretgihı yazdı şahıslar terki ticaretle veni adres

lerini bildirmemiş ve tebellill(e salfıhivetU bir kimse f:tÖster memiş ve yapılan araştırmada bulunamamış oldukların
dan hlıalarında ~österilen yıllara ald kazanc, veraset, buhran ver~lerinl ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat tebliıii 
mümkün olamamışbr. Keyfiyet 3692 NoJı kanunun 10, 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere illin 
olunur. (9785) 

Hava Mıntaka , 
Deı:>o AmirliaindeJ'' 

1 - Hava birlikleri iein 3000 cilt er kundurası alınacaktır 0 
•. 
1 

Jf11~ 
2 - Pazarlıkla eksil!mesi 16 10 ·940 çarşamba gilnü saat 14 te Yeşilk0 tk! 

~ntaka Depo Amh"lifd Satınalma Komisronunda vapılac11ktır. . 5'~ 
3 - Isteklilerin nümunelerile ve teminatlariJe birlikte mezkilr l(Üll ve (gı•· 

Komisyona müracaatleri. ' 


