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HARBİN SIKLET MERKEZİ HALİNE GELMEK İSTİDADINI GÖSTEREN A F R i K A --

Abluka tesirlerini M I s I R A Serrano Suner 
,östermeğe başladı ~~2~~~İn~~m::: .. Romadan ayrıhyor 
1. ngı'lız· 1· ktısadi Harb nın dikkat nazarlarını üzerinde durdu- 1· .1 ·hver 

ran mevzular Mısırdaki vaziyetle, Mos- Spanya ı e mı 
••h• kova ve Romanın üç taraflı pakttan d "h' b• 

nazırının mU Jm sonraki vaziyeUeridir. arasın a mu Jm ır 

bir nutku Mmr hakkında yazdığı baımakalede hadise olmayacak 
Times diyor ki: 

Londra 3 (A.A.) - İktaadl Hnb 
Nazın Dalton burada aöylediği bir 
nutukta ezcümle demiştir ki: 
•- Almanlann işgal ettikleri mem

leketlerden yağma ettikleri petrolü. ta
mamen tükettiklerini cösleren dehlıcr 
mevcuddur. Petrol hkdanı abluk"l ve 
Almanyadaki nakliyat sist"mi sebtbi
le, Almanlar tarafından vücude getiril
mit olan bütün bir halk tetkilitı f<"-
1.iketli bir pana sebeb olabilir.• 
Vakıaları tetkik eden Dalton bu kı$ 

Avrupada heyeti umumiyeşi itibarile 
açlık olmıyacağını söylemi,tir. 

Hitler'in Mısıra karşı bir hareketi ta
cil için Mussoliniyl tazyik ettiği tah
min edilebilir. İngUtereye tevcih edilen 
muharebede netice alınamadığına na
zaran !aşist İtalyanın sırası gelmif ve 
Hitler'in İtalyaya bir ihtarda bulunmuş 
olması muhtemeldir. Siwa vahasına 

inen ve biri Mersa Matruh civarında 

sahile doğru giden bir nevi yolun di-
ğeri de çölde Kahire ve İ.skenderiyeye 
giden bir yolun başında bulunan Cara
bub vahasına İngiliz hava kuvvetleri -
nin yaptıfl son bir bombardıman esna
sında yapılan istilqaf Mersa Matruh 

Beme 3 (A.A.) - Romadan İsviç-
re ajansına bildiriliyor: 
İspanyol Nazın Scrrano S•ın~t dün 

öğleden sonra Mussolini ve Ci~no ile 
görüşmüştür. İspanyol Nazırı bu gün 
tayyare ile hareket edecektir. 

Salahiyettar mahfiller, mihver dev
letlerile İspanya arasında sansasyo
nel şeyler hazırlanmakta olduğu hak
kında İngiliz kaynaklarından yayılan 
şayi alan tekzib etmektedirler. 
Aynı mahlillerde, İspanya ile olan 

münasebetleri aydınlatmak maksadi-

Antakya 2 (A.A.) - Başvekilimiz 1 nanmıştır. Halle memnuniyet ve he-\ 
Refik Saydam, refakatinde Ticaret yecan içindedir. İskenderundan An

Vekili Nazmi Topçoğ]u, husust ka- takyaya kadar yol üzerinde ch•ardaki 
lem müdürü ve yaveri olduğu halde kazalar ve köyler t&klar yaprruşlar ve 
şehri.qıizl teşrif etmişlerdir. Şehir yüzlerce atlı ve yaya halk Başvekil
medhalinden Belediyeye kadar bütün lerini heyecanla alkışlamış:lardır . 
yol meydanlarını dolduran on bjn
lerce Hataylının coşkun 'le zovgı te-
zahüratı arasında yürüyen Ba,vek.ili
miz Belediye önünde HatayWara hi-
tab etmiş ve demiştir ki: 
•- Sayın Hataylılar, 

cAnkaradan ayrılacağım zaman a
ziz Milli Şefimiz Büyük Reisi<:"umbu
rumuz İnönü size muhabbet ve se
l&mlarını bildirmeğe beni memur bu
yurdular ve en kısa bir zamanda fır
sat bulunca sizin aranızda bu!unacak
larını vlidcttiler. Bunu size sevincle 
müjdeleyorum. 
•Sayın Hataylılar, hakkımda gös

terdiğiniz sevai teıahürabndan dolayı 
şükranlarımı arzederim.• 
ııüteakıben Viliyet konağında bir 

müddet istirahat eden BaşYekilimiz, 
snat 20,30 da t ereflerine tertib edilen 
Turizm otelindeki 100 kişilik ziya
fette bulunmuşlardır. Bu ziy::ıfeti Vali 
konağı bahçesinde verilen bir kabul 
resmi takib etmiştir. Hat.ny, hükiımct 
rcisi.mizi aralarında gördüğü be gece 
bayram yapmaktadır. H~r ta raf do-

•• 
A!ıtakya 2 (A.A.) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam öğleden sonra saat 17 

de müzeyi gezm.icıler ve bilahare Hal
kevinde verilen çay ziyaletini tere!-

lendirm.iş:lerdir. Bafvekilimiz burada 
şehir, kaza ve nahiye Parti teşkil5tr 

mensubları, Halk evi ata larile taruş

mıolar ve uzun müddet hasbıhal et
mişlerdir. 

• • Antakya 2 (A.A.) - Geceyi Vila
yet konağında geçiren Başvekilimiz 
Dr. Refik Saydam bu sa hah dokuz 
buçukta Vi18.yete gelmişlerdir. Bu
rada bir müddet vi18yet işleri!e meş
gul Olan sayın Başvekil, Hatayın ilt
tısadi vaziyeti hakkında alakadarlar
dan iz.abat almışlardır. Tüccarların 
dileklerini dinlemişlerdir. Top]antı iki 
saat dürmüştür .. 
Müteakıben otomobillerle on kilo

metre mesafedeki Defne telilesinde 
bir gezinti yapm1'13rdır. 

Hava Kurumu idare heyetleri 
bugün bir toplantı yapıyorlar 

Büyük ehemmiyet veri len bu toplantıya Vali 
iştirak edecek ve toplantının gayeıini Şükrü 

Koçak bir nutukla izah edecektir 

Hava Kurumunun İstanbul viliyeti. 
dahilindeki tcşkilitırun idare heyet
leri bu gün saat on beşte Cumhuri
yet Halk Partisi merkez binasında 
büyük bir toplantı yapacaklardır. Top
lantıdan maksad kurumun gelir kay
naklarını tetkik, tahsil ve teşkilat va
ziyetlerinin halkımızın g<i5termCkte 
olduğu yüksek alikayı ka~ılayacak 
bir şekle getirmektir. 
Toplantıya, me~elenin arzettiği fev

kalade ehemmiyet dolayısile Pc:rti 
müfetti~imizle Vali LUUi Kırdar da 

İçtima, toplantının mabad ve ga
yesini izah eden umumi merkez baş
kanı Erzurum meb'usu Şükril Ko
çağın bir söylevile baflayacakbr. Bu
nunla beraber bu toplanbda Pahis 
mevzuu olan meseleleri incelemek 
maksadile bir tetkik encümeni seçil-
mekle ilttifa edilecek ve bu encümen 
iki gün çalışarak işini bitirdikten son
ra hazırlayacağı raporu tetkik edip 
bir karara bağlanmak üzere esa! top
lantı cumartesi günü saat onda yapı
lacaktır. iştirak edeceklerdir. 

~~...,,,,,........,,.,,.~~,.,.......~~~-~ 

Askeri vaziyet 

Mısır hareketi 
Harbin sıklet merkezi Afrlkayt1 

intikal edince, bütün gözler l\.tısınn 
üzerine tevcih edltmjş ve bil) ük 
han:kihn l\.lısırda ve bilhassa Mı
sırın şimalinde cereyan edecegi 
z.annolunmuştur. Fakat, umumi va· 
:ıiyeti bugün için töYle mütalea 
etmek yerinde olur kanaatindeyiz: 
İtalyanın l\tısıra taarruz için üç 
cephesi vardır: 

1- Şimalde sahil boyu yani Mer~ 
ıa ?\-tat.ruh istikameti, 

2 - Cenubda, daha doi:nısu 
ıarb cenubunda Gufra vahası, 

3 - Şark cenubunda Sudan ... 

Üç İtal)·an ordusu bu üç nokta 
üzerinde toPlanmıştlr. Mütehassıs
ların kanaatine söre, timdilik İtal
ya, şimalde.ki harekatı biraz ihmal 
edecek ve belki havala.r biraı ıte
rinledikten sonra garb cenubundan 
hücuma geçecektir. Çünkü şimalde 
deniz kuvvetlerinin tehdidi altın• 
dadır. Bugünlük şimalde harekat
ta bulunması, İngili7Jerin kuvvct
Jerini oraya toplamak ve aşajısını 
serbeslleştirmek i~indir. Bu mak
sadla İtalyanlar, Bingaziden cenu
ba 1000 kilometrelik :!\-fısır - Lib)a 
hududuna muvazi olarak Gufra 
vahasına kadar mükemmel bir )'Ol 
yapmı~lardır. Bu yol sadece strate
jiktir. 

SURİYE 
meselesi 

Mussolini beş 
generalini azletti 

Londra 2 (A.A.) - Mihve
rin planlarını yazısında bahıs 
mevzuu eden Times gazetesinin 
Kahire muhabiri diyor ki: 

Suriyenin teslim şartlarını mü
zakere etmek üzere Mussolini'nin 
ilk gönderdiği beş general gözden 
düşerek geri çağırılmışlardır. Ge
neraller Roma ya dönmüşlerdir. 
Bu generallerin yaptıkları taleb
lerin hepsi ya avutma hareketleri 
veya kat"i red cevablarile karşı
laşmışlardır. 500 tayyarelik bir 
Fransız hava kuvvetinin teslimini 
istedikleri zaman bu tayyareler 
Ortaşarkta meçhul bir semte ha
reket etmiş, sair tayyareler de 
Lübnan hükumetine satılmış bulu
nuyorlardı. 

Hava üslerine gelince, Suriye 
Fransız Fevkalade Komiseıi 
Puaux, bunların Lübnan arazi
sinde bulunduklarını ve manda 
hükümleri mucibince bunlara el a
tılamıyacağını bildirmiştir. 

İyi tevzi edildiği takdirde herkese 
yenEcek kadar yiyecek vardll'. Afevzif 
açlıkls..r ise Almanlar gıda maddeleri
ni çaldıkları ve yahud uz.akta olmıyan 
hububatın mutad tekilde tevzline mU
&aade etmedikleri takdirde vukulıula • 

müdafaasını cenahtan vurmak üzere bu 
yolun kullanılması imk.inı olduğunu ve 
mukavemet için de tedbirler alındığını 
ıöstenııektedir. 

le Berllnde bqlayarak Romoda ıtiha-

Şarktan daha doğrusu Eritredt:n 
yapılacak bir hücuma relince, bu
rasının en ileri mevkii olan Ka'i
sala, Port Sudan'dan, Berberadaıı 
ve Hortum'dan 350 ile 500 kilomet
re uzaktadır. Ve burada bir çok 
balta girmemiş orman1ar mevcud
dur. Eğer İtalyanlar bu istikamette 
bir yürüyüş yaparlarsa herhalde 
Nil vadisini tercih edecekler ve bu 
harl'.'ket Gu(ra vahasından yapıla
cak hrekilla muvazi olacaktır. 

Bunun üzerine İtalyan gene
ralleri ordunun harbden evvelki 
mevcuduna yani 40 bin kişiye ir
caı hususunda ısrar etmişlerse de 
Fransızlar halihazır vaziyette or
du mevcudunun indirilmesinin Su
riyeyi müdafaasız bırakacağını idyet bulan müzakerelerde çok memnu

niyet verici neticeler elde edildiği 

kaydocl!lııı!lttedi,r, 

ÜÇYlLDIZ 

'-----------1 dia etmişlerdir. 

Fiah 3 kuruş 

Aziz oltıı~u· 
c:ıılarımıza 

Mi 1 1 i 
piyango 
bileti 
hediye 
ediyoruz 
Her « HAKİKAT » 
okuyucusuna talihini 
iki defa denemek ve 
birden zengin olmak 
fırsatını veriyoruz 
·HAKİKAT., bugün, 3 Birind-

te~rinden itibaren 3 İkinclteşrine 
(dahil) kadar neşredeceği ku
ponlan kesip idaremize gönder
mek suretile okuyucusu oldukla
rını biJdirecek olanlar arastnda 
kur'a çekerek 142 kariine Milll 
Piyango biletleri hediye etmeie 
karar vermi$tir. 

Bu biletlere aid hediyelerimiz 
şu şekildedir: 

Birinci ikramiye: 
7 Te,rinlsanide çekllmeie hat· 

lAnacak olan yeni tertib piyan&"O 
İ(İn: 3 (ekitiıe mahsus 80 lira de
ğerinde üç tam bilet karnesi. 

I kinci ikramiye: 
3 çekilişe mahsus 40 Ura deie

rinde üç yarım bilet karnesi. 
Bu karnelerdeki biletlerin son 

rakamları O dan 9 a kadar oldu
lu için her biri muhakkak her 
keşidede amorti kaz.anacaktır. Ya
ni okuyuculanmız arasında bu 
karneleri kazanan talihlilerin ta-
lihleri sonradan devam etmez de 
büyük ikramiyeleri ve hatta kü
çük ikramiyeleri kazanamazlarsa 
muhakkak her seferinde amorti 
alacaklardır. 

Diijer ikramiyelerimiz: 
10 kişiye: Üç aylık birer tam bllet 
20 • : Üç aylık birer yarım 

bilet . 
30 • : Bir keoı;ideye mahsus 

tam bilet. 
80 • : Bir keşide)·e mUsu.s 

yanın bilet. 
Yani yekiın olarak okuyucula

rımıza 450 liralık Milli Piyango 
bileti dağıtılacaktır. 

Müsabakarnızın 
şartları : 
Müsabakamıza iıtirak için p.rt

larımız tunlardır: 

3 İlkteşrinden, bugünden iti
baren her gün gazetemiz.in ba
şına bir kupon koyaca~tz.. Karl-
1erimiz 3 ikinciteşrine kadar nefre
dilecek olan bu kuponları toph
yarak idarehanemize getirecekler 
ve bir makbuz alacak.lardtr. Bun
dan sonra müsabakaya iştirak e
denler arasında Noter huzurunda 
bir kur'a çekilecektir. Piyango 
bi1eUerini kaz.ananlar, gazetemiz
den alacaklan bir \dıtıd mukabi
linde Milli Piyango idaresinjn 
Dördüncü Vakıf Hanınd:tki Ş!İşe
sinden biletlerini seçip a1abilecek
lerdir. 

Ne kadar para 
kazanabilirsiniz? 

Milli Piyangonun yeni terU
Nnde: 

7 ikinciteşrindeki birinci çeki
lişte: 30 bin liralık, 10 bin liralık. 
iki büyük ikramiyeden baş-ka 2 
tane 5 bin liralık, 5 tanı, 2000 li
ralık, 60 tane 1000 liralık. 90 tan• 
500 liralık ikramiye v'lrdır. 

7 birincikıinundald \kinci çeki
lişle büyük ikramiye 40,000 li· 
ralıktır. 

7 lkincikinundaki. s~n çekilit 
çok zengindir. 

Kuponlr:ırımızı bi
riktirmeğe başlayınız! 
Müııabakamıza iflİrak 
ediniz! Servetin, refa
hın, saadetin: HAKi· 
KAT olduğunu siz de 

l,!;;akinen görecekııin;ı;! 
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Günün yazısı 

Muallim olsaydım 
Dün. bir sene muallimle ıoruıtwn. Mevzuumuz, tahmin ede· 

ceğiniz «ibi, bugünlerde herkesi ali.kalandıran ~a.arif ~·v~mızdı. 
1ıin baıı muallimdir, diyor, talebeye ve talebe vehsıne hıç bır meı· 
uliyet hiıseıi ayırmıyordu. Müddeasını misallerle t~vsika çalıtıyor• 
du: cTalebelik hatıralanm henüz tazedir ve muallimlik ediyorum. 
lıinin ehli olan ve olmıyan muallimi iki sıfatla da mütalea edebili· 
rim. Emin olunuz ki en KÜÇ dersin muallimi iyi olduğu zaman en 
tembel talebenin dahi muvaffak olduğunu ve her itibarla bunun 
tamamile aksini de bilirim.» 

Gene muallim, muallimin kudreti hakkında ifrata düımekle be· 
raber, elbette bir hakikate yakından temas ediyordu. Kendi ken· 
diıne: crt1uaJlim olsaydım», dedim, •ne yapardım?• Ve, vicdanımı 
dinleyerek, &ene kendi kendime, fU cevabı verdim: 

- Mı..~ ilim olsaydım mesleklerin en mes'uliyetlisini ıeçmiı olur
dum. Bu meslek aadece ekmek parası dütünülerek intisab edilen· 
!erden olmamak ve pek huıuıi istidadlan İstilzam etmek ıerektir: 
Bilditini öğretebilmek ve öiretirken terbiye etınek ıibi... Muallim, 
ıüphe yok ki, mürebbidir de. Fakat, bu istidadlarını elli, altmıf, 
bazan daha çok ve o kadar muhtelif mizaclar üzerinde kullan· 
m11.ia mecburdur. Çocuk ve eenc ruhunu jyjce anlamış: olmak ve 
aabır, teenni, temkin, neı'e, hufunet maskelerini her dakika yüzüne 
takıp çıkarmak maharetine malik bulunmak lazımdır. Sevilen ve 
hünnet edilen muallim, bilgisinden ve hakperestliğinden fÜphe edil· 
miyen muallim değil midir? Binlerce talebeye, biç bir ,ahsi tema
yül veya infial duyurmaksmn daima müsavi muR.meJe etmekle mü .. 
kellef olan o, bütün bu vasıflarına bakılınca. feragatin timsalidir. 
Kendini hemen biç düşünmiyecek, tek dütüncesi talebeıi olacak. 
Muallimin hayatı bir nevi veli hayatıdır .. Ben muallim olw.bilir miy· 
diın 7 Belki evet, belki hayır. Lakin o unvanı hakkile tafıyanlan 
veli bilelim ve kendilerine hürmet edelim. - N. B. 

' 
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Ticarette ıerbeıt 
dövize doğru ... 

M•llanmm, serbest dövizle atmak 
için teklifler artmaktadır. Son defa 
olarak Rumanyalılarla yaptığımız ti
caret anlaşmasında bir kısım malla -
rın da serbest döviz.le satılmaa temin 
edilmiştir. Halbuki bundan evvelki 
ticaret anlaşması, ticari münacebet
ler, k.lerin& esaslanna istinad etm..:k-
leydi. • 

1 

Dünkü ihracat hareketleri 
:Lıtanbul Ticaret Odası kayıdlarına 

göre, dün muhtelif memleketlere 58 
bin 595 liralık ihracat olmuşlur. 3 
bin 908 liralık halı İsviçreye, 3 bin 
865 liralık fındık gene İsviçreyi'.!, İs
veçe de 3 bin 19 Hrahk fındık gön
derilmittir. Bulgari. .. lana da zeytin ve 
İsveçe de kuş yemi ihrac edilmıtı'tir. 
Ameriknya da 969 liralık av derisi 
gönderilmiştir. Bundan başka Ameri
kaya 3900 liralık koyun ve kuzu d~ri
li satılmıştır. - H. A. 

---- - -·· -- . ~~------- .. - -
- - ·-- . - ·- - ..... . . - . 

• 
HAKIK'A:T 

EHİ R 
Şişe ve cam 
peynir ve iplik 
Fiatları Murakabe 
Komisyonu bugün 
bu meseleleri tetkik 

edecek 
-0--

FiaUar ımurakabe komisyonu buırün 
öılleden M>nra Vali muavini Ahmedin 
riyasetinde toplanacaktır. Bugünkü 
toplantıda görüşülecek meseleler ,un
lard.Jr: 

1 - Cam ve fişe fiatlarını tcıpit et
mek, 

2 - Peynir ihtikin hakkında, Bele
diye ve Ticaret Oda..-.ı tarafından hazır
lanan raporların tetkiki, 

3 - İplik buhranı hakkında tedblı-ler 
ittihazı. 

Şişe fiatları hakkında Paşabahçe ,lşe 
fabrikası, Ticaret müdürlüğüne göu -
derdiği bir raparda harb vaziyeti do
layıs.ile fabrikanın •i-te fiatlarına bir 
zam yapmadıj;ı ileri sürülmektedir. 
Peynir ihtikirı hakkında yazılan ra
porda da, fiatların Trakyadaki müstah
siller tarafından artırıldığı yazılmakta
dır. 

İplik buhranının hakJkt sebebi de, 
dışarıdan pamuk ipliği gelmemesinden 
ileri gelmektedir. Buhranın ikinci bir 
sebebi de ipliğe ihtiyacı olmıyan kim
selerin fabrikalardan iplik alarak, kü
çük dokumacılara satmasıdır, Ticaret 
müdürlüğü iplik tevziatı işini yeniden 
bir nizama bağlayacaktır. 

Halılı 

Değil mi? 
Kamyon nakil fialları 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
~ •Kuruçefmeden Harbiyedeki 
evımı1.e kömür nakledecektik, 
MÜnlerce kamyon aradıktan aon
ra nihayet bir kamyon bulduk, 

' Bu kamyon da üç ton kömürü, 
Kuruçc,meden, Harbiyeye 17 li

, raya nakletti. Halbuki bir ton kö
(\ mürt.in fiab 21 liradır. Acaba Be-
t Jediye kamyon tarifelerile alB.- I 
!, ı kadar değil midir?• 

1 

Haklı değil mi? 
-
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llttııad * ALMAN TiCARET llfYETI -
Ankarada bulunAn Alman ticaret he
)'eU dün tehrimize gelml,tir. Heyet, 
yeni yapılan ticaret anlatmaılnR mil
tealHk meseleler hakkında yapbğl 
müzakerelerden müspet blr ne.tice 
alamamıttır. * ÇİVİ BUHRASINA ÇARE -
Ticaret müdUrlUAii çivi buhranına bir 
çare olmak üzere Karabük fabrika
sından çlvl imaline elvıritll tel lıte
mi,tir. * İPLİK MESELESi - Ticaret 
mıntaka mildürlüğU ve Milıt Sanayi 
birliği, iplik buhranı hakkındnkl \et· 
klklerine devam etmektedirler. * KUMAŞ hITIKARI - Boyol· 
tunda kuma• lhtiklrı yapan bir ma
ğaza hakkında tahkikat yapılmakta
dır. 

-
Talebenintram-
vay meselesi 
Vali Lutfi Kırdar, 

dün Tramvay ida
resinde bu mesele 

ile mefgul oldu 
-0--

Talebenin sabahlan tam vaktinde 
mek.leblerlne yetişebilmesi Jı;in l<ifl 
derecede tramvay arıba!11 olmadıjın

dan bahsetınlttik. Dünkü netrlyatunu 
üzerine Vali ve Belediye Reiıi L-Qı!i 
Kırdar, dün öQ:leden ıonra Tramvay 
idaresinde, tehrin nakliye lfleri hak
kında alikadarlardan izahat aJmı,tır. 

Neticede talebenln aabahleyin mek -
lehlere yetitmeıinl temin için, mevcud 
lmkinlar dahilinde tedbirler ittihaz •· 
dUmı,ur. Tramvay idaresi, ubahleyin 
saat altıda, depolardaki mevcud ara -
balarını bütUn hatlara sevketmetı ka
rar verrnl,tir. Bu karar bu aabah1on 
itibaren tAtblk edilmitUr. 

Tramvay seferlerini artırmak lı;in, 

depolardn bulunan tramvay arab11ları
nın yol ma.lz~metini tedarik etmek im-
kAnları arattırılmaktadır. Dahiliye Ve
kill Faik Öıtrak, fOhrlmlzde bulundu~u 
uman, bu meseleyle mıışr:ul olmuttu. 
Verilen mahlmata scöre, Dahiliye Ve
kili, Tramvay ldareainln, muhlac oldu
lu mab:emeyi temin etmek için, diAc: 
VekAletler nezdinde letebbüalerı ai -
ritmlştlr. 
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Mösyö Roz 
•- Çeviren: Ömer Nejad 

Bir kedi kadar sakin ve tedbirliydi. ı 
Tatlı bir bayatı vardı. Evlenmemi~ti ve 
zengindi. Uysal ve alaycı hile ile dün
yayı budalalarla dolu zannetn1işe ben 
riyor ve buna hakikaten inanıyordu. 
Elli yaşını geçmişti. Dolgun kırmııı 
yanakları, sert bir sesi, hallf,aS ve dü
,ündüğünü belli etmiyen tavırları 

vardı. Mösyö Roz'un tarab mahzenle
rine diyecek yoktu. Ara sıra bir kaç 
arkadaşına mükemmel akşam y·emek
leri hazırlatıyordu. Bir erke~ iyi ta
nımak için onu ya yemek masa~nın 
h•tında ve yahud dı çok hoşuna ıtden 
bir kadının karıtıaında görmelidir. 

Mösyö Roz,. bir kadının elini ok .. 
,arken Upkı inaanın ağzının &uyunu 
akılan blr meyva soyuyormuş gibi 
tatlı bir hal alıyordu. O dilnyada kim· 
~t!'yi sevmez, fakat 'kimseden de nef
ret etmezdi. Onun hakklnda ·İşte ha
yatta çok kolay yaşayabilen bir a1&m• 
deniliyordu. Vaktile çok aey1.ha~ et • 
mitli. Fakat ,1mdi bundan da ho•!an - Ne olur biraz dinieneUnt! &1' 
mıyordu. Bulvar lı.I11ılzeb'dı doildu&u yalvardı. 1~ 
evin vıktlle çocukluk lcaryollıının Yolun kenarına oturdular. Gen~~ 
bulunduğu odada ayni kC>tede fakat, dam derhal uyudu. Mösyö Roı 
timdi d11ha bUyük bir karyolada y11ıtı- yamıyacak derecede yorgund~· tık~ 
yordu. Gizli ve monoton hayatının - Bu ne kibus, ne kabus! diY' 
ho~una gldtn tarafları çoktu. rarlayordu. ~ 

Gezintiler, okur ıfbl bir kaç kita - Haziran geceleri kısadır. Gt:ct: tJil'' 
hın yapraklarını çevimıek, her ık - sürmedi, geçti, Fecirde yola çıll Qr 
.. m •yni ı•atte, ayni bardı, ayni ka- yiyecek bir şey bulam.ıyorl31·dı~df 
deh il• içki içmek, fondan ve çuku- mantar kenarında, çayırlar fı% t,r' 
lata yemek, hayab heaabl.amak, öl - dinlenerek yollarına devam ed.iY0.~l"ij): 
çüb biçmek ve teaadüflerln yarıtaca- dı. Ak,ama doğru yoldan ıeçen b~ol • 
it silrprlıden ııkınarak tmln adım 4 bir kamyona atlamak imkinlfll 1~· 
tarla ilerlemek taraftarıydı. H11ıyatta dular. Şiddetli bir yagmur ba~ ,r'' 
en bUyUk endlf&al paraamı iyi Y'-rler- b. Kamyonun üstünü örten betırı ,,,., 
de kullanmak ve mümkiln mertebe lıklarından tiular sızıyordu. Bit ceııJ 
aj:ır veratlerden kaçınabilmekU. 19'0 sonra kamyondan iruneğe ııı .;er• 
harbinin d0Aacalın1 o daha yumurta- kaldılar. Yorulan çocuklara Y~ 
nln içlnde iken Hzm1,U. Zamanında mek lizım.dı. b" 
dıvraruıırak Parlsteki emllldnl n!b. Günler geçiyordu. Hayat aanld ,r.• 
V• Nornıandl civarında etrafı bUyUk 1 ki.bwıtu. Otellerde, evlerde, resW"

1
ttJ 

bir bahçe ile çevrllmlı .-Uzel bir tv !arda dejil yatacak, oturacak tıJ.f 
ıatın aldı. Oraya üzerine titredill por- ayakta duracak bile yer yoktu. )1 
ulen takımlarını ı:_kladı. Alma~ö or~ Rot mütemadiyen: ıJ' 
dulırı Prat:a girdi.~ uman ıyo '--darı <1..t 
Roz ••yalarını topladı ve ıu ınn•k•sl - Bu kadarı çok, b'." ~ . ~ 
tedarik eden Uk Franıız 0 oldu. ?tlaa- artık tahammul edemıyece~ 
mafih nikbin ıörünUyor ve her ,eyin ağlıyordu. ,ı.: 
dUteltcelini yanlndakilırı ıöylüyor· Gene adam gülmeğe çalışa! gırt' 
du. - Biraz Mösyö, blraı daha Macari<rtanla yapılacak ticaret an -

)aşmasında da bazı malların serbest 
dövizle satılacağından bahsedilmekte
di.r. F..sasen pamuk, krom gibi malla
rınuz serbest dövizle satılmaktaydı. 

Almanların da terbest dövizle fındık 
alacağı rivayet edilmektedir. Malları
mızın ıerbest dôvizle sabld.Jğına mem
nun olmamak kabil değildir. Fakat bu 
tedarik ettiğidiz aerbest dövizle dışarı
dan mal almak imkinları da temin 
etmelidir. Halbuki sattığımız kadar 

dışarıdan mal alamıyoruz. Dıı, Ticclret, 
efya mübadelesi esasından ibaret oldu
tuna göre, malların karşıh&ı olarak 
memleketimize döviz geldiği gibi mal 
ıelmesi de Jimndır. Malımızı yalnız 
ıerbeıt dövizle satarak, bu paraları 

bapka kasalarına doldurmak kifi de
lildir. Piyasanın ihtiyaclarıru tctkil 
eden mallan da tedarik etmek, ara ~ 
mak, bulmak icab eder. 

c ~ 0 
R ~ ~ Cezalandırılan 
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* ÇUVALSIZ iHRACAT - Tica
ret VekAleti, çuval buhranına karıı 
bir çare olm11k üzere mallarımızın 
çuvalsız olarak ihracını düşünmekte

dir. 

Vilayet ve belediye * SEMT PAZARLARI - Taksim· 
de Talimhanede a<;ılan meyva ve seb
ze pazarının büyük faydası görüldü
ğü için, her tarafta. böyle pazarlar 
açılmasına karar verilmiştir. 

Otobüs seferlerine gelince, &leJlye 
idaresi yed<!k malzeme olmadılı Jçin 
garajlarda duran otobüslerin vaı.iyetile 
de alAk.adar olmakt11d1r. Bu huıuıta o
tobUs sahlblerine gönderilen bir tezke
rede, ne miktar mal.ıeme)'e ihtiyae ol
duğu sorulmuştur. 

Vaktile Mösyö Roz'un güzel ve şık diye takılıyordu. ıtı' 
bir sevgilisi vardı. Bu 20 yaşlarında - Ah! Siz. on yedi ya~ındasırııS~,r' 
kadar öksüz bir kızdı. Ona ilk defa san on yedi yaşında ne öl ümde~ı· P' 
Vitel .su şehrinde bir alqam rastlamış kar, ne de hayatı sever. Ben i90'' 
ve onu kollarına alınıştı. Gene kız, vatlı, yaşlanmı,, harab bir dünY' 

Dıs ticaretimizin serbest dQvize do~· 
ru gittiği bir sırada, mal miıbadelesi 
ve yahud elde ettiğimiz serbest dö
vizle mal almak imkinlarını arqtır
mak lAzımdır. Çünkü yalnız döviz ka· 
rın doyurmaz. 

Tacirler manifatura 
fiallarına itiraz ediyorlar 

Birkaç gün evvel neşredilen Ticaret 
Veklletinin bir tebliğine göre pamuklu 
ve yünlü mensucat, yün ve pamuk ip 
liji, kaput bezleri satışlarının azami kılır 
nispeti tespit ve tayin edilmi,ti. Bu 
nispet, maliyet fiatile satış fintı aruın
da mal cinsine göre yüzde sekizle yüz
de on be, are~ında değifmektedir. 
Tebliğin netrinden evvel yüzde yinni 
beşe kadar çıkan kir nispetini bu su
retle yarıyarıya indiriHyordu. Bu ıu
reUe aatıcılann kazancı azalıyor, tıa1k 
be bu nevi malları daha ucuz alabil
mek imk8nını kazanıyordu. 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
lOO 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
İ.viçre fran.ıı;ı 
Florin 
Rayişmark 
Belge 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçeli 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Iaveç Kr. 
Ruble 

ESHAM VE 
Ergani 

5,24 
132.2() 

29,6875 

0,9975 
1,6225 

13,90 

26.5325 
0,625 
3,175 

31,1375 • 
31,00S 

TAHViLAT 

Sıvas - Erzurum 3 
19.53 
20.22 

Aktör Bürhaneddin 
jübilesi 

Uzun müddet Avrupada kalan aktör 
Bürhaneddin Tepsi için 8 birinciteşrin 
&alı günü akşamı ~hir tiyatrosu ko· 
metli kısmında bir jübile tertib edil
miştir. Bu jübilede aktörün san'atı 

hakkında bir konu~a yapılacak, bun
dan sonra bir müzik konseri verilecek
tir. Aktör Bürhaneddin de kendi re • 
pertuan olan Abdülhak HAm.idin pıy~s 
!erinden bazı parçalar temsil edecektir. 

Roma Büyük Elçimiz 
Roma büyük elçimJz Hüseyin Ragıb 

AlınAn kararlara göre Jtha18tçtlar bu sabah Ankaradan tehrimize gel 4 

pamuklu mensucattan, ham ve kaba miştir. 
mallardan yüzde ~' kasa.rlı ve ince 
düz mallardan yüzde altıj topu veya bara alınınca görülür Jd, bir sermaye
JpUği boyalı maddelerden yüzde yedi, d.ann parasını ticaret yolile değil de, 
merserize ve emprime mallardan yüzde bankaya yatırıp işletmesi daha ka1Anc
dokuz kazanabileceklerdi. Bu azami lı bir netice vermektedir. İthalat Ur.ir
khın yansı ka7anc vergl"1 olduğuna leri bu vaziyete itiraz etmeğe kara~ 
ıöre satıcılar için kauı.ne ni~peti iyiM! vermJş1erdlr. Bugün, manifaturacılar 

•zalmış oluyor. Aynı zamanda yenl ka- birliğinde veya Ticaret oda.llfında top· 
rarname fai1., ardiye ve sigorta ücret- lanacnklar, Vf'kiletle temas etmek için 
)erile, diğer umumi ma~rafların da -na- , ferden mi, yok11a grup halinde mi mi.i
Lyet fiatına sokulma11na müsaade et- racaat etmek li1ım geldiği hususunda 
m.emektedir. Bütün bunlar nazarı i~f- bir karar vere<:eklerdir. 

Edebi roman Tefrika numarası: 

1 yola bakan ön Jamundan kumları fid-
Vakit öğle üzeri idi S("rvet LAnım detle ezip ~ert çıtırdılar çıkararak yü

ve emektar kalfa!ı Nazlı arka i:lahçe- rüyen ayak se"leri geliyordu. Sonrı 
de büytik çam ağacının gOıgesirıde o- tekrar Yu-hu, Yu-hu'lar başladı .. 
turmuf alçak sesle derdleşıyor. eski O zaman Jkj kadının dikleşen vü -
a:Unleri konuşuyorlardı. cudleri geVlf!di. Gözlerindeki .. merak 

Sıcak bir yaz günüydü. göğün rc>n· sôndü. Bakı~tılar. Servet hanım oya
fini solduran, etrnft hafif bir buğu ile lamakta olduğu beyaz tülbendini tek· 
aaran 1Jcak bir gün.. rar eline alarak: 

Çam ağac:larının arkasındaki büyük - Bu Alevdir, dedi. Denizden ancak 
havuzun üzerine dogru egilen ka - çıkabildi. Muhakkak: Fikret de bera .. 
mışlarda bir ölw:Unlülük, tek kaı:ı be- berdir. 
yaz yayvan köşkün etrafını uzak me- Nazlı kalfa kaşlarını çalarak do~ ... 
ıafelerle çeviren tarhlarda:ti renk rulmu~tu. 
renk çiçeklerde gevıeme, butufma - Ben içeri giriyorum, dedl. Doğ
farkediliyordu. Etrafta derin l::ir M'"- ruru bu kız çekilir gibi df'ğil. çıgı -
sizlik ''ardı. Kumlu yollarda yürtiyen rından c:ıkt.ı. Bt1na Fikret B,·yin ya -
kedinin küçük )X'nçelcrinin çıki.rtfıi:ı nında ne fakalar yapıyor!. Yerin di
çıtırdılardan, iki ihtiyar kadınL, fı- bine geçiyorum. 
ııltılarından b..ı~ka ses duyulmuyordu. Servet Hanım aeıoini çıkarmamıştı. 

Birdenbire derin sesgiıliti tirolyen!P- Yalnı% gülümsedi. 
ri taklid eden gene, ahenkli bır kadın Kalfa~ 

sesi bozdu. - Zaten itim de var, dedi. Aşçıya 
- Yu-hu. H'>lli-o. Yu-hu.. J bir görüneyim, bakalım Pervin sof· 
Servet hanım ve Na1lı blfa doğr\l- rayı kurmu' mu? Fikret Bey bera -

!arak kulak verclller. Şiıncll köşkun berse bir tabak W.vı ederiz. T\Ofld 

esnaf 
Dün Belediye tar"fından yApılan 

kontrol neticesinde cezalandırılan es• 
naf tunlardır: Samatyada bakkal Klr
kor peynir ve saireyi açıkta teşhir etti
ğinden, Samatyada kasab Gülhatır 

Dim.icioğlu talimatnameye muhalefet
ten, Samatyada birahaneci Ohanncs 
artık biralan me<:raya götürecek ter
tibat olmadığından, Samatyada bak
kal Manuk ekmekleri açık mahalde 
bulundurduğundan, Samatyada ba
lıkçı Manul aıhhl muayeneaini yap
tırmadığından haklarında ceza zabıt 
varaka~ı tanzim edilmi~tir. 

EKSİK TARTILI EKMEKI,ER 

Kocamustafapaşada Mehmed Memi
ğin fırınında 54. ve Samatyada Hüse
yin Memiğin fırınında 70 kilo eksik 
tartılı ekmek bulunarak mu.sa.dere e
dilmiş:, haklarında ceza zabıt vara
kası tanzim edilrnittir. 

CEZAl,ANDIRlLAN ŞOFÖRI.ER 

Dün seyrise!er memurları tarafın· 
dan 9 otobüs toför ve biletçisi istiab 
haddindt-n fazla yolcu almaktan, 5 
şoför sıhhi muayenelerini yaptırına

dıklarından, 1 fOför numaralı ka~kct 
giymediğinden, 1 fOfÖr plikaları mü
hürsüz otomobil kullandığından, 2 fO
för senelik fenni muayeneleri yapıl
maını, otomobil kullandıklarmdan, 2 
toför karnesiz çalıftıklanndan dolayı 
cezalandırılmı,lardır. 

ZENGİN BİR DİLENCİ KADIN 

BakırköyÜnde dilenirken yala>lanan 
Marikanın üzerinde 631 lira sı ku
rut 30 para bulunmuf ve hakkında 
kanuni takibat yapılmışbr. 

20 TEŞRİNİEVVEL 
SAYIM GÜNÜ! 

20 teşrinie\.'vel pazar günü nüfus 
sayım aünüdür. o aün saat bC'şten 
jtibaren hiç kimse, sa.yım bitince,>e 
kadar, bulunduğu yerden dışarıya 
çıkmıyacaktır. Şehrimizde ~.vım itile 
uğraşmak için 13000 memur varife 
almıştır. 

Beyle Canancığım da neredeyse eelir
ler değil mi kadınım! 
Söıünü bitirince cevab beklemeden 

yürüdü. Kalfa, yuvarlak bir çıkıntı 
halinde bahçeye doğru uzanan çiçek
li sarma,ıklarla duvarları sarılmış ve
randanın mermer merdivenlerini çıkıp 
içeri girmişti ki birdenbire yan yol
lardan birinden koşarak gf'lınekte o
lan gene bir kız göründü. Kısa beyu 
bir elbise giymişti. Elinde basmadan 
büyük bir plBJ çanta~ıı vardı. Bu ça.1-
tayı çamın altında oturmakta olan ih
tiyar kadına doğru sallayarak kelıme
leri ut.ata uzata bağırdı: 

- Büyükanne, bak söz veı-dijim 
gibi ne çabuk geldim .. 

Ve koşarak yaklaştı. Eğilip S<=rvel 
Hanımı ince gümüş gibi :ııaçların par
ladığı pkağından öptü. Plij çar.ta-!ını 

kumların üz.erine atarak kendini oııun 
kar,ısındaki pliyanlardan birine bı
raktı. 

Henüz kurumamış olan koyu kum
ral, düı, dalgasız saçlan omuzlarJtıa 
doğru iniyor, gölgede koyulu, açıklı, 
e~merden pembeye. pembeden ipek
lr~miş kahve rengi \.'e kızıla varan 
muhtelif renkler içinde ıslak ıslaic par 
lıyordu. Kollarını başının üzerinde ka 
vutturmuştu. Gözlerini kısmış. U} ur 
ı;ı:ibi harekel!iz duruyor, dinleniyordu. 
Uzu!"). kumral kirpiklerinin arasında 
parlayan koyu eli gözleri karaulıkta 
bakan bir Panın vahşi esrar dolu 
ı;ı:Ozlerine benziyordu. Güneşten es -
merletmi' yüzünde kırmızı bir çı~ek 
&].bi açmıf büyük, kalın duciıtk.h bir 

* OTOBÜSLERİN YOLU - Oto· 
bü~ler Beyoğlund::ın İstanbul tarafına 
g<>Çerken. Perşembepazarı yolunu la
kib ediyordu. Bundan sonra gene 
tramvay yolundan gideceklerdir. * AKSARAYDAKİ BOSTA"ILAR. 
Belediye, Ak.saraydaki bostanların sa
h.n ahnmao;ına karar vermiştir. Bu 
bostanlardan ekserisinin de Beledi· 
yeye aid olduğu tahak}tuk etmiş.tir. * ÇOCUK BAHÇESi - Harbıye· 
deki çocuk bahçe!rlnin mcrn1e: mer
divenleri ihale edilmiştir. 

Maarif * MUALLİ111LERİN TERFİ LİS· 
TESİ - Bir derece terfi eden ilk 
tedrisat muallimlerinin listesi Manrif 
Vekiileti tarafından Maarif mildürlü
ğüne bildirilmiştir. 

Deniz ve Liman * İZ~lİR SEFERLERİ - Deniz· 
yolları idaresi, İzmir seferlerine bir 
vapur daha tlive etmişti~. . * İNGİLİZ ŞİLEPL~RI - lstaubul 
ve İzmir limanındaki lngillz şileplerı 
Türk malı olmaktadır. 

--
Tülün satışları 

Tütün tacirleri tarafından, son bir 
ay içinde 939 tütün mAhsulünd~n 4 
milyon ton tütün satın alınmıştır. Bu 
tütünler fehrimizdek:i tütün depola
rında işlenmektedir. Bu deoolarda 
çalıtan amelenin miktarı 4000 kişi
dir. Bir günde aldıkları yevmıye de 
3000 lira tutmaktadır. 

Ergani istikrazı 
Eraani istikrazı tahvillerinın 16 bi

rincitc,rin 1935 k~idesinde ii<ramiye 
kazanan numaraların 16 birinciteşrin 
akşamına kadar ödenmiyen ikramiye 
bedelleri mezkUr tarihi takiben mü
ruru zamana uğrayacaktır. 

Yeni bir sigara fabrikası 
İnhi~rlar idnresi yeni bir !İgara f-1.b

rikası inşası i<;in yaptığı. proje gümı ük 
ve İnhisarlar Vekileti tarafından Ka
bul edilmiştir. Fabrikanın inşasına ne 
zaman başlanacağı belli değildir. 

ağzı vardı. D~r beyaz elbiseı;lnin için-
de bir yay gibi gergin duran vücudü, 
in5ana etten de~il fakat aert bir mad
deden dökülmüş hissini verecek kadar 
diri \.'e canlı idi. lı-1ecmua kapakların
daki sporcu gene kız vücudünü, o 
fazla dik, biçimli, sıhhatli, ideal vü
cudleri hatırlatıyordu. 

Servet Hanım elinden işini bıraka

rak mütebe.ssim ve hayran onu rıüzdü. 
Yuınuşak, tatlı bir sesle: 

- Fikretle beraber değil miydin? 
diye, sordu. 

Gene kız do~ldu. İhtiyıı.r k:ıdınln 
sualini duymamış gibi idi. İri eld. göz
)('rini köşke, yan taraflardaki pence-

25 paket eroin bulundu 
utangaç gözlerini ona kaldırarak: de hlll yaşamak istiyorum. 

1
.,,r 

) .. Dün Kasımpaşada Fazıl isminde bf- _ Hakikaten hoşunuza gidiyor mu- Luvar nehrine doğru yakJaşl dl~ 
rinin üzerinde 25 paket kadar eroin yum, diye sormu,tu. dı. Şiddetli bir tayyare bomba..: ıt-"'' 
bulunmuştur. Fazıl ifadesinde mah- b başlamışb Gene adam Mös)·o .ı-""" - Evet, seni mes'ud edeceğim, unu · k"'"°" 
pushanedc bulunan bir ark11daşına a- sana vadediyorum. ıipler gibi duruyordu. O sırada ,1 .,, 

id eroinleri ıattığından bahsetmiştir. Biru sonra ayrılnuşlardı. Mösyö dan yaralandı. Fakat Mösyö rtoJ 
!"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! Roz oteline döndü. Orada yeni kura- şey olmamıtlı. 'ffl'~ 
§ p fi !!... ~ S "jj" E § caf(ı hayab dU~ünmoğe batladı. Bun· İhtiyar, gene adamın y•rasU'\~ : ~ : ı dan sonra tuhaf, muhakkak bıktırıcı dilile sardı. Tekrar yola koY1.I 'rJ";I_ 
Tıııııııımıııı_ıı111111111111111111111111111111111111111m11111111111i bir hayat başlayacaktı. ~lasadında Bir kaç adım attktan 5onrauiı.J ~ * BlR KAl\IYON TRA1\IVAYA mütemadiyen yemek yiyen, yarundon Roz'un dizleri tutuldu ve old 
ÇARPTI - Dün ,oför Yunusun Jda- ayrılmayan bir kadın ve sonra hay- oturdu. ; 
resindeki sulama kamyonu Sirkecı- kıran, ağlayan, bağırıp çağıran bir sil- _ Yürilyemiycceğim, tınki.~p ·~· 
den Eminönüne doğru gelmekfe olan rü çocuk! yürüyemiyeceğim. Burada yıkJ 
Ortaköy - Aksaray tramvay arabası- Mösyö Roz dü~ündükten sonra: mek istiyorum. ~/ 
na çarpmıştır. Tramvayın ön taraflnın - Aile: Müstehlik bir kadın ve bir - Ben de ilerlemek isteıııi~ 
boyaları çizilmiş, kamyonun da ön alay yaygaracı obur çO<:U.İct hayatta diye gene adam cevab verdi· f. 
kısmı zedelenmiştir. bundan daha gül' üne, daha budala ne . bırdttl f.( * BİR SANDAL DEVRİLDİ - Yarası kanıyordu. ikisi ıl' ' 

olabilir, diye söyleneli. lun kenarına oturdular. Ka.riı)J)· JI Dün sandalcı Ruşenin 40 tenake yo- k 1 • b '°'" 
Yık.ılır gibi kendisini o tuga ı- va· neh·ı· iun·· e• altında P".t .... (, i:urt yüklü sandalı Tophane önlerin- dı .. • v "'ır 

l rakll, gözlerini kapa · Birdenbire arkadan bir aes .ışı .._f ,..,A 
de, Şirketi Hayriye vapurlarınln da - _ İmkinsız, im.kinsız feY, diye tek- ııiJ: ~p 
gasından devrilmiş, sandalcı etraftan raladı. - Mösyö Roz, siz misi </ 
yetişenler tarafından kurlarılmtflır. R~z? dJ,IJ * OTOBÜS ÇARPTI - Fatihte Ertesi gün bavulunu alıp bu Su ihtiyar batını çevirdi. TafU 1, 

k M · d · · ı:.ehrinden uzaklaşb. Nomıandideki u·· ·dte· · oturan Yorgi ızı arı Un evıne " alına ona bakıyordu. mı .• :,... 'f' ~ı~I 
gitmekte iken Sirkeci - Bakırköy hat- evine döndükten sonra hidiseler bir- - Otomobilinizde bir k!şıll""to1"'"' 
tına işleyen 3016 sayılı otobüsün sad- birini kovalAdı. İstilBi nihayet hicret var mı? Allaha,kına beni 0 

meslne maruz kalmış, hafifçe yaralan-- başlach. OtomobiHni yolda kaybetti. alınız, diye yalva-dı. 
mıştır. Tahkikata başlanmıştır. Yayan yürümeğe mecbur kaldı. O sı- Otoı_nobilden bir kadın: •. # * BİR ÇOCUK ARKADAŞ1Nl ÇA· rada gene bil- adam yanına yaklaıa - - ImkAnsız, diye bağırdı• •""· 
Ki İLE YARALADI - Karagümrük- rak: Fakat direksiyonda bulun'" ıl'~ 
te oturan Ömer oğlu Kemal dün ar- - Ben biliikletimi kaybettim. Gali- _ Şöyle geliniz, yanım• 5 /. 

kadaşı Kemal tarafından çakı ile sol ba siz. de otomobilinizi?. dedi. otof11".J 
kolundan hafifçe yaranlandı~Jnı iddia Beraber yürüdüler. Mösyö Roz bir Mösyö Roz ayağa kalktı· eli- ~~ .. 
etmiş, suçlu yakalanarak tahkikata ş:ey söy:emiyor ve somurtuyordu.. doğru bir adım atmak ısteb3tV,.-
başlanmıştır. Gene adam ona bakarak: bu sırada yol arkadaşını .J * KOLUNA KASCA DÜŞTÜ - - Sizin yaıuuzda yUrUmek çok güç Tekrar seslendi. JoiS r 
Tophanede oturan kömür amelesi ~.ü- bir şey, dedi. _ Bu ıene için de bir yer 
seyin dün Kasımpaşa iskelesinde uı- - İsminiz ne, diye Mösyö Roz gene mu?. ' I 
ker vapurundan eşya nakletmekte i-- adama aordu. _ İmki.nsız, zavallı dostun'l·1.I~ 
ken, asma kanca koluna düşmüş ve - Mark. Mark Bomon! _ o halde ben de gelıniyor 
yaralanmasına aebeb olmuştur. Ya- - Siz. Pariste mi otururdunuz?• bu halde yalnız bırakamam! ti. 
ralı Beyoğlu hastanesine götüriılmiiş- - Evet :ıfösyö! O sırada yoldan: ·n ot J 
tür Tekrar yürümeg-e başladılar. Saat· Ot b'll b k ge<;S1 ' ~ 

*
, Bffi0 ÇOCU~ AS'fADAN DU0 'Ş· - omo 1 er ça u ~ ın. ı• ler ilerledi, yollar ıeçilemiyecek d!.- üz.erindeki köprü. uçurulıı:C11 c: 

TÜ - Beşikta,ta Çıragan cadde~in- rec('de muhacirlerle, otomobillerle, haykırdılar. !ôS).O ~' 
de oturan 13 yaşında Süreyya dün kamyon ve arabalarla doluyordu. Otomobil hareket etti. "' iŞU..~ 
evlerinin önündeki asmadan üzüm Kiıruıenin, kimseye bir 'ey söylediği gözlerini kapadı. Her şey bl~eıı'
koparırken yere düşmüş, belinden ve yoktu. yatı kaybetmişti. Niçin? d .-il ~,f 
sağ bacağından yaralanmıt•ır. Mösyö Roz'un ayakları fişmif, adım yabancı olan şu a:enc için .. e~til * YENİCAMİDE tJç DÜKKAN aı.cak hali kalmamı,ıı. o esnada korkunc bir P . / 
ÇÖKTÜ - Yenicaml avlu~unda hoca Gene adam ona dönerek: tildi. Yanında bir kadın: bllôe1'1t 
Hayreddin sokağında 24, 25. 26 n•.ı.ma- Koluma giriniz, korkmayınız. _ Zavallılar! Otoıno ( 
ralı dükkBnlar dün ani olarak. yıkıl- ben oldukça kuvvetliyim, diye iôy ... hepsi öldü, diye haykırdı. l<··pri.I· ,,;1 
mış. fakat nüfusça bir zayiat olma- lendi. Bu karışıklıklar içinde 0

1111.1~1' 
mışlır. Mösyö Roz: maruız olarak uçurulm°' vebtr r". 

sokağa çıkıyor. Demek bahaneyrniş ... 
Acaba küçük beyin canını mı ııluyo-
rum ... 

Servet Hanım liikayd, sakin tavrını 
muhafaza ederek cevab verdi: 

._ Çocuğun günahını alıyorsun A
lev. Annen ısrar etti. Açılırsın, ba,ı
nın ağrısı geçer, diyordu. 

Gene kız sinirli: 

- Annem de bu pis kahveden nasıl 
hoşlanıyor anJamıyorum, dlye ~vab 
verdi. Çarpık ayaklı hasır iskemleler, 
kulpsuz ve gülünç fincanlardan ve: lh· 
tiyar kör kahveciden başka ora.la ne 
var? .. 

ğil. Fakat fazla sess.iz, hazin bir bah
çe .. Hazin teylerı de sevmeın, keder 
veren manzaralardan nefret ederim. 
Me~eli selvi.. Annem •en sevciigim 

a~a;-tır. diyor. Onun ruhunu sarrın bir 
feY ,·amut bu ağaçta .. Karanlık. ili
ht bir mana .. Fıdebiyat bunlar .. Ben 
anlamıyorum. Ama Reşid annemi 

hakh buluyor. O da ~elviyl sevennif. 
Bense nefret ederim. Korkunc bi.r a
ğaç:.. Ölümü hatırlatıyor .• 

!erin otomobilleri ile beta ~ 
parça oldukları görülmü~lii· ol f 

Mösyö Roz, yüzü aarartı'1ş tıs!' ( 
halde titreyerek kendisine "1': 
bil- defa daha borçlu oldu~dl· 
damın, Markın yanına yık 

Emniyet müdürleri 
arasında .. 

E · üd ·· lu'" •jj "'"'lr mnıyet umum m ur . » ,,,ııı. VI 

relerden birinC' dikmişti. Somurtkan, Servet Hanun, torununa acıyan bir 

Gene kız sinirli konuşuyordu. Bü
yükanne~ile değil, sanki kendl ken
disile konuşur gibi bir hali var
dı. Sık ~ık vaziyetini değiştiri

yor, bacaklarını kih birbiri ü
zerine atıyor, kih uzatıyor, ıaç!arını 

düzeltiyor, boynunu tutuyor ve ha
reket içinde, yanaklarının ucları ~m
beleşerek, gözleri parlayarak konuş
maktan, bir ,ey anlatmaktan ziyade 
canın1n ııkıntısını avutmak için ge
vezelik eden bir kimse gibi asabi, 

cümleleri dağıtacak ve kelimeleri yan
ht kullanacak kadar ihmalkar V"e sı
kıntılı devam ediyordu: 

li~ne Izmir Vali muavin• ~ ~:1· 
dik kaymakamlığına Ak ~tr'ı· ~ 
kaymakamı Fahri, Sima• l<•'.,ı. t;; 
lığına Uşak kaymakam• fel ,,.?ı• 
kaymakamlığına Simav )c:ıt} ııif'1J 
Fazıl, Edirne ikinci ıınıf e~ıeP 
mlrliğine İstanbul başkorrıi~e •c!'!i~' 
Ki.mil Yeldan tayin ediln'lıŞ· 

hırçın bir tavırla: bakışla baktı: 
- Ne o, dt'd.i. Reşid Beyefendi hi13. - Bahçenin üzerini yeşil bir perde 

kalkmadılar nn?. H3.lıi baş ağrıları gibi örten dalları, birbirine geçınış o 
geçmedi mi? güzel ağaçları, durmadan tıkır şıkır 

Sonra büyükannesine dönerek ılAve akan çeıımesini, hele Adalara karlar 
etti: denize bakan küçük burnu unutuyor-

- Annem nerede?. run Alev. Hem o kör kahveci ne iyi 
ihyyar kadın &akin: k11hve pişirir bilir misin? Gün gör -
_ Reşidle beraber çıktılar, dedi. müş adamdır da. Öyle tatlı hikiyeler 

Sen onları görmedin mi? .. Garib!er anlatır ki.. Hiç konu,tun mu sen? 
kahvesine gidip oturalım• diyordu ... Alevin dudaklarında müstehzi bir 
lar. tebessüm belirm.işti. Başını menfi ma-

Birdenbire ge~c kızın yilzünün bil~ nada salladı: 
ti.in hatları sertleşmiş, öfkeden gözleri - Hayır, böyle kimselerle konuş -
süzgün, fakat bulanık bir mana al ... mayı sevmem. Bilirsin ki çirkin görü
ıruştı. Gülmeye çatı,arak kısık bir ses nüşlü •eylcrden ho,lanmam. GariUle
le: rin bu kör ihtiyarı benim için sıkıntı 

- Tuhaf 4(!y, dedi. Reşide sabah veriyor. Zaten iki kere gittim galiba. 
·deni.7.e gidelim• dediğim zaman •ha- Bir kere Reşidle, bir kere de Reşid, 
fım .. ağrıyor,_ e.vde kalıp dinlenccej:irn j annem,~ üçümüz... Çok ııkılmışhm-: 
bugun• demışti. Sonra kalkıp annemle Evet, aa:açlar &üzel, manzara fena de-

RAMAZAH ,l 
b;rıoci .• / 

Bu11:ün ramazan ayının )tit!İJ'" / 
dür. Diyanet İşleri mu,•ak . 111~ ,)' 
bildirildiğine "öre iftar ve ~ 'P(CY' ,
manlarında Galata kulf'~inde ~·( 
tör, Beyaııd kulesindeki Y'.0 iti 1 
nerleri, Kandilli rl'~1lthanr~ifl'' 
rile yakılacaktır. Bu i$aretlere 

f.ılacaktır. 

- Ben zaten bütün sıkıntı veren 
şeylerden hoşlanmam. Çirkin insan
lardan ve manzaralardan, koyu renk
lerden, yağmurlu havadan, daha. ne 
bileyim, gözüme karanlık, çirkin, fe · j 

na görünon her şeyden nefret ed•· Ramazan t j6·~ 
rim ... Annem öyle deii,ldir. imsak • V 

BuG so
1
n sözü ıöyler söylemez sus· Ôhle l~,~~ ~~:.51ııı ~:~ 

tu. öı erine müsteh:ti bir mana ıel- 6 7 "J"' 
mlıU. Servet Hanım iülümseyerelt: ikindi 16,22 Yeti• 

{Arkıaı ver] .................. ___ _ 
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MESELELER 

)'eni nizam davası 
karşısında 

1'ürk 
,.ealitesi 

Yızan: Hukuk fakültesi hu
kuk l•lsele..ı ve tarihi doçenti 

tir, YAVUZ ABADAN 

AVRUPA 
.HARBİ 

• 
Ingillz tebliği 

Londra 2 ( A.A.) 
Hava ve Dahill Emniyet Nezaretle

rinin tebliii: 
Düşman, dün ıece, İngilterenin bir

çok kısımlan üzerine hücumlar yap
mlfı fakat bir kere daha bu hücum
ların asıl hedefini Londra ve İngil
terenin cenubu prki mıntakası teş
kil eylemittir. 

H:A:KtKAT 

MEŞHUR CANI TİPLERİNİN T AHL1LLER1 

CiNAYET NiÇiN 
iŞLENiR? 

: ' 

Hayvanlar için yapılan müşahede insanlar için de variddir - İnsanlar 
cebir ve şiddete mütemayil, adeta cinayet zevki taşıyan mahluk
lardır • 22 kişiyi öldürmek, 160 kişiyi yaralamak ve dört müthif 
suikasd yapmaktan suçlu Matuııka neden böyle hareket etmiştir? 
27 delikanlıyı öldürmekle itham edilen Hanorlu kasab Harmann 

bu cinayetlerini işlerken ne maksada hizmet ediyordu? 
----·~~~~~~~~~~ 

• ~~ harbinin bundan sonra taltib 

Mersey nehri kıyısında bir tehre 
yüksek infi!ik kuvvetinde bombalar 
•tılmışb.r. Bazı binalar hasara uğra
mıftır, fakat yangın bombalan, sür
atle söndürülmü,tür. Hasar ciddi ma
hiyette değildir . Hemen bütün hayvanlar araı;ında, 

avını ele geçirmek için olsun, barına
ğını muhafaza etmek maka.adile ol -
sun, cinsi arzularını tatmin sadedinde 
olsun, ardı arası kesilmez bir savaş 
cereyan etmektedir. Bu savaşta daima 

•tı ... 
olıaı. Yır ve Yaracağı netice ne 
batı.a b.01~un -~ulhün, Avrupayı ve 
aı.~lıi ~tun dunyayı halli güç bir çok 
"'1rı<fa ıktısadr, IOsyal meseleler kar
~,~,1 

1 
btrıkacafı muhakkaktır. Bu 

l'itı.ıt e ertn hak ve adalet prensipJe
b;;ıu.:'Ygun bir "'kilde halledilmesi, 
liJ.Jl!l'i rrıl!l~tlerin hayatında feyiıli te
hi, ıı., ıorü!ecek devamlı bir luıkiki 

lfın l!k tartıdır. 
&~ .. 

itz.,~~ü muazzam müead,.Jenln 
lotıı'lb 1'te bu tartın tahakkuku için 
ltrl{ d klaruu söylüyorlar. Her !ki 
~)•te • , muvaffakiyet halinde be .... 
I;, !su~İireffeh bir hayat ve 'mes:;;d 
~ bal vadediyor. Bu meyanchıı 
..,ı..,, ~IUyakile çırpınan iÖnulleri 
'ttl\i ~· sihirli bir Uıbir holinde 
~)'or. • ıözü a.ı.k. ıık tekrar olu-

t,,•ftar 
~ lıJ !arının iddialarına göre~ , Ye 
aıllı.ayı..rn. davası, ıtarihde biç m.1~u 
lıt,di -:~ bir yeniliğin, •Sosyal ve ik .. 
~""'ii.lı,Unyede ıenit ve mes'ud ta .. 
~ii. ti d~~et , ~-decek: bir cDünya 
"1rttle değı,ıkligınln üades!dir. Bu 
)t?ıt ~ •Yenı nizam., fikır aahnsında 

l;;•t.,ı t ile ba,layıp 1789 !nkılibile 
Ve h k ~t>rj U ukl meyvalarını veren 

~ \' kapayacak, zamanımızın ta
'-Yot ' !ktısadi inkişafına denk bir 
~\o ~klinı Uıyin edecektir. 

~ ~~ her birine mümkün olduğu 
....,,, bU..laJtiJ bir "'kil vermcğe ça
ili,ltrın ır kaç makale içinde, bu id
~b: ç 1değerinl mehenk: tafına \'Ur

~'"'"1 • 1 '8cağız. Her hangi bir siyasi 
"it <., 1larlftarlığıru giltmeyer•k, hiç 
..... •• ı h .. k _"'<ltJ b· u me aaplanmıyuak ı.ırf 
l>ııJ l\iıa ır lahlU ve tank!d me!odile 
~~nı davasının fikri kaynax v~ 
tılarda. • ıiyısi, hukukt, iktısad1 a • 

~ liiote istihdaf •!Ut! yeni maksa<ll•
"lo'>s;,'."'•le ve aydınlatmaia ~ayret 

~ *** .... ~ .... 1 
ı""l'ııcııı t lahUJ ve tenkidin Aayesi, 

İngilterenin timali ıarbisinde diğer 
tehirlerde de, evler ve endüstri bi
naları hasara uğramı,tır. Bu tehirler
den birinde birçok mahallede yangın
lar çıkarılmış~a da hepsi derhal sön
dürülmüştür. Bu tehirlerde az mik
tarda yaralı ve birçok ölU vardır. 

Londra mıntak:asırun birçok kısım
larına yeniden bombalar ıerpilmittir. 
Şimdiye kadar alınan raporlar, hasa
rın ve yaralı ve ölü miktannın cıddi 
mahiyette olmadığını göetermektedir. 

İngilterenin cenubu şarki mınt.aka
sında, bazı mahallelere bombalar atıl
mıştır. Birkaç ev yıkılmıştır. Essex 
Kontluğunda bir köyde bir ıruktar 
yaralı vardır. 

Memleketin bütün diler mıntaka
larında, pek az basar ve pek az ya
ralı ve ölü bulunduju haber veril
mektedir. 

• • Londra 2 ( A.A.) 
Hava Nezaretinin tebliği: 
İnıiliz Hava kuvveUerine meruub 

kuvvetli filolar, dün gece, BerJintie 
bir mühimmat fabrikaıına, Duisbera 
ve Kolonyada elektrik Hntralla.ıuıa, 
Sterkrade, Holden, Ölsenkirchen ve 
Kolonyada petrol tesisatına, Ham, 
Söst, Westerholt, Grembera ve Kob
lenz vagon ayırma t..taıyon.larına, 
Sperkrade ve Hold~n demlryolu ilti
saklarına, Ruhr'da kani.} nhtımlanna, 
Rotterdam'da bir tayyare fabrikuı
na vı birçok düşman tayyare mey
danına hücum etmi•lerdir. Rotterdam, 
rincite,rin gecesi AJman hava kuv
lais, Havre limanlarile Kris-liez bur ... 
nu civarında topçu mevzileri de ,id
detle bombardıman edilmiştir. Tayya
relerimizden üç taneıl ilalerinı dön
memiftir. 

AFRİKA 
HARBİ 

İtal~an tebliği 

kuvvetli zayıfa tahakküm eder; tı.rzu
larını, hazan hıumının hayatı pahasına 
da olsa, zorla kabul ettirir. 

Umumiyetle hayvanlar hakkında 
yapılan bu müşahede, insanlar ic;!n 
de ayni derece ve kuvvetle variddir. 
Denebilir kı, insanlarda cebir ve tid
dete- doğru kuvvetli bir meyil, hele 
bazılarında adeta bir ·Cinayet zevki
mevcuddur. 

Bilhassa çocukların güreşe ne ka -
dar meraklı oldukJanru hepiniz bilir
siniz. Sinema ve tiyatrolardaki kanlı 
vak'aları seyretmek, her an ölümle 
neticelenebilecek esrarengiz macera -
lan anlamak, dinlemek için bir kısım 
iruianlarda dayanılmaz bir zaaf var ... 
dır. Kabul etmek llz.ım gelir ki in ... 
sanları ava sevkeden şey, bu ·Cina
yet z.evki• dir. 
B~ramlarda kurbanlık koyunların 

kesili'ini ıörmek çoğumuz için zevk
li bir hAdisedir. Boğa gilretlerinde, 
boks maçlarına karfı •iddetli bir me
yil ve arzu beslemiyenler pek azdır. 

Sirklerde fecl bir feliket havası ya
ratmak, mü,teri çekmek için kiı.fi ge
lir. Ağsız. marifet gösteren ip cambaz
ları, her an için ölümle neticelenebi le
cek kazayı bekliyen IC'yirciler için da
ha cazlbelidır. Kazanın bu cazibesi 
halkı ıpor aahalarına ıürüklemekte -
d.ir. Halk buralara hiç olmaua maddi 
kuvvetin zaferini alkışlamağa gider. 
Cinayet romanlarının devamlı ve çok 
genif okuyucuları bu1unduj:u inkar 
edilmeı. bir hakikattir. 

Hulasa insanlar cebir ve ,iddete 
mütemayil, cinayet zevki taşıyan 
mahlO.ldardır. Fakat ayni zamanda a
kıl ve ş;uur sahibi olan bu varlıklar 
bizzat kendilerile mücadele ederek ci
nayet işleme tem•yülJerinl önicmek 
isin tedbir almayı da ihmal etmemiş
lerdir: Bu hususta ceza kanunlarına 

i'3fel etmek kilidir. 
~da d _,.lln.u.a arama havadislu a
. "llll. ı:n._ ~Yduklan yeni nizam d:ıva -
t t...,,~Y•ti luıkkıncla toplu bır b!l
~'1 ıu;rnak ıureUle onların muh
"-'tıu. 1 allkalarına cevab ver -
"-h odor Ş~ nokUıyı önceden tespit 
it tıe k ki: lruanııiln mukaddfra

lttı~İlrı, •~ar candan ilgilenirıek ilgi
~:_.:,t ";urlt ıınırları haricindeki ha ... 
~· l'•l cereyanlara kar4ı vaziyeti
ı. "'t:t ., .. n.~z \1e tnünhasıro.n Türk lnkı .. 
""· ooru,-· ·· 

ltalyaJa bir mahal 2( A.A.) 

Acaba bir adam öldürme, yaraiama, 
işkence yapma fülin1.n cinayet sa.yıl -
ma.sı için ne l.izundır? Adamın ölmesi 
veya yaralanması mı?. 
Şu bir kaç vak'a biz~ bu hu~usta 

fikir vermeie k8fi gelecektir: 

tflll 'der unu~ , hakikat. pe~s?'ktifi 

İUılyan umumi karargılhının ll7 nu
maralı tebliği: 

Şirnall Afrikada aeri cüzütamları
mız dü,manın Sidi-el-Barraniden kıç
tığı esnada bırıkmı, olduğ'l birkaç 
sHihb kamyonla motosikleti bularak 
musadere etmiştir. 

Bir hekim. ihtiyar ve ungin hala
aından miras bekliyor. Halasının u -
zun yıllardanberi böbrek hastalığı 
çektiğini, gay~t ıılcı perhiz yaptığını 
ve ayni zamanda boiaı.ına pek düş
kün olduğunu biliyor. İhtiyar hala 
müstakbel varisi tarafından bir kaç 
ay için ~vine davet ediliyor. Sofra-

Rene ALLENDY' nin eserinden 

İSPANYADA BOC.A GÜREŞİ 

ya daima leziz yemekler konuyor: 
Besili kaz ciğeri, tavuketi, istctkoz a
lataısı, suböreği ve saire ... Her ne ka
dıır halanın önüne ha,ıama patates, 
tuzsuz pirine IApası konuyorsa da bo
ğazına dilfkün ihtiyar kadının bu ne
fis yemekler karfı.s.ında dayanamıya
cağı tabiidir .. Nitekim balada ıç çek .. 
meler başlıyor. Bunun üzerine doktor 
perhizi biraz bozmanın zarar vermi
yeceğini söylüyor. Diğer taraftan da 
arsenikli, fosforlu mukavvi1cr vererek 
onu vaktinden çok evvel ebedi yerine 
gönderiyor! 

Bu vak'ada gaye ve vasıtalar hnk -
kında tam bir şuur, açık bi-r ka!ıid 
ve taammüd vardır. Bununla beraber 
doktorun itham edilebileceği kat'iyet
le söylenemez. Filhakika bir kimseye 
mukavvi yemekler yedirmek kanu -
nen zehir vermek sayılamaz. 
İdam sahpasında mahkti.mun 3Hın

dan sandalyeyi çeken, kiyotini kulla
nan adamın cinayet itlediği hatıra 

getirilir mi?. Salahiyettar bir mnkam
dan aldığı emir üzerine birine işkt:n

ce eden veya onu döven veya öldüren 
kimseye cani nazar ile bakılır nu ': 

Görülüyor ki ceza sisteminde cina
yeti teşkil eden maddi fiilden Z.:.yade 
onu çerçeveleyen kanuni un::,urlar 
ehemmiyetlidir. Bu uru;;urlar ise nJs
bt, znyıf ve itibarid.ir. 

Acaba cinayet niçin ı,ıenir? 

27 delikanlıyı öldürmekle ithnm e
dilen Hanovrlu knsab HarmRnn cina
yetlerini i,lerken ne maksada hizmet 
ediyordu? 22 kişiyi öldürmek, 160 ki
flyi yaralamak ve dört müUıış suikasd 

yapmaktan suçlu Masuska neden böy
le hareket etmiştir? Lancelin al1esinin 
nezdinde on yıl hizmetçilik yaptıktan 
sonra bir gün an~:ızın evin hanımı ile 
gene kızım öldüren Papin kardeşler 
bu cinayeti ne diye itlemitlerdir?. 

Bütün bunlar, bu günkü ceza sıste
minde kabul edildiği gibi, fahsi men
faatlerini düşündükleri için m1 bu 
kanlı maceralara ablmışlardır?. Aca
ba cinayet kasden lrtik8.b edilen fU
urlu bir ihtiyac ile kanunlara karşı 

isyanın bir netice~i midir? Bcccaria 
1764 de neşrettiği ·Cürümler ve ce1a
lara dair• adlı kitabında: cCineyct in
san iradesinin eseridir.• demişti; pf'k 
mahdud istisnalardan sarfı naz.ar, bu 
gün hiill bu telakki hakimdir. Acaba 
Beccaria'nın düşüncesi ne dereceye 
kadar hakikate yakındır?. 

Bütün bu suaUerin cevabı verilmek 
lBzımdır. Unutmamalıdır ki cınayet 
denen hidise, te!J)iti her zaman kolay 
olmayan pek muhtelif faktör lerin 
(Amillerin) tesiri altında meydana 
gelmektedir. İklimin, içtimai yaşoyı -
şın, morfin, kokain, alkol ve saire 
iptili!!ının, mesleklerin ilh.. cinayet 
üzerinde yakin te!'ir ve münasebetle
ri vardır. Hele akıl bozukluklarının, 
bünyevi unsurun ve insiyaki sa -
pıklıklerın cinayet üurine teslrlr:rı u
:nın tetkiklere zemin te!,'kil eder. 

Bütün bu noktalar üıerincle daha 
va1Jh, daha yakın bir fikir edin~bil
mek için meşhur cinayetleri tahlil e
derek bunların nl! gibi sebebler altın
da işlendiğini tetkik etmek laydalı 
olacaktır. 

c __ B_U_L_M_A_C_A___,
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Soldan safa: 
1 - Bir kuş ismi - Bir erkek ismi. 
- Delmekten emri hazır, 3 - Bu 

ralarda bol rastlanan bir yemiş, 4 -
ir renk, - Yakın değil, S - Atılgan 

İspanyanın 
hala 

vaziyeti 
sarih değil 

2 
Si 

B 
ad 
da 
ha 
ğil 

am, 6 - Bir renk, 1 - İstifham e: 

İ!ıpanya Dahiliye NB21rı ve Frank.o
nun en yakın dostu, akrabası \ 'fi hatuı 

enişte~i olan Serana Suner, Berlinde 
Hitler'lc ve \'On Ribbentrop1a yaptığı 
tema5Jardan AOnra Romaya gelm.i,tir. 
O da şimdi, AJman Hariciye Nazırının 
m.İqfir kaldığı yerde ,.illa Madama'da 
misafirdir. Epeyce zamandanberi İspan 
yol diplomatın1n Bcrlinde bulunduğu 
nazan dikkate alınacak olursa, mıh\'er 

devletlerinin, İspanyayı harbe tokabil
mek için, fok uira tıklan ve daha hili 
da uğraşmakta olduklara an1a,ılır. İspan 
)·anın, belki de kendisinden habenU 
olarak, Roma - Bcrlin - Tokyo arasın
da bir a"kcrt, !'İyasi ve ikt1.53di pakt 
imza edilmesinden müteessir olabilece .. 
ğini tahmin etm<'mck müşkül değildir. 
Seırano Suner, Bcrlinde dünya hari
tası yeni ba~tan tanzim edilirken, İs -
panyan.ın da bu İ!5İn içine kanşabilcce ... 
ğini, efer tabir caizse, çorbada tuzu 
bulunabileceğini çok ümid etmiş: ol~ 
,erektir. Fakat bu varlyette İspanya .. 
ya neresi vadedilebilirdi? İspanya her
halde Cebelüttanktan çok daha başka 
feyler özlemiştir. Bu meyanda meseli 
Afrika hayat sahası, kendi<iiine verile ... 
mez miydi? Fakat faşist İspan)--a bu 
ha;\-at 5Ah8<iitnı tanrlm edebilmek !c;in 
henü1 daha çok rene sayılabilir. Bun .. 
dan baş;ka ayrıca, İtalyanın ve Alman .. 
yanın da Alrikada geniş emelleri var-

tı - Bir çiçek, 8 - Erzurumlu bir 
lk tairi, 9 - Bir edat - Kadın de-

- Yayla beraber kullanılır. 
'l"ukarıdan aşağıya: 

1 - Bilyük bir Türk fehri - . Tok 
ğil, 2 - Kırmızı renk, 3 - Kıtın de 

ya 
Ta 
lan 
8 
ya 
ğa 

ğar - Tarifi gerek:miyen kimse, 4 -
pılan şey, 5 - Zafer kendlsinın o-
, 6 - Meş'um bir çiçek, 1 - İsim, 

- Toplamak: - Tekdir ile u!laruna-
na, 9 - Memleket - Canlılarda ço-
lmanın başlangıcı. 

1 
2 
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
•iv EIKIA LfEITl• 
S •'KIE MI 1 K• M 
AIK • ŞJ ı IRIAIZIE 

4 D E MI l IR • L AiT 
5 AISIA F • K I R A 
6 KIA Ki• ZIAIMIAIN 
7 AiT AILIEITl•IRIE 811 •!R A Ki 1 iM • T 
9 •IHIA RIAIR ELT. 

IFAV[Q)AILB 
BiLGiLER 

GELiP GiDEN TRENLER 

HERGUN HAl/DARPAŞADAN 
MUHTELiF YERLERE HAREKET 
EDEN TRENLER: 

Hareket. 
ıutl 

g Cumartetl. Pu..ar. Salı. Perıembe 

1U.nler1 Hardarpq&, Anlta:ra. Pa.. 
nrtuı. Qarpmba. Cu.mr. ııün.lerı 

Ankar.s. Uurl.nden Adana roWt 
Batdada lı:adar yıldırım treni. 

9.25 .&tkltehlr, Xon1&. Ad.&na 
D1JarbU:ll' 

14.45 Haydarpqa .. An.Jcara muhtelit. 
tatarı. 

16.45 Ha1darpqa - Samsun, BaYdll'· 
p.... - Erzurum. Baydr.rpap -
Diyarbakır. At10n - Ufak JOllle 1a.. 
mır. AfYon yollle İapart.a-Burdur~ 

19 
AIUncalı:. Ani.ara 10ıııe Adana. 
Anadolu ekapraai. Haye1arprafa -
Ankara. 

20.IS Baydarpl,fa • Adapazarı. dolru 
'rf!n 

HERGUN MUHTELiF iSTAS
YONLARDAN HAYDARPAŞA
YA GELEN TRENLER: 

Geldll1 .... 
7 ,45 Anlı:t.ra muhtelit katan. 
8.50 Anlr.&ra ektpl'eal. 

11.50 Hayda.rpqadan 16.45 te hareket 
eden trenin kat'fılıtı. 

ı 
dır. Nitekim Von Ribh<'ntrop, Berlinde 
üçler paktının inıza<;ından sonra '!iiÖY

lediğl nutukta bu ciheti ihsas etmi~tir. 
Daha sonra İspanya dahili harbi ra-
man1nda Sov)•etler Birliğinin Maddd 
tarsfına yardımlan hakkındaki hRbPr• 
)eri d•• he!"aba katmak IRz1m gelmi~tir. 
Bu h'dlrde içpa.nyaya Afrikada nasıl 
bir hayat sahası verilebilir? .• 

Fakat bütün bunlann dışında ital;va
nın da belki Jçpanyaya karşl bir ,·v.i
yet aldıiı düş;ünülebilir. İspanya rier 
Alrik•da hayat sabalan elde edene, 
İtalyanlar Akdeniz hakkında besledik-
leri hakimiyet iddiası ne olur?_ Vak .. 
tile na'ı.l İngiltere «>.-manlı imparator• 
luğunun urarınft1 Trahlusu İtalyanlara 
vererek bugünkü vaziyeti kendi elile 
hanrlamı,;r;a1 İtalyanlar da İo;pan)·aya 
bugün için bnzı ı,;eyler vererek yarını 
telıljkeye ~okmak istememi~lerd.ir. İtal
ya, eğer dahili harbde İspanyaya yat• 
dım etmi~~f', bunu sırf orayı kendi ha
kimiyeti altında tutabilmek i(in yap
mıştır. Halbuki şimdi İ'.'lpanya cdüveli 
mua11.amıt• dan biri sı(atile dünya si .. 
y111o;etinde bir ol oynama(lı çahşm.akta· 
dır. 

Fabt İspanyaya ,·erilecek bazı ta
\izler mukabilinde onun da mih,·crc 
mühim miktard• yardımlan dokunnbi .. 
lir. Bu meyanda mc~ıa cenubi Ameri
ka devlrtlC"rinden banlnnnın İspanya 
tllımfıru Utiznm edC"bileceğini bes:ıba 
kntabiliriz. O uman, Jnpon - Alman • 
İtalyan pakh daha iyi bir şekilde i;le
yebllir. Çünkü Amerika harbe girdiği 

takdirde Panameriken konferansı ka
rarlRrını İ:;panya vasıtasile hırpalamak 
kabil gibi görünmüştür. 

~}; do<ır.._" Bu ıtibarla bızim ıçln ye
l'•ıııııı"u kıymet ölçüsü, Türk in

li!'~ a.ı "'rimlerlnde tecelli eden 
~~ Y .. ! ve içtimai realitesidir 

1:• "'•li ,:'il. hıı. to dı,ındakl her tacclllY" 
~ ıı. ı. 'allık vasfına luılel gelme
'lı~iiıı/l<idk&r bir cephe almak 
> • Vty ur. Ancak doğrudan doğ -

dl. ~~ b' 1 dolayısile mezktlr rea!iteyı 
.• '/ I..""" it iSUkaınet takib eden cere
ır _..,,, hıt korıı ı•inıek, her Türk için 

Alınan yeni talai.IA!tan aniafıldığı
na göre 116 numaralı tebliğde bah
sedilmi• olan akın esnuında dü,ürü
len düfman tayyare adedi ikidir. 115 
numaralı tebligde bahsedi!mıı olan 
hava muharebeleri esna&ında dü~ü
rüldüğü bildirilen üç düıman tayy•
resinden batka, bombardımancıları
mızın atetile alır IUI'ette yaralanan 
diğer iki dütman tayyaresinin de Gı.
rid ada5ına inmete mecbur edildik
leri anla,ılmıştır. 

18.55 Dtyarbatır. Adana. Konn. EaJd. 
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İşte Serrano Suner'in Berlinde ve Ko
mada belki bu nokta üzerinde ısrarla 
durduğu veya daha da duracağı tah
min olunabilir. llelbuld işin• ters ta.rafl 
da vardır: M~eli İspanyanın harbe 
girmesi. mihverin ekonomik abluka ba
kımından urannadı.r. Çünkü gerek Al 
manya ve gerek İtalya bir çok malz.e
me ve malları, bilhassa l\leksika 
petrollarıru İspanya tarik.ile elde etmek 
imkanlarını aramı,lardır. Ve hatta bel
ki de bulmuşlardır. Sonra İspan) .. tek .. 

/. -,::'.iiııı ı:•zife, hem de bir hak kud-
o~~ ~ r •ır. Çünkü milU mevcudlye
ui/ "<to~S&ııetı bu haklkaUı i.stinad 

l11r • 
1 ~ ıııuı 

ıııl' h'.•I, but. e~, bundan yirmi ıene 
~ 'Cha Un Unıldlerin yıkıldığı, clün-

f ~ ~ O:h halinin hüküm sürdüğü 
utl'I• ~\rl ~dı, ıırf kendi hayatiyet ve 

.U.:' bit ı:dreune dayanarak muaz -
~la b kıIAb yaratb. Etsiz fedakar
!'\ \'er·af&rtlan bu lnk:ı1ibın en de
l.;' tıı~~lerı harice k&rlı tama -
,~. kit ve her türlü yabancı 
~ ~deı ~n_ıu.rlarından temizlenmit 

, 
8rı 

~h ır vatallı dinamik hayail-
•ti!e b.. · oları unyesınl tamamen ye-

l:\ kudretli bir mi!letbr. 
~~ ·eı.ı~r h 
~~ ,.. •yatında sert kanunbırın 

: llıııı~'diığü. ıu zamanda bu kud
\ ,~_ •~nj butun hassasiyet ve ener
'~?\ ht~ .".~~nında ve bölgesinde 
~1\t çılıgini yapıyor. O, kendi 
~ ıJı.ı, n., kadar ta,kın bir kı.s -

•t "t 1 htth l!'!e ba,ka milletlerin 
lii:'" hı, •tikle! haklarına da o kadar 
~İtt b~Urettı riayeti tiar edinen 
~:. lıll ır rnllliyetciliğin mürnes~i
\'llı, •U~~•Ua da kendi yurdunda 
il,. !eıı,;,,1hunun, lnk!,al ve terakki
\,~ .,,_na nıalik olarak kurdu&u 
~ • ...... ııaı ve yenilmez bekçiıi --

~. 10'• T·· k · -..._, ~\lo' • ur toprak ve hıudar 
\ ı.ı,~"da en küçük bir değl -
~~ b değil, imaya yeltenecek 

1 ı.., lr iddia hangi ad ve hü
ı,, lr'ta ta.,ısın, yalnız huk:ukan, 

\."' >,;j •kien, ahlaken batıl ol -
\t~etrıa.ı, Yeni bir milli mücadele 
\' ~ '8.hlanacak Türk mukave-

'
""1;·~ •dret; kar,uında ezilmeil• 

trı oı .... 1.:• h ~. .. , ""'l'" ., \;IA du•t.in u:ır:un, her hAdise kartı -
~ "e lı: düğü, dayandıA;ı, tekrar 
i~ ~ ı,,~bıncı. filen ispatına hazır 

''<u Ve mll!I hakikat budur. 
~ "•tı.I "Vat.ife!!i, bu hakikata, 

"' ti 
111~, Turk btitünlilğüne, 

. \'ııı,, hsı luıyatımızın inkl.-fına 
'l "1,L ">i .. ,. !! 

' tılıb· e ba,la)---an yazılar, 
'ia ı.·tlt. . ltin.Jn ~zibt-si ark•sına 
\.:~ ~:t•ne~ fakat fikir tarihin-
~ "'tırıı kerrur eden dı)·alektik 
~~ljJ •tın hüviyetini teşhir tt
~ '111), '- okuyucularımızı, onla
\ı~ aıd\J.g k"t>tlrnaktan kurlarır ve 
\." u.,.,u kadar bizim olan Türk 
~ İ\ ~:~rıde bir kere daha dur
"" 'tıtı· ederse, ayni hakikate 

ot~!.;.• binneüce vazüelcrini 

Dü,marun Tobruk üzerinde yapm1' 
olduğu akınlar esnasında Rug civa
rında ıı., kiıi yvalanm,.tır. Hasara! 
çok hafüUr. 

Merkezi A.kdenlzde Medusa deni
zaltı gemimiz Sunderland tipinde dört 
motörlü bir lngııız tayyaresi düşür
müıtür . 
Şarki Akdenizde hava kuvvetleri

miz iki kruvazörden mürekkcb bir 
deniz teşekkülüne hücumlar .)·apmıt
hr. Aden deniz tayyarı meydanı bir 
hava filomuz. tarafından bombardıman 
ed.ilmiftir. Bütün tayyarelerimiz üs
lerine dönmütlerdir. 
Düş,man hava kuvvetleri Somallde 

Gherilli'yi bombardıman etmitse de, 
insanca zayiat olmadıjı gibi hasarat 
da olmamıthr. Dire-~a-Oua'nın ,ı. 
mali tarkisinde Passo Harr yakının .. 
dak.i demiryolu da bombardın1an edil 
mif, huarat vukubulmamıtt oir yerli 
nefer ölmüttür. 

Balçikadaki Alman 
askerleri harbdan 
bıkmı, görünüyorlar 

Londra 2 (A.A.) cReuler• - Times 
J(az~tui, son umanlarda Bt'lçikada 
bu1unmuf olan bir muhabirinin Bel
çika halkın1n Alman a!lkerlerinin ha
leti ruhiyesini aôsteren bir yaz.wnı 
ne.şretme:ktedir. 

Makalenin muharririne göre, ."..lman 
askerlerinin ekserisi harbden bıkmıt 
bulunmaktadır. Belçikalıların ekserisi, 
Alman istil.isının yarattığı bat dön
dürücü darbenin tesirinden kendıle
rini kurtarmıtlırdır. İhtllll kelimesi, 
yavaş ee111le pek çok tekrarlanmakta
dır. Şimdi!!k lhtilll ruhu, y,.Inu eğer 
pratik bir fırNt düterse kendi!'i.ni 
ııöatermej:t hazır bir vaziyettedir. 

-0--

y eni nefriyat 

Şişe, kavanoz ve çömlekte 

Ev konserveleri 
Y•uın: İzmir Ziraat mektebi 

Ziraat san'aUan mütehusısı Refet 
Öncel'in pratik bir tekilde kon&~rve, 
,urub, reçel, likör, turşu v.s. yapma
ııru öğreten bu kitabı bilhaısa ev ka
dınlarına tavsiy• olunur. * Y°'ilay - Bu aylık sosyal sağlık 
ve kültür mecmuuının birincite,rin 
sayw çıkııuftır. 

YERİNE... racın ilkbaharda yapılacagını ve kı,ın maz.sınız. Bır daha çakarsınız, b.ır &JÇ-

Yahudiler Türkçe konu,maya karar Almanyanın adamakıllı hazırlanaca - rayı,t.a karfınızdakinin veya aiz.iı;ı 

vermişler. Biz bu neviden kararları ğını yazntl.f •. Fransızlar bu tahmine gömleğinizi, yakanw tutuşturur. 
kaçıncı de.fadır; 1- iıtinad etmekle beraber kışın da ih- Zaten içi, bakkal veya tütüncü dük-
'1tiyoruL Bir iki 
ıene evvel gene 
Türkçe konuşmak 
istediklerini hatır- ,il! 
lamaz mısınız? C 
günden bu güne 
kadar kaç Müsevi 
ailesi aralarında 
değil, hatt.l umu

raca müsaid bir çok günleri olduğunu 
ileri sürüyorlar. Fırtına ve sis günle

"' ' rinde açık havaya ne derece güvcnlle-
bileceğini bilmeyiz. Yalnız kıf mevbimi 

Almanların bol bol hazırlanacakı 

mev"m olacaksa İngilizler için de el
lerlnl, kollarını bağlayacak bir mev-

mi mahallerde bile Türkçe konu,maya sim olacak değildir ya ... 
teneuül buyurmuştur.? İşte ç?lrefil 
bir Türkçe ile yaz.ılmı, olan son karar 
intifar edeli bir hafta oldu: 

Vapurda, tramvayda, tünelde, huli-
18 umumi yerlerde Mu.q,nın evli.dla
nna kulak veriniz; konu,tuklan dil, 
Türkçe değildir. Maamafih fU da var 
ki İspanyolca da değil. Arllk onların 
ara!!ında İ.spanyoJca da tarihe karı~ı
yor. Ya Fransızca, ya Almanca konu

fUyorlar. Evet, hatıl Almanca bile 

konu,urorlar. Dindatlarına Almanya
da yapılan muameleye bir ,üUan 

mukabelesi olacak bu. 

Şüphedeyiz: Acaba araların:lıı bir 
parola mı var ki ·Museviler TUrkçe 
konuş:unuz!• diye bir tavsiye veya bir 
karar işitince onlar ·Türkçe konuf

mayalım da nece konutursak konuşa
lım!• netice.!line varıyorlar?. 

* BİR ALlŞ VERİŞ VE ÇOCUK
LAR 

Sonbahar ve kış. .. $e'1t'in ou yüz 
binlerce halkı plijlP ... 1 ~ n •J>l-. il ,.. ~'- '• 

kırlardan şehri:ı z& U 
kirli sokaklarına ~ 
dumanlı sinema, = 
tiyatro ve kahve
lerine hücum edi
yor. Yazın aldığını 

kışın veriyor, 
Zaten bütün ha 

yat bir alış verit i
çinde geçmiyor mu! KazandıR ın ı7.ı 

vermeye mecbursunuz. Bir çok gay

retler, emekJer, yoriUnluklar muka

bilinde kazandıtınız bet on kuruşu e-
vinize harcetmeniz lizım. Yazın aldı

ğınız iyi havayı kışın iade etmek mec-
buriyetindesiniz. 

Biz büyükler için bu iade, küçükle-
Maamafib söz aramızda, biz bu ne

ticeden memnunuz: Soyadı kanunu 
çıkınca Salamon, Süleyman Pi~kin rinki kadar mühim de!Zildir ve Maa
oluverdi. Onu artık hiç olmaz.sa eli .. rif Vek8.leti çocukları sinemalara gir
Unden ayırd etmeliyiz. mekten menetmekle küçük bir hizmet 

kinında yarıya inen kibrit kutularının 
on para ile değil, hatti yirmi para 
ile bir hale yola konmasını kııbul 
etmiyecek kimse yoktur. - B. S. 

(SiNEMALAR) 
BEYOC.LU TARAFI: 

• ALKAz.AR - Me:tum Uman-lııtaıkell ıet 
• İPEK - I.A'kell Jca':f.~!o 

• Mnr:K • Ölünceye kadar 
• SAKARYA - Tt.11h ıunoeı - Pôllıı pen

ceıtnde 

* SARAY • Kara QQı:ıı~' 

• SÜMER _ u!er aen~lerl 

i " TAKSİM • Ba».dtt\ Yuvuı 

I 
• .. ~~:I: ~~~kam:Za:~·~ ·Y:;:~r:artal 

LALE • Vatan J<urtaran UJan 

1 İSTANBUL TARAn: 

• AI.EMDAR • Ma.dam ve tolOrü • BüJ'tlk .... 
• A~AK • Yılmaz All • a.ıuctuıer yarat&n 

adam 
• ÇEMB!:RLİTA.$ • Otel Eznperyal • Tay. 

rare Jjcıstuı 

• FERAH - Otel 
Poetul 

• HiLAL • Kutub yıldızı • Korleueuz kur· 
ıun • Lorel Hardl İt arayrır 

• MİLLİ - Madam Te 90forü - BUyüle atet 
• MARMARA - Mlkaı:1;) - tlf'nb:ıııtı a"t'CI 

Otml~t 

• TURAN :. Yılmaz All _ lııluclıteler vara 
tan adam 

* HİTLER .GELECEG!z?. DE - etmiştir. Fakat neden yalnız ders oa- KADIKÖY TARAFI: 
1\-IİŞTİ. GEÇ KAL!\tADI l\11? atlerinde?. Çocukların görmelerinde 

• HALE _ $ark cesareti - :Beya21 P@rl 
ma.nıar hlklml İngilterenin istilAsı için üç buçuk 

ay evvel tayin edilen zaman eylOI 

günleri idi. Manş deniz.inde bir ihrac 

hareketine en- müsaid zamanın eylU
le tesadüf ettiği söylennU,ti. Ondan 
sonra mevsime güvenilemiyece~l ıspat 
olunuyordu. EyHU geçti, gece ile gün

düzün müsavi olduğu zaman da geç
ti. Hitler, İnglllı.lerin acelesine lStih:r.a 

ile cevab vererek: 
- Gel~ğiz! 

Demi,U. Hili randevusüne aldın, 

etmiyor. Geç kalmadı mı? Almanlara 

yaltaklanmak için İngiliz düşmanlığını 
körükleyen Fransız aazetelcrt 1hrac 

hareketinin &eri kalması ihtimalinden 
de bahsediyorlar. 

hiç bir fayda olmayan bütün bu film-

\eri onlara rnhhaUerinden feda. ede- • OPERA _ Oıtlum& kart arıynrum 

• SÖ'REYY .\ - Öl Um malaratı • B\\yUk 
Vals 

rek göstertmenin önüne geçemez mi
yiz?. Clark Gable veya Anni Ondra 

ÜSKÜDAR TARAFI: 
çocuğa 18zım olanı değil. o yaşla mu-

• HALZ - 01.lmbüllU İıımall tıyatroeu 

zır olanı öğretiyor ve bu zarar bir de 

onun sıhhatini ihlil ederek katmerle-

fiyor. 

* KİBRİTE ON PARA ZAM! 

İnhisar idaresinin ilinından anlı -
yoruz ki kibrite on para ı.am yapıl -
mAktadır. On paranın ehemmiyeti 
yok. Bir çokları, hatti. herkes bur.un 
yirmi para olmasını isteyecektir. Yal
nız bir tarUa: 

Kibritleri ısl1tıh ediniz. Bu mübarek
ler istediğinizi değil, istemediğinizi 
yakmaya başladılar. Çakllt"&ınıı, yan• 
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i ......... ~ .... ~ .... ~ ... ! .... ~ ......... i 
BUGONKO PROGRAM 
lll.00 Program, 18,03 Radyo orkea

truı, 18,40 Müzik, 19,15 Konuşma, 19,30 

Ajans, 19,45 Fasıl heyeti, 20.15 Radyo 
ııazcte~ı. 20,45 Müzik, 21,00 Dinleyici 
istekJeri, 21,30 Konuşma, 21,45 Radyo 

orkestrası, 22.30 Ajans, 22,45 Cazband 

(Pi.) 23,25123,30 Yarınki ploifam, 

İSTANBULDA: başma kendi kendi.sini idare edecek 
l\.faltepe AtıJkeri llıesi marangoz vazi)·ette d~ğildir. Daha henüz dahili 

alacaktır. Talihlerin Topkapı harbden yeni ('ıkmı tı.r. Gıda maddele-
MAltE>pe Askeri lisesine müraca- rini bile dı:oJartdan -ve pribdir ki, İn· 
atleri. giltere dominyonlanndan- ıetirtmek .. 

tedir. i,te mihverin baııılıca çekindiği 
İktıııad Fakülteıti 50 Ura ücret- meseleler de bunlardtr. 

le bir daktilo alacaktır. Bir ya .. 
bancı dil bilmek ve makinede Göri.ilüyor ki İspanya meselesi öyle 
mükemmel yazmak f8I'Uır. is ... zannedildij"i kadar kolay bir mesele 
tek1ilerin 7 /10'/940 paı.artesl günü dE>jildir. Bu bakımdan İc;panyanın har .. 
1aat 10 da Fakülteye müracaat- be girmesı, hazan .İspanyada ,ato kur-
leri. mak. cibi bir fey olmaktadır. K.ar~ık-

İ~tanbul Elektrik, Tramv.ay ve lır. Çetrefildir. Ve bir çok menfaatıeıi, 

Tünel İşletmesi Umum Müdür- ~~~:~r.z~!~~a:: ~::~:e~ui~: 
lüğü muhtelif ıservislerind~ki 
münhalit.a daktilo alacaktır. İ~- panyayı harbe sokmaka icbar edettk ... 

tir. Bu bakımdan Serrano Suner"in teklllerin evrakı müspitelerile 
birlikte 4 110i940 tarihinde ve w- Romada yap11e11ft konu~malann işi 

1 at 14 de Metro hanındaki t..al iş- (~ kat'i neticeye cötüreceği kuvvetle tah ... 
teri müdü;:!ülüne müracaatleri. rı min olunabilir. 

~----;;,..-----!!il Mümtaz Faik FEN 1 K 

- Bütün dünya &inemacılıitnın eşsiz, rakibsiz ve emsalsiz filmi .•. 
- Bir su gibi milyonlar akıtılan cihan taheserl ... 

VATAN KURTARAN 
A S L A N 

EROL FLYNN OLİVİA DE HAVİLAND 
T Ü R K Ç E - Tabii Renkll 

LALE sinemasında Bu akşam 

Hususi iliva : MANS TÜNELİ (Türkçe) 
NumarRlı y~rle-rin evvelden 'kapetılmıııs.ı rica olunur. Tel : 43596 

İSTİKLAL 
KAHRAMANI 

BÜYÜK VE TARİHİ FİL~lLER SERISINDES 
TÜRKÇE SÖZLÜ BİR ŞAHE.~ER 

Bir vatAnın dahili ve harici düşmanlara kartı müdafaa edilme!liİ. Hile. 
casufiluk, entrikalar kar.11-Sında, casus, vatanperver, bir kahramanın 
Vatan ve İ<itiklil mücadelesi. Binlerce figüranın \"fi binlerce atlı ve 

atsız muharibin iştirak ettiği büyük harb Yhne:leri. 

YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN 

TAKSİM ~inemasında 
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Balkan oyunlarına Cumartesi 
saat 15 te Fenerbahçe 
stadında başlanıyor 

:Balkan oyunlarına iştirak edecek 
Yunanlı atletler bu sabah tehrimize 
ge~erdir. Misafirleri, organizasyon 
komitesi azasından Vamık Gezen hu
dudda karşılam1.ftır. İdareciler To
katlıyan oteline inmişler, atletler- de 
Suadiye oteline yerleşmişlerdir. Yu
goslavlar yann aabah gelecekler ve 
bütün atletler yarın öğleden sonra 
Talairn abidesine çelenk koyacalr.;,lar
clır. 

Cumartesi ve pazar günleri yapı

lacak müsabakaların prop-amını bıl
diriyonız: 

Cumartesi saat 1(,45 te Balkan o
yunlarının açılma töreni yapılacak

tır. Sıra ile Helen, Yugoslav ve Türk. 
takımları bando ile bir geçid resmi 

yapacaklar, atletler sahada yerlerini 
aldıktan sonra milli mar,lar dinleni
lecek ve bir Türk atleti olimpiyad ye
mini edecektir. Bundan 1anra Beden 
Terbiyesi genel direktörü General 
Cemil Taner oyunları açacak va mi
aafirlere ho, c•ldiniz diyecektir. 

Müsabakaların 
programı 

Saat 15,30 da müHbakalara bqla
nacaktır: 

Saat • 
15,30 Yüz metre final 

Sırıkla atlama. 
15,45 Gülle atma. 
16,00 110 metre maıılalı kotu. 
16,20 400 metre final. 

Uzun atlamL 
16,30 Çekle atma, 
16,50 1500 metre. 
17,25 4 X 100 bayrak Yllrl4l· 

6 Birinclteırln PAZAR. , 
14,00 Maraton kofUIUllun depan. ,.. 
15,00 Yüksek atlama 
15,10 200 metro, 
15,30 800 metre. 
16,00 400 metre marualı. 
16,30 Üçadım atlama. 

Cirid. 
17,00 5000 metro. 

Dislc atma. 
17,25 Ball<an bayrali (100 +: 200 +: 

4oo+eoo>. 
Balkan oyunlarının açılıf merası .. 

mile her ilci günün müsabakaları ni
hayetinde neticeleri Ankara radyosu 
transmisyon sureti.le verecektir. 

Balkan oyunlarına 
girecek Türk takımı 

Balkan oyunJanna iftirak edecek 
Türk takımı kadrosu hemen hemen 
tespit edilmiftir. Takım töylo teşkil 
edil•cektir: 

100 metre: Fikret, Muzaffer, ihti
yat Sami, Turan, Cezmi. 

200 metre: Muzaffer, Melih, ihtiyat 
Sami. 

400 metre: Gören, Melih, ihtiyat 
Osman. 

800 m•tre: Rıza Makaud, Kemal, ih
tiyat Galib. 

1500 metre: Rıza Mak:ıud, Adnan, 
ihtiyat Receb. 

5000 met?'e: Mustafa, Hüseyinı ih
tiyat Artan. 

110 manialı: Faik. Süha, Vasfi. 
'00 manialı: Faik, Melih, ihtiyat 

Neriman. Raşid. 
Yüksek atlama: Jorfi, Pulat 
Uzun atlama: Ömer, Muzaffer. 
Üçadım atlama: Ömer, Yavru 
Sırıkla atlama: Muhiddin, Halid. 
Disk atma: Arat Veysi. 
Cirid atma: Melih, Kemal. 
Gülle atma: Ateş, Arat. 
Çekic atma: Balcı, İzz•t 
Maraton: Şevki, Ali. 

• • İ.stanbul 2 (AA.) - ll inci Bal-
kan oyunlarına iştirak edecek Elen 
ve Yugoslav atletlerin memleketlerin
den hareket eltikl•ri haber alınmıştır. 

Misafir atletler, hududda Beden 
Terbiyesi genel direktörlüğünün bir 
mümessili tarafından karşılanacaklar 

ve yarın sabah Sirkeciye muvasalat 

İstanbul Balkan oyunlan için haz.ırlanan afiş ... 

MERAKLI 
b 

& •• 

"' " . 

RESiMLER 

etmiş bulunacaklardır. Bu regim, • iki aydanberi mütemadiyen bombardıman edHen Londrada 
Cumartesi günü saat 15 te batiaya- methur ·City> ye çıkan büyük bir caddenin dört manzarasını göstermektedir. 

cak olan 11 inci Balkan oyunlan, Bu manzaralardan birincisinde cadde, akfam üzeri, tabii vaziyetinde ve ay
Başvekil Dr. Refik Saydamın yüksek 1 ciınlıktır. D.iha sonra tehir :yarım aydınlığa ve alann işareti verilmesi üze · 
himayeleri altında yapılacak: ve oyun- rine çeyre-k karanlığa ve nihayet tam karanlığa gömülmektedir. Amerikada 
lan Ba.şvekil namına Beden Terbiyesi çıkan Life mecmuaın fotoğraf muhabirinin ayni caddede objektifini hiç kı
aenel direktörü General Cemil Ta- ı mıldatmaksızın aldığı bu dört resmi okuyuculanmızın merakla seyredecekleri 
ııer açacaktır. ümidi.le iktibas ediyoruz. 

1 

l Memleket haberler! 1 
Meb'uslarımızın 

tetkikleri 
* Edirne 2 (A.A.) - Şehrintlze gel

mi, bulunan Denizli meb'uıu Necib 
Ali Küçüka tarafından dün akşam 
Halkevinde, ·bugünkü dünya ahvnli• 
mevzuu üzerinde bir konferans veril -
mlştir. Necib Ali Küçüka bu mevzu ti.
zerinde kaz.alarda da konferanslar ve
recektir. * Konya 2 (A.A.) - Vilayetim;• 
meb'uı!!ları intihab daireleri içinde tet
kiklerde bulunmak üzere bugün bu
raya gelmişlerdir. Meb'uslanmız y11ırın 

Karaman ve Ermeneğe gideceklerdir. * Divrik 2 (A.A.) - Viliyet içinde 
tetkiklerde bulunmakta olan meb'us-
1arımız evvelki gün kaıamız.a gelmi,Ier 
ve halkla temasta bulunmuşlardır, 

Bu münasebetle Halkevinde yapılan 
bir toplantıda Naci Demirağ hükftmeti
mi.zin dış politikası üzerinde bir kon
ferans vermiş ve Türk milletinin Milli 
Şefi etrafında teşkil etmekte oldu4u 
çözülmez birliğin ifade ettiği büyük 
manayı tebarüz ettirmiştir. * Ceyhan 2 (A.A.) - Buraya gelın;, 
olan Bingöl meb'usu Feridun Fikri ta.
rahndan burada hükUmetlmizin dış po
litikası etr~fında bir konferans veril
miftir. 

Ankarada * Ankara 2 (A.A.) - Hava Kuru
muna aza yazılmak hususunda halkı
mızın göstermekte olduğu ali.ka git -
tikçe artmaktadır. Kastamonu vil.ıiyeti 
içindeki köylerde yıllık taahhüdatla 
kuruma aza kaydedilmi.' olan vatan
da.,Jarın sayısı on Qini geçmiştir. Bu 
arada yalnız Devrekıini nahiyesi hal
kından kuruma aza kaydedilmit olan 
vatandaş .sayısının iki bine vardığını 

bundan maada bu nahiye halkının iki 
yüz liralık bir teberruda bulunduğunu 
kaydeylemek, kuruma karşı gösterH -
mekte olan yardım alikasının dl!!ceresl 
ni göıJterebilir. Gene Kastamonu halkı 
tarafından ikinci parti olarak dört yüz 
küsur 1iraJık bir teberru yapıldığı gjbi 
bakırcılar emafı da sandıklarından ay• 
rıca 30 küsur liralık bir yardımı ku
ruma tevdi eylemitlerdir. 
Alaşehlrde ismini bildirmek lsleml

yen bir vatandat 100, Eşmenin Elvanlar 
köyünden Bayan Ümmü Özene, Nazil· 
linin Yağdere köyünde Mehmed de ku
ruma ellişer lira vermi,terdir. 

Kırklarelinde Kofcağı.z. Polos ve Üs
küp kazaları halkı da 534 lira teberı u 
eylemişlerdir. Kırklarelinin maarif 
memuru Rahmi de evlenme yüzüğünü 
kuruma terkeylemiştir. 

* İzmir 2 (A.A.) - Cuınhuriyrt 
Halk Partisi ocak kongreleri toplan
tılarına başlanmıştır. Bu kongreler 
Parti müfettişi Galib Bahtiyar tara1ın
dan tak:ib edilmektedir. Ocaklılaı·ın 
kongrelere gösterdikleri alaka büyük
tür. * İzmir 2 (A.A.) - Urla kazasında 
Gülpınar dağında çıkan bir orman yan
gını dağı örten ormanı ve bu arada bir 
miktar zeytin ağacını tamamen yaic -
mıftır. Yangına sebebiyet verdiği an
latılan Münevver adlı bir kadın b.J.k
kında adil takibata başlanmıştır. * İzmir 2 (A.A.) - Evvelki geceya
rıcı Çandarlıda ve Bergamada Üç sa
niye devam eden oldukça •iddetli bir 
zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

Burwda * Bursa 2 (A.A.) - İnhisarlar Ve
kili Raif Karadeniz refakatlerinde bu
lunan zevatla birlikte bugün viliyet ve 
müteakıben Partiyi ziyaret etmi, ve 
.ziyaret sırasında hazır bulunan idare 
heyetlerile temasta bulunmu, ve gene 
Parti merkezinde toplanmış olan şehirli 
ve köylü tütün müstahsillerile bir ko
nutma yapmışlardır. Bu konu"11ada 
sırasile aöz alan müstahsiller tütün ls· 
tihsali ve alışverit üz.erinde tatbıkat 
bakımından kendilerini müşkü.lita 
sevkeden sebebleri anlatmışlardır. Ra
if Karadeniz, bunlara karşı li.mn gelen 
bütün tedbirlerin alınacağını vadetmiş
tir. İnhisarlar Vekili müteakıben bele
diyeyi ve İnhisarlar idaresini de ziyaret 
etmiştir. * Bursa 2 (A.A.) - Hail< Partisi O
cak kongrelerine başlarunıtbr. Parti 
nıüfettişile viliyet ve kaza idare hey~t
lerince takib edilen kongrelerin hara
retli mesaisi arasında en ziyade gôze 
çarpan halkı.mızın yurdun refahı ve 
imarını alikalandıran mevzular te4kil 
etmektedir. Milli birlik ve beraberlik
ten doğan kar,ılıklı hislerle çalı~3n 

kongrelerin bu yılki mesaisinden halk 
ve memleket lehine çok hayırlı netice
ler elde .edileceği memnuniyetle müşa
hede edilmittir. 

Çankırıda: * Çankırı 2 (A.A.) - Bugün bur>da 
hava tehlikesine kartı bir korunma 
tecrübesi yapılmış:tır. Tecrübe muvaf
fakiyetle neticelenmiştir. * Çankırı 2 (A.A.) - Burada HRl
kevinde açılmış olan çiçekçilik kursu 
nihayet bulmuş ve kursa devam eden 
60 talebeye diploma verilmiştir. 

Muglada * Muğla 2 (A.A.) - Dün ilk okul
larda derse başlamadan önce bütün 
mektebler Cumhuriyet meydanında 
toplanarak İstikl.ıil marşını söylemişltr 
ve Atatürk anıtına bir çelenk koymu,
lardır. Bu merasimden sonra talebeler 
mekteblerine giderek derslere başlan .. 
mlflır. 

Tekirdagında * T•kirdag 2 (A.A.) - Ziraat Ban
kası• Trakya köylüsüne tohumluk tev
z.iİ mabadile Tekirdağ zahire borsasın 
dan ve tüccar elinde mevcud stoklar
dan buğdayın kilosunu on buçuk: ku
ruşa kadar almaktadır. Bu suretle 
Trakyada köylünün tohumluk ihtiy:1t:ı 
kartılanmakla beraber müstahsilin ma. 
lı değer bulmaktadır. Tekirdağ borsa
~ıında hergün vasatı 1200 çuval uhırc 
muamele görmektedir. Buğdayın tiat
lanması üzerine beledive birinci ekmeijı 
14 \:e ikinci nevi ekmeii 12 kurufa çı
karllllftır. 

Japonlar Sovyellerle 
anıa,mak istiyorlar 

Tokyo 2 (A.A.) •D.N.B• - Japon 
gazetelerı, Üç taraflı pakta ve bunun 
muhtemel akeülimellerine husu-ı i e
hemmiyet atfetmekte devam eyle
mektedir. Japonyanın Sovyetler Bir
liğile münasebetleri, ön "afta bugün
kü \'aziyete hikim bulunmaktadır. 

Umumiyetle bu münasebetlerin iyi
leştirilmesi arzusu ifade edilmektedir. 
Hoşi-Şimbun gazetesi diyor ki: 
Japonya ile Sovyetler Birlif, i ara

sında bir pakt akdi, yalnız bütün U
zakş.1.rk için değil, fakat aynı zaman
da, üç taraflı pakt devletleri!e Sov
yetler Birliii arasındaki müstakbel 
müna!'lebetler için de faydalı olacak
tır. Her şeyden evvel, Japonya ile 
Sovyetler Birliği arasındllki münase
betlerin normaJleşmesi l.iu.mdır. 

•• 
Londra 2 (A.A.) - Times gazetesi, 

üç taraflı pakt hakkında diyor ki: 
Sovyetlerden gayrıaskeri yardım'ar 

elde l!bnek hakkındaki Alman ümi
di, Moskovanın, garbda Alman ve 
farkta Japon, iki cephede tedafüi 
harb ihtimalini nazarı dikkate alma
sındaki tarza bağlıdır. Bu keyfiyet, 
aynı zamanda, esasen her n!? ~ureUe 

olursa olsun kolayca Sovyetlcre ge
lecek olan şeylerden Almanların Sov· 
yetler Birliğine de büyük bir pay 
vermek niyetinde olup olmadıklarına 
da bağlıdır. Kremlin'in karan üze· 
rinde tesir edecek üçüncü keyfiyet de 
Avrupa harbinin alacağı vaziyet ve 
Amerikanın İngiltereye yardımının 
ehemmiyetidir. 

r";tA~K~;~E·~·ı ·N·~·~· ..... ~ 
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Beyoğlu Halkevinden: 
Evimizin halk dershaneleri ve kurs

lar ,ubesinde bu sene verilecek ders
ler aşağıda gösterilmiştir. Kayıdlar 
başlamıştır. Arzu edenlerin acele ~vi
mize müracaat eylemelerini rica ede
riz. 

Türkçe (A. B.) öğretmen Turyan 
Tansel, İngilizce (A. B.) Mr. Verııun 
ve Bayan Lütfiye Gürlük, Fran~l'zca 
(A. B.) Mösyö Gerard ve Chiapp, 
Fransızca tercüme u.sulü: Muharrir 
İzzet Melih Devrim, Almanca (A. B.) 
Yusuf Akman ve Köhler, ~1uha.,ebe 
(Ameli) Avni Belgili, Biçki, dikiş: 
Bayan Fahriye Akte1, Şapka ve çiçek: 
Bayan Hikmet. 

ŞEHİR TİYATROSU 
Bu gece 

TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 
Saat: 20,30 da 

OTELLO 

BEYOGLUNDA İSTiKLAL 

Caddesinde Komedi kuınında 

Saat : 20,30 da 

YALI UŞAGI 
Ho:r tarafa otobüs temin edilmitlir. 

*** 
RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
H A L İ D E P İ Ş K İ N beraber 

Bu aktam Kadıköy Süreyyada 
• T O K A 

Komedi 4 perde. 1 tablo 
Yazan : Fikret Adil 

Heyet her hafta Kadıköy Süreyyadadır ..... 
Üstad Muhlis Sabahaddinin riyasetinde 

TÜ RK OP ERETİ 
40 kişilik tam kadrosile birlikte 

BU AKŞAM 
Beşik.taş HAşim Bey tiyatrosunda 

Kerem, Ash - Muhasebeci l\1utedil Ef. 

NIMETı 
GİŞESİ 
Bu giizel neş'eJi gülen resmi 

tanımayan var mıdır? Biitün 
T ürkiyenin biricik Nimet abla.\I .. 
Binlerce kişiyi ı:engln etmiııı; vo 
büyük ikramiyeleri kazand1rarak 
hulyalan hakikat yapmıştır. Siz
ler de henüz hatı.rlard an çıkm:a
)"an 30 ağustos ı:nler bayramı nın 
60,000 liralık büyük ikramiyesin i 
kazand ıran bu uğurlu elden bi · 
letleriniz.i a larak saadete ka\'u şu n. 

Adres: Eminönü Tramvay cad

desi numara 29 - 31 

ABONE SARTLARI • Türkiye lç;n : 

Bir aylık 90 Kuruş 

Uç aylık 250 • 
Alb aylık 475 • 
Senelik 900 • 

Yabanc ı memleketler için : 

Alb aylık 850 Ku"" 
Bir senelik 1600 

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 

Mİ L Lİ PİYANGO 
Üçüncii terlib plMnınn Ü('üncü .,..e son çekili~i 

7 İlktefriode ADAVADA :yapılacak 

Pamuk memleketi 
de taJiinizi 

ADANA 
ağ artır 

• • 
sızın 

ikramiye 
Aded 

1 
1 
2 
4 

10 
80 

400 
4,000 

20,000 
20.000 
44,498 

İkramiye miktan 
Lira 

60,000 
20,000 
10,000 
5,000 
2,000 
1,000 

100 
10 
6 
4 

Yekun 

İkramiye tutan 
Lira 

60,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,000 
80,000 
40,000 
40,000 

100,000 
80.000 

480,000 
Üçüncü tertibin bundan evvelki çekilişlerinin her birinde (240,000) 

li:a dağıtılnu"itır. 7 birinciteşrln keşidesinde (480,000) lira yani evvelki 
cekilil!lcrin iki misli ikramiye tevzi edilecektir. 

Büyük ikramiye (40,000) den (60,000) liraya cıkanlıruş, ıytıcl 
(20,000) liralık ikinci büyük bir ikramiye i1ive edilmiştir. ) 

(10,000) lirahk ikramiye bir tane !atlalaştmlmıı. iki tane (4,006) 
lira yerine dört tane (5,000) lira konmuş, (2,000) liralar üçten ona (t,OOo 
liralar kı rktan seksene, (100) liralar da (200) den (400) e l"lkanlmıftır~ 

Dört liralık tam bi1etle plBnda ya'Zllı ikramiyelerin tamamını, 1 

liralık yartm biletle de hu ikrami:velerin yarı~ını kaı.anabilir:sin.iz. 

Hatay Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Süveydiye, Falikali, Şenköy, Sıçanlı, Güzelce, Çengen, Ertln, Sar~ 

mevkilerinde yapılacak ·8• aded jandarma karakollarının bir 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. .. ıüJ' 

2 - Eksiltme 22/10/940 salı günü .. at 15 te Antakyada Nafıa Müdiif 
odasında müte!'ekkil Komisyonca yapılacaktır. ~ 

3 - İsteyenler hususi tartname ile proje ve evrakı keşfiyeyi .100• 
bedel mukabtlinde satın alabilirler. 

' - Bu i~in keşif bedeli .19943. lira .. 1s, kunıştur. 
5 - Muvakkat teminat .1495. lira c78• kuruştur. ,,r: 
6 - Talihlerin ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer inşaatı b~ re~ 

dıklarına dair evrakı müsbitelerile birlikte Vil!yete müracaat e<ft1)!'~ 
alacakları ehliyet vesikasını 2490 sayılı kanuna uygun olarak hSb , .. 
Jıyacakları teklif mektublarını ve bunlarla birlikte teminat nıekh.114 ı 
veya makbuzlarını ve Ticaret Odası vesikasını ihale günil saat ~(.J ' t İti 
kadar Komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vereceklerdir. P~14~ 1 ~ 
olan ı:recilmıe1er kabul edilmez. (9229"tıJ/ , 

~ "'" 
Denizli Belediye ' ~'l-· 

Reisliğindeıı,: Ş .. 
. J?enizli Belediyesinin evvelce 41271 liraya müteahhidine ihale edile~t'' -~~r: 
e:ımdiye kadar 17978 liralık inşa.ah ikmal edilip bu sefer mukavele5i fe '(l)d ...... ~ 
dile?. Denizli Belediyesi .. h~dro elektrik. yapı J~leri b~klyesi ~vvel~ ~ti'· 'it, 
dahilinde 8110,:940 salı gunü $3At 11 de ıhale edılmek uzere mü.teahhıd f;p ~~ 
hına açık ~ksıltm~.ye çıkarıld.ığın~an ~lib olanlann münakasa 'l/e '• 
şartlarını Rormek uzcre Beltdıvemıze muracaatleri tlin ~t\ 11 

le~~ 
lan 

~., G ipi 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiır"; 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k85 

İcabında kaşe "lınabilir. Taklidlerinden sakınınıZ-

'T · . - - --
isi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 
--~~~-=---~----=====---'""==---~---:-:. ~' 

_Malte.pe Ask.eri ~s~. mevcud keşfi mucjbinee tamir ettirilccelc~ilı ,ıt 
eksıltmesı 15 ! 10 i 94ı0. gunu saat 10 dadır. Keşif ~deli dört bin be' "fiJ.J.# 
on yedi kuruştur. ilk teminatı üç yüz otuz yedi lira elli dokuz ~tf' 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün '"'e ;1 "!; 
ilk terninatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyontı11 {g;ı;· 
meleri. 

Kuleli Askeri lisesi mevcud keş~cibince tamir ettirilecektit·b·~~'.~ 
mesi kapalı z.arfla 15/10 .. 940 günü saat lldedir. Keşif bedeli otuz bir ~ 11'..d 

alh lira altmış dokuz kuruştur. ille tcminab. ilci bin üç yüz yirrni se ;ıı b''.. 
elli kuıouştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklil~r ~~ 
~ ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektublanru ve isterıııeıı (f7 
kaları Fındıklıda Komutanlık satınaJma komisyonuna vermeleri. ..,ıl - , Askeri Jhtiyac için 5/10/ 940 ~Ü saat 10.30 da aşağıda cins ve 
yazılı muhabere malzemesi paz.arhkla satın alınacaktır. dJ (. 

Muhammen bedeli sekiz bin liradır. Şartnamesi hergün Kornfs)'0tı )dili', 
rül~bil~. Bunların h~.r biri ayrı ayrı taliblere de ihale edilebilir. jste 0~ 
belli gun ve saatte vuzde on beş teminatlarile birlikte Fındıklıda ıtotfl ıfY 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

CİNSİ Miktarı 
8 metre boy ve 40 : 55 sm. kutrunda direk 1170 aded 
Bağ leli 40 1<1!0 

"'d• 
lıı. 

Destek çivisi 367 "ded ). 

Askeri ihtiyac için 8fl0i940 ıün~t 10,30 da pazarlıkla 100 to:.~ ~ 
satın alınacaktır. Şartnamesi herl(ün Komisyonda görülebilir. fd~ ,_11'1.J a. 
bedeli 9000 liradır. İsteklilerin belli l(Ün ve saatte yüzde on beş te~ (9' 
birlikte Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna gelmeleri. / 

- ,;olty 
. Askeri ihtiyac: için 5/10 .- '940 günü ~aat 10 da pazarlıkla aşalıd• .fl ~ 

miktarla.rı yazılı. m~abere malzemesi satın alınacaktır. Bunlar a~ı ~e~til·_.ı 
lere de ıhale edilebilir. Şartnamesi herl(\in KomisvondA ~örülebilır. İ tı'ot!J 
belli gün ve saatte % 15 kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda 1'0 ~ 
Satınalma Komis.vonuna gelmeleri. 

CİNSİ 
Telefon direği 5 • 6 boy, 13 15 santim kalınlık 
Dişçi alçısı 

Kola 
Galvanizli baj teli 1.15 m/m. -Askeri ihtiyae it;in 4 110 '940 l(ÜnÜ 111 t 15,30 da pazarlıkla. on ~ 

Üz~m sat~ -~lınacakltr. Şartnamesi herl(\in Komı!'}Onda görulebıh~d'.~ 
1erın belli gun ve saatte yüzde on beş teminatlarile birlıkte Fındl l". 
mutanhk Satınalma Komisyonuna C:l"lll',.leri. !. 

- ,;';1 
Askeri ihtiyac için 5 '10. !MO ~ünü saat 11 30 da pazarlıkla 40 torısl ~r 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli elli altı bin Jiradır. Şarln3rrıe tt~ 
Komisyonda gôrülebilir. İ"teklilerin bfı.Ui gun ve saatte yuzde on bt'~ (l· C" 
larile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna ,ıelınele 

P .. T. T. Umum Miidürlü!ünden: ,, 
İstanbul ve Ankarada bir müddet sbd yaptırıldıktan sonra tiiıtl~rı'~' 

mahallere tayin edilmek il7ere ve mü.,.abaka imtihanile 10 makini!>t 11 ıı" 
Talihlerin San'at okulundan mezun olmaları ve memurin k9rııJ ~ 

üncü maddP.sinde yazılı evsafı haiz bulunmalan lc\zımdır. ı fi 
Müsabaka imtihanı 15'10 -'940 tarihine musadif salı günü ist11nbtl A 

Necip Ali KUÇUKA 
Umwn neşriyatı idare eden 

Yazı işleri Müdürü · 
C•mal Haklo SELEK 

Basıldıkt yer: 
\.. Cumhuriyet l\.la tbaası 

kara ~üdü~lüklerinde ~at 10 da yapılacakbr. 1''d~~ 
Tahblerın 10/10/940 tarihine musadif perşembe günü akşamına ,ııt!I'~ 

) kara veya İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüklerine istida ile rnür8 ' 
olunur, 

• il 

Mi 


