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GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Basra yolu hakkında 
müzakereler 

Ankara (Hususi) - Ba~ra yolunda yapı 
lacalt nakli3·atı ko1aylaftımıak için, I rak 
demiryolları murahha~larile müzakerelere 
devam edilmektedir. Şimdiye kadar yapılan 
müzakere~('rde kilometre başma beher ton 
esya İ(İn 2 kuruş alınacaktır. 
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1QPonya ;e larlıta 
era; nizam 
~ ir asır bile sümıiven za
~ ft\an içinde tamanıile ı;at b 
"" d htedeniyeti teknii{inc inti -
" ''• J ' h ' '" "" ~ •Ponya 1 , up esız • I, tar-
._,i drı kuvvetl i bir devletidir. Co,t
'3ururnu itibarile ingiltereye çok 
~ ' 0 Japonya, ~arkın muh.arlde
b ttJı:·~taba kendisinin ta~aV,'Ut etti 
t, ~de .tayin edebJlecek midir? 
~ kı. Jnıiltercnin roHinü oynı· 
1..." ... İn • L..~ t • ,cilh~rcrun Avrupa ıne-
lıi~ \·e külturüne hizmeti gerçi S ?lnıu'5tur. Fakat rolü, diğer 

1 AFRİKADA 
İTALYAN 
HAREKATI 
İNKITAA 
UGRAMİ$TIR 

Londra 3 (A.A.)- ·T•ymU• eue· 
tesi diyor ki: 

Londra bombar· 
dımanı esnasın
da tayyareden 
alınmış 

. 
resım 

l 

) 
) 

~ki 11hkinden daha fa7la değild ir. 
''-' Japonyanın kü ltür ·'Uenıi nde 
' b' A11ya \ı!'.tünde hissedilir dere
~ ır . tesiri yoktur. Ak~ine olarak 
\ı )· Çın arazi,.inde yarım a•nrdan
t llıiU~rle~n J aponlar, süra tle ken
~ ka.huviyetlerini kaybetmek teh
\ı l'fısında kalmışlarchr. 

İtalyan ileri hareketi ink.itaa uğra
mıştır. Kumandanın mevzilerini ve 
bilhassa münakale hatlarını takvi)·e 
ile meşgul bulunduğu atikirdır. Sidi
Barrani ile Libya hududu arasında 

bildiğimiz manada yol yoktur. Keza 
yakında ıeçidi kullanılmaz bir hale 
koyacak olan yagmurların yağAcağı 
endiı;esi İtalyanl8l'ı bir yol vücude g~
tirmek iı;in çahfmaJa .sevketmektedir. 

Afrikadaki İtalyan kuvvetleri 
kumandanı General GRAZİANİ 

der baskına. maruz kalan Kassala ve 
Asmara gelir. 

~. ~t'te 8enelik ihtiyar Çin kültü-
1.._~'hi bir renk verebilmek Ddeta 
"'f \· ıı olınuış,hır. Şu hale göre, as-
1' ç~ siya~i bakımdan ıaptedilemi 
~l~i, Yeni niıam içine sokmak 
'•ıırı ltrı olacak mıdır? 
~· Asyada iptida Çinlilerle 

'ti( şiar, sonra Rusyanın Çin
~ 11~ \·e. hilJmiyet tesis etmek is
"'~ .~rıne 1905 te iki emperj·a
~~ ır~rile (arpı~mışlardır. Cu~
s;e Por Artur'da kat'i za[eri k.a-
~Jj~ sonra J aponlar, büyiik As-

'~ 1ka!l ına fiddetlA tema ·ül e-
,1'1;ı A..rnerika Rei!i:icumhuru t\l on • 
~ kurduğu .AmerikR, Aıncri
~ ~ 1 ~ır. ~Usturunu ı;ıarkta tatbik 

b, rn butun kuvvetile sah'1m•
\ıtıj ~.•rnı~lardır. Halbuki !\lonro 

.. _ l\i rı tatbikı iri n icab edrn şart-
IL~l'ld ' 
... "q'j .. a B'ila yoktur. l\ıtonro bu 
~ '<>)' leı:-ken ekseriyeti Anılo • 
'-

11 
kandan relen ve hemen ek

Sı rote~tan olan bir halka h itab 
~ ltalbuki, Asya, din1erin, iti
·-.. Ve ırkJann beşiği olan bir 

1.ı;da 
\ı' çok yakın mesafed~ otu • 
~~t\ lllar bile biribirlerinden fer
l~ u:ı:~ktadırlar, Bunun hakkın· 

% hır fikir , -erebilmt>k lçtn 
~ da 2?8 dilin konu ·t.ı l duiun\l.; 
~d'tce mezhebin bhibirlne t:ıd 

:\ ı,. t cephe aldığ ını söylemek kA
\.: ~' bunun içindir ki, J apon -r ib;kt• manevi bi rliği te'iİS et

'loo ıııaı dahilinde dei:i ldi" 
1 ~lt~·a, aynj zamanda maddi kuv• 

J'l1 ltlf., ltnı.~dan da buna muktedir 
at ,"·tui çu~kü iiç yıldanbc ri bütün 

9SP '\ ,~ tınin üzerine yüklendiği 
de ettiii netice, arfettiği 

ı..:· "e kııdretle mütenasib olına-
~l'l _")', ~ Sovyetlerle olan ınevcud 
~ ı,ı ıelmese bile ~rkn. Vl'

'ttl )"eni istikamette bt"hemehal 
""-ttlet . b' , ''trtı ema, edecektir. Bu tn . •.~ '!\ her iki devlete icbar ett•gl 

.ı.. tetur. Görülüyor ki. nazi \le .. "" llu 1 Avnıpada az t;ok bir he-
~k~d ettigi halde ayni dav"yı 
~~l \it ~artlar it;l nde As3-ada 
;~tıb ~bil olmıyacakhr. 
\ lti.~d eı-ı bir ne,·i totaliter zihni• 

l'e ~ bulunan Japonyada, yeni 

~ lhtiraslann hu!liul hulabile .. 

~ tı•nanlar da t;ok dei:'i1dir. Çin 
" . h . b \~"' ao; l angıtındanberı ll 

~ tı', t..'\iltll; sık sık vaki olan kahine 
iJ7. -' r.L ti de bunu i(ham eder. ' ..... ıı A \.~ ~ rı.ne aldığı büyük me~·u -

('Y '~ ~ •undh·e kadar ivi bir te-
'"lıı . . 

/ '-.1ı:ı ç tdemcme!>İ, J'aponların , 
· L' kuvvetini ifade etmedikten 

f. ""di d b' 'rı.ti • memleketinde e ır 
Ô'ıı?ı l>atı Yaratacağı. tabiictir. 

~~~ip Ali K0Ç0KA 

Habeşistanm her tarafında tüten 

•• 

yangın dumanları ve alınan hava fo
toğrafları İtalJfanların yerine kon .. 
ması inıkinsız malzeme ve yedek par~ 

ça zayiatını göstermektedir. Zira har• 
bin bidayetindenberi İtalya doğu 
Afrikasına bir tek obüs ve bir t('lk 
benzin varili girmemiştir ve İngilız 

Londra 3 (A.A.) - •Daily Teleı- donanması denWere hikiın oldukça 
raph• gazetesinin Kahire muhabir! da girmiyecektir. 
yazıyor: 

Mussolini'nin doğu Afrikadaki ana 
üslerinin müstemir bir surette yıp -
rann1ası eylül ayı :ı.arfında pek ı.iy3• 

de ehemmiyet bulmuttur. Bu zün u
mum karargahın büyük haritasını tel 
kik ettim. Haritanın üzerine çakılmış 
olan kırmızı ba~lıklı 32 çivi İngilh; 
tayyarelerinin •iddetle dOvdüğü 32 as
keri üsle hava üssünü göstermektedir. 
Filolarımız, sayuıır ketif uçuşlan ha
ricinde büyük mikyasta 66 baskın yap 
ıruştır. İtalyanın Şap denizinde baş -
lıea limanı olan Assab üzerine on :ı
kın yapılmış 9'e limanı mermi yağ: .. 
muruna tutan bu akınlar esnasında 

gemiler batırılmıt. tayyareler yakıl
mış, kışlalar tahrib edilmiş, benzin de
polarına ate, verHmif ve han'l(ar]ar 
h:ısara uğratılmıttır. Bundan 1011ta 

yedi akına uğnyAn ve hayati ehemmi 
yeti haiz Gur~ hava meydanı ve dör-

İspanyanın 
• • • 

vazıyetını 

tazyika rağmen 

değiştiremiye

anlasıldı 
' 

"" . 
cegı 

Gayda, Serrano Suner 
ile yapılan müzakere· 
lerin netiı:e vermediğini 

yazıyor 
Roma 3 (A.A.) - Ste!ani ajansı 

bildiriyor: 

İspanya Dahiliye Naurı Serrano 
Suner cumArte~i günü Romad11n ay
rılacaktır. Nazırın resmi ziyerf'•i diin 
nihayet bulmuşt..ır. 

• • Londra 4 (A A.) - Gaydanın ver
diği malfunata nazaran Suner'le 11.tus
:ııolini arasında yapılan konu,maların 
bir neticeye vannadıtı zanredilmek
tedir. Daily Tell'graph gatetesi de İs
panyayı harbe sürüklemek için sar
fedilen gayretlerin muvaf[akiyetle tet
viç edilmediğini tahmin etmektedir. 
Avrupa vaziyetinin inkişafları Mus
solininin büyük mahı.urlarla karşılaş
madan tereke paylatmak ümidile 
meydana atılmakta hata etti~ini gör;
terdiğlndcn İspanyanın aynı yanlış: 
adımı atmak istememesi mümkündür. 

• • Madrid 3 (A.A.) - İspanyol kay• 
naklarından Berline çekilen telgraf
lar, İspanyanın harbe iftirak etmiye• 
ceği hakkındaki nokta! nazan k<ıy· 
detmckte devam ediyorlar. 

Sovyet Elçisi 

itimadnamesini 

Reisicumhura 

takdim etti 
Ankara 3 (A A.) - Sovyeiler Bir?i

ği tara[ından Ankara büyük elçiliği

ne tayin edilmit olan eluelnns Viuog
radof bu gün saat 16 da mahsus me
rasimle Çankaya köşküne giderek Re
isicumhur İsmet İnönü tarafından ka
bul buyurulmuş ve itimad mektuLu
nu takdim etmiftir, Hariciye V~kili 

Şükrü Saracoğlu kabulde hazır bu .. 
lunmuştur. • 

Ekselans Vinogradof. Çankaya köş
künde, gelirken ve giderken, askeri 

1 
bir müfreze tarafından ıellmlan .. 
mı~tır. 

MUHAREBE KiŞiN 

AKDENİZE GEÇİYOR! 
Nevyork 3 (A.A.) - Nevyork Timcs 

gazetesi yazıyor: 

Bütün alimetler Akdeniz.in kışın 
muharebe sahnesi olacağını göster .. 
mcktedir. Jrlihverin üç taraflı ittif3k
la genişlemesi de mücadelenin bütün 
k-1' devam edeceğini ve İngilt~reyi 
mağl(.ıb etmf'k için Alman askeri kud 
retinden faz1a bir şeye lüzum oldu .. 
ğunu göstermektedir, Hava kudreti, 
İngiltere şöyle dursun, Maltayı dahi 
felce uğratamadı. 
G~te şunları ilive ediyor: 
Ak-denizde muharebe, eğer baslars:ı. 

Hitledn İngiltereyi mağlllb etml!k ıçL11 
yardıma ihtiyacı olduğunu gösteren 
bir itiraf olacaktır. 

Çemberlayn 

kabineden ve 1 

muhafazakar 
• 

partı 

den 

reisliğin· 

İstifa etti 
İngiliz k a b i n e s i n d e 
yapılan değifikliklerin 

hükumeti kuvvetlendir· 
diği bildiriliyor 

Londra 3 (A.A.) - Çörçil kabine· 
sinde yapılan değişiklikleri hulılsa l'

den Reuterin parlamento muharriri 
diyor ki: 

• Umumt intıba hükUmeti.n takviye 
edildiğidir. Çember1aynin sıhhi vıııi
yetinin vazifesine faal bir şekilde tek
rar başlamasına mü.said bulunmadı
ğı birkaç zamandır biliniyordu. Böy
le mühim bir mevki uzun zaınan bot 
kalamazdı . Aynı mevkide bulunacak 
olan Anderson ihtisası olan muhte
lif idari va:zifeleri de dcruhde etmek-
te serbest bulunacaktır .• • • Londra 3 (A.A.) - Çcmberl•ynin 
muhafazakir partisi reisliğinden isti
fa ettiği haber verilmektedir. 

lngiliz donanması 
(< A k d e n i z )) • 

1 

temizliyor! 
Londra 4 (A.A.) - İngiliz amiral

lık dairesi tebliğ ediyor: 
Akdeniz İngiliz donanmas:ı başku

mandanlığının bildirdiğine göre, 22 
eylülden 2 birincite,rine kadar emri 
altında bulunan deniz kuvvetleri, 
merkezi ve şarki Akdeniz.de ctC!mide
me ameliyeleri• icra ederek bu me
yanda Maltaya yenl askeri kuvvetler 
ihrac etmişlerdir. 

Harekat esnasında, keşif tayyarcle· 
rimiz tarafından büyük bir düşman 
deniz k uvveti görülmüştür. Donan
memızdan 100 mil mesafede bulunan 
bu düşman kuvveti büyük bir ıür
atle üssüne doğru gitmekte bulunu
yordu. Bu sebebden dolayı tlü7manla 
temı:ısa geçmeğe imkan ha!<:ıl olanıa

mışlır. Harekatımız esnasında donan
mamız birkaç defa düşman t..yyare
lerinin hücumuna maruz kalmıştır. 
Bu hücumların hiç birisi ge:niledmi
ze bir zarar yapamadıkları gibi, düt

mana zayiat da verdirilmi~tir. 
29 eyltilde donanmamızı taltib eden 

bir düşman tayyaresi görii!mtiş ve 
deniz kuvvetlerimi7.e mensub hır avcı 
tarafından düşürülmüştür. Daha son
ra gene bizi takib eden bir düşman 
tayyaresi donanmanın bir avcısı ta
rafından imha edilmlJtir, 

Londra liman mıntakasının 7 eylul g ünü bombardımanıni gösteren fotoğraf 
Taymis nel~rinin al_t tarafına dü.,.en 1 bert d?kl~~nd~ çıkan bir yangının! lan Ç~\·rilen. Alman ia'.''yarclerinin si· ı l;jiluetlcrinin orijinal üzerinde çok va .. 

kı ,·rımında bı l has"a Jndcs dok larında alevlen .Yükseliyor. En yukarıda, sol :ralı sıluetlen fnrkedilmektedir. zıh olduklarını, fakat resmin büyütül· 
mu~1tclif infihi~ları.n i zl~ri ~örüln1ek- köşede, ln~liz dafı toplarının in[ilı'.ik- . Resmi iktibas cttiı'iimiz fransızca me:-.i üzf'rine vuzuhlarmı az çok kay ... 
tedır. Daha sacda ıse Vıctorıo ve Al- !arından doıan bevaz bul~la etraf- •lllustrasyon• mecmua~1. bu tayyare bettiklerini iJö.ve etmektedir. 

istanbulun 
Kurtuluş 
Bayramı 

İstanbul kurtuluşunun yıldö .. 
nümü 6 ilkteşrine tesadüf ederi 
pazar günü merasimle kutl3yo
caktır. 

Mttasim Pf'9tl!rarl'tl Pıhltiye, 
Viliyet ve İstanbul Komutanlıt1ı 
mümessillerinden teşekkül eden 
bir heyet tarafından hazırlan .. 
mıştır. Bu programa göre o gün 
bütün resmi ve hususi binalar, 
ticarethaneler, vapurlar ve tram
vaylar bayraklarla donatılacak 

ve gece fenerlerle aydınlatıla .. 
caktır. 

ı1erasime iştirak edecek kıt'a
lar, asker ve sivil okullar, di~er 
teşekküller o gün saat 9,30 da 
Sultanahmed meydanında top -
lanmış bulunacaktır. Saat tam 
10 da merasime bir topçu batar
yasının 21 pare ateşile başlana

caktır. Bunu müteakib İstanbulu 
kurtuluşa kavuşturan kahraman 
şehidler için bir dakika ihtiram 
vaziyetinde durulacaktır. 

Ve müteakiben geçid merasi
mine başlanacaktır. Re5mi ge
çid Sultanahmedden tramvay gü
zergithını takib ederek Taksime 
kadar devam edecektir. 

Sultanahmed meydanından ı:~
len kıt'alar ve birlikler Tak'Sim 
meydanında toplanacaklardır. 

Taksimdeki merasime bayrak 
çekme ile başlanacaktır. Bu es .. 
nada İstiklal marşı çalınacaktır. 
Bunu müteakib İc;tanbul Beledi
yesi tarafından Cumhuriyet abi
desine çelenk konulacaktır. Mar
şı takiben de genelik namın.a 
yüksek okul talebesinden ve Be
lediye namına Şehir Meclisi a
z.a~ından bir zat tarafından nu • 
tuklar sl.lylenecek tir. 

•• Gece, Taksim meydanında Şe
hir bandosu tarafından millt paı·
çalar çalınacaktır. Saat 20,30 da 
Vali ve Belediye reisi tarafından 
kahraman ordumuz şerefine 
Taksim Belediye kazinosunda bır 

ziyafet verilecektir. 

BASYEKİLİMİZİN 
HATAY SEYAHATİ 

Reyhaniye 4 (A.A.) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam, dün sabah saat 10 da 
şehrimize gelmişler ve şehrin dışın

dan itibaren sokakları dolduran hal· 
kın samimi tezahürleri ve alkışları a
rasında belediyeyi .şereflendirmişler

dir. Sayın mi°safirimiz, meydanda top
lanan kalabalık halkın sürekli alkış

larına balkondan mukabelede bulun
muşlardır. Halkın dileklerini ve istek
lerini dinledikten sonra ayni tezahür
lerle Kırıkhan istikametinde yolları 

na devam etmişlerdir. 

FRANSIZLAR HARBDE . . 
1 O 01 O O O K 1 Ş 1 
ZAYİ ETTİLER! 

D A V A Rumanyada Demir 1 
harbind e -
Y e P y e n i 

1 
muhafızların taş -

bir v a ziy e t kı~hğı haddi aştı! 
Alman tayyareleri 
zamanı geçmiş alet 
vaziyetine geçmek 

tehlikesin dedir 

Bükrq 3 (A.A.) - General Anlo· 
nescu'nun, dı:mirmuhafızlar aı.aları -
nm yapm1f olduklan taşkınhkhırdan 

endişe etn1elcte olduitu bildirilmekte -
dir, A.slra Romano Oil Co şirk1?tinin 

meclisi idare aıaeından blr İngiliz, 
dün geceyarısı hükUmete mensub dört 
kişi tarafından tevkif edilerek oto -
mobille götürülmücıtür. Şimdi neredl! 

Londra 3 (A.A.) - Reutedn ha- olduğu malılm değildir. İnı;?iliz kon -
va harbi muhabiri diyor ki: soloshanesi tahkikat yapmaktadır. 

Alman hava kuvvetleri, zamanı geç· 
Bu nevi taşkınlıklar ve bilha5sa miş aletlerin vaziyetine girmek teh-

like!ii karşısındadır. İngiliz ek.spederi, Buıau'daki Yahudi aleyhtarı nüma
dü.Jürfılen Alman tayyareleri aksamı- yişler, dün General Antonescu ile de· 
nı tetkik ederken, her gün bunun Lür- mirmuhaf1zlar arasında görüşmE>leri 
hanlarını elde etmektedirler. mudb olmuştur. Demirmuhafız.l;u- bu 

Dundan başka, Alman hava kuv- taşkınlıkların kendi teŞf'kküllerilc hiç 
\'etleri şefi, servise yeni modeller bir alfıkası olmıyan şakiler tarafından 
koyacağt yerde, eski modeller üze- yapı~dığını heran etmişlerse de, Ge
rinde bazı değişikliklerle iktifoy.ı mec- neral Antoncscu bu nevi taşkınlıkların 
bur kalmaktadır. 1 her halde önüne geçilmesinde ısrar 

Almanyanın halen imal edilmekte etmiştir. 
olen yeni model tayyarelere malik ol • •• duğu maltimdur. Fakat, bu sshada, İn
giliz hava kuvvetleri, muhakkuk su
rette mühim bir faikiyet eld~ etmiş

tir. Birkaç güne kadar faaliyr!te ge(ie· 
cek olan tekemmül ettirilmiş yeni İn
giliz avcı ve bombardıman tayyareleri 
sayesinde, bu faikiyetin idame ettiri
leceği emniyetle ümid olunmaktadır 

Eükreş 3 (A.A.) - Demirınuha{ız
ların şefi Horla Sima'nın teşekkülü 
taıdiye etmek hususunda General An
tor:escu ile mutabık kalmış olduğu 

söylenmektedir. 

Dün geceki 

feci • 
cınayet 

Dün gece sabaha karp Ortaköyde 
bir amele bir kadını öldürmüt. ken -
disi de ağır surette yaralanmıştır. 
Vak'a şöyle olmuştur: 

OrtakOyde Pifmitoilu Piremeci so· 
k'l!; 86 nwruıra ~ tütün ame· 
lesinden İskeçeli Hüseyin oğlu 36 ya .. 
ŞJnda Faik, Hı.cer adında bir kadınla 
bef aydanberi metres hayatı yaşa -
makta idi. Dün gece sabaha kar,ı sa.• 
at 2.30 da aralarında çıkan bir an• 
laşmatlıktan dolayı Faik hiddetlone• 
rek metresi Haceri bıçakla öldürmüş, 
!onra kendini de sekiz yerinden yaı·a
lamışlır. Faik, bu cinayeti yaptıktan 
sonra Ortaköy camii önüne giderek o· 
radan kendini denize atmak istemlşse 
de bu sırada geçmekte olan polis me· 
nıurla.rı tarafından yakalanmış, yara
ları ağır olduğundan imdadı sıhhi 0 "' 

tomobilile Beyoğlu hastanesine kal • 
dırılmıştır. 

MİTLERLE MUSSOLİNİ · 
YENİDEN GÖRÜŞECEK 
Londra 4 (A.A.) - Henüz: teeyyüd 

etmiyen haberlere göre Hitler ve Mus• 
solini Brennerde yeni bir görüşmede 
bulunacaklardır. Di~er taraftan öğ
renildiğine göre, Kont Ciano, dün 
meçhul bir istikamete müteveccihen 
Romsdan ayrılmıştır. 

Alman tayyareleri üzerinde gelişi 

güzel yapılmış değişiklikler bilhass~ 

silahlarda ve zırhta müşahede edil
mektedir. Eksperlerin bildirdiklerine 
göre, bu tayyarelerin'"" fenalıkları, •Lll-

Bava Kurumu yardım temini 
için bir tetkik encümeni seçti 

alettayin tayyare. mahiyetlerinde de.. ! 
• idi ı k i Hava Kurumunun İstanbul kon .. gi ·r. Bu tayyare er, as er tayyare . . . p .. bl-
olmak haysiyetile zamanı geçmi'I bir grcll dun Cumhurıyet Halk arti.sı 
mahiyet almaktadırlar. nasında toplanmıştır. Kongrede lstan-

Reuterin hava harbi muhabiri, Al- l bul V~lisi ~r. ~ôtfi Kırdar ve mı~ta
man tayyarelerinde gelişi güzel ya- ka mumessıllerı hazır bulunmuştur. 
pılmış değişiklikler hakkında birçok Pflrli idare heyeti reisi Reşad Minıat'
misal verdikten sonra sözlerine şöyle oğlu kongreyi açmış, sözü Erzurum 
devam etmektedir: n-~ e~'uı::u Ş,Ukrü Koçaka vermiştir. 

·Bir eksperin bana dediğine göre, Hatib, maksadın, varidat kaynak .. 
kullanılan malzeme iyidir. Malzeme- Jıı.rını çoğalbnak olduğunu söylenıiş 
nin işlenmesi mükemmeldir. Fakat ve bunun da bu gün için bir zaruret 
yapıcılar, teferrüata fazla ehemnıiyet olduğunu ilave etmiştir. Şükrü Koc:ak, 
\•ermekte, fakat harb tayyarcsinin c- kurumun gelir kaynakhırının fitre, 
sas vasıflarına lüzumu kadar ehem- zek.it, tutkallı makbuz, müsamere ve 
miyet atfetmemektedirler. Bu Alman balo, teberruat ve aza kaydından ol
ta.yyarelerinde kullanılan sun'i mad- duğunu ı;öyllyerek, bütün vatandaş
deler, kauçuk ve deridir. Arada sıra- larına asgari 10 kuruş olmak üzere te 
da, alüminyom yerine m'.'lgrtesiom berruda bulunmalartriın teminini is

aliajları kullanıldığı görülmektedir. 
tenıiı,.tir. Bunun için de İcab ederse Bir tayyarede de lüzumundan fazla 

1 Ç lik d 1.. İ'Stanbul teşkilatı başka bir şekle so- E···•--..rvm meb.'.uc;u .H. ava K urumu eski yağ bu unmuştur. e , ura u- ..... 
minyom ve diğer esas maddelerde kulup 'eni~letilecektir. Şükrü Koçak- başkanı ŞUKRU KOÇAK 
hiç bir fenalık mcvcud deg·ildir. Fa- tan sonra tetkik encümeni için 25 a - · J' geldig~ini tetkik d k ve . lmi ti ınesı a:zım e ece 
kat her halde, Alınan tayyareleri bah- :za scçı ş r. 1 cun1artesi günü toplanacak olan umu· 
sinde müşahede edilen ve ögrenilen Bu gün bu encümen toplanarak ku- mi heyete verilmek üzere bir rapor 
her şey, Almanyanın, emniyeti, av- runı t('şkilBtının ne şekilde gcni:}letil - hazırhlacaktır. 
cılarda sür'ate ve bombardıman tay- \ l · 
yarelerlnde bomba istiabına feda et- · , f'' 
Uğini tcyid eylemektedir.• 

ALMAN HAYA 
FAALİYETİ AZALIYOR 
Londra 4 (A.A.) - Dün Büyük 

Britanya üzerinde Alman hava faa -
liyeti nispeten mahdud olmuştur. 

Geceleyin iki alarm işareti veril -
mi~tir. Birinci düşman hücumu geri 
püskürtülmüştür. İilcincisi esnasında 
bazı Alman tayyareleri hükO.met mcr-

Londra 4 (A.A.) - Tass: Almanya krzirıin garb ve cenub ınıntakıı; -
ile yapılmış olan muharebeler csno. - lnrı üzerinde uçmağa muvaf -
sında Fransada 100 bin askerin U>lc( f.ık olmuşlar ve bomba atmışlarclır . 
olduğu zannedilmektedir. Bu gün Büyük bir bomba şehrin merkezine 
Fransada mütehassıs amelenin aılı - düşmüştür. Gece akınları hakkında 
ğından aıl!ı.!!t.ı 5ekilmektedir, ; daha ba~ka ınal(lma~ vcrilmemiııtir. Hava Kurumunun dUnkü loplantısi 



:ı HAK ı KAT • 4 Birincıteırın ı :r•u ~ 

Günün yazısı 

Baba olmak ' . san atı 
Nasıl « Victor Hugo» nun özene bezene anlattığı bir «büyük 

baba olmak aan'atı» varsa, bir fle baba olmak san'atı vardır ve bu 
ötekinden daha çok ciddidir. Dünyanın rahat ve inııanlar i~in ha· 
yatın nebatlar gibi ömür ,ürmekten ibaret olduğu eski devırlerde, 
bir muallim Naci, doğan çocuğu diifünerek, 

E Hİ R t • 

' 

Piyer Lotinin sevgilisi 
Çevir en: Ömer Nejad 

TahlU adalarına yapmış olduğum ı je sana uygun gelmiyol" mu? 

Maderle peder olup bahane 
Sevketti kader beni cihane 

Diyebilirdi. Bu gün babalık, herke•in kolayca üzerine alamıya· 
cağı meiuliyetlerle dolu bir ıat'at ba.line gelmiıtir. Bu san'attan maha 
reli olmıyarak baba sıfatını taşımağa yeltenenlerin vay haline! 
Geçen gün, Maarif Vekili hatırlatıyordu: Bu günkü yaşayııın ge· 
tirdiği bazı içtimai icab]ardan çocuğunu uzak tuta~ıyan baba ve 
ana değersiz evl&d yetiıtirmi, olmak ıztırabmı ebedıyen duymakla 
kalmıyacak, ondan rahmet yerine beddua alacaktır. Ne müthiJ 
akubetl 

Erken yatmak, erken kalkmak, aile ocağının ıüklıneti içinde 
çocuğu çalıımalanna bırakmak, bedeni ve ahlaki aıhhati üzerinde 
meliküsıiyane vazifesi görmek... Likin, babalardan bir tek ıual 
ıorayım: cÇocuğunuxun derı programını tetkik ettikten ıonra e.y· 
da bir ol•un onu ıöylece imtihandan geçirmek :ıalımetine katlan· 
dınız mı?ıt 

Dünyanın gidifi her millete aüxideler· yetittirmeği emred iyor. 
Nasuhi B AY D A R 
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İplik meıeleıinin 

içyüzü 
Bir kaç gündenberi ipli.k buhranın

dan baluediliyor. Bu buhranın sebeb
lerini •flıltya yazıyoruz: 

İplik buhranının .sebebleri esaıı iti
barile ikiye ayrılabilir: Birinci sebeb, 
harb vaziyeti dolayısile dışarıdan ip
lik gelmemesidir. Bu günkü tartlar 
dahilinde dıpndan iplik gelmesine 
imkln yoktur. Bu yüzden iplik kul -
Lıınan büyük ve küçük dokuınacllar, 
yerli ipliğe hücum etmektedirlet'. va
kıa yerli iplik fabrikaları tam ran -
dımanla çalışmaktadırlar. Gerek Sü
merbank fabrikaları, gerek hu!tusl 
fabrikalar üç amele ek.ipile ylrmj dört 
saat çalışmaktadırlar. Fakat sanay1in 
ipliğe olan ihtiyacı o kadar çoktur ki, 
yerli fabrikalar bu ihtiyacı tama:nile 
temin edemiyorlar. 

cumuz T.L. 2,376,200 
İsveç b. he .. bındıki ala· 
cağımız T.L. 117,200 

İsvicre 
Lehbııtan 

Letonya 
Norveç 
Ruııya 

Yugo!'lavya 
Bulgarbtan 
Yunanistan a. hesabındaki 

borcumuz T .L. 68, 700 
Yunanistan b. hesabındaki 

alacağımız 281600 

CETVEL: Z 

2,259,000 
68,300 

419,400 
215,200 
191,400 

47,400 
79.300 
2,200 

40.000 
22,350,400 

Muhtf'lif memleketlerin merkez tıan 
kalarında tutulan klirinı htsablann• 

dald alacaklarımız 

Mı!mleket 

Litvanya 
Macaristan 

Miktar 
TL. 
41,800 
11,,000 

Memlekette 
iplik buhranı 

var mı? 
Bu sabah İktısad 
müdürlüğünde bir 
toplantı yapıla -
rak tevziat me-
selesi görüşüldü 

-0-
Bu gün öğleden evvel İktısad Mın

taka müdürlüğünde, iplik me-~lesl 
hakkında bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda Sümer Bank iplik Iabrika
lan namına bir mümessil de bulun
muştur. Toplantıda dokumacılar, ik
tı.sad Vekiletinin tespit etli~i fiatlar 
dahilinde iplik bulamadıklarından şi

kiyet etmişlerdir. 
İktısad Vek8leti1 iplik tevziatı me

.elesini halletmek için, İkl•qd Mın
taka müdürlüğüne verdiii bir emirde, 
iplik fabrikalarının birinci pl8nda do
kumacılara iplik vermesini bildinni'
tir, Bundan sonra iplik tacirleri, fab
rikadan iplik alacaktır. 

İklısad müdürlüğü, iplik fabrikala
rının timdiye kadar kimlere iplik ver
diğini de tahkik etmektedir. 
Dokumacılar, Yedikule fabrikasının 

da iplik tevziatından tiki.yet etmiş
lerdir. Bir müfetti,, Yedikule fabri
kasında bu tiklyetleri tetkike memur 
edilmiştir. Alakadar zevatın ifadesine 
göre, ortada bir iplik buhranı yoktur. 
tevziat hatası vardır. 
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lktıaad * ODUNCULARIN İTİRAZLA1"-
0dun tacirleri, Fiatları Murakabe Ko
misyonuna müracaat ederek, tespit e
dilen fiatların pek ucuz olduğunu id
dia etmişlerdir. * BEYANNAME VERl\IEMİŞ 
Edvar isminde bir manifatura taciri 
vaktinde beyanname vermediiU için 
MüddeiumumiliRe tevdi ediJn1ietir. * DÜNKÜ İHRACAT - Dün !ima 
nımızdan muhtelif memleket?ere 160 
bin liralık ihracat olmuştur. * BİR MÜDÜRLÜK LAGVEDİL· 
Dİ - Ticaret Vek.Aleti Teşkilitlan -
dırma müdürlüğünün İstanbul şubesi 
liğvedilmi.ştir. * İTALYADAKİ ALACAGı~uz -
İtalya ile aramızdaki klering hesab -
larına göre alacağımız 783 bin lira.ya 
kadar inmittir. * BİR HEYETİMİZ RUlllANYAYA 
GİTTİ - Adana meb'usu Kastm, İs
tanbul Ziraat Bankası müdürü Meh
med Ali, ticaret meıı:eleleri hakkınd:ı 

Rumen tacirlerile görüşmek üzere 
Rumanyaya gitmişlerdir. * KA(;ID VE DEMİR - Dün Kô•· 
tenceden 600 bin kilo madent yağ, 400 
ton demir, 160 ton matbaa kiğıdı gel
mi'itir. 

Belediye * BOGAZDA BİR OTEL - Yeni 
kurulan bir şirket Boğazda bir otel 
ve plij yapmağa karar vermiştir. * KOK KÖMÜRÜ - Etibankla Be 
lediye ara.sındaki müzakereler müs -
pet bir netice vermemiştir. Bund:ın 

sonra kok kömürünü iki tacir tevzi e
decektir. * BEYAZIDDA PARK - Bel• -
diye, Beya:ttdda bir park tesisine ka
rar vermiştir. 

-
Manifatura 
tacirlerinin 

· itirazları 
Manifaturacılar 

telgraf masrafımız 

fazla diyor, Vali 
• • 

muavını 

itiraz 
de buna 
ediyor 

Fiatları Murakabe komhıyon11 bu 
gün Vali muavini Ahmedin riyııetin
de toplanarak, manifaturacı:arın iti ... 
razlarını dinliyecektir. Manllatur::ıcı .. 
lar, Ticaret VekAletinin k8r haddini 
pek ni5pet~iz bir surette indirdiğini 
iddia etmektedirler. Bu gün toı:>lana
eak olan komisyon kı\r hadlerini ye
niden tetkik edecektir. 

Bir mani.fatura taciri, bit' muharri· 
rimize ,u malUmah vermiştir: 

•- Ticaret Vekileti kir nispetini 
yüzde yirmiden yüzde dokuza indir· 
mlştir. Halbuki masraflarımız arttı. 
Eskiden İngiltere ile mektubl& mu
habere ederdik, timdi telgrafl:. ... Tel
graf masrafı da urnumt ma!'lro.flarımız 
ara~ında büyük bir yer tutmaktadır. 

Eğer kir hadleri bugünkü nispet 
dahilinde kalırsa, dı$arıdan mal ge· 
tirtmrğe imkan yoktur.» 
VALİ MUAVİNİNİN SÖYLEDİKLERİ 

Fiallan Murakabe komisyonu reisi 
Vail muavini Ahmed, telgraf: masrafı 
itirazının fiatların artması için bir se
beb teşkil edemiyeceğini söyietnekte
dir. 

seyahailerde daima Loti'yi hatıriar - Onun gö2lerine baktım: , ,,
1
• 

dım. - Loti, dedim, şayet beni sevıY , 
Piyer Loti bu Hindistan cevizi, demir san bir daha bunlardan bana baJı 

hindi, ekmek ve Hind kirazı nğaMa - setme! 
rile; mavi ve sakin bir deniz önünde O, sustu, müteessir gibiytii. l(r•V 
gölgelenen adaların portrelerinj ro - Bir kaç gün sonra Papel'!~ i~ 
manlarmda bize ne büyük bir san'at tenin bahtesi civarında benırtı tı.ıP. 
dehasile çl:ımişti. küçük, beyaz, oymalı bir kö!k tıJ bC" 

Bir gün bu adaların birinde dola- döfettiğini işittim. Bir ak.şatı\ 
fırken b.ısit kulübesinin önünde çö- buldu. Köşke götürdü. ,eb' 
melmiş ihtiyar bir kadın gördüm. - Sevgilim, dedi, işte burada. .

1 
' 

1 

Dişsiz ağz.ı, çökmüt yanakları, bu .. rin ortasında istediğin pbj yatı> 
ruşmuş yüzü ve ince bacaklarile bize cağız. b:.. ,.eli' 
bakan gözleri geçen asırdan hatıralar Içim hafifliyerek rahat ;ıu t:il' 
saklıyordu. aldım ve o günden itibaren 

Hava güz.eldi. Arasıra rüz~Arın r 
ıarstığı ağaclardan düşen Hindistan 
cevizleri yerde yuvarlanıyor, deni:z, 
ilerideki Mercan adalarına doğru 

akbkça koyulaşıyordu. 
Elimde ta,ıdığım kiatb, Piycr Loti

nin bir romanıydı. Bunu ihtiyar kadı
na uz.attım: 

- Sakın bu romanın kahramanı !ff:!D 

olmıyasın? dedim. 
O, romanı eline aldı, bakb, sonra 

yeisli bir sesle: 
- Tanımıyorum, Piyer Loti isminde 

. bir kim~e tanımıyorum, dedi. 
- İlk hatıralanna in! Nasıl bir 

c;akılta,ı, yosun ve sazlarla ~rtülmüt 
bir havuzun ortasına atılınca suların 

dibini bulursa, sen de öylece hatıra
larının derinliğine in, onları yokla; 
vaktile bu adalarda Loti'ye gönlünü 
veren yerli kız, belki de sensin! 

İhtiyar kadın düşündü. Kendisin• 
anlatması için bir kaç dolar uzabnca: 

- Dur, bekle, dedi, kumral mıydı 
o gene? .• 

- Hayır! dedim. 
Biraz daha düşündü ve: 
- Sakın tu bana portakal rengi 

ipek elbise alıveren gene t>lmaaın! 
dedi. 

- O da değil; Loti, esmer bir aenc
di. Muhakkak hatırlıyacakoın, diyo 
cevab verdim. 

- Alman mı? 
- Hayır, Fransız!.. 

~~~~--~~--btf. 
kanarya yuvasını andıran bu ~ 
k(;fkte beraberce y ... ma~a b•I~ 

O, bana, s.ık sık mazimi ~ortl~ 
Ben hlç de vahşj bir terbıye 
yetişmemiştim. ,.,-fi' 

Bunun neticesinde ortaya bir iplik 
buhranı çıkmaktadır. 
Buhranın ikinci bir sebebi de fU

dur: Bazı tacirler, hatta fabtikJ.ıörler , 

ihtiyacdan fazla ipJik almak i;in fahri 
katara müracaat etmektedirler. Bu 
yüzden ihtiyacı olanlar iplik bula -
mamak.ladırlar. 

İtalya b. henbındııki alaca· 
iımız TL. 347,700 

İtalya a. hesabındaki borcu .. 
muz T.L. Z71,800 

İsviçre mali alacaklar 
İsviçre husu.si 1,50 
İ!n.•içre hususf 8,50 
Rumen alacağımız: 

75,900 
66.700 
2.900 

16,GOO 
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* TEPEBAŞI BAHÇESİ - Tepe· 
ba~ı bahçesinde, çocuk araba!arınm 
geçebilmesi için de bir yol yapıla .. 
caktır. 

Maarif Ticaret U. Müdürü geliyor 
Ticaret Vekiletl Ticaret umum m3-

dürü Cahid Kerim manifatura fiatl:ın 
hakkında tetkikat yapmak üzere ya
rın Ankaradan tehrimize gelecektir. 

İhtiyar kadının gözleri dalar gibi 
oldu. Yaşadığı simaların içinden onu 
bulup çıkarmak için zahmet çektiği, 
hafızasını zorladığı belliydl Neden 
sonra: 

- Evet, evet hatırladım. Şöyle o
tur yanıma da, bu macerayı sana an
latayım, dedi. 

Loti, romantik ruhil~ bende 'fi~ 
palılarca tanınmamı.ş bir hay3tıı:s~ 
ne,:i olan va}ışi tipini görmek ~ 
du. Ne vakit medeniyete, l~ıP' 
vet ve konfora karfl olan t~· 
bahsetsem, o, gözlerini önüne dl'fl 
sukutu hayale uğramış bir ;ıJ. fi. 
mehil ve ümid!lz halini alıyor r.1 
nu görünce bir partakahn sıı)'ll ~ 
sıkılırsa, muhayyeleml öylec~ ·p f:. 
ediyor ve bu ecnebiyi ellendi;tl ~ 
rasını aızdırmak için vahşi had r1'
uydurma hikayeler a.nlauyor 0~: 
bir gün beni ellerimden tutar•~ 

Her halde iplik tevziatını tanıinı 

etmek lizımdır. 

I hracat hareketleri 
Piyasada ihraı·at hareketleri yalnız 

Rumanya ve Macari.ııtana inhlsar et
mektedir. İngiliz tica ret birliğinin pi
yasadan ne zam<ın mal alacağı ~1Ji 
delildir. Fakat Ticaret Birliği mal 
milbayaa~ı l~in hazırlıklara bal'la -
mı,tır. İstanbulda. İ~irde Ueart ef
ya için depolar tutulmuıtur, 

Almanlann da piya!'IBdan mal ula
cağından bahsedjlrnektedir. 

Ankaradan gelen Alman ticaret he
yetinin, hükfimetimiı.le müzakereler 
yapUğından bahsedilmektedir. 

Bu müzakerelerden müspet bir ne
tice ahnamamıttır. Moamafih, Alman
lar ihtiyaclan olduğu maddeleri 11er
beıt dövizle almağa mütemayildirler. 
Nitekim 80 bin kiloluk fındık, oer -
best dövizle aatdmıtlır. 

Bulgarların da bazı maddeleri, ser
best dövizle satacajından bahsedil 
mektedir. 

Dün yazdığımız gibi. ıon zaman ... 
!arda dıt ticaretimizde set'be t dövize 
doğru temayüller artm3.ktadır. - H.A. 

·Klering hesabları 
Ankara 3 (A.A.) - Türkiye Cum· 

huriyet Merkez Bankasınd!ln alınan 
hesab huliulanna göre 28 19 ·940 ta
rihindeki kllring h6abları bakiyeleri: 

CETVEL: 1 
!'ürkiye Cumhuriyet Merkez Banka

sındaki Jdirinı hesablan borcu 
bakiyeleri 

Memleket 
Aimanya d. hesabı 
Almanya a. hesablarmdaki 

borcumuz TL. 19.787,600 
Almanya b. hesablarındaki 

Miktar 
T.L. 
27,700 

alacoğımız TL. 2,725,000 17,062.600 
Belçika 672,300 
Çeko-Slovıkya 472.000 
Estonya 3-1.900 
Finlandiya 77.800 
Holanda 402,ROO 
İspanya 279,300 
İsveç d. hesabındaki bor-

Edebi roman 

37 hususi 
he sa b TL. 46,300 
Petrol he-
sabı TL. 814.700 861,000 

Rumen borcumuz: 
38 husu!>i 
hesab TL. 307 ,400 
Yeni he-
sab TL. 157,000 
Zeytinyağı 

bloke T.L. 50,000 34~.600 

5'11.500 
Not: Rumen kliringine ithal edilip 

henür Rumen malları memleketimi
z• girmiyen: TL. 825,200, 

514,(00 

Japonya ile ticari 
müzakereler 

Türkiye • Japonya arasında An
karada ücaret anlatması müzakere
lerine batlanmıştır. Japonlar serbest 
dövizle makine, demir malzeme, ta
kasla da manifatura eşyası, kimyevi 
maddeler vereceklerdir. 

Lizbona vapur seferleri 
Gazetelerden biri, Yelkenci firır:a

sının Lizbona vapur selerlerl yapaca
ğından bahsetmişti. Liman mıntaka 

reisi bu haberin doğru olmadığını 
söylemektedir. 

Moskova büyük elçimiz 
Moskova büyillı: elçimiz Ali Hay

dar Aktay paı.arteM günü Sventia va
purile vazifesi ba.şına gitmek üzere 
Odesaya hareket edecektir. .. 

Olüm 
F..rki İzmit meb'u!'lu ve emekli tuğ

bay Mucıtafa Kerem vefat etmi,tir. 
Cenaze!'li yannlti cumartesi günil .sc:ıat 
10 buçukta Bebekta İnıirah sok•~ 15 
numaralı ikamf'tgihından kaldırılarak 
öğle namazı Beyazıd camiin1e kılındık 
tan sonra Eyübde aile kabri•tanına 
defnedilecektir. Kedflrli aile"'ine ve 
doııtlarına taziyetlerimizi bildiririz. 

Tefrika numarası : 2 

* BEYOGLU MÜDDEİUllIUMİLİ· 
(;İ LA(;VEDİLDİ - Adliye Vekaleti 
Beyoğlu Müddeiumumilij.inl lağvet
miştir. Bundan sonra Beyoğlunda yal-• 
nız; cürmümeşhud i,lerl için bir sor
ru memuru bulunacak, işler merkez 
taralından görülecektir. * FATİH Cİ-'IAYETİ FAİJ,J.ERİ 
TEVKİF EDİLDİ - Birkaç gün evvel 
Fatihte Hüseyin adında birini öldü
ren Ekrem ve ~1ehmed adında iki 
kardet dün yedinci sorgu hakimliğine 
verilmiş ve tevkif olunmuştur. Cirıa

yetin sebebi maktul Hüseynin, Ekre
min küçük karde,i Mehmede sarkın
tılık etmesidir. * ÇOBANIN PARALARINI ALAN· 
LAR AGIRCEZADA - Bir müddei 
evvel Çekmecede Hüseyin adındakj 

tobanın paralarını gosbetmekten suçlu 
Ahmed Refik ile Nurjnin muhake
melerine dün ağırcezada devam olun
muştur. Şahid Halil çavuş din?enil
mif, suçluların aleyhinde şehadette 

bulunmuştur. Mahkeme Nurinin mu
hakeme!'ine gayrimevku.f olarak de
vam edilecektir. * SİGARA HIRSIZLARI - İnhi
sarlar lda.resj tarafından Trakyaya 
sevkedilmek üzere Sirkecide trene 
yüklenen sigaralardan birkaç paket 
çalan Muharrem ve Ali adında iki 
kişi yakalanmı,, Adliyeye verilmlı,tir. * LİMON MUHTEKİRİ ADLİYE· 
DE - 4 kuruta aablması icab eden 
limonu 5 kuruşa satarak ihtikar ya
pan Kalyoncukulluğunda manav Ne
~im, sekiı.incj asliye reza mahkeme• 
sinde 25 lira ağır para rezasına mah
kQm edilmi,lir. * BABASININ ELİNİ ISIRAN 0-
GUL - Karagümrükte oturan tüc
cardan Ahmed Sayın, dün h1üddeiu
mumiliğe müracaat ederek 18 yaşın
daki oğlu hakkında şikiyette bulun
muştur. İddia ettiğine göre oi(lu müs
riftir. Son zamanlarda kadınlarla dü· 
şüp kalkmağa başlamış ve para ver
mesi Jçin de babasını :ıorlayarmuş. 
Son müraeaatinde gene para alama
yınca babasının elinl ısırmıştır. Ah
med Sayının sözleri üzerine tahkika
ta ba!Şlanmıştır. * ÇÖP ARABASI AI.Tl'IDA KA· 
LAN ÇÖPÇÜLER - Temizlik ame
les.inden Salih Yılmazla arkadaşı Sa-

Alev, dudağını bükmüştü: 

- Hep ayni nıesele. Gene tenkid. 
Eski neslin, gencleri çekemediğı mu
hakkak. 

* HA VACILJK DERSLERİ - İlk 
ve orta okullarda havacılık 

mecburi, liselerde ise konferanslar ha
linde verilecektir. * ECNEBİ MEKTEBLER - Maarif 
Vekaleti ecnebi mektebler müdüı ü 
Nureddin şehrimizdeki ecnebi mek -
teblerini tetkik etmektedir. * FEN FAKÜLTF.SİNİN AKVAR· 
Yl.Jl\IU - Fen Fakülteı:1inin Balta li
manıoda bulunan akvaryumu modern 
bir taboratuar haline getirilecektir. 
Dün, Fen Fakültesi d('kanı Fahir Ye
niçny. hayvanat profesörü Kazai~ ve 
umumi fizik profesörü Fonch~. &ita 
limanına giderek tetkik.atta bulun .. 
muşlardır. 

* ÜNİVERSİTE KİTABLARI 
Ünh·ersite talebesine ders ve müraca
at kitabı olmak üzere, her fakülteyi 
alilkadar eden bazı ana kitablar ter -
eüme edilecektir, 

Müteferrik * NE KADAR RADYO VAR? -
Memleketimizde 86234 radyo o~duğu 
he!tab edilmiştir. * IITTJHACİRf,ERE ARAZİ - Kar 
tala bağlı köylerde muhacirlere arazi 
verilmiştir. * F-~Kİ BİR YUNAN NA7.IRI -
E.cıki Yunan Ticaret Nazırı, Bakkalbaşı 
şehrimiıe szelmiştir. * BELÇİKADAKİ TAf,EBEMİZ -
Belçikadaki ta1ebemiu:len bir grup 
daha )?Plmiştir. . * ÇİN MÜMESSİLİ - Çin mümes· 
sili Dehyen Tomaı;c memlflketimizdPn 
ayrılarak Çinin cerıubt Amerika mü
mecısillij?ine tayin edilmiştir. * l\IUSEVİLERİV BAYRA~U -
Dün Mu~vilerin dini bayramı idi. 
Bu mi.inasebetle bir beyanname ne.ş
redilmiş, türkçe konuşmağa da karar 
verilmiştir. 

lih dün akşam üzeri çöp araba~lle 
Edirnekapıdan geçerken at ürk::nüş, 
her ikisi de arabanın altına düşerek 
yaralanmışlardır. * ARABADAN DÜŞTtl - Ana
doluhi!rarında Yenimahallede Nişan_. 
ta,ında 12 numarada oturan 57 ya
şında Tevfik dün saat 17 de, araba 
ile evine Mısır sapı taşımakt:ı iken 
hayvanlar ürkmüş, Tevfik yere dü
şerek başından yaralanmıştır. 

Bükreş 

elçimiz 
büyük 
gitti 

Bükre, büyük elçimiz Hamdullah 
Suphi Tanrıöver dün Rumanyaya ha .. 
reket etmi$tir. 

Barsakçılar birlik 
yapmak istiyorlar 

İthalit ve İhracat Birlikleri umumi 
kitibi Salih, dün barsak: taciı·lerini. 
bir toplantıya davet etmiştir. Bu top· 
lanlıda barsakçıların birJik teşkil et
meleri görüşülmüştür. 

Barsakçılar, barsak ihracab olma
dığını iddia ederek, birlik yapamıya
caklarıru ileri sürmü~lerdir. Bu iti
razlar tetkik edilmiş, barsak bcirle
rinin deri birliğine iltihak etmesi 
kendilerine teklif edilmiştir. B::ırsak
çılar bu teklifi de kabul etmemişler
dir. Barsakçılardan biri bu meseh'!lı?r 

hakkında bir muharririmize demiştir 
ki: 

•- Birlik yapmak için masraflara 
girmemize imkin yoktıır. Barsakla
rınuza mahreç bulmak lizım; birlij;i 
ne yapalım?» 

Cezalandırılan ,oıörler 
Dün 6 şoför karnesiz olduklarından, 

1 şoför sıhhi muayenesini yaptırmadı
ğından, 1 fOfÖr fenni mııayenesi yapıl
mamış otomobil kullandığından, 1 ~!ör 
dur emrini dinlemediğinden, 1 1;t0för 
geçilmesi yasak olan yoldan geçtiğin
dan, 1 şoför plakaları mühürsüz oto
mobil kullandığınJan, 1 otobüs bilet ~ 
çisi istiab haddinden fazla yolcu al .. 
dığından. 1 toför numaralı kasket 
giymediğinden ceı.alandırılmışlardır. 

imsak 
Öğle 
İki ndi 

Ramazan 2 
5,21 

13,03 
16,19 

İftar 
Akşam 
Ya ts ı 

18,49 
18,47 
20,19 

Karşı karşıya idik. Uzakta deniz 
kımıldanır gibi oluyordu. Garib renkli 
kuşlar, bulutlan delecekmie gibi u
çuşuyorlardı. İhtiyar kadın bir sigara 
sardıktan sonra anlatmağa başlad1: 

- O :zamanlar bu adada Hamuta 
nehri kıyılarında olan köyümden ida
re merkezi olan Papet tehrine yeni 
gelmiştim. Bil" gün gene bir kız olan 
arkadaşım Tiyahu lle dar yoJlardan 
denize kadar inmiştik. Yolu, dalga
lardan ayıran ağaclıkların ve eyrelti 
oilarmın arkasından plAj ıörünüyor
du. Sularda, birisi aarı,ın, diğeri es
mer, ikj gene görmüştük:. Biraz sonra 
biz de arkadan dolatarak denıze gir
dik. Onlar bizi hi.li görmüyorlardı. 
Suların içinde haykırmağa, oynaş .. 
mağa, birbirimize su atmağa başla -
mı.ştık. Siyah parlak saçlarımız açık 
omuzlarımızı örtüyordu. Birdenbire 
denizde ki genelerin bizi gördüklerini 
farkettik ve ko.şarak denizden çıktık. 
Yanımıza geldiler, sarışın bahriyeli, 
Tiyahu ile konuşmaya başladı. Esmeri 
benim yanıma geldi, tanıttık. 

Ertesi gün onlarla Hind kirazı a
ğaclarının altında buluştuk. Sevgilim 
hakikaten çok kibar bir gencdi. U
zun saatler bir ağac gölgesinde başını 
dizime koyup uzanıyor ve vahşi kır 
çiçeklerinin suyu ile kokulattığım 
saçlarımla oynuyordu. Bir .:ün bana: 

- Sevgilimt şayet blersen, tüyle 
fehirden çok uzakta, medeniyetten 
ayrılmıı bir- dağ eteğinde, ıenitıle bir 
kulübe kiralıyalım. Orada beraberce 
mcs'ud günler geçirir, bu günkü ce
miyetin sun'i ve yorucu muhitinden 
u:zakta, tablatin temiz ve saf sinesin• 
de yaşar, güneş damlaları bir çiy gıbi 
kırlara yağarken yabani m:?yvalar 
toplar, ay ı:pğile yıkanan pınarlardan 
birbirimizin avucundan su içeriz. 
Sonra fecirde yıldızlar, dalgalarda sö .. 
nerken kütük bir kayığa atlar, kar -
tıdak.i Mercan adalarında balık tuta
rız. dedi. 

Düfünüyordum. Ben bir beyazın 
kalbini, şüphesiz, dai eteklerinde ya
şamak için çalmağa uğratmamıftım . 
Benim, şehirde tatmin edilecek: lüks 
ihtiyaclarun vardı. On1ın için Loti -
nin 1eklifine cevab vermedim, O hay• 
reile: 

- Sana ne oldu? Niçin cevab ver
miyorsun Rarahu? Teklif ettiğim pro-

C<?releri ön bahçeye bak(ln vemek aa- J ya, birden olgunlaşır, tam bir erkl'k - Bilmem, dedi. Şimdilik canım is
lonuna girdikleri zaman, sofrayı epey halini alırdı. Güldüğü vakit ise, gl'nc temiyor. Fakat ağabeyim ısrar eder 
kalabalık buldular. Canan, Reşid so- bir talebeden fark!öııdı ve ıılmdi gü- ve son dakikada ben de çok ister -
kaktan gelmişler, beraberlerinde bir lümseyen bu gene, gÜ7.el yüz. sem ... 
de misalir getirmişlerdi: NedlmP. .. İn- Alevin kalbinin hazla dolmasına se~ Gene kadının dudaklarında hafil 
ce, esmer gene bir kız sofrada Cana- beb oluyordu. Bununla beraber he
nın yanında oturmuftu. Alev onu gö- nüz öfke.U dinmiş değildi. Sabah, gene 
rünce: adamın kendi teklifini reddedip, an-

bir 1ebessüm belirdi: 

- Ben de pek gitmek 
dum, diye, mırıldandı. 

istemiyor .. 

- Sen açık hava ilAhlarJDI dl 'ıl 
mü? Areuva dini bayramlatıJ\ C 
lundun mu? diye sordu. kt~'JI 

Ona şaşkın bir İ8\.'lrla b:ı ıpı-... 
beni yanına oturttu. Ve baJı~~ 
adalarının mazi~inden, . tar e~ 
Oro ilihına kurban takdim 111~ 
giden rahiblerin muhteşem \-e l, 
zeyyen alaylarından, kaya.l~ r/ 
oyulmuş mabedlerden ba~~t tıeı' , 

Bir çok Tahlil efsanelerını I>ıf ~ 
dan öğrendim. Tane isminde cır' .JJ 
bud olduğunu, Loti'yl tanıyıJlııi"' ı:. 
dar ben de bilmiyordum.. :Se 1~ • 
Papet tehrinde A vrupaWarııı tf'_.. 
servetine tapınarak btiyUyeDı ,ı'I 
terini bar köşelerinde geçirt!

0 ı,tı • J.Qa
7 

bir yerli amele kııı bütün b~~ot<ı-ııır '.lıı, 
1 reden tanıyacak, nereden. ııyof• "4.i 

O, bana her istediğim teY1 ş, .,? ~ 0 

kat her defaoı;;ında: rı C1 • 'd.i 
- Niçin Avrupalı kadı~• 1<1f"j ' 1 ediyorsun? Sen böyle yerli cJP ..\. . 

tinle o kadar güzel, o kadıtf '~ 
kl!. diyordu. t <' f ~ 

Ondan yava, yavaı bılcıY~,lı' f ~. 
sırada yeni tanıdığım, bana ·uıl' ( ll · 
para ve hediye veren bir ~~. tııJ • ~\ 
şamayı tercih ediyordum. Jşı,.rı ~ S,,~liı 
ralık Piyer Loti bütün bu0 r#" ( ~ 1 
renmeğe vakit bulmadan, ro gıttı V ~ 'fıl'ı 
içinde, benden eyrıldı. O ııt" fY. ' ll'ı lı: 
müteesslrdi, ağlıyordu. V•~,.ı j ~ h;; 
dar kendisine refakat etrtı diJil'l' ~ 
etti. Zengin İngilire söz ,.er . ti ~ ~ 
bu arzusunu yapamadım··· biP' l tq. 

İhtiyar Rarahu susmuf> ~ ~ 'l>ı~ 
burada bitmişti. dırı' .i. 4. )e 

Kalktım ve bu ihtiyar I<' ''"li 
nin Tahiti'de Rarahu'nun i 
yazdığı cLoti'nin Evlennıes • ~ 
romanı verirken dedirn )d: btJJ' v~ 

- Sen bu romanla rneş de tfP'.1 
Hemen bütün memleketler 1'1-1-\., 
yorsun, şayet bu romanı. 1c:lt~ ı senin burada olduğunu b_~ · il~ 
mutevaı.ı kulübeni her gilJl J 
derlerdi. rı ~ 

Rarahu başını salladı. sonra ;/ 
dü.şünüyormuş eibi uıakl• giitl 
Ondan ayrıldım ve bir kaÇ J 
da adayı terkettim. , telc,,r f 

Bir ıene sonra Papet e ptı'' 
b

. ,.. 
radığun zaman yerli it' ·<" 
nıma ."'kuldu ve bana: geı& (" 

- !sterseniz size adaY1 hııt 4 
ve gene isterseniz; slzi 111e~ ~' j/ 

.,. ,.f'niJ') .... 
sız romancısı Piyer JJJ ı 'i~ ~ 
ıhtiyar Rarahu ile tanışurs •11 

. k dı• "" ayrılalıdanberl zavallf a. bif 
1 besinde· sakin ve mifnıevı V 

getiriyor, kendisinde Pi Ye~ ti 
vermiş olduğu bir de roo> t;f! 

Servet Hanım yavaşça içini çekti: 
- Sizleri, yeni a:encleri ben yadır

gayorum. Evet, bunu daima söyledim. 
Haklıyım da.. Fazla serbest~iniz, di
ye mi? Hayır. Ben, Cananı da gayet 
serbest büyüttüm. Kendim de geri 
kafalı ihUyarlardan değilim.. Fakat 

DÜ~'XÜ KIS:\ON IIULASASI f İhtiyar kadın elde teJişh bir hare- bu yeni nesilde, sen yaşla olanlarda 

Ve kızına baktı. 
- Ne iyi yaphn, diye, bağırdı. Ben nesile çıkmasına sinirlenmi'ti ve hi

de sana haber gönderecektim. Bu ge-, li sükGnet bulmut değildi. Niha;et 
ce ;in beyaz çi_-;eklerinl istiyorum. dayanamıyarak taştı. Nedime ile ko· . Alev, Reşide ~l~n öfke!;ini birden
Snçlarıma takacagım. nuşmasına nihayet vererek, e:enc a-, bıre unutuvermıfü. Annesine telit 

Bu sözlere güldüm. :sır 
1
,, ~ f 

sonra Papet'ten ayrılıp, va~~ )O~ 
ği.m zaman yolcular arasın dfl ) P. 

, nedenberi Tahitl adalafl:ı.11 cı9" ( 
mit bulunan ihtiyar bir rı'· O• 
rahu'nun hlkiyesini anlatll ti, 

(Canan Hanımın kl7.I Alt>v, bir pl8j ket yaparak bunu reddetti: hoşuma gitmiyen bir şey var, Ken -
donu$Ünde, hüyük annesi Servet Jla- - Hayır, hayır, fenalık ve iyilik diniz~en başka kimgekyi ~üşünr::ıek 
nım•, annesininki ile kendi mizacı •· me~eıesi değ.il, annen ha,:ka yara .. 1 iste~ıyor~nuz. Y~l?ız endıniz ... "Y~l
r•sı nda adeta bir teıad oldulunn Vf' tılmıf, sen başka. O, fazla yunıu'J&k nı~ en~ ~evklerıruz, menfaatlerınız .• 
Reşid Beyin hemPn daima ann~lni kalblidir, fakat hassastır. Du:-gundur. en~ z: 

- lşte gene tenltidlere başladın iltizam ettiğini anlahyor.) Gene yaş:ında kocasını kaybetti. Ar- • 
diye, tekrar etti. ka~ından bir çocutu öldü. Bilirsin, 

Servet Hanım cevab verecekti. _ Çocuk, diye mırıldandı, •ocuk... annen bu çocuk için çıldırırdı. Eski 
y hikiyeler._ İşte bütün bu acılardır ki Fakat içeriden Nazlı Kalfanın: 

Tabif annı:onle aranda dR-'lar kadar Ha di g" bu r · · bek 
& onu başka bir kadın yaptı. Daha dur- - Y yeme e yu un, sızı .. fark var. Jlı"'e yüzün, ne ah1ikm, hiç li rlar 

bir,eyın· ona benzemez. Sen, biraz ıun, daha itli oldu. Sonra o, sizlere, yo · b d d d 
1 1 mesela ııana, Nedimeye benzemez. Diye, ağır ığını uy u ar. A ev 

merhum babana çekmipin... d h 1 - f 1 t D k b' Sizin kadar zek3~ı da, bil&isi de var- er a ayaga ır amış ı. • eme ı-
Durıkladı, mütereddid• dır. Açık fikirlid'.r ama .... NRs.ıl an- zimkiler geldiler• dedi ve &Üratli a
- Hayır, diye ilive etU, hayır,. ba- !atayım, aranı7daki farkı bilmem ki.. dımlarla merdivenlere doğru yürüdü. 

bana da dejil_ Baban, hareketli.. c..ı.nh Meseli, bak, 8t'n hiç bir fakir Jnsıını Servet Hanım da işini toplıyaı'ak 
bir adımdı. Bu tarafların belki Bu- kalkmı,tı. Kumlara atılmı' olan pl8.j 

1 be be . d , L..:. ııeri çevirmiyecek kadar ivi kalblisin- t 1 k k'b . 
nun a. ra r senı ona a ~n: lwn- dir. Elinde ne kadar paran varsa, ve- çan asını a ara torununu la ı ettı. 
zetemıyorum liele annenla Cananla Kendi kendine şöyle söyleniyordu: hi be · ( k ., rir!iin. Fakat derhal karşından çf'kil-

ç nzer ta~a ln 'yo '.. .. . 1 mesini, !efalelini senden uz.akla,tır-- - i,te fimdikl genclerdc ho,uma 
Gene kız dıkkat,fl buyuk annesının masını isterı;in. Halbuki annen madd! gitmiyen şeylerden biri daha: İhmal.. 

yüzüne baktı. Alacağı ce""'oa l!h!'.'m- J yardımla kalmak i!;temez. En ıttfil Onlar için yalnız yaşadıkları dakika
m!yet verdi{ıini :ınlatan sabırsız; bir in~anların derdile de meşgul olur. ların kıymeti var. Ondan ötesl ne o-
tfıvırla: Sıkılmaz, konu,ur, teRlli eder. Ne luna olsun .• 

- Ben anneınden fena ıruyım? 
1 

bileyim annen ba7kadır. O, daha çok 
dedi. , bWere benziyor •• 

••• 
Büyük anne ve torun, ıenif pen -

Nedim, Alevin en iyi arkr;daşı idi. dama döndü, alçak sesle: içinde baktı: 

Koleji ayni senede bitirmişl<:!rdi. / - Maşallah başının ağrısı geçmiş, . - Verdiğin sözü unu!ma. Gelecck-
Sofraya • oturduğu zaman ancak dedi. Sokağa bile çıkmış•ın. Halbu- sın. Sen gelmeuen Reşıd de naı!an-

farkına varmış gibi annesine ve Re- ki sabah. bana yatıp uyuyacağını 1 
maya başhyacak. Her feyin tadı ka-

şide dönerek, •bonjur• dedi. Fakat 'söylemiştin. ı çacak. Ben yalnız FikreU il ... 
bu eıuıada her ikio;ini de lc:ı.c;a, dikkatli Retid: mem. Balo z hir lur. e e ene 
b~~ bakışla ~üzm~ştü. Sonra tekrar - Annen l.!lrar etti, diye, cevab 1 Reşid müs~ehzl~ 
denerek Nedıme ıle konuşmaya bat- verdi Fena da olmadı Açıldım Ve D k b' · 1 
ı d J · · · - eme ız senın eğ encen ola .. 
a ı. . tasdik bekler gibi dönüp Canana cağız, dedi. 

Canan, sofranın başında yerınl al- baktı. ı C .. ·· .. 
mış olan Servet Hanıma servis yap- Gene kadın ağır ağır yemeğini ye- anan, gene adama bakaralıç ıozunu 
makta meşguldü. Refidse Nedime ile mekle meşguldü. Tül perdelerden ~ü- tasdik eder gibi siyah gözleri biraz 
Al~yin konuJmalarile al8.k.:ıdarmış 2ülen ince bir gün~ parçası koyu daha uzayıp süzgünleşerek güldü. 
gibi onlara doğru dönmüş, dudakla- siyah saçlarının üzerinde parlıyordu. Alev, gene adama: 
rında hafif bir tebegüoıle dinliyor- Yüzünde sakin, 13kayd bir mana var- _ Senin bu uyuşuk halinden nef-
du. Yirmi üç yaşlarında kumıal bir dı. Gözlerini tabağına doğru eğdi~i için ret ediyorum, dedi. Fakat her ;te 

0
• 

gencdi. Tunçlaşmış yüzünde ino;ana yalnız gür siyah kirpikleri ve on!a .. 
Jursa olsun baloya gelecek!in, vadet

doğrudan doğruya bakan a~ık k.::sta- rın solgun yanaklarına yaptığı hafif tin. Annem de vadetti, 
ne rengi parlak zeki gözleri vardı. J(ölgeler farkediliyordu. Birdenbire 
Elmacık kemikleri biraz çıkıkçn idi. başını kaldırarak kızı ile Reşidin ko
Koyu kumral saçlarının tanı orta - nuşmalarını duymaml'JI gibi Nedime
sında, geniş alnının üzerinde parlı .. ye hitab etti. Pürüuüz ahenklı bir 
yan bir tutam beyaz saç, yüzüne ga.. sesle: 
rib bir hususiyet veriyordu. Durgun - Baloya geliyor musun? diye, 
anlarında gözlerini aşait dotru Jndi- gene kıza 10rdu . 
rerek baktığı zaman bu saçlarla on Nedime omuzlarını sllkmitU: 

Canan isteksiz;: 
- Geleceğlz, diye, mırıldandı. 

Gene adam: 

- Evet, söz verdik, diye ilive elti. 
G~nc kız derin bir nefes aldı. Tek-

rar arkadatına döndü: 
[Arkası var] 

dü ve tebessümü arasınd3 : ,ı;il~ 
- Nasıl olur, Loti'nin se~ö~..a 4' 

dan on ıene evvel Rayta t 1çi1' 
nutulmuş bir halde, sefale 
milştü, dedi. usill'~ 

Biz; Avrupahların teccsl eO~ 
kemmel bir tekilde istisnı~r rfl v r 
hikayeler anlatan ve be rtıc1' . 
nna inandıran kadın d~rti ıc'!ıyıı 
yer Loti'nin romantiVll1 ~1 

bir karanc vasıtası olarsJc 
yordu! 

~ 
Türkiyenin en bıJ~ (.l .-' • 

M İ Z AH M EC ~I 

Bugün Çı1'tııj 
~u 

20 büyük sahüe, be~ ~J1. \1 
~fÜ\ ezzilerden isteme)·i uP 
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DÜrtYA EKONOMİSİ 
L. 

Çin harbi Japonya
~a neye mal oldu? 

-<>--
he Japonyada yalnız 
a.Yadan vergi alınmazı> 

AVRUPA 
HARBİ 

HA:KIKAT 

MEŞHUR CANİ TİPLERİNİN TAHLİLLERİ:2 

CiNAYET NiÇiN 
iŞLENiR? 

C BULMACA ) ....._ __ _ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı •l ı 1 r 1 1 1 I• 
2 1•1 1 1 1 1 l•I 
3Tl•I 1ıl•I1 
4 1 1 l•I l•I 1 1 
5 1 1 1 1•1 1 1 1 

POLİTİKA • ASKERLİK 

Sovyetler Birliği 
ve Almanya 

kızkardeşten büyüğü nün küçüğe karşı gösterdiği 
alaka ve sevgi normal miydi? Christine «Dünyaya bu şekil

6 1 1 1•1 1•1 1 1 
1 1 l•I 1 1 l•I 1 
81J.•I I 1 1 1 l•I 1 
9~1 1 1 1 1 l ı• 

Alman Haric::iye Nazırı von Ribben• 
trop·un l\toskovaya gidip gitmeditl 
hakkındaki e~rar henüz çözillmemİ~· 
tir. Gittiy~e, niçin gitti? Gitmedi)'1ıe, 
niçin gitmedi veya gidemedi? Bütiin 
bu mühim noktalar heni.iz maldm de .. 
ilidir. Fakat AlmanJann her halde 
Sovyetler Birliğine geniş izahat 't'er .. 
mek ihtiyacını duymuf olmaları çok 
muhtemeldir. Yoksa Sovyetler Birli. 
ği kendilerinden bu iıahab istemek 
zaruretindedir. Ufak bir Tuna kon
(eransı hakkında Almanlara yapılan 
Sovyet ihtan hatırlardadır. Alman
>•• Tunarun statüsiinü, Tunada seyrü
sefer işlerini ve vapur tarifelerini 
tanrim etmek için Viyaoada bir kon
ferans toplamak istemiş, Sovyctler, 

de gelmeden önce, ben herha ide Lea'nın kocası imişim ! » 

ttene ALLt.NDY'nln 
eserinden 

Lca Papin 

deşini görmek ıçın açlık grevi 
yaptı; ağJadı, bağırdı, onu istedi. Bu 
ihtiyaç o derece arttı ki, hakiki de.i
lik nöbetleri geçirdi. 10 - 11 temmuz 
gecesinde: ·Bana k.ızkardeşimi ve -
rin .. • diye inleyip sızladı. Bütün gün 
dua etmişti. Sonra duvarları yala -
mağa başladı. Kendisini teskin içi:ı 
Ua'yı aramağa koştular. Christine 
onun üzerine atıldı, kollan arasında 

ihtirasla sıktı. Sonra, gömleı}ini par
çaladı ve yalvaran bir !;esle hı:ıykırclı: 

•Evet de ... Evet de ... • Bu kız bu is
teri sahnesi esnasında, normal mıydı? 

Papin hemşirelerden birinin, mah
kt1miyetten bir kaç hafta sonra muha
faza altına alınması liz1m geldi. Ve 
çok geçmeden verilen yiyecekleri red
dederek tam bir bunaklık: içinde ölüp 
gitti. HApi!Jl\nede kalsın diJterl de tel -
kine elverişli ve ~rotik bir debil gibi 
hareket etmektedir. 

Görülüyor ki, cinayet serbestçe dü
tünülerek, para elde etmek veya di
ğer bir menfaat temin etmek makı::a
dile itlenen basit bir hareket değildir. 
Papin kardeşler, anlaşılıyor ki, karışı 
gelinmez bir kuvvetin tesiri altında, 
yaptıklarından doğacak netıcel.!ri hiç 
düşünmeden cinayetlerini işlemişler

dir. 

Bugünkü program 

18,00 Program, 18,03 Radyo kuartcrti, 
18 30 Türk musikisi, 19.30 Ajans, 19,45 
F~sıl heyeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
Temsil, 21,30 Konuşma, 21,45 Radyo 
salon orkestrası, 22,30 Ajans, 22,45 
Salon arkestrasının devamı, 23,00 Dans 
müziği (Pi.) 23.25/ 23,30 Yarınki prog
ram ve kapanı,, 

Soldan sai'a ve yukarıdan aşağıya: 
1 - Bir gazetenin adı. 2 - Vapur

ların sığınağı. 3 - Bir renk - Oyun -
Nota. 4 - Hangisi. S - Namaz kıl
dırır .. Bir isim. 6 - Sayı sorgusu • 
Asyadn büyük bir memleket. 7 - En 
kı!';:t zaman - Kaçmaktan emir - So
nuna •N• gelirse öldürür. 8 - Bir 
karikatürist. 9 - Neş'eli insan. 

bir Tuna devJeti olmak sılatiJe niçin 
bu konferansa çağırılmadıklarıru AJ., 
manlardan resmen sormuşlardır. Bu ... 
nun üurine Almanya Sovyetlere ee• 
l'ab olarak, bu komisyonun i,timafa
nnı ·iş'an ahJre değin. talik etmiştir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

tj"AfNIKIAl•INIAI~ 
2 Nl•'Al•IMl•IDIEIL 
3 KIAIRIPIU\Zl•IMI• 
4AILl•ıuızlAIKl•l1 
5 RI• AIT\AIKl•ID\L 
6 Al•IRl•IFIKl•IAIK 
7 •iMi! •IFIUILIY A 
8 Al• Fl•IEIMIR AIH. 
9 ÇIEl•IEIRı•lülK • 

r!FAVDAl!..O\ 
1 dlLGILt:.R 1 
'-....--·----./ 
GELiP GiDEN TRENLER 

HERGUN HAYDARPAŞADAN 
IUUHTELII" YERLERE HAREKET 
EDEN TRE."'LER: 

Matı 

9 cuınarteaı. Pazar. Salı, Perteml>e 
ıonıerl Haydarpqa. Ankara. P&-
&artul. Çarp..mba. Cuma &11D.Jtrl 
Anlc:ars Uzerlnden Adana rolU• 
Batdada kadar Jtldınm tnınl, 

9.25 &lc:lteblr, Konıa. Adı.na 
Oiyarbat.ır 

14.45 Haydarpap • An.kara muhteltt 
kat&n. 

15.45 Ha1dupqa .. Sanmm, Bayd&r· 
pqa • Erzurum. H&ydarpqa • 
Olyarbıkır. Afyon • Uıak yollle ta.. 
mir. Afyon yolUe t.parta.:eurdur-

19 
Ahıancak. Ankara roıue Adana. 
Anadolu elcapreal. filydarpap -
Ankara. 

20.5 Baydarpap .. Adapuan. 
tren 

HERGUN MUHTELiF iSTAS
YONLARDAN RAYDARPAŞA

YA GELEN TRENLER: 
Oeldll:l .... 

7.4.5 Ankara muh~llt tatarı. 
8 .. lliO Ankara rkePT•l. 

11.50 Hayda.rpa.p.dAD 16.45 t. hareket 
edtn trentn tartıııtı . 

1A.55 Diyarbakır. Adana_ Konya, Eski· 
•rhlr treni 

J,.9.55 Hıydarp&011ıdan eab&b eaat 9 da 
hıneket ~en J'lldınm treni br
gllıitı 

1 Memleket haberler! l 
Meb'uslarımızın dı• 

politikamız hakkın • 
daki konferansları 

/ıpartada * İsparta 3 (A.A.) - Buraya ge· 
len Muğla mf>lı'usu Hüsniı Kitabcı 
Halkevinde blr konferans vermiştir. 
Hatib bu konferansında Türkiye Cum
huriyeti hü~ılmetinln hidiseieri daha 
evv~linden görerek millt menf;ıatleri· 
mirin icab ettirdiği bütün tedbirlerin 
alındığını ve tarihte eşsiz sahifeler a
çan ve kahramanlığına bütün dün
yanın hayran olduğu Türk ordu.su
nun mükemmeliyet ve üstünlüğünü 
ve Türk milletinin Millt Şefi etra .. 
fında ve yerinde her fedakarlığa ha
zır bulunduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Konyada * Konya 3 (A.A.) - Sehrimize 
gelmhı olan meb'uslarımız dün Parti
y~ Halkevlni, VUlyeti, Belediyeyi ve 

Tuna devleti olmak sıfatiJe 'I'una 
nizamında bu kadar hassasiyet gös
teren SovyetJerin, dünya devleti ol .. 
mak sılatiJe dünya nizamında da ay .. 
ni tekilde ha.ttket edecekleri tabif 
rörülebilir. Fakat buna rağmen AJ ... 
man diplomasi~!, Japonya \."fi İtalya 
ile yapılan paktta Sovyetleri ihmal et• 
mit ve hatta kendilerine bu pakt 
hakkında malılmat bile vermemittir. 

Sovyet.ierin Berllndekl yerini ,imdi 
bir başka devlet kapmıştır; ki o da 
Sovyetlere raimen büyük Asya ni .. 
:r.amım temine memur edilen Japan• 
yadır. 

Hiidi,..lerl hatıdayalım: Bu pakt lm
zalandıj"ı ıırada1 Avrupadan ve Ame• 
rikadan gelen tefsirler fU nokta üze• 
rinde müttefik bulunuyordu: Bu an .. 
Jaşma bir taraftan Birleşik Ameıika· 
ya, diğer taraftan SovyeUer Birliğine 
müte,·eccib bir harekettir. Çünkü Av .. 
nıpada cere~·an eden harbin üzerine 
ancak bu iki devlet bilfiil te!ir ede
bilirler. Almanya, Sovye.ller Birliği
ne kar~. Japonya He, Japonya da 
Amorika ve hatta -paktta .. rahat ol• 
marna«ına rağmen. Sovyetler Birli
ğine karşı Almanya ve İtalya Ue bir 
muvazene unsuru kunnata çahşınıt .. 
tır. Çünkü Japonya Uukısarkta Av· 
nıpa müstemlekelerinl yeni niıam ka• 
lıbı altında Japonlaştiracak, Alman
ya, orta Avrupayı nazileştirecek, İtal
ya Afrikada falist nizamınt yayacak• 
tır. 

He1e Almanya diierlerinden dalıa 
seri bir tekilde bu işe girişmi~tir. l\ıJe .. 
&eli Macari3tan mihvere bağlanmış .. 
tır. Bulıaristan, mihver dostudur. Ku
manya kolu kanadı koparıldıktan son• 
ra mİh\ler siya~tini kabul etnıi,tir. 
Naziler burada serbestçe te,ldlit ya .. 
pabileceklerdir. Narilik, her siyaset 
oyununda bir dal bir budak d:1ha 
plmakta ve gittikçe çe.trerıı bir hale 
ıelmektedir. Hele Rumanyanın hu
dudlan da tnranti edildikten sonra. .. 

Bunun içindir ki General Antone!I;• 
ko, BPMrabyada yapıldığı söylenen 
hudud hidi<elerinl tekzib oderktn enk 
sert btr lisan kullanmıt ve hnduıtla· 
r1n lcnb ed<'r'" si18hla müdafaa olu
nacağını bildirmittir. 

Diğer taraftan 1\.Iacarlarıt veriltn 
TransiJvanyanm cenubunda Banat de
nilen )'erlerde, yani Arad'da1 Tam.$1-
var'da vaUlik1ere ve belediye rel,.lik
lerine Almanların tayin edilmekte ol• 
duğu haber verilmektedir. Alınan)--. 
Tran!';ilvan)-·anın taksimini yaparken, 
buralarda kendisine bir his.!e ayır
mıştır. Unutmamak lizımdır ki, bu 
Banat bavaUsi, Alman ek.SC!ri)-·etile ti 
Yugoıılavyaya kadar utanmaktadır. 

Görülüyor ki narllik halk.t halka 
büyümekte ve Karadeniz ~ille!?-n• 
kadar uzanmaktadtr. Almanyanın Uk .. 
rayna hakkındaki emelleri de Hitle
rln .Mein Kamp(. kitabınrla ya:ıılt

dır. Sonra Almanyanm buciinlerde 
Sovyetler Birliiine fa'lla bir ihtiyacı 

knlmanu~ görünmektedir. Fransa nıai .. 
llıb olmadftn evveı, Sovyetler Birliği
le bir ademi teca\."ÜZ pakttnm geniş 
manası vardı. Çünkü o uunnn Alınan• 
lar tek (:epbe usulünü devem ettire .. 
biliyorlardt. Halbuki, Almanlar, Fran• 
sa hezimetinden sonra Sovyet1eri, <i
yasette ihmal edebileceklerini dü<ün .. 
mü, Jibl ta\.,rlar takrnmaktadırh•r. 

Sonra Uzak,ark mest>leleri de v1tr
dır. Orada niıam, Japon niıaını ola· 
ukttr. Peki, Japonlann :lfongoli'itan 
hakkındaki emelleri ne olacaktır? 

~te bütün bunlar KÖ1:önünde tutu• 
lacak oluna, von Ribbentrop'un l\tos .. 
kova M?yahatl hakkında (ıkan ıiva ... 
yellerin mahiyeti daha lyi anlaşılLT. 

YRlnı,; fu var kl, l\fo'iko,·adan pakt 
hakkında heniiz •efslrler ge1meKe haş
lamadan evvel, Sovyetlerin Polonya 
hududunda ıenlş; mikyarta a'ikerf tab· 
ş-idatta bulundnkJan bildirilmektedir. 
AJmanyanın ingiltere.)-·e karşı ~ap

ttfı büyük slyast t.aarnırun aki~leri, 
buıün için bundan ibarettir. 

Mümta>: Faik F EN 1 K 

Kor Komutanlığını ziyaret etmişler. 
bu ıün de müntchlb1erle temas et
mek, halkın dileklerini dinlemek ve 
konferanslu vermek üzere kazalara 
gitm!flerdlr. 

!zmirde * İzimr 3 (A.A.) - "Evvelki gece 
saat 20,30 da Dikilide 41 saniye süren 
hafif ve 41 saniye süren ,ıddeth iki 
zelzele olmuştur. Bergamadııı 1 daki
ka ve müteakiben 4 ·saniye süren or
ta şiddette iki, Foçada da şimalden 
cenuba dokru 5 saniye süren şiddetli 
bir zelı:ele olmuştur. * İzmir 3 (A.A.) - Vilayet Dai
mi Enciimeni bu gün Villyet dahi .. 
linde yapılmakta obın turistik yoll~ .. 
rın asfaltlanma ifini ihale edecektir. 
Bu işin muhammen kıymeti üç yiiJ: 
bin liradır. Turistik yolların in~aa

bnı evvelce üzerine almışken muka
velesi feshedilen Reji General şirketi .. 
nin de bu ite talih olduğu anlaşıl
maktadır. * İzmir 3 (A.A.) - İtalvonın har
be iıştirakindenberl ilk defa olarak 
Moroe adlı bir İngiliz vapuru lima .. 
nımıza gelmiştir. Vapur Portsaidden 
gelmektedir. Buradan mal alacaktır. 

• 
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yarın aşıyor 
Türk, Yunan ve Yugoslav 
ekipleri ne vaziyettedirler? 
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il' Yunanlı atletlerin dün \'apurla Suadiyedcki otellerine Kiderken vapuı·da al<lıiımız resimleri .. 

~ Yunan ve Yugoslav atletleri de gel- ı En büyük favori olmamakta bera- ı na:ı ].fantikas ve .Buradoviç'i g~e -
dikten ıonra Balkan oyunlarının be.. ber, Helen takımında en heye<'anlı cege benzemektedir. Yugoslavlar bu 
yecanı oldukça arth; seyirciler olsun, yarışlan Stratakos ve Velkopulos ya- branşlara bir e~ki. fakat kuvvetli ko
atletler olsun mütemadiyen bir çıkıt pacaklardır. Geçen senenin yarım şucularından daha istifade et.meğı dü
veya bir finiş tahayyül ederek, la- mukavemet Balkan şampiyonları olan şünmektedirlcr: Banscak. 
vorilerine gönüllerinin arzu ettiği rol- bu atletler, Mısırda Rızaya karşı olan ?.-faamafih Faik ve Melih bu müsa-

'k'i l\laııiıh koşuların fovorisi 
FAİK ÖNEJll 

!eri yaptırarak Balkan oyunlarını 
J>ekliyorlar. 

11 inci Balkan oyunlarına bir gün 
J.;atdı. Bir ıenenin heyecanını h•ksif 
eden bu iki gün zarfında, deni~iyor 
ki, Türk atletleri artık Balkanlarda 
es)cjden olduğu gibi sadece ferden de .. 
ğil, kütle halinde de bir mevcudiyet 
oldukla.rtru. göstereceklerdir. 

Hakikaten atletizm, bir zamanlar 
bir kaç kulüb idarecisinin zoraki te
liffuz ettiği bir kelime halinden çık
mıf ve şümullü mana11nı artık gene· 
lik tarafından anlaştlınağa b•şlan -
mıştır. 

lfte Türk takımı, memlekette te • 
essil!'I ebneie bqhyan bu hayırlı ha
leti ruhiyenin verdiği ilk ve sevindi
rici müspet neticeyi yann aahada al~ 

mağa çalışacak ve kuvvetle umarım 
Jri muvaffak da olacaktır. 

Bu muvaffak:iyet memlekeUeki at
.. letizm sevgi.sini hiç şüphl'!siz ki, bir 

kaç misli arttırarak atletizmi popüler 
bir spor haline sokabilir. 
Takımları elemanlarına bakarak 

tahlil edecek olursak, şöyle düşüne
bJliriz: 

Helen takımı: 
Helenler, on defa yapılan Balkan 

oyunlarının hepsini kaıanmağ:\ mu ... 
vaffak olmuşlar ve Balkanlarda at • 
letizmin liderliğini yapmışlardır. Bu 
sporun onlarda an'anevi bir mahiyeti 
olması halkı alakalandırmakta ve bu 
alakayı tatlı ve faydalı bir tptili ha
line sokmaktadır. 

Helen takımı bu sene eski eleman
nndan bir çoğunun yerine gene •Ü" 
midler• ikame ederek çok gencleş -
mit bir oekle girmi, bulunmaktadır. 
Takımda en büyük ümid Sillas'tan 

ıonra, yüksek~ üç adım ve sırıkla at
layıcıJardır. Lekaças, bu sene lM yı 
geçmek muvaffakiyetinden ba,ka bir 
de kuvvetli bir atlet olmak ve son. 
atlayı"larını yorulmıyarak yanmak 
avantajına maliktir. Sırıkla atlıyan 
Tanos da bir kaç senedir Balkanlarda 
dı:ıima önde giden bir şampiyondur. 

Üç adım allayıcı Palamiolliı: bir kf're 
15 metre ile İngiltere tampiyonu ol
muş bir atlettir. Maamafih bu seneki 
dereceı;i biz.im)tilerden pek de yüksek 
deii]dir 

Yunanlıların uzun kl)luculan Ra
gaz.os ve ~lavrapl)stolos rakiblerini da
ha ziyade Yugoslavlarda arayacak • 
!ardır. 

mŞığlUbiyetlerini düşünmekten ken -
dilerini alamıyacaklardır. 

Epey yaflanmış olan Mandika. .. , mu
hakkak ki, adale kuvvetinden fa::.la 
tecrübesine güvenerek yarışa sıka -
caktır. 

l'ugoslav talnını: 

Yugoslav derecelerinden ancak bir 
kaç gün evvel haberdar olabilmemiz 
bize Yugoslav takımı hakkın<la k.ifi 
bir fikir vermemektedir. 

Yugoslavlar müsabakalara bir .sır 
şeklinde gireceklerdir. Ancak daha 
geçenlerde Macar miHi takımile boy 
ölçüşen ve timdiye kadar yalnız bir 
defa Balkan ikinciliğini kaptırmış bir 
takımdan az şey bckliyemeyiz. 

Yugoslavlar üç atıcılarından çok 
emindirler: Gülle, cirid ve çekiç-. 

Güllede Kovaçeviç timdiy~ kadar 
bir kaç defa Balkan şampiyonu ol -
muş bir atlettir. 

Vuceviç de son yaphğı dere .. 
ceye göre taı;nifte bir me•·ki ala .. 
cağa benzemektedir. 

Çekiçte fimdiye kadar en çok mu _ Yarın 1500 metrede .sıkı bir )'arış 
vaffakiyeti Yugoslavya gö.>termiştir. yapacak oJan Rıza Maksud 
Bu sene de Stepisnik'in bu müsabı:ı.ka- bir koşuyu kazanırken 

yı 50 metre etrafında dolaçarak ka - bakaların galibleri olarak göz.Ukmek ... 
zanacağı kuvvetle muhtemel görün • tedirler. 
mektedir. 

Ciridde 1'ıfarko!!iç, geçen r.enin B:ıl
kan şampiyonudur. Çok yumuşak ha
reketleri olan bu atlet. bir kaç defa 
64 metreye cirid saplamış bulunmak
tadır, 

Son maçlarında 4X100 de ~!acarları 
mağlô.b eden Yugoslavlardan bir de 
kuvvetli bayrak takımı beklenebilir
se de Balkan kroslarmda olduğu gibi 
Yugoııılavların bir sürpriz yapınaları 
her zaman mümkündür. 

Türk takımı: 
Geçen sene en şık koşuları, yani 

100, 200~ 400 metre yarLflarını kazan
makla Türkiye birdenbire nazarları 
üzerine çekmiştir. 

Bu mevsim bidayetinde buna altı 
birinciHkle bir de l\.lısır mu"a.Haki -
yeti inzimam edince, Türk.iye kı:ılite 

bakımından Balkan oyunlarının Ia
vori:d haline gelmi~tir. 

Yüz metrede takımdan birincilik ve 
ikincilik beklenmektedir. Geçen se -
nenin pmpiyonu Muzafferin yflnında 
bu sene İsviçreden gelen ve halP.n en 
çok ümld veren süratçimiz Fıkrt"• de 
yer almıştır. 200 de Melih ve 1tuzaf
fer bu mesafede süratten ziyade id -
mania kendilerine rekPbet ede~ek Yu 
nanh ve Yugoslav rakibler bu!acak -
lardır. ?wiaama(ih bu yarışta da birin
cilik almamız çok mümkündür. 400 
metr<:de iki senedir Balk:ın ~nıpi -
yonluğunu muhafaza etm<:kte· o'an 
ve son günlerde çok düzelmiş bulu
nan Görenin yanında çok kuv\'ctli 
bir atlet olan 1.felih vardır ki, bu at
let1erden birincilik ve ikinciiik bek
lenmektedir. 

800 ve 1500 de Rıza 1'.i.cıkı;uci. son 
~ı1~1r müsabakalarında Yunanlı'arın 

fevkinde bir klks &östermiştir. Bu -
nunla beraber Rızanın 1500 de daha 
rahat koşacağı ve 800 de Stratako<>'la 
sıkı bir mücadele yapacağı anlaşıl -
maktadır. I 

Ru.a için 1500 de iki Yunarı:ıttan 
ba~ka bir de Yugo.,lav Kô1ir vardJr 
ki bu atlet geçen Rnenin ikincisidir. 

5000 metrede Türk koşucuları pek 
ümid vermemekle b<!rahf'r iyi bir de
rece çıkarırlarsa bu da kendileri için 
bir kazanç olacaktır. 
Manialı koşularda da Türkiyıı!I fa

voridir, Faik, artık yqlanını, bulu-

Jerfi ve Pulatın yük~k atlamada. 
Ömer ve Yavrunun üç adımda, Mu -
hiddinin sırıkta ne derece şaltılı olo· 
cakları şimdiden pek kestirilemez. 

Atmalarda en iyi dereceyi muhak· 
kak ki, güllecilerimiz alacaklardır. 
Son günlerde düzelmeğe başlamış o· 
lan Atet ve Arattan o gün biraz şanslı 
olmalarını bekliyoruz. 

Bayrak yanşlannda Türk takımı 
gene favoridir. Bu da koşularda ver
mekte olduğu üstün randımanın tabii 
bir neticesidir. 

Hulasa edecek olursak, Belvi.i kam
pından çıkacak Türk atletleri bu .sene 
her zamankinden daha iyi dereceler 
elde edeceğe benzemektedirler. Şim
diye kadar 1933 ve 1939 da olmak ü
zere iki defa üçüncü olabilmiş: ve 
bunların birinde iki, diğerinde de üç 
birincilik almıştık. 

Bu sene, gerek ferdi birin:ilik ve 
gerek takımın umumi randımanı ba .. 
kımlarından daha iyi dereceler elde 
edeceğimiz anlaşılmaktadır. 

Dün görüştüğüm bazı ecnebi spor 
muharrirleri bu hususta ben·3en da
ha nikbin görünmekte iseler de at -
letizm, vadine inanılmaz bir spor~ur. 

Füruzan TEKiL 

Balkan ekipleri geldiler 
Dün gelen Yunanlı :-tletler dogruca 

Suadiyeye geçerek otellerine yerleş
mişler ve Fencrbahçe star:ını T.yaret 
ederek hafif bir idman yapmışlardır. 

Yugoslavlar da bu gün gelmişlerdir. 
İdRrcciler Tokallıyan otelinde mic;afir 
edilmektedirler. Yunan ka(ile~inde 5 
Razeteci vardır, Yunan gazet.?lerinin 
Rumanyadaki muhabirleri de Balkan 
oyunlarını tak:ib etmek üzere şel-ıri -
mi'Te gelmişlerdir. 

İdareciler ve gazeteciler Türk ta 
kımının büyük terakkiler yaptığını 
müttefikan söylemekte ve müsabaka
ların bir çoğunda e:ansları Türk takı· 
mına vernlektedirler. 

Genel· Direktör kampta 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü 

General Cemil Taner dün öğle vakti 
Belvüdeki atlet kampına gelerek öğ
le yemeğini atletlerle birlikte yemiş, 

sporcuların her birile ayn ayrı ta • 
lllfmlf ve görilfmüttiir, 

HAKiKAT 

BERLİNİ BOMBARDIMAN ı M''1111111111111111tııııııı11111111uıııı1111111111111111111111111111 
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EDEN INGILIZ PiLOT. f ... ,. •• ,11•••11111••111••••1111••rı•••111•••••1•••1U11••11•••uııı·• 
Eminönü Halkevinden: 

LARININ ANLATTIKLARI 
Londra 3 {A.A.) - Salıyı ça.r~m -

baya bağlıyan gece zarfında Bertin ü
zerine yapılmış olan akınlara iştirak 

eden bir İngiliz pilotu, şehrin şimali 

garbisinde bulunan bir elektrik fab
rikası üzerine yapılan hücumları şOy
le anlatmaktadır: 

{İstanbulun Kurlulut Bayramı) 
6, 10; 940 pazar alqamı saat 21 d'l Ca
ğaloğlundaki salonumuzda a~ağıya çı
karılan progran1la kutlanacaktır. Gel
mek arzu edenlerin davetiyelerini bü
romuzdan almaları rica ollJnur. 

1 - İstik!Al marşı. 
2 - Konferans: Kütµbbane ve ya-

yın şubemiz rei!'>i Hikmet Turhan 
Dağlıoğlu tarafından. 

•- Bombardımana son derece mü
said bir gece idi. Fakat, belki de av
cılarla iş birliği yapmakta olan mü
him projektör grupları mevcud bu -

lunmakta idi. Bir noktada 15 kadar 
projektör bizi durdurdu. Maamaiih 

avcılara teMdüf etmeksizin projek -
törlerin hüzmelerinden kurtulmR~~ 
muvaffak olduk ve bombalarımızı at
tık. Arka topçumuz dort tiddetli in
fili.k saymıştır.• 

3 - Temsil ( A tef piyesi): Temsil 
tubemiz tarafından. 

ŞEHİR TİYATROSU 
Bu gece 

TEPEBAŞI DRAM KISJlllNDA 
Saat: 20,30 da 

OTELLO 
Sterkrade fabrikası üzerine yapmış 

olduğu hücumu anlatan dığer bir pi
lot şunları söylemektedir: 

BEYOGLUNDA İSTİKLAL 

Caddesinde Komedi kısmında 

Saat: 20,30 da •- Yangın bombalarımızı altı~ .. 
mıı zaman yanı;cın esasen bütün şid
detile hüküm ıürmekte idi. Üç, di:5rt 
dakika sonra yüksek infilBklı bom -
balarunızı ottığımız zaman infilaklar 
husule gelmiştir. Avdet etmek üzere 
bulunurken diğer bir tayyare hsmu
le'.'>ini attı. Topçumuz bunların patlf
dıklarını müşahede etmiştir. Yangın -
]arın tiddeti arttı ve biz yüz kilometre 
kadar uzaklaştığımız zaman alevl~r 
oiddetle yükselmekte ve infiU!dar da 
devam ey!emekte idi.• 

YALI UŞAGI 
He; tarafa otobüs temin edilmiştir, 

*** 
RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
R A L İ D E P İ ş K İ N beraber 

Bu akşam Üsküdar H.lle sinemasında 
rT O K A 

Komedi 4 perde, 1 tablo 
Yazan : Fikret Adil 

Heyet her hafta Üsküdar Hilededir. 

Apartıman aranıyor 
Beyazıdla Ayasofya arasında altı, 

yedi odalı ve kaloriferli bir apartıman 
veya ev aranıyor. İdarehanemize mek

tubla veya 24154 numaraya telefon 
edilerek bildirilmesi. 

Zayi ilanı 

ABONE SARTLARI • Tiirkiye itin: 

Bir oylık 90 Kuruf 
Uç aylık 250 • 
Altı aylık 475 • 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler i~in ı 

Altı aylık 850 K\lr\lf 
Bir senelik 1600 

Trabzon Dumlupınar ilk mek
tebinden aldığım diplomam ile nü
fus hüviyet cüzdanımı zayi ettim. 
Yeni1'ini. alacağımdan eskilerin 
hükmü olmadJğı ilin olunur. 
Dumlupınar ilk okulu talebelerin-

hntiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyatı idare eden 
Yazı 1'1erl MildUril : 

Cemal lhkkı SELEK l 
Basıldığı yer: 

den 256 Seniye Taşbcn \, Cumhuriyet Mafbııası 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 
NECMİ RIZA AHİSKAN 

No. 270387 SANA NE OLDU GÖNÜL 
, GÖNLÜMÜ BİR TIFLI DİLBAZ 
' 
AYŞE KIZ • 

No. 270388 RUHUNLA BENİ SEV GÜZELbl 

IZTIRABIN SEVGİDEN Mİ? 

ADAN ALI AB O İ 
No. 270389 GELİN 

AGAJll 
AITAN İNlllİYOR 
YATIYOR 

Siird Defterdarlığından : 

Eksiltme İlanı 

~a1k şarkısı 

..) 

. 1 .- Kurtlan kazası hükfimet konağının 14933 lira 79 kuru, bedeli keşifli 
ikmalı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid fartname vesair evrak şunlardır: 
a - Eksilbne şartnamesi 
b - 1'o.tukavcle projesi 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

d - Vahidi fiat listesi, husust şartname, keşif hulisası ve cetvell. 
e - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi 
f - Projeler 

. İsteklilerin ihale gününe kadar Siird Defterdarlığı ve Nafıa Müdürlüğü 
ıle Nafıa Vekiıletinde bu evrakı görebileceklerdir. 

3 - Eksiltme 14.110.'940 pazartesi günü saat 11 de Sürd DefteTdarhğın
da müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye- gircbi1mek için isteklilerin bedeli keşfin % 7 buçuiu 
olan 1120 lira 4 kuruşluk teminat mektub veya makbuzunu ve bundan 
başka ıaakal ihale gününden bir hafta evvel bu iş için Siird Viliyetinden 
ahnmı~ 9·10 mali senesine aid Ticaret Odası ehlivet ve~ikasını kapalı zarf 
ustılile dairesinde zarflara koyarak ihale gününde Komisyona tevdi eyle
mesi mecburidir. 

5 - Teklif mektubları 
lerek makbuz mukabilinde 
kabul edilmez. 

yukarıda adJ geçen Komisyon riyasetine getiri
verilecektir. Postada vukua gelecek gecikmeler 

(9206) 

r. ~ 

isi. Komutanlığı S~tınalma Komisyonu ilanları 
... A~ke~i ihtiyac için 9/10' 940 günü saat 11 de evsaf ve nümunesine göre 

Afagıda cın!'I ve miktarları ya.zıh soba malzemesi pazarlıkla satın ahnacaktır. 
Şartname ve nümuneleri Komi'.'l)'onda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte yüzde on beş' teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmel~ri. . (9375) 

C 1 N S 1 Miktarı 
Soba borusu 3000 aded 
Sobaya takılacak dirsek 250 .,. 
~ı\lafranga dirsek 250 ,. 
Dış dirsek 250 • 
Soba tahtası 250 
Ateş küreği 250 
Soba karıştıracağı 250 ,. -Ciheti askeriye için O - 1 - 2 numaralı nallar için kullanılmak üzere 

300,00() aded mıh pazarlıkla 12, 10 9-10 günü saat 11 de satın alınacaktır. Şart
namesi hergün Komi~yonda görülebilir. İı;teklilerin belli gün ve saatle yüzde 
on beş tcminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (9457) -A_cr;keri ihüyac için 11 /'10 ·940 günü saat 10 da pazarlıkla 500 aded su fıçısı 
nün1unesine göre satın alınacaktır. :ıotuhRmmcn bedeli 7500 lira olup kat'i 
teminatı 1125 liradır. Şartnamesi herı;ı:ün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli RÜn ve saatte kR.t'i teminatlarile birlikte Fındı1dıda Knmutanlık. Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. (9158) -Askeri ihtiyac için kapa1ı zarf U!'>ulile yüz kırk sekiz bin beş yüz kilo 
patates satın alınacaktır. "Eksiltmesi 21/10.'9-tO günü s:ı:ıt 11 de Fındıklıda Ko
mutanlık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Aiuhammen ~deli on bir bin 
yüz otuz yedi lira elli kuruş olup ilk teminatı sekiz yüz otuz beş lira otuz bir 
kuruştur. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve muayyen saatten bir saat önceye kadar teklif mektublaruu Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. (9459) -Askeri ihtiyac i<;in 10.940 günü ~aat 15,30 da pazarlıkla 20 ton toz şeker 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 7600 lira, kafi teminatı 1140 liradır. Şart
rıamesi hergün Komiryonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kal*i 
terrünatlarHe birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gel
ılıeler~ (9'156) 
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POKER traş bıçakla.ti 
Dünyanın en iyi traf 

bıçaklarıdır. 

-----' traş bıçakları geldi. Her yer~e 
bulunur, markasına dikkat edintı 

1 Jak Dekalo ve Şür. lstanbul Tahtakale No. 5 Deposu: 

Yeşilköy Tohum lslah İstasyonu 
Elektrik Tesisatı Açık Eksiıtnıesi 

Muhammen kıymet • ,,,... Muvakkat tem.inat ~ 
- -79985 Kuruş 6000 Kuruş uri• 

liüessesemiz binalarında y;ukanda yazılı elektrik tesisatı 18 lOı 940 . d' 
hinde cuma günü saat 15 le Istiklil caddesi No. 349 Liseler Muhasebe.siD ~ 
Komisyon huzurunda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Talihlerin en az ,., 
liralık buna benzer işler yaptığını mübeyyin Vil8yetçe musaddak vesi~~rtatı 
940 mali yılı Ticaret Odası vesikasile birlikte eksiltme günü muvakkat terw-
yahrdıktan sonra Komisyona müracaatleri. 9425) 

Şartname ve proje hergün Yetilkôyde Daire binasında görülebilir. ( 

~---·---1 _ I( sa;:;:.. 41 • 

• 

KENDiN llilıiKTi~I 
·--------------- 1940 İKRAMİygı. ııt' 
T. İŞ BAN KASI ! ·~ed lE ;alık~~· 

12 250 • " 3()(IO 
1940 Küçük 40 • 100 • = ,aoo . 

75 • 50 • = 3750 ' 

Cari Hesablar 210 25 • = ;;:,~ 
• Ke•ideler : t Şubat, 1 ~ 

iKRAMI.YE PLA" NI 1 Aiusto•, 1 fkincit• 

·------------------taM-·l-cM_d_•_Y•~ 

Leyli Yen-•. Erkek 
Nehari 

I{ıı Kolej 
İLK - ORTA - LİSE Taksimde Sırasen:ile:r sS 

1\lüdüril - Eski Şi li Terakki Direktörü 1\1. Ali Ha$met Kr.rc• e~ 
Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öGRETİMİNE ehemmiyet ••ırıııf 
ta1ebeı;inin sıhhat ve jnzıbatile yakından alıikadar olmaktır. Telefon: 

Maliye Vekaletinden: 
1j111•~ 2/14177 numaralı Veki1ler Heyeti kararına ballı toprak tevzi ~pi J 

mesine tevfikan teni olunacak toprakların kadastro tahririnin ıcJ' ~ 
aşağıdaki fennı malzeme mubayaa edilecektir. tıı4 
1 - Mubayaa edilecek Aded Beherinin fiab. Muharnıne~. 

levazımın cinsi Lira K. Lira oO 
Prizma 25 20 00 SOo oO 
Çelik şerit 50 25 00 1250 oO 
Şakul 50 00 60 SO oO 
Jalon 100 02 50 250 oO 
.Talon sehpası 50 03 00 150 oO 
Fiş 500 00 30 150 o0 
Me,.ha c;antası 50 12 00 soı,> oO 
Portatif tersimat masası 25 25 00 62:ı oO 
Çadır • 50 80 00 4000 oO 
Şıhh! çanta 25 30 oo 750 oO 
Porlafif yemek takımı 25 50 00 1250 oO 
Tirlin 50 02 50 ı2s oO 
Gönve 100 00 90 90 oO 
Şeffaf minkale 50 03 60 JSO oO 
Tribli desimetre 50 Ol 50 75 oO 
Tahta cetvel 25 Ol 20 

3
rs o0 

Ba•it pergel fakımı 25 15 00 
750 

oO 
Alil şemsiyesi 25 30 00 _;;:::--;;ı 

Yekun 1275 Yeklln 11,!SO 
2 - Keşif bedeli: 11 ,180 liradır. 
~ - Muvakkat teminat miktarı : 838 lira 50 kuruş. 
4 - İhale evrakını görüp almak istc.)·enlerin .l\faliye VekS.leti 

Müdürlüğüne müracaatleri. ,,/ 
5 - !iale Pjekll: Kapalı zarf usulile. ıf tp" 
6 - ihalenin yapılacağı mahal ve tarih : 7 /10.'940 tarihine rnu~d ôt· ıJ 1 

tesi günü saat 15 te Maliye Vekaleti l\'f.illi Emlak Müdürlü~~" ~,t 
1 - Teklif mektubları: 7/10.'940 tarihine musadif pazartesi giltıll ·İit· 

kadar Maliye Vekiileti Milli Emlik Müdürlüğünde kabul edi~ıtı.1 ~ 
8 - Malzeme ihale tarihlndon itibaren 15 rün içinde Maliye Velc9 

( 

Emlak Müdürlüğüne teslim edilecekti~-, c5886• 

"' 


