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" HAKİKAT ,, in mühim anketleri 

Kitabcılık inkılabdan evvel 
nasıldı, 'şimdi nasıldır 1 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--
~lli. eski kitablar satılıyor mu? Bunları kimi er alıyor? -Yeni harf· 
Crle hangi kitablar daha çok satılıyor? Bunları kimler alıyor -
~neslin kitaba kartı ali.kası nasıldır? Harb ve kitabcılık 
~ inkılibından sonra kısa bir 
~ t aarııntı ıeçiren Türk kitab 
~•tı .. v~ ıatışı daha 1<>nraları ol-
1;? buyuk bir inltiıaf göaterdı, 
~ ~?anberi devam ıtde.n Avrupa 
Ilı ltôgıd &ıkıntı .. dojturmUf ve ki
~tıtı üzerine baı.ı tesirler yap-

'- ' Bu tesirlerin derecesini, hele 
~~ okuyucularının ne nevi ki • 
~ •lika gösterdiği öğrenmek, 
'- •.k çok faydalı olacaktır. 

!tııı .. iürıkü neş:riyat hayatımızı için'4 °i:_renrnek için İstanbulun belli 
' ~tab t.i.bl ve naoirlerile göriiş
\,1bla?duğumuz sualleri ve aldığımız 
l ..._ ft Yazıyoruz: 
~ d liarf inkılibından evvel ve son-

~ 'Vrede kitabe.ılığın vaziyeti ne-

~aat ettiğimiz kitabcılann bu 
'"erdikleri müşterek cevabın hu
' tu oldu: 
~ lfarı inkıJibınan takaddüm eden 
~~~• .. neşriyat işlerinde inkişafa 
~ Uyük bir temayül vardı. O 
~ 1c.i, neşredilen eserleri, çıkaı· 
.... . ~ 500 ile 1500 arasında aatabil
~~lıanı ha11l olmu,tu. Harf inkı
"'lt Qı.·· n 10nra. kitab neşri yalı, kısa 
~llddet büyük bir buhran geçir· 
~~Bunun neticesi olan aarsınlı 
~ devarn etmiştir. Harf ink.ıl.i
~ tnUıı:ıet tesirleri bilhassa yeni 
~ .ı~.kuına haylı.tına abhşındnn 
~ :---na kuvvetle hissedilmiştir. 
'-ı~ lrı..kıli.bı, Türk matbaacılığına, 
~ ~~tbaacılık sahasındaki en ye
'tll\ı ıınkinlannı tatbik etmek 
~ Verdiği için, kitablar, ,.kil 
"' t fevkalade mUkemmelleşmiş -

~' 
!(' lltll ••ki kitablar .. blıyor 

h1'.ler alıyor ve bunlar ekseriya 
~?le~ kitablardır?. 
~ h lııtablardan tarih, Divan gibi 
-~~ ltflerle karşılıkları henüz bas;1• V@yı basılması biraz da güç 1 
~· ltı ~?anmakta v~ bazı ilmi eser
\r~t ~ dud romanlar sorulmaktıtdır. 
t... 'tı ~ç sene evveline nauııran bun
:~ -~:sı çok ehemmiyetli bir su -
~tlif·rrıı.~tır. O kadar ki kendisile 
."l<ı., •rnıu kitabcı Halid: ·Ben 
~t ~hlda tarih ve 'debiyat bari
~ ~ ~.da~ eski harflerle kitab 
il):...., ~ını kılo ile sattım• demiştir. 

'!<eni harCl,rle hanili kitablar 

~•«ırı: 
Stbı~teı cevab ·veren kitabtı 

\ıı, Lutfi, kitabcı Remzi 
~ Çolt 
~ h.r~blıyor?. Kimler alıyor? 

..:~t " erle en çok satılan eserler 

.... ~ "ter .. 
' . ~ CUJne kitablarile roman-
tıw,i,. dan_ ~k baıı kitabcılar, roma-. 
~ h.td ıla ıatıldıiını ileri aür -
)~ ~ e bazılan (meseli Ahmed 
~~ eae k ki.tablarının ve haik için 
\~h.~~tl rlerı~ c;ok arandığını söy-
~1 'Q.er. liıkiye, •iir ve tiyatro 

h. <,.. •••dildiğinden daha az n•v -.1r. 

1 ~.:;-dınc neslin kitaba karşı alil.,. ,, 
"'! '"n lr · 
t.._l.ı~lcıtı,ıt.Qbcıların ittifakla üzerinde 
~;~ tı.,111~0kt~ 4u olfl).uştur: 
~ tiir. 13

1rı. kı!-&ba karşı alakası 
' d fttıtl.11;dtt U . •~aka eski nesillerden 
4\ ~ İlJt. · lyı eser çıkarsa f(enclik 
\... ""ıu,,. Yd kalmamaktadır. Halkta 
~.... h karfı büyük bir alılka 
~ ........ 
~ U,.~Pa harbinin kitab tabı ye 
.\ e ne gibi tesirleri ı:ılmuş-

~' 'lı lıiı ,ıı.rbinin kitab baskısı üze-,.,,. Uph • 
ı.."' 'U e Yok ki menfi bir te
' ~ı.toı:ıla r. :Su tesir iki nokta üze
'\\~-;"hı,;"'aktadır: K8(pd buhranı 

k,:"'>"1J.• le oku.ına dikkatinin ba,ka 
,·.'Ctt "eccuh ·· ...,, u. 
~ bittik elinde bulunan stok 

.\ .. lti hiaı~e~. sonra yeniden kitab 
'ı"""k h d~hr tekilde yavaılamıt 
'~ ~hrtı.i •rbın k.itab satı,ı üzerine t \ı;lır: ıt7ta~ildigi kadar İazla ol-

._ıtab ıların kanaatine göre, 
Jtı""1 ın daima okuyucusu var

\ı,_.. ı,, b 
~"\ı l&t.,rn ku. sahada devletin yar

ı \ta ~ t('dirler Hilklımet kSığıd 
"1 r•ısırıda 
\' ltı d·· .. .yalnız gazete ve 

'ltt~ bir YUşunmu,, kitabcılar için 

~ l:ı, fiı- a.rdımı ohun esirgemi1-
h ıttın b· 

~ 
~ftle ır gıdası olduğuna 

re ·· 1..: ~r._ da, Rosterilen ali.kanın 

& lt'1ır «~terilmesi temenni o -' . \,':>? llu~ 
~ l'ereu n ne nevi kitablar ba
~ ~:~ ll\e kütübhanemiz ne 

'··b'"lan 
"lt. l' Ve sahlan kitab1ar 

0
'

0Ürne kitablar da bi• 

İstanbulun Hki kitab satı.s merkezi: Saha(lar (8.?'$U1 

rinci aafta gelmektedir. Bilhaı1sa tanın 
nuş mütercimJ,rin eserl'ri çok satıl
maktadır. Mesl,k ve aan'at kit.ahları 
da oldukça çok baaılan k.itablar ara • ' 
smdadır . 

Semih Llıtfi 15 - 20 kuruşa satılan 
ucuz kitab"tarın aleyhinde bulw1mak
ta ve bunları fikir hayatımı:z; için bir 
müzahrefat olarak göstermektedir. 
Bu nevi kitablar, yazanlarına 15 ... 20 
lira gibi bir telif ücreti verilerek a ... 
lınmaktadır. Bunları, okuyacak e~er 

diye alan okuyucular inkisara uğra ... 

[Arkası sahife Z ıütun l do] 
Anketimize tevab \"eren: Sahaflar 

çarşı,.ında kitabcı Raif 

Aziz okuyucularımıza 

Milli Piyango bileti · 
hediye ediyoruz 

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

zengin olmak f ırsat•nı veriyoruz 
.JIAKİKAT., 3 Birinci~ş -

rinden itibaren a ikincit,,dne 
(dahil) kadar ne"redeceği kupon
lan ke~ip idaremiz.e göndermek ~u
ı~üle oJ..-uyucusu olduklannı bildi-

Birinci ikramiye: 
'1 Te~rinisenide çekilmeğe ba~la

nacak olan yeni lertib piyango için: 

ikinci ikramiye: 
3 çekili~ mah us 40 lira değerin .. 

de liç yarım bUet karnesi. 
Bu karnelerdeki biletlerin son ra

kamları O dan 9 a kadar olduğu i~in 
her biri muhakkak her keşidede a
morti kazaru;,caktır. Yani okuyucu-

TAM 
ah .. ıt'f 

!o 4 Lira 

1 
reeek olanlar arasında kur-'a rcke· 
rek 142 kari.ine Milli Piyango bilf"t .. 
leri hediye etmeğe karar vemtlştir. 

Bu biletlere aid h'di)·elerimiı ,u 
,.kildedir: 

3 çekilişe mah.sus 80 lira deierinde 
üç tam bilet karnesi. 

larımız arasında bu karneleri kaza
nan talihlilerin talihleri sonradan 
devam etmez de büyük ikramiyeleri 
ve hatta küçük ikramiyeleri ka:ı:a

namazlarsa muhakkak her seferinde 
amorti alacaklardır. 

.M083979 T !ı~c~ 
4L.ı.. 

Diğer ikramiyelerimiz.: 
10 kişiye: Üç aylık birer tam bilet 
20 : Ü~ •> 1ık birer yarım 

bilet. 
30 • : Bir kefide,ye mahsus tam 

bilet. 

80 kişiye: Bir kc,:ıt..:.yc nınh.sus yR
nm bilet. 

Yani yekıin olarak okuyucuları
mıza 450 liralık Milli Piyango bileti 
dağıblacaktır. 

MÜSABAKAMIZIN ŞARTLARI: 
Müsabakamua iftirak için fal't

larımız tunlardır: 

3 ilktetrindf"n itibaren her gün 
gazetemizin başına bir kupon koy-

buı: alacaklardır. Bundan aonra 
müsabakaya iştirak edenler ara
ıııında noter huzurunda bir kur'a 
çekilecektir. Piyango biletlerinı ka
zananlar, gazetemizden alacakları 

mağa başladık. Karilerimiz 3 ikin· bir kiğıd mukabilinde Mitli Pi-
citeşrine kadar nefredilecek olan yango idaresinin Dördüncü Vakıf 
bu kuponları toplayarak ldareha- hanındaki gişesinden bilctı,.~;,..; se-
nemize getirecekler ve bir mak- çip alabileceklerdir. 

Ne kadar para kazanabilirsiniz? 
Milli Piyangonun yeni tertibin

de: 
7 ikinciteşrindeki birinci çeki

Jişte: 30 bin liralık, 10 bin lira
lık, iki büyük ikramiyeden ba~k• 
2 tane 5 bin liralık, 5 tane 2000 
liralık, 60 tane 1000 liralık. 90 ta-

ne 500 liralık ikramiye vardır. 

7 birincikinundaki ikinci çeki
lişte büyük ikramiye 40,000 lira
Jıktır. 

7 iltincikanundaki 
çok zengindir. 

son ~ckilit 

1---------------------------------------K u pon ları mızı biriktirmeğe başlayı-
nız! Müsabakamıza iştirak ediniz! Ser
vetin, refahın, saadetin: HAKlKA T ol
duğunu siz de yakinen göreceksiniz! 

Sİllft.VA •• 
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•• 

MAVAl4 

~ ATLA$ OKV4NOSı.t 

80YÜK OKYANOS 
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A\IUSTRAl.VA 
fıııeıı.ı.s 

r"'...J--
Şark \'e prb nısıf kürelerinin vaziletlerini, son Üçler paktının karşı ka~ıy11. koyduiu Amerika ile JaPonyanın coğrafi vaziyetlerini, Japonya aleyhine 

kararlar al.mata başlayan Kanadanın mevki.ini \"e muhtemel bir JaPon - Amerika harbinin cereyan sa.hasmı 10sterir harita 

Japonya 
Amerika 

Japon Başvekili 
beyanatta bulundu 
«Pasifikte harb veya 
sulh, Japonya ile Ame
rikanın kar§ılıklı vazi-

yetlerine bağlıdır» 
Tokyo 4 (A.lı..) - Üç taraflı pak

bn imzasından sonra matbuata yap
tığı ilk beyanatta Bqvekil Konoye 
demiştir ki: 
•- Pasifikte harb Yeyıl ,ıılh, ,arlı 

\'e ıarb nısıf kürelerinde Japon):• ne 
Amerikanın mütekabil menfantlcrine 
ne şekilde hürmet edeceklerine bai~ 
lıdır .• 
BaşvekiJ, üç. taraflı pakta ra{cmen 

Japonyanın Amerikayı sebeb!!il:ı tah· 
rik etmiyeceğine İ .. a.ret elmİf, fakat 
işbirliği yapmanın llk tartının Japon• 
yanın şarktaki variyetine karşı Ame
rikanın yeniden anlayq ve sempati 
izhar etmesi lizım oldufunu ilive et
miştir. 

Sözü Sovyetler münasebetine ıe
tittn Konoye, üç ta.nflı paktın ko· 
mintem p~nsiplere muhalif hi~ bir 
taralı olmadığını ve Japonya ile Sov
yetler arasında ibti13f kaynağı ola
bilecek imkinlann kabil oldutu ka
dar aula.caiım ümid ettijini 1rtöylc
miştir. 

AMERİKA KIT'ASINDAN 
JAPONLAR! ATMADA 
DOGRU İLK ADIM ! 
Tokyo 4 (A.lı..) - D.N.B bildiri

yor: 
Japonyanın Ottava maslah11ıtgüzarı 

bu gün Hariciye Nezaretine bir tel
graf çekerek Vancower adasında 
(Pasifikte, Kanadaya aiddir) makam
lar tarahndan Japonlar aleyhine it
tihaz edilen kararları bildirmiştir. 
Alınan tedbirler ara~ında Japon mu
hacirlerinin kabul edilmt!mesi ve mek
teblerde japoncanın okutulmaması 

vardır. 
Bazı mahfillerde bu yeni ~ya~etin 

Amerika kıt'asından Japonların hep
sinin hudud harici edilmeleri için a
tılan ilk adım olduğu kanaati bes
lenmektedir. 

Canlı rakamlar! 
Bir İngiliz nazın harb 

gayretini izah elli 
Londra 5 (A.lı..) - İstihbarat Naurı 

Duff Cooper beyanatta bulunarak İn
giltere imparatorluğu camiasının harb 
gayretini tebarüz ettirmiş ve demiştir 
ki: 

•- İngiltere tecrid edilmiş değildir. 
İngiltere dünyaya yayılmış genit ve 
kudretli bir aileye mensubdur. KraHyet 
hava kuvveUeri saflarında 1000 Kana
dalı vardır. Kanadada imal edi!en 
(Hurricane - Tayfun) tayyareleri mü
temadiyen gelmektedir. Kanada bize 
senede 25000 pilot gönderecektir. Bu 
pliıun derpiş ettiği senevi 50000 kişi
lik miktarın yarısıdır. Avustralya hava 
kuvvctferi 30,000 kişiden mürekkebdir. 
190,000 kişi elyevm idman görmekte .. 
dir. Bunların 125,000 i gönüllüdür. Bu
gün İngiliz tayyare mürettebab arasın
da 5000 kişi hizmet etmekte veya lalim 
gôrmektedir. 

Maarif Vekili bir leflif 
seyahatine çıkıyor 

Ankara (Telefonla) - Maarif Vele:· 
li İsparta, Burdur ve Antalya mekteb
lcrini teftiş için, bugün, bir hafta ka
dar aürecek bir seyahate çıkmıştır, 

Brenner 
mülakatı 

Güzel bir kadın olan Haceri, yeni dostu i H.TLERLE MUSSOLİNİ 
Faik k~s~~nclık ~ünden öldürdü v~ 1 

ÜÇ SAAT 

Ortaköy cinayeti 

cenazesını ıse eskı dostu Kemal kaldırdı. MU .. ZAKERE ETTi.LEH ••• 
Evvelki gece Ortaköyde vukua gelen 

bir ölüm ve bir yaralanma ile netice
lenen cinayeti dünkü nüshamızda o
kuyucularımıza haber vermiştik, Dün 
bir muharririmizin vak'a yerinde yap
tığı tahkikata göre hidise bir kıskanc
lık )·üzünden vukua gelmiş ve .fÖyle 
cereyan etmiştir: 

HACER GÜZEL BİR KADINDI.. • 
Vak'anın faili, İ.skeçe muhacirlerin - 1 

! den, 30 yqlarında. HilMyin ojlu Faik 
adında yakışıklı bir tütün amelesidir, 
Öldürülen kadın da 23 yaşlarında, 
DrC'ma muhacirlerinden, Hacrr adındıt 
güzelce bir kadındır. Hı:\eer hafilmeıreb 
ruhludur ve çok serbest yaşamağa alıı
mıştır. Gene yaşlanberi tütün amele• 
liği yapmaktadır. Bundan beı yıl ka
dar önce All adında bir d'likanlı ile 
evlenmiş ve ondan bir de çocuğu ol
mu~tur. Fakat kısa bir müddet sonra 
kocasından ayrılmı, ve kendisine hoş 
görünen serbest şekilde yaşamağa baş
lamı,br. Hacer kısa bir müddet sonra 

[Arkiın sahife 3 sütuo ı de] 

Metresi Haceri kıskanclık yüzünden 
vuran katil FAİK 

İlk Mekteb Tayyaresi 
lstanbuldan Ankaraya gitti 

Brenner 4 (A.A.) - Fillırer ve Du• 
çe, bugün aaat ll de Brenner'de bu -
lutmu4lar ve uzun bir gör~me yap
mı,lardır. 

Görüşme, Duçenin hususi vagon · sa
lonunda ba,lamıftır. Görüşmeye iki 
memleket Hariciye Nazırları da iıtirak 
etmişlerdir. 

Tebliğ 
B,.,,....,. t(AA~- 'l'eblii: 
Yührer ve Duçe mevkut Alman -

İtalyan noktai nuar teatileri çerçevesi• 
ne dahil olarak buıün Brennerde mü
likl olmu,lardır. 

İki. devlet adamı üç saat süren ve 
mihver ruhundan mülhem olan &amlmt 
bir görüşme esnasında iki memleketi a
likadar eden bütün meseleleri iki Hn
riciye Nazırının huzurile müzakere et .. 
mitlerdir. Mareşal Keitel görüşmenin 
sonlarında hazır bulunmuştur. Görüı• 
melere busust ıuretle yeniden öğle ye .. 
meğinde devam oclilmiftir. 

Veda 
Brenner t (A.lı..) - Stefanl ajaıuı 

bildiriyor: 
Saat 14/40 ta Führer, Duçe, Von Rib

bentrop ve Kont Ciano görüşmelerin 
yapıldığı vagondan aynlmlflardır. Bit
ler kendi askeri trenine binmeden Gnce 
bir ukerl müfreıeyi tef6' etm4tır• 
BiUer Duçeye fevkalade samiml b\r 
surette veda eylemif ve tren hareket 
etmiştir. 

Bunu takiben Mussoljninin treni saat 

Ankara 5 (Telefonla) - Türkiye-ı mak üzere Divrikiye gidecektir. Tay
de yapılan ilk mekteb tayyaresi N. yare Nuri Demirağın İstanbuldaki 
O. D (36) İstanbuldan An~~raya gel- fabrikasında Türk emeği v~ Türk bil
mifUr .. Bu gün hava tezahurleri yap... gisile yapılan ilk tayyaredır. 14/45 te halkın alkı4ları arasında 
___ _,,..,,..,,.,,.-----------...,,..,,..,,..,,..,,..,,,..,,. __ ..,,.,, Brenner'den ayrılm11br. Ciano da MU&• 

İ N G İ L T E R E 1 Basvekilimizin solini u. birlikte harek•t e1m4tir. 

sulh yapmıyor! Hatay seyahati 
Londra 5 ( A.A.) _ Bu- Kırıkhan (Hususi) - Bafvekilimiz 

Refik Saydam dün saat on birde Rey• 
rada kabinede yapılan aon haniyeden gelerek tehrimizi ter•fl"n-

deği,iklikler, /ngiltere hüku- dirmitlerdir. Başvekilimb:, halkın di
leklerini ve isteklerini dinledikten M>n .. 

metinin aulh akdetmemek ve ra akpm üzeri İ.skenderuna hareket 

zafere kadar harbe devam etmişlerdir. Şimdi Ba'JV•kilimi• So • 
• • L, .. , d · ı ğukluk kasabasında bulunmaktadır. 

etmek azmının aır ı a eaı 

olarak kabul edilmektedir. TOKYODA KUYRUKLU 
Diğer taraftan kabineye Herbert • •• •• 

Morrisson gibi amele particilerinin alın BiR YILDIZ GQRDULER! 
ması Çörçil bükü.metini bütün mana
sile ve hakiki bir halk hükWneU haüne 
koymuştur. 

Havalar neden 
sıcak geçiyor ? 
Fatin Hoca: «Pastır

ma yazındayız!» 
diyor 

Kaç gündenberi havalar sıcak gi
diyor ve İstanbulda eşsiz derece 
güzel bir sonbahar hüküm. sürü
yor. Bugün, öğleye kadar hava 
bulutlu olmasına rağmen, gene sı
caktır. Hava vaziyeti hakkında 

Rasadhane müdürü Fatinin fikrıni 
sorduk. Bize dedi ki: 

Tokyo 5 (A.A.) Bildirildiğine göre 
alı aabahı saat 4 te Leo bürcünde 
Alfha yıldın şimal ve ,imali ~rki
ıainde bir kuyruklu yıldız görülmüş-
tür. 
Kuynılı:lu yıldızın 1/9 büyüklüğün

de görüldüğü ve günde bir derece 
Jimal, fimali f&Tkt istikametinde iler
lediği beyan edilmektedir. So~ol Büyük Elçisi , 

Vinogradof Yoldaş 

·-Yaz bitti, şimdi kışın iptidasın· 
dayız, her sene bu günlerde hava 1 
biraz daha serin olurdu. Bu sene 
biraz lodos geçiyor. Maamafih or
tada fevka)3de ~i~ şey yoktur. I 
Pastırma yaıı geçırıyoruz.• Sovyet Bü)·ük Elçisinin evvelki gün Ankarada Reisicumhura itimadnamesini 

takdim etmesi meraslmi.nden bir intıba 
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Memleketimizde 
kitabcılık 

[Baş tarafı l lnd sahifede]/ yetişmesine ve rakabete meydan bı
makta olduğu gibi, ekseriya mütaleo rakmamaaına nazaran bu cihetten :ıa ... 
ı.evkini de öldürmektedir. rarlıdır. 

VIl - J..iaarif matbaasının yayın i7- 41 Maarif neşriyatının satış busu -
lerile meşıgul olmam lritabcılığımız ha- ıunda İstanbul ve taşra kltabcılarile 
kurundan beklendiği kadar Ir.ydalı olan münasebeti bu sene kadar tasav
olmuf mudur?. vur edilemivecek derecede hatalı ve 

Bu sÜal etrafında toplanan fikirler zarorh idi. Bu sene yarı yarıya düzel
az çok birbirinden ayrılmaktadır. iBu miştir. Yeni tecrübelerle gelecek se
tehalüfü belirtmek için kitabcılarımı- neler mükemme-1 bir hale geleceği 'tip 
nn ne düşündüklerini doğrudan doğ- hesizdir. Yalnız iskontolar fazla düşü
ruya buraya geçirmeyi faydalı bul - rülmüt ve kitabcıya kazanc yolu da-
duk. ralmıştır. 

H:A:KIK~T 

EHİ R 
Mekteb levazı -
mı üzerinde 

ihtikar 

-
mi? 

~ı~ Dün bir esrarcı 
şebekesi 
yakalandı 

Öğretmensiz okul 
~ Sapanca nahiyesi Kırkpınar l 
ı köyünden aldığımız bir mektub-
~.ı da ezcümle deniyor ki: 
ı:~ cl931 yılında faaliyete geçip 

Bu hu,1usta Hüseyin Kitabet diyor • Muhtelif yayın evleri açmak su-
ki: retile İstanbul ve taşra kitabcıhğıntn -0--

- ·Maarif matbaasının Anadoluda aç- büyük uran uğradığını Miyleycnlcr 
1
, yaptırıdıı{ımız mekteb bina~ında J 

köyümüzün yavruları ancak iki 
yıl okuyabıldiler. Bundan son-

Bir evde taharriyat ya
pılarak Şaziye isminde 
bir kadının dolabından 
bir kilo esrar çıkarıldı 

tığı yayın evleri biı.im satıtımıza bir de vardır. Fakat bu söz bu iddiayı Kut=ıun kalemi, yazı 
aekte vermemiftir. Zira biz Devlet yapanların kendi hatalanndan doğ • mürekkebi, defter Vela• 
matbaasının kitablarını Anadoluda..\i muştur. 

bayilere ıönderirken aldığımız iskon- ·Eğer Türkiye kitabcıları seneler _ İre hakkında kararla§• 
toyu aynen onlara torkederdik. Bun- denberi yalvarıp yakararak, risalel.r tırılan fiatlar bu sabah 
da bitim büyük bir kazancımız ol - netrederek kendilerinden rica <!ttiji;i .. 

ra öiretmen~iz kaldık. Cı"ları - ~ 
mızdakl en yakın koy Kurtkö- ~ 
yüdür. Burayiı. gitmek l("in de , 

mazdı. Yalnı.z yayın evlerinin doğru- miı yayın tetkilitını vücude getirerek tatbik ediliyor 
dan doğruya müşterilere teker teker biı· birlik kursalardı, hem ~faaril Ve
kitab aatması ~}erimize sekte verebi- ki.Jeti bu kadar ma!rafa girerek ya .. 
lir. Bunlann sadece kitabcılar için yın evleri açmıyacak, hem de bu ya
toptan satlf yapmakla iktifa elme!ti yın evlerinin masrafını kitabcı!ara 

,} bir ornuı.nhktan p:eçmek 18.zım- ~ 
. dır. Mini mini yavrularımızı, he- ( 
~· le kızlarımızı bu köye nasıl gön-

ı,ı derelim? 
l'ı l Mükemmel bir okul binamız ~ ·. 
\; olduğu halde ıırf Öğretmemizlik ~ 
,~1 yü:r:ünden ilk tahıdllerini yapamı- )J 
V yan ve 28 1 erkek, 34 ü kı.z ol- 1 

~( mak üzere 62 ki~iden iban!'t olan ( 
ı; çocuklarımıza bir öğretmen bu- ~~ 

ı/) lunmaq ic;-in alikadarların dık- 1'~ 
(ı kat naıar~rını çekmenizi ga- j' 
~: zetenizden rica ederız.• 

ve sorguya çekildi 
-0--

Dün, Gümrük muhafaza memurlan 
tarafından bir esrarcı ~bekesi yaka
lanmıştır. Vak'a ,öyle olmuştur: 

daha muvafıktır. • \·erdiği bıkontoyu azaltmak suretiloe 
Semih LOUi diyor ki: karşılamağa mecbur olmayacakb. 
.. Ne~iyat işine ~1aarif Vekaleti el 

Jc:oyduğundanberi Anadoluda kitab ·En ehemmiyetsiz teşekküllerin bi-
rer birli~i olduğu halde ne yazık ki bayiliiini terkedenlerin sayısı pek 

artmışıbr ... 
Ahmed Halid diyor ki: 
•Bu güne kadar Maarif matbaası, 

mekteb kitabları haricindeki neşriya
tını bir program dairesinde yapma -
mıftır. Onun için ne kendileri, ne de 
okuyucular büyük bir i!ltÜade gör -
memi,lerdir. Maarif matbaıuı ·oiz ki
tabcılann baıtamıyaca1{ım.ız ana kitab .. 
lan vücude getirmeğe çalışına -kı 

yeni ve değerli Vekilimiıin dü<tünce
ıi de budur- o vakit memleket ic:;in 
en büyük v1tzi!eyi yapmıt olurlar. Bu 
tak'dirde kitabcı!ara da çal1f8bilmek 
için geni, bir saha kalır. 

cMaaril matbaa!lının mekteb kitab
ları ba!'lmında muvaffak olduğu in -
klr edilemez bir hakikattir. Kitablar 
e!t:kiline nazaran hem ucuz, hem de 
temizdir: Tek kitab bu bakımdan 
faydalıdır. Yalnız yeni muharrir!er 

kitabcıların bir cemiyetleri dahi yok-
tur. Ne çekerlerse kendi kabahatler,
nin cezasıdır.• .... 

Görülüyor ki kendilerine müra -
caat ettiğimiz kitabcılar (Hüseyin 
Kitabcı, Semih LO.tfi ve Muallim 
Ahmed Halid) muayyen fikirler et -
rafında birleşmektedirler. Yeni harf .. 
Jerin kabulündenberi memlekr.tte 
neşriyat gittikçe artmıttır. Gene nefi
lin okumağa karşı duyduğu ~laka 
büyüktür. İlim, mf''.'tlek ve san'at kl
tabları her zamankinden daha ı;ok 
aranmaktadır. İlh .. Harbin zaruretle
rine ve buhranlı günlere rağmen 

netriyat hayatımız atıl kalmı'I değil
dir .. Kiğıd buhranı dolayıı:;ile çok 
neşriyat yapılamamasına rağmen ki
tab, her zamanki gibi aranmaktadır. 

H. B. 
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~ Pi YASA ~ 
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Japonya ile ticaretimiz 1 münasebeU~re giri"'.'•.k için yeni biı 

. anlaşmaya ihtiyac gorulmektedir. 
Dünkü gazetemizde Japarı.ya ı!e a-

ramızda bir ticaret anlaşması müza- Meğer ziyan ediyorlarmıı! 
ke-relerinin başladığını yaunıştık1 Ja .. 
ponya ile aramızd"ki ticari müna~
betler hakkında bir fikir vermek için 
fU malOmatı aşağıya ya:tıyoruz: 

Japonya ile ticari münasebetlerim!1 
928 sene!'löinde daha ziyade inkişaf et
mi,ti. Bir Japon heyeti Türkiyeye ge· 
Jerek İstanbul Ticaret Odasının bit 
aalonunda sergi açmış, ithalit taciı
lerile temasa giriş:mi,ti. Bundan bir iki 
aene sonra da Galetada daimi bir ser
gi binası kurulmuştu. Jaeonlar bu 
sergiler va!Uta.sile piyasanın manifa
tura ticaretine hffkim olmuşlardı. Ja
pon kaput bezleri, pamuklu dokuma
lan pek ucuz satılmaktaydı. Fakat 

İki odun taciri, Ticaret Müdüt lü
ğüne müracaat ederek Fiatları Mu -
rakabe Komi!lyonu tarafından tespit 
edilen fiatlara itiraz etmişlerdir. Ko
mis)on, bu itirazlarda ileri sürülen 
meseleler hakkında tetkikat yapmak 
üzere iğneadaya bir memur gönder -
micı;tir. Eğer bu memur, odun tacir
lerinin iddialarına göre, mahallinde 
odun fiatlarının artma~ıru icab ettiren 
sebebleri makul görürse odun fiat1a
nna zam yapılacak:_ Halbuki odun 
hatları bir ay evvel tespit edilmişti. 
Şimdiye kadar odun tacirleri nedt.n 
itiraz etmemişlerdi? - B. A. 

Çin - Japon haıbi başladığı günden- ) 
beri Japonların Türkiye ile olan tictı.ri ( re5> IR\ ~ S A 
münasebetleri azalmağa yüz tutmuf.. __ ıı;;;ıı __ "=P _________ _ 
tur. Japonlar ancak bizden afyon ve 
cıva gibi iki maddeden başka bir şey 
almamışlardır. Son gi.inlerde de J5.
pon firmaları, bizden civa almak i~in 
alik.adar tacirlerle müzakere yapmak
taydılar. Bu civaların kimyevi madde 
terle mübadele edilmesine karar ve .. 
rilmiştir. Japonyayla yeni bir ticaret 
anlaş:ma!ll yapılırsa, ticari nakliytıı 
hangi yold11n olacak? Harbden evvel 
JıponlBr, Yakınfarkla ticaret yapmn.k 
için i.kenderiyede büyilk depolar aç
mıtlardı. Bu suretle İskenderiye Ja
ponların ticari bir karargihıydı. Son 
üçlü pakttan wnra İskenderiye, Ja • 
pon mallanna trant11it merkezi ola
bilec:ek mi'?. 

Tuna nehri donar•a .. 

Macari.'ltanla da bir ticaret anlat -
ması yapılacağından bahsedilmekte -
dir.Macaristandaki müesseselerle m\ı
habere eden tacirlerimiz, Macarların 
Türkiyeye her nevi mallan satacak
larını bildirmektedirler. Fakat Ma<"a -
ri!ıtanla ticari münasl'betlerl arttır -
mak i~n bir an evvel, ticaret aniaş
m11sı yapmak liı.ım .• Eğer Tuna nchrl 
donduktan sonra ticatet anlaşma"ı yı
pılıraa bir fayda vermez. Vıi.kıa Maca
Tistanla aramı7da mevcud bir ticaret 
anlaf1Dası vardır. Fakat daha. genit l 

Edebi roman 

4 Birincite,rin 1940 

1 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
İsviçre frangı 
Florin 
Raylşmark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçe ta 
Zloti 

Penıö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Isveç Kr 
Ruble 

5,24 
132,-

30,50 

0,9975 
1.6225 

13.90 

26,532S 
0,625 
3,175 

31,1375 
31.005 

ESHAM VE TAHViLAT 
Türk Ticaret Bankası nama 0.80 
Sıvü .. Erzurum 5 20,22 

"' 3 20.22 
6 20,-

Umum tiyatro 
Merkez Bankası peşin 
TÜTk Borcu 1 pefin 
1938 % 5 H•tine tahvili 
Ergani 

Tefrika numarası 

32.75 
107,75 
18.90 
50.50 
19,53 
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oCNKÜ KIS!\-DN HlJLASASI bire müşfik, tatlı bir mana dolmuııtu.: 

1 

- Sen güzelleşmeye bak, dedi. Bıı-
(C~n.ıuı Han1mın kızı ~lev, bir pliij na aldırma .. Zaten ben senin hatırın 

donuşunde, büJüJc anne. ı Servet ff•.. için geleceğim. 
nıma, anne. ininki ile kendi mizacı a
ra~ında adeta bir tezad olduğunıt ve 
Re ld Beyin hemen daima annedni 
iltiıam ettii:ini •nlatıyor. 

Bir•ı ımnra, 1·anlarında Alevin ar
kada,ı . 'edime olduj"u hakle Canan 
,.e R~d ıeliyorlar. Alev, h1tş airı ı 

bahane'.'i.ile kendis1nin ıezinti teklifi .. 
ni reddeUiii halde 5onra anne!llile 
ıezmeie çıkan Rf>side sitem ediyor. 

Sofrad• baloya (İtmeW konu uyorlar.) 

- Sen de gel. Kalabalık oluruz. 
lıtlenecefimizi zannediyorum. Beyaz 
elbi5emi giyecejim. Senin çiçeklerini 
de bunun için istedim. 

Alerakla anne.sine sordu: 

- Sen ne giyeceksin? 
Gene kadın omuzlarını 51.lkti: 
- Dü,ünmedim. Belki ıiya.h dantel 

elbisemi. 

Kızına bakarken &özlerine bi.l'deo-

Gene kız bu sö:r:lere l.syan eder gibi: 
- Oh aen mi bunları ıöylüyorsun. 

diye, bağırdı. Herke~ bizi kardet sa
nıyor. O kadar gt"nc, güzelsin ki .. 
Böyle bir annem olduğu için iftihar 
ediyorum. 

Servet Hanım ıô:r:e kanfarak Nedi
meye hitab etti: 

- Canan çok gene evlendl. 
Reşid. gene kadıru dikkatle ,üzü .. 

yordu. 
- Ancak. otuz, otuz Jkl gösteri .. 

yorsunuz, dedi. 
Canan tekrar başını tabağınıt eA

mifU. Yavaşça: 
- Otuz sekiz yaşındayım, dedi. 
Servet Hanım de"lam ederek: 

- Zavallı yavrucak, dedi. Gene ya
fında kocasını kaybetti. Bir daha da 
yeni bir yuva kurmaya onu ikna ede
medik. O kadar da isteyenler vardı. 

Alevi işaret ederek: 

-0--

Maarif VekAleU yeni tedris senesi 
münıt!'lebetile mekteb levazımı üze
rinde ihtikıir yapıldığı hakkında Ti
caret Vekaleti nezdinde teşebbüsler
de bulunmuştu. Ticaret Vekileü de 
İ!lltanbul Ticaret Mıntaka müdürlü
ğüne verdiği bir emirde kurşun ka
lemi, yazı mürekkebi, defter, k.iğıd 
fiailarının tespit edilmesini bildirmiş
tir. Fiatları Murakabe komisyonu bu 
nevi eşyayı satan ve imal eden mÜ"!'S
se"elerde tahkikat yapml.f, kurşun 
kalem fabrikasının ıeçen ı:;eneye nis
petle fi.atlara zam yapmadığını öğ

renmiştir. 

Mekteb defteri yapan tacirler rle, 
k.ij;;ıd pahalılığı dolayı.sile defter fi
atlanna makul bir ni~et dahilinde 
zam yaptıklarını söylemişlerdir. Ya
n mürekkebine gelince, mürekkebden 
ziyade •işe fiatlarında yüzde on nis
petinde yükoıeliş olmuştur. MaamAfih 
Pafa,bahçe şişe fabrikası mekteb ta .. 
!ebesinin kullandığı hokka, mürekkeb 
şişeleri için daha ucuz mal çıkaraca
ğını Ticaret müdürlüğüne bildirmiş .. 
lir. 

Fiatlan ~lurakabe komisyonu tale
benin ucuz mekteb malzemesi teda
rik etmeı;i için, bu malzemenin fiat
larıru tespit etmiştir. 

Yerli kurfUtl kalemleri, yerli yazı 
mürekkeblerinden toptancı yüzde on, 
perakendeci yüzde yirmi bet kir te
min edecektir. Yerli mekteb defter
lerinden toptancı yüTde yirmi, pe
rakendeci yüzde yirmi beş kar ala
caktır. Yerli mekteb listikleri knlem 
uclarından toptancıya yüzde yirmi, 
perakendeciye yüzde 35 kat bırakıl
mıştır. Kesilmiş, çizgili ve çizgisiz ya
zı kiğıdlarının, resim defterlerinin, 
hokka takımlarının, fantezi defterle .. 
rin kh nispeti ise yüzde ellidir. 

Fiatlan Murakabe komisyonu tara
fından tespit edilen bu fi.atlar bu &a

bahtan itibaren tatbik edilmE.ktedir. 

:~ H~h_değil mi? 
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lktıaad 
*İNGİLİZLER DEPO KİRALIYOR· 

İngiliz Ticaret Birliği İstanbul ve lı
miı de mal mubayaasında kullanmak 
için depolar kiralamıştır. * Çİ\i ~IESELESİ - Çivi tacirleri, 
hatları murakabe komisyonuna müra
caat ederek fıatların artmasını islemış
lecdir. Bu taleb reddedilmiştir. * KOKKÖ\-IÜRÜ .. Etibanktan veri
len maHlınata göre kok fiaUarında bir 
tebeddül olmıyacaktır. * BOŞ ŞİŞE İIITİKARl-Bazı aç•k
göz!er, piyasadan , ihtikir maksadıle 
boş şişe toplamışlardır. 

*MANİFATURA FİATLARI - Dün 
Ticaret müdürlüğünde manifaturacıJa
rın itirazları dinlenilmiştir. 

* KURŞUN FİATLARI - Son gün
lerde kurşun fiatları yükselmektedir. 
Ticaret müdUrlüğü ıahkikaJ:, yapmak .. 
tadır. 

Belediye 

Unkapanı civarında Kemal isminde 
birinin hareketinden fÜphe edilmiş, 

muhafaza memurları tarafından ta
kib edilmi•lir. Kemal, takib edildiğinl 
anladığı zaman, yan sokaklara girmt,, 
arkasına bakmadan kaçmağa başla

mıştır. Bunun üzerine muhafaza mc • 
mur1arı, Kemali yakalamışlar, üzeri
ni aradıkları zaman kuşağından ya
run kilo esrar çıkarmışlardır. 

Kemal ifadesinde • Unkapanında 
Mahmud ismindeki arkadaşının evin
de dRha çok esrar olduğunu ve ken
disinin bu evden esrar alarak sa.ttı~ı

nı• söylemiştir, 

Kemalin tarif ettiği evde de ara•
tırma yapılmış, Şaziye isminde bir 
kadının dolabında bir kilo esrar da
ha bulunmuştur: Evde araştırma ya
pılırken evin sahibi Mahmud da içe-· 
riye girmiş, onun da ceblerinde iki 
küçük paket esrar çıkarılmıştır. şa ... 
ziye, Mahmud, Kemal, her üçü Em
niyet müdürlüğüne teı:;lim edilmi,tir. 
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~ li2>0lb.~~TIE ~ 
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* BİR ELBİSECİ YARALANllL 
Sultanahmed, Akbıyık, Kupacılar so
kak 13 numarada oturan ve pazar
larda ı;eyyar elbisecilik yapan Ah
med, Kasımpaşada oturan Nuri ile, 
bir elbiM" alışverişi yüzünden kavga 
etmişlerdir. Nuri, Ahmedi bıçakla aol 
memesi altından yaralamıştır. Carih 
yakalanmıştır. * FIRINLARIN TEFTİŞİ - Bele- * BİR ÇOCUK PENCEREDEN 

diy& müfettişleri dün bir çok fırınları DÜŞTÜ _ Fatih, Haydar, Hamam 
teftit etmişlerdir. Hiç bir fırına ceza sokak 10 numarada oturan Musa.nın 
verilmemiştir, evinde misafireten bulunan Nuri oğ. * PEYNİR TRÖSTÜ - Belediye lu 5 yaşında Kemal, evin 5 metre 
lktl.Sô.d müdürlüğü şehrimizde bir pey- yüksl"kliğindeki penceresinden düş
nir tröstü olmadığına dair Ticaret ; " müş. başından aiır surette yaralana-
müdürlüğüne rapor vermiştir. rak haı:;taneye kaldırılmıştır. 

Balkanlı sporcular dün abideye çelenk koydular 

Balkanlı oyuncuların dün t-llerintle millC't lt'rinin bayraklarile abideye giderek çelenk 
koymaları e5nıısmda nldığımız resimleri 

- Hep bu kızın yüzünden, dedi ! ce. ana olmuş, olgun bir kadın haline 
Yalnız onu düşünüyordu. İyi yetişme- gelmiş ne çıkar ... O her tcyden evvel 
sini, mes'ud olmasını istiyordu. kendi kızı idi. Kendi kaı\ından, ca • 

Gene kadın annesine sıkıntılı bir nından olma mahJUk .. 
tavırla baktı: Sofradan kalktıktan sonra kahvele-

- Gene mi bu eski hikayeler 3nne! 
Servet Hanım sustu. Kızını çılgın

casına severdi. Aşk derecesine varan 
bir •evgi ve hayranlıkla. Ale\.·in mev
cudiyeti bu sevgiyi eksiltmemiş, büs
bütün arttırmıftı. İhtiyar kadın, toru
nunun kendisine gösterdiği muhabbet 
te daha ziyade merhamete benzer bir 
fey seziyordu. Sonra, Alev, fazla müs
tehzi idi. E..~kl zamanları yaşamış, çok 
başka bir tf'rbiye ile yetişmiş bir ihti
yarın kusur, yahud meziyet gibi bir 
çok ltiyadlarını, düşünü,Jerinl açıkça 
tenkid edecek kadar da pervasız ve 
merhamet.sizdi. Ser .. ·et Hanım onun ö
nünde sıkıldığını his.oıederdi. B!raz 
fazla konuştukları zaman muhavere 
daima Alevin omuzlarını silkip yüzi.ı

nü buruşturarak &Öylediği şu sözlerle 
biterdi: 

·Büyük.anne sen bunu anlayamaz -
ııns, .büyükanne gene tenkidlere 
batladın•, ·büyükanne çok geri Jü -
'ünüyorsun .. • 

Daha buna benzer ba7.an hiddet, öf
ke, hazan merhamet, alay ifade eden 
sözler .. Halbuki CanRn, Canan onu 
anlayordu. Canan herkesle konuşma
sını bilirdi. İhtiyarlarla, genclerle, hal 
ti çocuklarla ... 

Servet Hanım kızına hayran hayran 
bakıyordu. Onun için bu gene, güzel 
yüz hiç dejiifmemiıtl. Onu bili. oski 
oocuk, küçük kız gibi seviyordu. Zev• 

rini bitişik ~londa içtiler. 

Cananın zevkli eli ile döşenmiş o
lan salonda gayet az eşya vardı. Bir 
iki büyük rahat koltuk, alçak küçük 
mRsalar ve her taralta yığın yığın çi
c;e · 'er ... 

Koltuklara gömülmüş, kahvelerini 
yudumlarken gene balo bahsi devam 
('\ti. İçlerinde bu baloya en hevesli 
Alev görünüyordu, Nedime pek git -
mek niyetinde değildi. Reşid zaten 
kalabahk yerlerden hoşlanmıyordu. 

Canan!l:a uzun zamandanberi bOyle 
~varelere iştirak etmek itiyadını 

kaybettiği için ı:;ıkıntıh ve arzusuz l(Ö

runüyordu. Kahveler içildikten biraz 
ıonra odasına çekilmek üzere salonu 
terkctti. Servet Hanım onu takib et • 
mişti. Rctid de notlarına gö7 1c:r:dir
mek üzere oda!'lına çıkınca iki gene 
~ yalnız kaldılar. Nedime Reşidin 

arkasından uzun uzun baktıktan son
ra: 

- Gü1el çocuk, dedi. 
Alev, koltuklardnn birine yarım u

zanmış vaziyetteydi. Çıplak esmer ·a
yaklarından birini koltuğun dirseğin

den aşağıya tallamıştı. Başıı geıiye 
doğru kaymış: ve saçları dağılmıştı. 
Va1iyetini bozmayarak: 

- Evet, güzel çocuk, dedi, Çok ho
,uma gidiyor .. 

Nedime uzanıp bir sigara alınıştı. 

Bir tane de Aleve uzatb. Gülümseye-
rek: 

- FaTkındayım, dedi. Fakat Fikret, 
onu ne yapacaksın?. 

Gene kız omuzlarını silkti: 
- Onu sevdiğimi sana kim ısöyledi. 
- Bütün flörtlerin içinde en uzun 

süreni bu olmadı mı?. 
- Yanlış, onunla aramda olan fey 

bir flört bile değil. yalnız bir dO"lt
luktur. Fikret beni henüz öpmemiş
tir bile .. 

Nedime siğaruını yakmıştı. Kib
riti Aleve doğru uzatarak müstehzi 
bir tavırla: 

- Budalalığından, dedi. 
Alev, hafif bir öfke ile arkada~ına 

baktı: 

- Hayır. Çünkü ben istetnedim. Bir 
kadın islemedıği müddetçe erkeğın 
ona do,kunmasına imk8n mı var? Bil
hassa Fikret gibi çekingen, sade, mah
cub bir insan .. 

Bacaklarını koltuğun dirseğinden 
indirerek oturdu. Sigarasından derin 
bir nefes çekli: 

- Evet, ben lıtemedim, diye tekrar 
etti. Onun huzuruna tahammül edi
yorum. Çünkü her istediğimi yapma
ya hazır bir adamı uzaklaşhrmak bu
dalalık olur. Sonra annem, ei}er seve
bilirsem onun ideal koca olacı:ığını 
söylüyor. Haklı. Fikretin parası ve 
zevki var. İşi yolunda,• üstelik temiz 
bir aileden. ?wiuti bir koca olacak. 
Benim istediğim eibi.. Bununla bera
ber dost olarak tahammül edebilirim. 
Ama erkek olarak hoşuma gitmiyor, 
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YARINTI 
Yazan ı Samim KocaglSı 

~ 1 " .,.Fi" Jandarma Mustafa Çavut, kapıyı ye- l\'Iehmed Ağa, Yusuf Aga ~ 
rinden söker gibi açarak, basık ta ... Pehlivan, ahlaya, öfleye tepeye i,.ı" 
vanlı kahvenin si.si içine daldı. Her - nıyor, orta yaııılı diğer köylülerd• dl' 
kes, zaten istemeye istemeye onu geride yürüyorlar, delikanlıl&~ ot~ 
bekleyordu. Ba$lar Çavuta, kazaya n- ha arkada onları takib ediY i/ 
za göstermekten gayri yapacak bir iş Kafile, eski d~ğirrnenin duvar~,,.: 
olmadığı içini aakln. fakat Umidsiz binde durdu. Ihtiyarlar çömeldi, • ~ 
döndü. Gözlerin feri uçmu,, yüzlerin ler ayakta, yanan gözlerle, 0"''

1 

rengi değişmişti. Kalabalığın üzüntü Menderese bakıyorlardı. . afJ't 
veren naz.arları altında, Jandarma Ova, zümrüd bir deniz gıbi g ]Jrıl~ 
Mustafa Çavuş. sobanın yanına kadar yordu. Boyu bir kırışı bu I_. 
yürüdü. Ellerini ısıtmaya ba,ladı. Du- ekinler, gözün alabildiğine U%.BrtlP ",:( 
daklarıru ısırarak, yavaf bir sesle: yordu. Nuılsa bugün, bulutlaf1fl ,t 

- Taşkın geliyor... sından biraz baş:ıru uzatan gün~lutl 
D d. B' d • hl ük' .-. k ki göl haline gelen tarlaların ~ e ı. ır an erın r a u.., a- _,, .. J · ' · · ı tinl alayım mı, almayayım u~· J1-

ranlılc: kahvenın ıçınde do a-fb. Sonra, d.. .. .. ı1 ib. d" 0vıdJ ~ 
b .. .. k h halkı t l" 1 d Ufunuyor; y an g ı uz dır. utun a ve e aş an ı. 1 k ıl kan B" ilk Men ,t •. .tf 

Adet olduAu üzere, tepeye dei;irme- ~ı ~ ~ al a ' uy pı.rlıttP"'" 
nin yanına çıkıp, ta,kının ovayı nasıl u anı ıu arını yer yer J 
kapladığını aeyretmek, biıtün bir se- çalı~~y~~du. " la 1$1' 
nelik emeği suyun nasıl silip aüpür - Koyluler, kara agaçlar bi f 
düğü.nü görmekten başka yapılacak tarlalarını, .. bu tepeden gayet 111, ıJ 
hiç bir it yoktu. çebilirler. Uç a!açlı dam .. falsll~ 

Bu küçük kahvede toplanan, Burun ağaçlı dam. filanındır .. Böyl• rrıe~ 
gözünü bir tarlasına bır de ~ köyün erkekleri, daha suyun tarla - datl .,.- j 

b ka k rese çevirerek, hiç konuşma 0J11Y. 
larına girmesine ir ç saat var en tıniŞ 1 
bile, aabır&ızlanmaya, heyecanlanma• leşiyordu. Hasan Dayı laf e nil' 

için, ovanın öteyakasma, Söke. ya baışladılar. Kimse yerinde duramı- k 
· k ı k .. ter içindeki ailuetinc bakara. · yordu. n ,aşkın ı geçince, auya 

kendi kendilerini, birbirlerini teselli ,..: Ağam da battı!.!. . ;P' 
ebnek için acı acı şakalar batladı: Dedi. Bu söze beş on dakilt' 

- Desene Mustafa Çavuş, bu ıene 
gene battık! 

- Mehmed Ağa, senin tarlanın yeri 
yüksektir, su çıkmaz._ • 

- Canım, Mehmed Ağanın Mende
res Ue konturab ·mı var? 

- Bel& toptan başı.m.ua a:eldiii için 
adama pek koymuyor. 

- Haydi yürüyün kızanlar! Allah 
bize su gibi devlet · verdi. Bakmaya 
gidelim ... 

Yürüdüler. Hepsi alay halinde Yel
değirmenl dağının yolunu tuttu. Er
keklerin böyle kalabalık bir ~ki!de 
köyün sokaklarından geçmesi, kadın
lara, çocuklara, müthlf korku verdi; 
hepsi U,i anladılar. İsmail bir ıralık. 
Mustafa Çavu,un yanı.na 10kuldu: 

- Efe, nereden telefon ettiler sa.
na? Taşkın nereye varmlf? diye IO!

du. Çavuş düfilnceli: 
- Nazilliden! 
Cevabını verdi. İsmail: 
- Attığım tohuma da yazık oldu!. 
Diye, içini çekti. Mustafa Çavuf onu 

teselli etti: 
- De.. be! Sen de.. İsmail, senin 

tarlana pek su girmez; o yandaki ya
rıntı sağlam. 

Kafile sessizce yürüyordu. Herkesin 
ka!a!unda şimdi, attığı tohum, bir ıe 
nelik emeği ve bir senelik maişet kay
gusu vardı. Hani su bir tarlalara air
di mi, tohumlar çürüdü gitti .. 
Kırk gündür, mütemadiyen yağan 

yağmur, nihayet yapacağını yapmış ... 
h. Sanki bulutlar, Beşparmak dağı 
ile Semaon dağlarının arasına ııktş

mıt kalrnıt ıibi idi; baıka bir tarafa 
gidemiyor, hep Balat ovaruu ıele bo
ğuyordu. Büyük Menderes de bu i,e 
memnun, kabarıyor, şişiyor, nazlı 
narlı akıyordu ... İlle ,ımdi de co,ınuş, 
koca ovayı kaplayıverecekti. Seneıe.r
denberi bu onun adeti idi. Bazı se ... 
nell'r ise, yarıntıyı patlatamaz .. Ya
rıntıyı 8-Şamazdı. BöyJe senelerde, Sö
ke halkının ve Sökmenin bütün köy
lülerinin yüzü gülerdi. 

Bu sene Burunköy gibi, Balat ova
sından geçinen bütün köyler tehlike
ye maruz idi. İşte ta,kın geliyordu. 

Köyün erkeklerinin, Yeldej;lrmenl 
daılına çıktıklarını gören, İsmallin a
nası; Emir nine, yanındaki. kadınlara: 

- Kırk gündür yağmur yağıyor, 

kırk Yusaç ayağını üç Kulhüvıllahl 
akuyup, avluya ters çevirdim; gene 
dinmedi! diye derd yandı. 

bir başkası : 

- Kendi sai olsun .• 

Cevabını verdi. ı;ı f 
Buralarda adettir; büyük at~ ~ 

hibierl, köylüye tohum, toP 
1
, tf 

bütün bir sene mahsul oıunc~ 1 ~ 
dar yiyecek verir; buna ınul<t-~ I!, 
lü de, bir çift öküzü ile tarla ;.; 
şır, sürebildiği kadar yer sür~~· , 
ıul kalkınca kazanca ortak 0 rt- ıı· 

Böyle sıkıntılı saaUerden ~" ~~ 
hayet ya~aş yavaf Menderesı "fll~!,,.J 
dığı belit olmaya başladı- ddf 
öyle ümid edildiği. ~.adar ~ b~ .• < 
Şimdi herkesın yuzune h peliV" 
bessüm dağılmaya başladı. . 
lılar ihtiyarlara aoruyorlardı· -'~ ' rr JV' - Acaba daha fazla yükse 1 

Mohmed Ağa ne dersi"? ~ , 
- Hasan Dayı yükselmez ,r 

ğil mi?. yt' 
Bu suallere ce"lab olar•k• 1,ı: 

yarı ümidli başlarını sallıyor /, 

- Allah bilir! .ı ~ 
Diyorlardı. Böylece bir k~.Jf 

daha geçti. Su hep yuk!eldl,J s"'.s 
fakat ümidler kesilmedi. Es , .~ 
gibi, çok tıikür taşkın, ta~ ~ 
zemlyordu. Artık köye ~~ ,r. :J 
verildiği bir sırada, en ihtiY prr 
en çok geçen M:ehmed JJ••. .-1İ 
He bir noktayı lfBret ed~k· p-;.. 

- Menderesin tU dirseğirıi JİıO' 
musunuz?. Şu canım .. ŞuraSlft! 
ilin sürdüğü tarlanın ilsttar• P: 

Dedi, bütün köylü on• yoJ<l'f 
- E!.. 1t~ 
Dediler, Mehmed Ağa de•~..,t" 
- Oradaki yarıntıdan kor j 

Hepsi birden: o 1' 
- Yok canım ... Ys.rıntını.O _rf 

uglaml •• nı fY 
Dediler. Mehmed Ağa ba.,.-

dı. "' o<" 
- Görmeyor musunuz, ./ 

nasıl yükleniyor... pt~;ıı 
Diye, söylendi. Ve Rrt.B ıl" 
- Maazallah gece, dah• ~,1ıfl" ı 

cak su, bir sıçan deliği bu1,cı 11 rıl' ıı". 
Sözlerini llive etti. Bu .. t~ ~ 

zerine, bütün köylü.nün yüfye.rl i, 
etti. Yarıntının en sağlaJTl ;o 'c ~ 
bir sıçan deliği her zaman JÇ .,ı;y1' I 
tehlike ıe,kil ederdi. sular cl'l"' ( 
deliği kolaylıkla büyütilP• d'wod~ 
olduğu gibi koca yarınhyt "' 
diverirdi. csond , .. 

Otomobilile yaptıA:ımız gece gezlntile- ı 
rine, verandada göilerime derin derin 
bakarak söylediği sözlere rağmen onu L------------
hiç arzu etmedim. Fakat Reıid .. Re- I • d / 
şidi istiyorum. Hem de şimdiye kadar zmır e fi ~ ( 
hiç .bir ~rkeiii böyle elddetle iııteme- * İzmir 4 (A.A.) - /.D~~ .. .;.; 
mıştım. inan bana, dudaklarına ba- usu ve Cumhuriyet Halk pat r.tiil" f 
karken bu dud~kları. dudaklarıma ~ Hdare heyeti az.a~nd• ;, ~1J 
yaklaşmış tahayyul edıyorum. On.un Okmen, dün Halkevi~de .de\~/ 
kollarının arasında olmak, bunu du - yeti karşısında Ti.ırk.iye .ro 1'oJ',. 
şüıımek bile beni urhoş ediyor. Evet alAka ile tkaib edilen bit 
onu i!'ltiyorum. Onun beni sevmesini, vermi,ti.r. 
onun benim için bir feyler yapmasını 
istiyorum. 

Eli gözlerinde keskin bir ışık yana
rak, ayağını yere vurdu: 

- Bunda muvaffak da olacağım. 
Nedime, ince esnı.er yüzünü aydın

latan geniş bir tebessümle: 

- Ne kadar emin söyleyorsun. de
di. Ya aksi çıkarsa.. Düşün ki bu ço
cuk Ankaradan buraya geleli ancak 
bir ay oldu. Belki de orada bıraktığı 
başka bir kadın varc!ır. Belki de onun 
için sana kıu'Şl bu kadar dost, arkadaf, 
hatta bir karde, gibi dürüst hare
ket ediyor. 

Bu söz Alevin yüzünden hafif bir 
endişe gölğesinin gelip geçmesine se
beb oldu. Fakat gene kt'L pek çabuk 
ec:ki emin, rahat tavrını almıtb: 

- Hayır, dedi. Ankarula böyle b. 
kimse . bırakmadığına, •imdiye kat 
bir iki küçük talebe macerası bari~ 
bir kadınla ciddi bir münasebete gı
rişmedlğine eminim. Böyle gene, bu 
kadar ııüzel olduiu halde diyecek•in .. 

(A.rlcası var] 

. 
Düzcede (, 

,.,.,~ '~ * Düzce 4 (A.A.) - !!: ,,,oJ' ıf1:: 
buraya gelnUt olan P8:b~P'"' ti 
Tekirdağ meb'usu Rahrrıı 'fl~ l 
kevinde verdiği bir konfet• ,rı~f. 
kılmetimizin dıf politikaS1"~1 P' ; 

ve Türk milletinin icab et ıôt;t' 
de kadın, erkek, çocuk, h~0ıı.ııt 
dakirlığ> yapmağa hazır 

nu bildirmlftir. 

Balıkeairde c•;I * Balıkesir 4 (A.A.) - f''/' 
yet Halk Partisi ocak k:O~et 
batlanmıştır. Kongreler g~:. 
mi hava içinde geçmekted 

lm•ak 
Öğle 
İkindi 

5,23 
13,02 
16,17 
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Ortaköy AvRuP~ 
c· t • DARBI 
ınaye ı i .11 t b 1.v. 

~ [Ba,tarab 1 lnd sahllede] ngı Z e JfJ 
~al adında birile tanıımı, ve bu •· Londra 4 ( A.A.) 
tlrnı la iki yıl kadar metres hayatı ya- Hava ve Dahili Emniyet Nezaretleri 
1, ıtır. Fakat hoppa ve çapkın bir teblili: 
~ ~ olan Hacer, az sonra Kemalden Bugün dütmanın geni• mikyasta hiç 
~~ış ve serbest Y&f&Inağı tere.ıh bir fşaliyeti olmamışsa da öğleden ev
it\ vel ve öğleden az aonra münferid uçu, 
B ctJt • FAİK TA?.'IŞIYORLAR yapan muhtelü düşman tayyareleri bu-
~dan beş ay kadar önce, Faikle lutlar aruında uçarak bilh8518 İngil
~ kadın onunla pek çaDuk anlaş- terenin cenubu tarkWne gelişigUıel 
~· 1ie ~vişmiştir. Bundan aonra Hn- bombalar atmıtlardır. 
~·e Faile Ortaköyde cinayetin it!en- Bombıılardan bazıları bina bulurum 
rıa olduiu evi kiralamışlar. ve yan!arı- mahallere dilferek bir kaç ıo,inin ölme 
ltrdliacerin anne&! Fatmayı da almış .. sine ve yaralanmasına sebeb olmu,-

fl.tı:. lardır. 
itıl!d, ceri pek çok seven Faile kısa bir İkinci bir dütman bombardıman tay-
Otr det içinQe elinde avcunda ne kadar yarW öi1eden u. sonra avcı tayyarcle
tfi:t. varsa harcamı,, fakat kadını bir rimiz tarafından düşürülmüftür. 
~.· nıemnun edememiştir. Faikın Londra 4 ( A.A.) 
"'k Utı fedakirhklarına rağmen Hacer 
IİllicÇ•~uk Faikten ıoğumu, ve gen~ 
tt;(.ı e otede beride gezmeğe ba9lamış, 
~, tevgilit!li Kemalle buluşarak eğlen
~ri.ne devam etmiştir. Hacerin ken
~I! kartı soğuk hareketlerinden ve 
'elerle sık sık ortadan kaybolma
tııJ.. ku.kulanan ve ihanet edildiıiini 
~~~.Faik, bir giın, Hacere eğer 
~l~~ .başkasile görürse öldüreceğini 
"'ııı, '1ııiştir. Faka\ kadın kimse ile gö-

ediğıni yem.inlerle teyid et.miftir. 

~ VAK'A NASlL OLDU? 
~~-~adan bir gün önce, Hacer, eski 
~ iiliıi Kemalle bulu.şmak için bir 
~ ~e Uydurmut ve ertesi sabah evde 
r . litnıek için hazırlanmakta olan 
)ılil<a, tıılıalirllğe gideceğin!, akşama 
'"ı~k. geç veya hiç gelmiyeoeğiııi 
~ ;ı1• ve akşam da Kemalle buluşa-

P' 
1 
rtaköyde bir sinemaya gitmiştir. 

~ ~k. akşam işinden çıktıktan aon
t~ . 82 kahvede oturmu,, sonra evi ... 
'1tteRitrnio, fakat evde Kemalden Ha ... 
tı:~ltt ıelrnt, bir mektub bulmuttur. 
~ Ubu okur okumaz deli gibi •o
~~ fırlayan Faik1 Haceri aramış, 
'-ut . bulamıyarak tekrar eve dön
t~~· Kadın ise Kemalle sinemadan 
\'~ lan aonra bir iki aaat dolaşınış 
tu, eve ıncak sabaha kartı dönmüt
~ liacer eve döner dönmez Faikle 
""' 1da •iddetli bir kavga baıla-
1\irj akat bu münakaşalara pek si
~;ntrı kadın en nihayet cKeyfimin 
br. "S&.t.ı ~eğilsin ya!. diye bağırmıo;
dtı'ı ~ ~oz karşısında kendini kaybe
"'uııı •ık ellne geçirdiği 35 santim 
ııı.1 Utundaki bıçağile Hacere vur-

Q ~ ~.atlamıştır. 
ttrt Oisunden ve karnından dört de .. 
rrı.ı:•ra alan kadın derhal yere düt-
rı. Vtı Ölm'• t•• uto.. Uf ur. 

Bu lJJ\ot!KTEN SONRA CİNNET! 
~ r:cı vak'a kartııunda bir buh
~ ltçıren Faik, kadının cesedi iize ... 
~ b kapanıp ajlamış ve sonra, eJin ... 
l'Jı ~l~k olduğu halde, ookala fırla· 
ıu..cı. •U _l!ibi koşmaya başlamıştır. Bu 
ı;,,. •lındeki bıçak muhtelif yerle
ter,lı:: de:~~rek yaralanmı, ve yere dü ... 
~ \tucudüne saplanmıştır. Kanlar 
~ :Yerden kalkan kaül,_ bu sefer 
'-ra.r kenarına ıelmiş ve orada ayRğı 
l'ılı.brtıilık. denize yuvarlanmıp.ı da 
ı.ı~afı li?:erinde gezmekte olan polia 
~><. ndan boiulmak üzere iken de
•tır n .çıkarılmı, ve aldığı yaraların 
ltrı~~orütrnesi üzerine Beyoğlu has
~nıııe kaldırılmıttır. Maktul Ha ... 
~f cenazesi dün, eşki dostu Kemal 
~hı.i~dan kaldırılıruılır. Vak'onın 
~;"tı::. ti!~ Müddeiumumi muavinle
~ıya me!'l.'!Ul olmaktadır. 

Yaıiancı dil öğretmen 
ı.,. namzetleri 

!ıh,t:n,"~ orta okullar~~ yabancı dil 
~ diru olmak üzere Unlversite ya
~ llat ller okuluna müracaat eden ... 
llıı fr Yısı 981 bulınuıtur. Bunlardan 
lit 'lrn ll'ı.stıcaya, 2611 lngillzceye, 9 u 
~ • ., •ncoya tall bolmuıJardır. 
~ tedlerin imtihanları bu iün ve 
&\l '1!. Sünü yapılacaktır. 

ll'Un Kızılay haftaıı 
.l.ı. b baıladı 
~ .. : ul Kızılay haftası bu günden 
""•ı.'ı:'ı b .. lamışlır. Bu sabah bütün 
~~ \t ~rde Kızılaya dair konferans
~ ~et"ıl.nıişUr. Kızılay Kurwnu da 
"\<41, n.e olduiu &ibi, hafta münase
~ ~er tarafa levhalar Rsmı,tır. 
~ ~: 8~da da Kı:ıılayın hiımetleri
\)()tıb fılınler ıösterilecektir, 

l.ıuıı ahar aanayi ıergiıi 
' Sanayi Birliği reisi Dr Halil 
~ 'ae lonbaharda açılacak olan sa
"""tt r,~rial hakkında Vali ve BeJe ... 
~~tı ısı Ltlt!i Kırdardan dlrcktif 
"'1'.l'ı.tttdl'. Sergiye elved,U bir bina 
"-ıı,. •lu takdirde Cumhuriyet hay-
cı. "' ltr lnin im ümk .. .,~~tı S açı ası m un 
~· r. 
l"tlikleri birle§tirmek 

• ~ lııı.ıtı . 1§1 
.._ itte d Ve Ilı.racat birliklerinin tev-
~. h.ib e-varn edilmektedir. Bu gü~
l.ı ~ •ren birliklerin muhasebeci
~ ıııuı,l.iivedllmif, bütün birliklore 
~ •teı ~sebeci tayin edilmişti~.· Bi_r: 

bu. . Yin edilen hukuk mufftvırı 
~ JlÜne kadar vazifesine bat-

-~~Şlaki uzun menzilli 
0Plarıa bir kafileyi 

.ı.,,,., boınbardıman 
~· • t (A.A.) - Reu!er bUdi
b..r-ilı~ 
~ ~ı &ahiline yerlettlrllmiş olan 
t~--~rıınıı Alma-!1 toplan. ?ı.1antı 
.:"'i•t ı.. 0lan bir Ingiliz ııeml ka· 
~. •ı~"" labah ~akla beraber a
~ı'.l:~~ lftır. Pek muhtemel olarak 
>:!_ ~~ bu~u civarına ycrleştiril
~tli_r~' ~çer obüsHik iki salvo 
·~ ~va lt. lngiliı gemi kafilesi yo-

l'. lı:tarr,, ~ etmit ve Alman topçu.<m 
~"olıtr ı,tir. 

Hava Nezareti tebliği: 
Di.ın fena hava f&l"tlan bombardı

man tayyarelerimiıin &ündüz faaliye 
tini tahdid etmiftir. 

Rotterdam limanına ve Meuse f'lehı·l 

üze.rinde Hudson'da toplu bir halde 
bulunan mavnalara ve Dünkerk açlk
larında dütman gemilerine ve WHel 
civarında bir sanayi merke.ıine hücum 
edilınittir. 
Diğer tayyarelerimiz de Cherburg 

civannda demiryollarııu ve petrol de
po1arıru bombardıman etmişlerdir. 

Tayyarelerimizin hepsi üslerine dön -
müşlerdir. Gece hava şeraiti büsbütün 
fenalafmıttır. 

Alman tebliği 

Alınan 
teblitı: 

Berlin 4 ( A .A .) 
orduları batkumandanlığınm 

Hava teraitinin müsaid olmamasına 
rağmen, Londra üz.erine yapılan muka
belf'bilmisil taarruılarile cenubi ve 
merkezi İngilteredeki askeri hedeflere 
karfl icra edilen hücumlar devam et .... 
miştir. 

Londrarun ıimali garblslnde bulunan 
bir havagozı fabrlkaaında bir bomba
nın lnfilakıru yüksek bir alev sütunu 
takib ·~tir. 
Cheıter yaklnlnde Coventry'de Al

man muharebe tayyarecileri fevkalide 
büyük bir ceaareUe iki ııilAh fabrikası
na hücum ebni,lerdir, Her iki fabrika
da atölyeler ve makineler üzerine tam 
isabetler vaki olmut ve bunlar imha 
edilmiştir. 

Londra mıntakasındaki tayyare 
meydanlarına, St. Eval tayyıue mey
danına. Cornwall Kontluğunda han
garlara, kışlalara1 tayyare meydanla
rına kartl muvaffaklyetll hücumlar 
yapılmıştır. Yerde bulunan tayyare ... 
ler imha edilmiftir. Skegness karar
gihına kartı yapılAll bir hücum bil
hana müessir olmuştur. Meydanın 
etrafında dlzilmif olan kıtaata tam 
isabetler olmuf ve kışlaların bir kıs
mında yangınlar çıkmıştır. 

Londranın ıimalinde birkaç Alman 
tayyaı.ıd ~miryolu nakliyatına kartı 
bariz bir muvaUakiyetle hücum icra 
etmı,ıer ve bir kamyon kolunu da
ğıbnıflardır. 

Dün a\indü..ı ve ıece zarfında Al .. 
man hava kuvvetleri pek az faali
yet göst.ermi,lerdir. Yalnız bir tek 
düoman tayyaresi Almanyanın ıar
bında bir fabrikaya hücum etmiftir. 
Fazla hasarat olmamıştır. 
Bazı İngiliz tayyareleri Norveç aa

hJllerine taarruz etmitlerdir. Atılan 
bombalar hasarat hunıle 1etirmeml1-
tir. Alman avcıları tarafından bir tay
yare düşUrülmiiftürs Dfq.manın dünkü 
zayiatının yek:Unu üç tayyareye ba
lii olrnu,tur. Dört Alman tayyaresi 
üslerine dönmemiftir. 

AFRİKA 
HARBİ 

İngiliz tebliği 
Kahire 4 ( A .A.) 

Resmi teblit: 
Muhtelif cephelerde hJç bir deli

fİklik olmaıntflır. 

İtalyan t11bliği 
ltalyada bir mahal 4 ( A.A.) 

İtalya.n orduları umum.1 karargı\ .. 
hı tebliğ ediyor: 

İngil\z - Mıru Sudanında İtalyan 
muharebe tayyareleri, Ro:z:.eires mın
takaııınd• a~kert tahklmat ve karar
gihlara ve Gallabat mmtaka~ında bir 
11.skert karargihla mühim bir üsse 
hücumlar yapılnuıştır. 

Dütman hıva kuvvetleri Berbera, 
Afmadu, Elwak, Agordat ve Aiıcia 
istaııyonlarma kaJ'll hücumlar yap
mışlardır. Bu aon iki mevki üzerif!e 
tekrar yapılan taarruz teşebbüsü 1-
talyan avcıları tarafından akim bıra
kılmıştır. Birisi )•erli bir kıdın olmak 
üzere 3 kiti ölmüf ve 5 kiti yaralan-

mıştır. Ha.sarat hRfif olmu·•~turil.iiiiii~ 

Kı lıcile bir tarih ,·azan ... 
Kudretile bir de,-ir yaratan ... 
Cesaretile zaferler kazanın .. , 

VATAN 
KURTARAN 

ASLAN 
Türk(e - Tabii ronkli 

Bugün 

L A L E 
~ ft• l ~apılırken, tayyareye karşı 
'1 ll!, dtı Çın sabit balonlar taşıyan Sinemasında 

ilaveten' ~IANŞ TÜNELİ Türkçe 
Bugün aaat 1 ve 2,30 da 

tenzilitlı matineler 

r ~'l'ftı i ı;ıı denizde llerleyordu. O· 
~ ıl,11 n ; 1Akı neticesinde büyük su l 
~t '-hiı· ışkırmı,tır. Top sesleri, 

\l)lll~ oturanları uykusun· . ~. ~ ............... ~ 

HAKiKAT 

MEŞHUR CANİ TİPLERİNİN TAHL1LLER1:3 

CiNAYET NiÇiN 
iŞLENiR? 

Trenleri dinamitle berhava eclenMatuska vaktinde yumuşak 
huylu bir çocukmuş; fakat Leo onu rezilete götürdü; ken
disine: «Meşhur olacaksın, büyük adam olacaksın!» diyordu 

Papin kardeşlerin barin · macerası, 
cinayetin niçin itlenlr sualine bir cep
heden cevab vermi,, akıl bozukluk
larının cinayetin saiklerinden biri ol
duğunu anlatmıştı. 

Akıl bozukluklanrun yanında~ be
den noksanlıkları da, insanları cinayet 
ltlemeğe zorlayan sebeblerden biri o
larak ileri sür\jlmüştür. Kendisi bir 
doktor olan Lombrozo bu noktada 
çok ileriye gitmiştir. Lombrozo'nun 
·Doğufta suçlu. adını verdigi bazı 

tipler vardır ki bulnar yüzlerinin ve 
vücudlerlnin d14 görünilşlinden derhal 
belli olurlar. Meseli gözleri ve kulak
lan birer tarafta kalmak üzere alnın 
ve bumun ortasından geçirilecek 
bir çizginin iki tarahndaki parçalar 
birbirinden farklıdır. Alınları arkaya 
doğru meyilli, gözleri birbirinden aşırı 
derecede uzaktadır. Tıpkı yırtıcı kuş
larmki gibi, göz çukurları pek: derin
dir. Burunları iri ve yuvarlaktır. Çe
neleri çık.ık, difleri çarpıktır. Kulak
ları birbirinden uzak ve biçimi bo ... 
ruktur. Gözleri korkunc, riyaklr ve 
me,'umdur. Beyinleri de her hangi 
bir insanınkine göre çok uyıftır. 

i,te bedenen çok geri kalan bu tip 
iman.lardır ki cinayet i,terler. Yara ... 
dılışlarındaki kusur, anlan, kendileri 
i.ateı1\e!@ler de, buna ıevkedecektir. 

Lornbrozo'nun bu iddiası tamamen 
doğru olmasa ciısmant noksanlıkların 

cinayet üzerinde tesiri muhakkaktır. 
Fakat asıl, inliyaklar ve lnıiyak.t sa
pıklıklar üzerinde durmak llz.undır. 
Evveli vak'adan ba•layahm. 

MATUSKA VAK'ASI 

1934. de Peştede Matuaka'run muha
kemesi görülmilftü. Bu adam yirmi 
iki ki~yi öldürmek, yuz allmıt ki~yi 
yaralamak ve dört mülhit ıuikaıd 
yapmaktan suçlu idi. Trenleri dina ... 
mitle berhava eden Matuska vaktile 
yumllf8k huylu bir küçük çocukmUf. 
Fakat, çok itaatli olan küçük Matus
ka1 derslerini hamıeder ıöründüğü 
devirde, arkadatlarına fÖyle dermil: 
·Karanlık bir gecede bir infil8ktan 
daha güzel bir manzara bulunabilece
ğini tasavvur etmiyorum.• O zaman 
bu küçük çocuğun tapındığı mabud
lar, tarihteki kanlı büyük fütuhaUarı 
batsrnut hükümdarlardı. 

LEO VAK'ASI 

On bir yafında iken, Matwlca'nın 
hayatında çok mühim bir hAdise olu
yor. 1903 ders yılının sonunda profe ... 
sör ~ isminde bir sihirbaz ve man .. 
yatiımacı çocuğun yatılı olarak bu
lunduğu okulda bir hokkabazlık mü
ıı:ameresl. verdi. MU...mere eınumda 
Uo küçük Sylveıı:tre'in eline bir ro
velver tutuşturdu; ve1 •Üıtüne ate1 
et!> dedi. Çocuk hokkabaza altı kur
şun sıktı. Bu sırada Uo barut du -
manlarmda bir bulutun içinde gü
lüyor ve ellerile havadaki kur
şunları yakalıyordu. Rovelverin to -
punda hiç kurşun kalmayınca Uo a
vucunu açtı: Atılan kurşunların hepsi 
oracıkta idi. Şaşkın bir hale gelen ço
cuk hiç gülmedi; ve IWl• kani oldu 

* AYAKLARININ UCUNA BA
SARAK GELEN RA.lllAZAN 

Daha yakın bir tarihte büyük biı 
velvele ile aelen ramazan P.,·akları.ı."'lın 
ucuna basarak hu-
10.1 etti. Ne Şehza
debaş;ında, ne Be
yaz.ıd camii avlu
sunda değ:ifiklik 

yok. Yalnız Şehiı 

tiyatrosu temsille
re ba..şhıdı. Fıkat 

bu da ramaıarun 

yüzü suyu hür
metine değil, mev
sim hulUl ettiği i 
çindir. 
Şehir tiyatrosunun bu aene ilk o .. 

yunu Ote11o, kırk ramazan evvel de 
oynanmıştı. Fakat Shakespeare'in ma
ruf eserile senelerce Şehz.adebaışı ve 
Galata sahnelerinde temsil edilen e
serin birbirine benzeyen noktası kuı
kanc bir zencinin karısını boj:atlBtna
sından ibarettir. 

Bu kıskanc z.encinin, yani Otello
nun resmi eski Rum berberlerinin ve 
meyhanecilerinin dükklnında seı;e .. 
!erce görüldü. Otello'yu bu derece tv.
nıtan Shakespeare'in eseri değil. o ese 
rin kötü kopyaları, Galata ve Direk· 
lerarasının zurnalı tiyatrolarınd&ki 
temsilleridir. Şehir tiyatrosu Shakes
peare'in eserini aslına yaklaıştırmaya 
çalışarak senelerce oynasa, Otello'nun 
eski şöhretini ihya edemez. 

Blrf ilın çekilmesi i(in bir araya toplanan şu hudalalara dikkat ediniz: 
Hiç birinin çehre'iinde normal bir ifade seziliyor mu? 

ki kurfunun yaralamadıA;ı bu adamı me~lekte muvaffakiyetle çalıştı: Had
Tanrınm yer yüzüne gönderdiği bir de makine!>.inde işçi, taşacağı ame:csi, 
elçidir. yıpıcı, bakkal, vergi kontrolörü, res-

.o, HER ŞEYE KADİRDİ. sam, ilh ... oldu. Evlendi ve bir küçilk 
Bugün bile, bu hatırasını yid eder- kızı dünyaya geldi. Şunu da söyle

ken ,unları söylüyor: .o, her teye yellin ki karısına ve kızına karşı ku
muktedirdi. Her ,eye hak.imdi. Onun sur&uz bir aile babası oldu. 1930 da 
indinde ağırlık denilen teYin ve cari- ·Büyük tasavvurum• dedii!ti teYe gi
bei arziyenin tesiri yoktu; kanun ta- ri,ti; İsa tarihini yazanların tabiriJe, 
nımıyordu. Herkes için kesif olan el- umumi hayata dahil oldu. 
simler onun nazarında teffaftı. O, Leo daima onunla beraberdir. Ona 
maddeyi kendisine ramediyordu. Vel- ilham vereni infilak maddelerini, de
hasıl harikuli.de bir mahlılktu!• mir çubuklarını ve tübleriri.i aahn al

O günden itibaren, şeytani bir ma
hiyet alan Uo'nun fantastik hayali 
gene çocuğun gözünün önünden hiç 
gitmedi. Çocuk rahib olmak istiyor
du; fakat Uo onu rezilete sürükledi. 
Eski yatakhane bekçilerinden biri u
tanarak diyor ki: ·Matuska'nın kötü 
itiyadları vardı.> 

Matuska, her yerde Uo'yu görü -
yor: •Bir Uo tanıdım ki, Gyor'da 
profesördü. Diğer bir Uo Peotede bir 
kadın kahvehanesi işletiyordu. Bir ü
çüncüsü de rahibd.1, ilh... Zira, o, her 
kılığa eirebiliyordu.• 

1914 te, silah altına çağırıldı. Düş
man kıt'alannın ilerlemeılni geciktir• 
mek için köprüleri, su kemerlerini, 
aan'at eserlerini berhava etmek 18:z:.ım 
geliyordu. Matuska çarsabuk istih .. 
kim teğmeni olmuştu. Uç aylık sefer 
esna~ında on t.ane köprü, su kemeri 
ve diğer eserler onun elile berhava 
edildi. Bu itte öyle bir maharet gös
teriyor ve öyle hararetle çalışıyordu 
ki imirlerinin nazarı dlkkaUnl cel
betti. 

Gene Matuskayı dinleyellm: 0 Uo 
her gün bana görünüyordu. ?\ieşhur 
olacaksın, bütün dünya adını tanıya
cakj diyordu ve itimi iyi baŞtrmak 
için bana nasihat veriyordu.• Haya -
tının bu kısmı Matuska'nın karfısına 
dikilip onu muttasıl rahat.sız edect:ktir. 

1920 ile 1930 arasında her çeı;id 

* lllUSEVİLERİN TÜRKÇESİ 

Musevilerin artık Türkçe konuı.ma
ları, bir kere da
ha kararlaştığı hal
de dün, bizim va
purda, hatti yük
sek ıesle Fransız· -::;;;~::)).;_;~ 
ca konuşanlar var ....._..,. 
eh. Bir Musevi vtı- t 

tandaşımızla bunu 
i,fitince hayretle 
yijı.Une baktım. O: 

- Daha karardan haberleri yoktur! 
dedi. 

- Peki ama bütün gazeteler yazdı. 
- Gazete okumamıflardır belki .. 
F&kat blr arkadqımın fU sözü.ne 

cevab bulamadı: 
- Borsa ve para meseleleri olsa on

ları gazetelerden evvel haber alırlar! 

* ARABCA VE FARSCA 
OKUTMALJ ~U? 

' 

Dilimizde Arabca ve Farsca hili 
bir çok kelimeler var. Biz. bu kelime
leri kendi diliınlıe maletmek ve ken
di kaidelerimizle kullanmak isilyo ... 
ruz ve bundan dolayı da mektebler
den Arabca ve Farscayı kaldırdık. O
nun yerine liselerde 1$.tincenin oku
tulmasına karar verilmiş. 

Evvelki gün bir haf muharrir, bu 
münasebetle Arabca ve Farscnnın 
mekteblerde okutulmn~ı doğru ola .. 
cağını yazıyordu. Dün diğer bir me:.
lekda, böyle bir ihyaya lüzum ve ına
hal olmadığını, çünkü Arabca ve 

dıran odur. Suikasd pJan.Jarıru hep o 
hazırlıyor. Bunlardan birinci!ııi Avu11-
turyada Anzpı:ı.rch'da; ikincisi Berlln 
civarında Juterborg'da; üçüncüsü de 
Macaristanda Biatorba!i!:y'de yapıldı. 

Diğer suikasdlerin de Marsilya, Vin
timille, Vartova ve Belgrad'da yapıl
ması düşünülüyordu .. 
Bunların hep.si .sembolik yıldönüm

lcrine tesadüf etmektedir: Doğumu, 

h:divacı ve kızının doium gününe. 
Macaristandaki Katastrofta kendi 

hezeyanı, kurbanlarını tetkik husu -
sunda gösterdiği sadJk ihtirasıdır ki 
zabıta tarafından yakalanmasına se -

beb olmuştur. Suikasd.1e tevkifi ara
sında geçen dokuz gün ıarfında, ıe
fahat bataklığına gömüldü. Son mete
liğine kadar her şeyini verdiği kızla
nn dizlerine kapanarak af dilemiş 
veya çılgın bir öfke ile üstlerine !'al
dırm.ı,tı. 

.MUVAFFAK OLDUlll, iTAAT 
ETI'İM. MEM?\'"UNUM!. 

Büyük fatihlerin tan ve şerefila boy 
ölçüşmek ve bütün dünyada ün almak 
isteyen dinamitçi Matuska kendisi 
hakkında ışunları söylüyor: cMuvaffak 
oldum; itaat ettim. Memnunum.• 

Bu cinayetler ve bundan sonra ge
lecek misaller hakkında ıteririn CÜ .. 

rüm ve cinayet ika ederken duyduğu 
bir nevi oehvet ve arzu üzerine ısrara 
lüzum yoktur; kadir bir tn!liyakt 
kuvvetin methaldar olduğu atikirdır. 

Far&ca okuyan talebenin bu kadar bir 
tahsil ile eski kitablan an1ayam1ya.· 
cağı mütaleasında bulundu.' Eğer bu 
mütalea doğru ise o halde l&tincenin 
de yeri yoktur. Liselerde bir kaç se
ne ]itince okumakla hangi gene bu 
dilden hak.kile istifade edebilecektir? 
Fakat zannederiz ki Maarif Veki.leti 
litinceyi Uselere sokmakla bu dilden 
büyük istifade bekleyenlere bir temel 
temin etmek istiyor. Lisanımızda bin
lerce kelimesi bulunan Arabca ve 
Farscanın mekteblere 9oku1ması için 
daha büyük sebebler yok mudur? 

B. S. 
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Bugünkü program 
18 Program ve memleket saat aya

rı, 18,03 Müzik: Radyo caz orkestrıı~ı 
(İbrahim Özgür idaresinde), 18,40 Mil· 
z!k, 19 Konuşma (Bibliyografya). 19,15 
Mü:z:.ik: Türküler, 19,30 Memleket sa
at ayarı ve Ajans haberleri, 19,45 Mü
zik, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Müzlk: 
Fasıl heyeti,. 21, 15 Konuşma (Günün 
meı;;eleleri), 21.30 Müzik: Radyo salon 
orkestraM, 22,30 Memleket saat aya
rı, Ajans haberleri; ziraat, esham -
tahvillt, kambiyo - nukud bor~a'ı (fi
at). 22,50 Konu~ma (Ecnebi ditlt>rde .. 
yalnız kısa dalga postasile), 22.50 Mil
:cik: Cıuband (Pi.), (Saat 23.10 a ka
dar yalnız uzun dalga postasile). ~.25 .. 
23.30 Yarınki program ve kapanı,. 

' Bugün M E L E K Sinemasında Harikulade bir film sizi bekliyor. 

ÖLÜNCEYE KADAR 
Baı rollerde: CORTh'NE LUCHAIRE lEAN PIERRE AUlllONT 

Ayrıca: FOKS DÜNYA haberleri. Bugün SB,at 1 ve 2,30 da tenziliUı matineler vardır. 

il 

"ARA GUNE~ 
BÜTÜN ŞEHİR HALKI BU 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Şaheserini ırörmek frıere 

SARAY 
Sinemasına kofuyor. 

BuS(ün saat 12,30 ve 2,30 da 
tenzil&tlı matineler vardır. 

QuLMACA ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 [I ı !• ! 1 1 t f ij 21J.:: 1• 1 1 ,. ~ 
3 1• 1 • 1 • 
4 • 1 ,. , 1 ,.,-

5 1 1 1• 1 1 1 1 1 
6 1 l• I 1 1 1 1 I• 
1 ı • I 1 1 1 1 1•1 
si 1 1 l• I 1 l• I 1 
9_ 1 1 1 l• I ı]J 

Soldan sağa: 

1 - Gözün siperi - Sağ. 2 - Bir 
çalgı - Tayyarenin modeli - Rabıt e .. 
dntı. 3 - Ufak gezinti - Nota. 4 - Bir 
eğlence yeri ... Nota. 5 - Başımızın 
örtüsü ı... Mevsim meyvalarından bi
ri. 6 - Bir uzvumuz - İki mısra. 
7 - Sağlık. 8 - Baston - Dışın teMl ... 
San'at. 9 - Ölenlerin bıraktığı - Di
renen. 
Yukarıdan a!'ıağıya: 

1 - Harçta bullanılır - Kartılaşın -
ca yapılan hareket. 2 - Hayvan ... A
rının verimi - Nota. 3 - En kıymetli 
şapka ... Bir sıfat. 4 - İttihat - Yok
luk ilade eder. 5 - Kale ... Son harfi 
m olsaydı bir ad olurdu. 6 - Yemek ... 
O günkü. 7 - Bir isim. 8 - Bir ra
kam - Bir çalgı aleti ... Bir. 9 - No ... 
ta .. Şöhret .. Bir ırka mensub. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

•j• IHIAIKI 1 TK! AlTl•I 
2 Hl• Lll IMIAINl• IS 
3 AIL l• IM1 AIÇl• IRI E1 
4 Ki 1 Ml•IMI• KIA IV 
5 1 MI AIMl•IN IAIM 1 
6 KIA IÇl•IN l• IÇIJ iN 
7 A[N I• KIAIÇl• IZIE 
8 Tl• •RIAIMI 1 Z • N 
9 !_2 E iV Ll ili 1 E:.il-l I• 

(
IF AV !O ~ il... O 
BiLGiLER 

GELiP GİDEN TRENLER 
HERGUN HAYDARPAŞADAN 
MUHTELiF YERLERE HAREKET 
EDEN TRENLER: 

Hareke~ 

l&&tl 
9 cumart .. l. Paur. SalJ, Pertembe 

&Unterl H•l'darl>&f&, Anltar&, P ... 
zarteal. Qarpmb&, cu~ ıünterı 
Ankars üı:erınden Adana JOlll• 
B&lelada kadar )lldınm treni. 

9.!?5 EUJ.tebtr, KODJ'&. Ad&na 
DtJ&rbalur 

14.46 Baydarpap • An.kara muhtelit 
tatarı. 

16.45 H&Jdarpap - ı 8t.ına\ID, Ra.Jd&r• 
pap • Erzuruın., H•J'd&rPAf& • 
Dty&rb9kıl', AfJOD - Uıp.k JQltle İs
mlr, At1on 10Ule bparta..Burdur· 
Allancak,. Antara JOlli• Adana. 

19 Anadolu eJı:tpreat. Jl&Jdarpap • 
Ankar• 

~0.5 Ha.yd•rPat• - Adapazan, dotru ,,..n 
HERGUN MUHTELiF lSTAS· 

YONLARDAN HAYDARPAŞA· 

YA GELEN TRENLER ı 

Oetdlll 
ııat 

7 .45 Ankara muhteUt k&tan. 
8.:)0 Ankar& eDpreal, 

11.50 HaJdarp&41adan 15.45 te hareket 
eden trenin kat1Uttı. 

18.1;5 Dlyarbalı:ır Adana. Kon:r&. EU.1-
fehlr Utnl. 

19.55 RaydaTJ)&f&.d•n aabab ••t 9 da 
banket eden yıldırım treni tar-
11hlt 

AYAM KAMARASI 
YAKINDA TOPLANIYOR 
Londra 4 (A.A.) - Yakında toplan

ması beklenen Avam Kamaraıında 
Başvekilin, harbin inkioafından bah -
sederken, Çemberlayn'den altayjtle 
bahsedeceği ve Dakar seferi hakkında 
söz söyliyerek kabinenin bu harekP.te 
neden karar verdiği ve hareketin ne 
için akamete uğradığı hakkında mecli
se izahat vere<:eği zannolunmaktadır. 

Qukurovanın feyzini 

bir deneyin 

60.000 LİRA 
7 İlkteşrinde 

ADANADA çekiliyor 
Bu sene Cu kurova ikiye otuz 

bln veriyor , denek inanma"ı

nn.:; o hatdt' tecrübt'~İ meydanda . 
İki lira veriniz ve bir l\lillf Pi
yanıo hitetl alınıt. 7 i1kteşrlnde 

~filli Pivuııo AOANADA (ekl

le<'.ek ; • ier dört li ralık bilet ahr
sanız 60.000 Ura da kuamnmıı;. 

Ya kazanmaz:sanız? O zaman 
m11h'\ule ku rd dü tü demektir. 

Fakat bu sefer de 20.000, 10.000 , 

5.000. 2.000, 1.000 lira kazanabl

Jlrslnl7.. 
( 480.000 ) liralık ikramiyele

rin hepsine de kunl dü$medl ya! 

" 

POLİTİKA • ASKERLİK 

Hitler • Mussolini 
ile konuşurken 

Dün Röyfer ajanınnm 1\-loskovadan 
bildirdiğine göre, Çinin iki nüfuz böl .. 
gesine tak'llmi tarlile, SovyeUer Birli .. 
ğinin Japonya He bir ademi tecavid 
paktı yapmak ni)·etinde bulundujuna 
dair, l\lo. kovada hi( bir beyanat yapıl .. 
nuımıştır. İngiliz ajan.,ınm bu baberf, 
Sovyetler Birliğinin Japonya \·e Çin 
karıısındald vaziyetini sarih bir sureıta 
ı~terir ,.e hatta hu münasebetleri ay ... 
dınlatır mahiyettedir. Sovyetler Bir• 
liği zaten Çinin niifuz bölgelerine tak· 
ıim edilmesi fikrini hic;" bir zaman ileri 
~ürmemiş ve hatta JaPonlann Çine 
yaptıkları lf'cavüz 6na..o;ında Çang:
Ka;\·-Şek hükümetinin Sov)·etle.r Bir .. 
lifinin yardımına bile mazhar olduiu 
bildirilmJ,tir. 
Diğer taraftan bu haberin en mühim 

tarafı, Sov)·eUer Birliğini bir nevi yok· 
lama mahiyetınde olmasıdır. Filhakika 
Köylerin bildirdiğine röre, bu teyid 
edilnıiyen haber e\'Veli Londrada şayl 
olmuştur. Fakat bunun resmi bir ti!k"' 
tibi bile da\·et edebilecek bir haber ol
duj"u, bu suretle \'Uİyetin aydınlan .. 
masına yardım edeceğinJ gözönüntlen 
uı.ak tutmamak Liumdır. İşte bu ba• 
lnmdandır ki, politikada yanll.$ haber .. 
lerin bile ehemmiyeti vardır. Çünkü bu 
haberler, ban niyetlere, bazı kararlara, 
ve ba:z.ı müphem noktalara biıahare 
\o-'Unıh verebilirler. 1'Jo. kovadan gelen 
telgraf bu itibarla dikkate şayand1r. 
Sonra ej:cr böyle bir haber doiru olsa, 
SovyeUer Birliğinin Berlinde imzalanan 
üçler paktını a,aiı )·ukerı kabul etn1e .. 
si ve yal nız iışi Japonya bakınundan 
ele alarak onunla anlaı;;mak yoluna 
girmesi demektir. Ayrıca bunun diğer 
bir manası da, üçler paktının hemen 
doiar doğmaz Ufa uğrama.&ıdır. Çün
kü bu pakt mucibince, büyük Asya 
nizamını tanıim etmek İ!liİnl Japon)• 
tekba,ına \i7erine almıthr. Bunda mec
bur olmadıkf;a Sovyetlere bir pay ayır• 
mıı:sJ timdilik akla gelemez. Sonra Ja .. 
ponya, bir fedakArhk: yapacak olwu, 
mütekabilen Almanya ve İtalyanın da 
kendi lt'hine başka bir fedakarlık yap• 
mao;ını istiyecelı.-tir. Ve nihayet Sov,)"et• 
ler kendilerinin dahil bolunmadlklan 
bir diinya ni1..amı hazırlığında yalnız 

Japonya ile bir anlaşma yapmakla Urti .. 
fa etmiyf'teklerdir. 

Daha hfi.lft l\oloskovadan Bertin pak .. 
tı hakkında hiç bir resmi tefsir gelme .. 
mi.ştir. Yalnız, Polonya hududunda 
Sovyetlerin tahşidatta bulundukları 
mühim bir tefsir olarak kabul edilelıi .. 
lir. Tam bu c.snada, Hitlerin l\lussoJinl 
ile konuşmak üzere hududa, Brenner 
getidine (ittitini öireniyonı:ı. Bu ınü
likat haberi, eğer doğru ise, Sovyetıe
rin pakt muvacehesindeki vaziyetle.·inl 
izah bakımından aynca ikinci bir telsir 
olabilir. 

Görıilii)ıor ki. ha:rbin bir çok unsur
larını hesaba .katmadan, Be:rlinde ha .. 
zı:rlanan \:e imzalanan bu siyasi taarruz 
henüz, teknik bir netice \·ermek ş0,)IO 
dunun bilik.is bir kaç noktadan suya 
düşmüş ıi bi gOriinmektedir. HiUer"le 
Mussolini, eier buluşurlarsa, bu vazi
yetin tamiri imkinlarını arayacaklar
ıbr. 

Dij:er taraftan, İtalyanın resmi aizı 
olan Gayda'run verdİ&i mallımata na
zaran, İspanyol Dahiliye Nazın SenllllO 
Suner'le Mussolini arasında yapılan 
konu9nnların da hiç bir müspet ııeti
ceye vtırınadıiı zannedilmektedir. Fit ... 
hakika İspan)·ol diplomabnın henüz 
U.omadan ayrıldığına dair haber ,-oı..
tur. Fakat İspanyanın, mihver tazyikı 
karftiUlda hayli muka\'emet ettiii BD"" 

laşılmaktadır. 

Harbin evvelce verilen karar muci .. 
hince, tamam.ile Akdeni.ze ve Afrikal-a 
intikal etmcmesfınde bu Ud unsurun, 
yani Sovyetler Birliği \'aziyetile İsp31n
yanın aJdıiı tavrın büyük bir tesiri ol
Y aerektir. Öyle anla~ıbyor ki, Bitler
le Muoı;solini, timdilik harbin Afrıka 
ve AkdenJze sirayeti meselesini dei:i~ 
harbin Avrupa i(inde yayılması iml.iın• 
tarını önleyecek tedbirleri tetkik ede
cekler ve ona göre kara.rlar alaca.klar
dır. Bu esnada, Japgnyamn Asy:ı ni 
zamı meselesi de pakta raimen belki 
yeniden tetkik olunacaktır. Çünkü Sov 
yetler Birliğile Bi:rle,ik Amerika a.ra
ıındald münuebetJer 50n günlerde 
mühim mill)·nsta düzelmit ve inkitaf 
ctmi1tir. 

Brenner'dc alı na(ak kararlar, poli
tika cephe~inde a!;tlan gedikleri ka .. 
patmak ve bazı hataları düzeltmek iru .. 
kinlarını aramak bakımından hcrhnl.
de mühim ola<'.akhr. Fakat imkin bu ... 
lunurısa ... 

Mümtaz Faik F EN 1 K 

Rumanyada tevkif edilen 
İngiliz Clark 

Bükret t (A.A.) - D.N.B bilaı· 

riyor; 
Rumanya petrol tnintakasında İn

giliz ~rmayeda!":annın en mühim 
milme"1lleri.,den biri olan İı1giliz te
baasındı:ı,a Clark dün Bükreşln yük
sek otellerinden birinde tevkif edil
aniştir. Clark sabotaj teşebbüsünd" 
bulunmakla itham dilmektedir. 

Bir müddet evvel İn~iliz sefareti 
petrol mıntnkasından ihrac edilen 
Clark'ın Bloesti şehri İngiliz kon!lo• 
lt:'~luğuna tayini istif!'l:M edilmiştir. 

·Bugün SÜMER Sinemasında 
GÖRECEÔİNİZ l\IUHTEŞEM DEKORLU SENENİN İLK SÜPER FİL.\Iİ 

ZAFER SF. NEl~ER İ 
İnıttltere sarayı Kralilerinin azamet ve ihtiŞRmı ara.o;ında çevrilmiş ve 
KraHçe VİCTORYA'run hükümran bulunduğu ıaler ve ,erefle dolu b1: 
maziyi canlandınnıf tarihi bir safhadır. Cözler için bedii bir zi.yafet teşkil 

ve kalbleri te!lhir etmf"ktedir. Baş ro11 ... r4C'· 

o~~~~: Bu~~!~~~ da~.!.~~~~ört ~.1.:~,~~!ı~ 1 
olan di ğer bi r fi lml'° hi( blr müna~ebeü yoktur. 11••••• Buıün saat 1 ve 2,30 da tenz.ilitlı matineler . 
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~ ASKERLiK 
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Fatih Askerlik. Şubesinden: 

1 - Şımdiye kadar hiç askerlik et
memi' ve geçen celblerde bakaya ve 
sevk artığı kalmıf 3ı6 - 335 (dahıl) 
doğumlu topçu, muhabere ve isUh -
kim sınıfına men.sub erat askere sevk 
edilecektir. 

2 - Şubede içtima günü ı5/10 /1910 
sah günü sabah saat (9) dur. 

Mükelleflerin tayin olunan günde 
nüfus hüviyet cüzdanlarile birlikte 
,ubede hazır bulunmalan ilin olunur. 

Eminönü Hatke,·inden: 

ŞEHİR TİYATROSU 
Bu gece 

TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 
Saat: 20,30 da 

OTELLO 

BEYOGLUNDA İSTİKLAL 

Caddesinde Komedi kısmında 

Saat: 20,30 da 

YALI UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin edilmi,tır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip; RomatizJ113 

Nevralji, Kırıklık va bütün ağrılarınızı derhal kaset 
İcabında günde ÜÇ kaşe alınabilir. Taklidlerinden sakınınu. l.._ 

ugun aş anıyor 
""""'"'8~gÜ~kü""''""'';ü;;·b";k~j;;J;""'"';1ı;ti;;""'""' 

Evimizin Cağaloğlundaki salonunda, 
9 birincitetrin 1940 çarşamba alq.amı 
saat (21) de Güzel San'atlar ,ubeıuiz 
azalarından Kemal Emin Bara tara
fından bir • konferans verilecek ve 
tem~il ,ubemiz (Atet) piyesini temsil 
edecektir. Gelmek arzu edenlerin da
vetiyelerini büromuzdan almaları rica 
olunur. 

Apartıman aranıyor 

Beyazıdla Ayasofya arasındA altı, 

yedi odalı ve ltalorilerll bir aparlJman 
veya ev aranıyor. İdarehanem.ize mek
tubla veya 24154. numaraya telefon 

edilerek bildirilmesi. 

Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. -- ""' 

İstanbul Elektrik, Tramvay va Tünal 
İflatmaleri Umum Müdürlüğünde• ı 

1 - 3 a.ded kaloriler kazanı kapalı mektubla teklif istemek suretile satın .P" 

re 

ıiya 
Sa 
~b· 
Sa 

nacaktır. 

2 - Muvakat teminat maktuan 500 liradır. 

karakterini en çok gösterecek. mü-
3 - Tekliflerin Levazımdan parasız tedarik edilecek fartnamesindek.i tariJll' 

u~_ıı=. olarak l~lı0/940 çartamba .. g(lnü .•aat 17 ye k~dar Metro h~ 
4 uncu katındakJ Levazım liüdurluğune ımza mukabılinde verilmiş o~ııA) 
lizımdır. (~ 

(İsi. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilinları ~ sa baka 110 metre manialı koşudur 
Askeri ihbyac için kapalı zarf usulile 500 ton yulaf satın alına~· 

Eksiltme 7 /ı0/940 günü saat l1 dedir. Muhammen bedeli kırk sci<iZ bi' 
yedi yii.z elli liradır. Dk teminatı üç bln altı yü.z elli altı Ura yirmi ~ 
kuruştur. Şartnamesi berg\in Istanbul Komutanhğı. 1zmir ve Ankara ~ 
vazım Amirliği Satınalma Komisyonunda görülebilir. isteklilerin belli ':; 
ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektublarını Fındıklıda KomuWıl l 
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Geçen senenin Balkan sür'•t p.mplyonu Muzalter masc:irü ile gOrüşürken-

On birinci Balkan oyunları bugün KOŞUCULAR: 
Fenerbahçe ıtadyomunda batlayacak- Klinar, De5P0t, Raçiç, Stefanovi~, 
tır. BalJc:anlı atletler dün Taksim Ahi- Flas, ?ı.farkoviç, Obersek, Srakar, Bu
deıine merasimle çelenk koymuşlar, ratoviç, Banscak, Kotnik, Kosir, Ga 
bundan sonra Vali doktor LUtfi Kır- berıı~k. 
darın kabul resminde bulunup, böl- ATLAJ\IALAR: 
senin Taksim kaz.inosunda verdiği Lazaroviç, Zivkoviç, Abramoviç, Ba-
çay ziyafetinde hazır bulunmuşlardır. kov, Vuçevic:, Lenert. 

Oyunlar bugün saat 14,45 te Fener• ATl\IALAR: 
bahçe stadyomunda başlayacaktır. Kavaçcviç, Markpusiç, Mavsar, Ste-
)lerasime bütün aUeUerin bando ile 1 plı:nik, Gurçiç, Vuçeviç, Goiç. 
yapacaklan bir geçid resmi i!e başla-
nacaktır. Atletler sahada bir tur yü- 12 nici Balkan kongresi 
rüdükten aonra teref tribünü önünde 
yerlerini alacaklar ve Balkan olim
piyadı marşı çalınacaktır. 

Bundan eonra Balkan olimpiyadı 

bayrağı çekilecek ve Bedon Terbiyeli 
aenel Direktörü General Cemil Taner 
Batvekll namına oyunları açacakt.ır. 

Açı11, nutku da söylenildikten sonra 
bir Türk atleti olimpiyad yemini ede
cektir. Bundan sonra müsabakalaroı. 
ıeçilecektir. 

Her Ud gün müsabakalan takib e· 
debilmeleri ve ihsai mahlmat edinme
leri için müsabakalar program.ile fa
vorileri okuyucularımıza bildiriyoruz: 

Bu(iin Saet ıs,30: 
ıoo metre: (Türk) Muzaffer ve Filc

ret., (Yuıoslav) Sk.fanoviç. 
Sırıkla atlama: {Yunanlı) Tanos ve 

Lekaçu. 
Saat 15,45 
Gi.ılle atma: (Yugoslav) Kovaçe ... 

viç ve Vuçeviç, (Türk) İbrahim, A
rat, (Yunanlı) Stefanakis. 

Saat 16: 
110 metremanlalı k04u: {Türk) Fa

ik, (Yunanlı) Mandikas. 
Sut 11,20: 
400 metre düz koşu: (Türk) Melih 

ve Gören, (Yunanlı) Stratakos1 (Yu.ı. 
ıoslav) 0..pot. 

Urun atlama: (Yunanh) Eleftriadia 
ve Lambrakis, {Türk) Ömer, 

Saat ı6,30: 
Çekiç abna: (Yugoslav) Stepiıınik 

ve Goiç, (Yunanlı) Kampallis ve Di· 
mitropulos. 

Sut 11.50: 

1500 metre: (Türk) Rıza Maksud, 
(Yunanlı) Velkopulos ve MavraPos -
tolo•, (Yugoslav) KOfir, 

S11t 17,25: 
4" ıoo bayrak Yartfl: Türk takımı 

ve Yugoslav takımı. 
ikinci (Ün: 
Saat 14: 
Maraton ko,usu: (Yunanlı) Ragazoı 

ve Klryakidis, (Türk) Şevki ve Ali. 
Saat ı5: 
Yüksek atlama: (Yunanlı) Lekaças, 

{Türk) Jerfi ve PulaL 
Sut ı5,IO: 
200 metre: (Türk) Melih ve Muzaf

fer, (Yugoslav) DespoL 
Saat ı5,30: 
800 metre: (Türk) Rua Makrud, 

{Yunanlı) Stratakos. 
DW< atma: (Yunanlı) Sillas. 
Saat 16: 
400 metre manialı k04u: (Türk) Me 

lıh ve Fail<, (Yunanlı) Mandikas. 
Üç adım: (Yunanlı) Palamiotis, 

(Türk) Ömer ve Yavru. 
Saat 16,30: 
Cirid atma: (Yuıoslav) Markosiç, 

(Yunanlı) Papas. 
Saat ı6,45: 
5000 metre: (Yunanlı) Ragazoı ve 

.Mavrapostolos. (Yuıoslav) Kotnik. 
Soat ı7,25: 

Balkan bayrak yonşı. Türk takımı, 
Yunan takımı. 

Yugoslavyalı sporcular 
İstanbul 4 (A.A.) - 11 lnci Balkan 

oyunlanna i,tirak edecek Yugoslavy&lı 
atletler, 26 kişilik bir kafile halinde bu 
ıünkü k:onvamiyonelle tehrimize gel· 
llifler ve Sirkeci istasyonunda kala .. 
oalık bir sporcu kütlesi tarafından kar
ıtlanıtU> iardır. 

1-fisafir ıporcuların kafilesine Yu ... 
ıoslavya atletizm federasyonu erkinın
lan Similitch riyaset etmektedir. 

Kalileyl tefkil eden ıporcular şun· 
ardır: 

İstanbul ( (A.A.) - Bugün toplana
cak olan 12 nci Balkan konııresi, Yu· 
goslav murahha~larırun teahhrurla mu
vasalatları dolayuile · içtimaını ıarma 
talili elriUıUr. -

Kara Ali ile Pellinen 
arasında güre§ 

Ankara ' (A.A.) - Geçen hafta 
Türk.iye bawehlivanı Tekirdağbnın 
da i.$Urakile Ankara fehir hipodro
munda yapı)an serbest. güreş müsa
bakalarJ bu halta pazar günü saat 
ı0.30 da ı9 Mayu stadyomunda tek
rar edilecektir. 

Bu haftaki müsabakalar, geçen ,e
ne Kırkpınar güreşlerine iştirak ede
memiş olan lfüliyim pehlivanla Te
kirdağlı Hüaeytn arasında ve ge~n 
hafta milli takım sabık antrenôrü 
Pellinen'e mailüb olan Kara Ali ile 
Pelllnen arasında yapılacaktır. 

Bu müsabakaların açılı,ı milli ta
k.ımım1ı.ın kıymetli elemanlarından 
Celille Yaşar Doğu arasında yapı
lacak bir kar,ılaşma ile olacakhr. 

Alman • Macar milli 
takımları Peıtede 

karıılaıtılar 
Berlin 4 (A.A.) - Alman m11U takı· 

mı 6 ilkte,rinde Budapeştede Macar 
mill! takımile ıs ncı kartılaımasıru 
yapacaktır. Bugüne kadar bu karşılel4-
manın 7 ncio;i Macaristanda Budapeş
tede yapılmııtı. Bu 7 karşılaşmanın hiç 
birinde Almanlar ıalibiyet kaydetme
mişlerdir. 

Budapeftede son defa yapılan kar .. 
tılaııı:ma bu hafta yapılan ilk karşıh:.ş
ma idi. Almanyada yapılan 7 karşılaş
madan yalnız 1911 de Münihte yapılan 
karşılaşmayı Almanlar 4.-1 kaybet .. 
miflerdir. Almanlar 3 karşılaşmayı 1 O, 
5/ 3, 3/1 kaz.anmışlardır. Geri kalan 3 
kar,ılaşma 0-0, 1-1, ve 2-2 beraberlikle 
neticelenmiştir. 

NIMETı 
GiŞESİ 
Bu rüıel neş'ell gülen resmi 

tanımayan var mıdır? Bütün 
Türkiyenin biricik Nimet ablM-r .. 
Binlerce kişiyi zengin etmiş ve 
bUyük ikramiyeleri kazandı111ırak 

hulyalan hakikat yapm1.,tır. Siz
Jer de henüz hatırlardan çıknı.ı
yan 30 aiustos zafer bayramıntn 
60,000 liralık büyük ikramiyesini 
kazandıran bu uiurlu elden bi
letlerinizi alarak saadete kavufttn. 

Adres: Eminönü Tramvay cad
desi numara 29 .. 31 

Müsabaltalar 

Haltltında 

Düşünc:eler 
Balkan oyunları bugün mutad ih -

ti'amı ile ba,lıyor. Fenerbahçe stadı
nın ikinci defa tahne olacajı müsa
bakalar büyük ve uj;ultulu heye -
can dalgaları arasında geçecek. daha 
doğruru bu uğultuyu hazan takdir ve 
hazan da hayret hisleri ile tevlid e
tirecek hidiseleri merakla ve sabır· 
sızhkla bekleyenler bugün atletizmin 
f(ihret ve hatır tanımayan ciddiyetini 
göreceklerdir. 

KENDiN 
T. 1$ BANKASİ 

1940 Küçük 
Cari Hesablar 

BiRiKTiR 
ı940 İKRAMİYELERi : 

1 oded 2000 liralık IS 2()00 lira 
3 • ıooo • = 3(XM) • 

6 • 500 • ~ 3000 • 
12 250 • ~ 3000 • 
40 100 • = 4000 • 
75 • 50 ' - 3750 • 
2ıo • 25 • = 5250 • 
Keşide1er: l Şubat. 1 l\layıs, 

Satınalma Komisyonuna makbuz karfılığı vermeleri. (-- ...,. 
Aııkerl ihtiyae lçln kapalı zarf usulile 500 ton yulaf satın aJınac,.;.ı 

Eksiltme 7 /10. 940 günü saat 11,30 dadır. Ilk teminatı üç bln iki yüz ol ,. 
iki Ura elli kuruvtur. Şartnamesi hergün lsbınbul Komutanlığı, ıanir ~ 
Ankara Levazım Amirliği Satuuılma Komisyonunda görülebilir. Istekfi]e &J 
belli giln ve aaatten bir 58at önceye kadar teklif mektublannı Fındı~~t) 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna makbuz karfıhğJ vermeleri. (P"" 

.Ha~öy hastanesinin tamiri l~inclteşrin 940 günü saat 11 de •~ 
eksiltme ıle yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 7560 lira 56 kuruştur. İlk ·lif· 
minatı 567 lira 5 kun.ı,tur. Şartnamesi her gün Komisyonumuzda gôrülebı 1ı 
İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminatlarile birlikte Fındıklıda 1'~~ 
tanlık Satınalına Komisyonuna ıelmeleri. (91P" 

Askeri ihtlyoc ieln 8/ı0/940 gün::::t ıo.30 da pazarlıkla 100 ton ,;::; 
satın alınscaktı:r. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. :MuhiJ1' ,il' 
bed~ll 9000 liradır. lstekillerin belli gün ve aaatte yijzde on beş temİP"t!J jlJ 
birlikte Fındıklıda Komutanlık Satıruılma Komisyonuna gelmeleri. (93 

Askeri ihtiyac için 10.110 '940 günü-:: 15.30 da pazarlıkla. 20 ton toz ft);: 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 7600 llra, kat'i teminatı 1140 liradır. Ş3 11 
namesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Jel!' 
teminaUarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satı.nalına Komlsyonu.nJ. .'.'dl 
meleri. (9-V' 

~ tti' 
Haydarpaşa hastanesinde bulunan 71 soba ile 1200 soba borusu tamir t \., 

rilecektir. Bu işin pllZ&rlığa 9/10/940 günü aaat 10,30 da yapılacaktır. SOh' ~ 
borular hergün hastanede görülebilir. İsteklilerin belli ıün ve saatte yilıdt 1• 
beş teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonun- .f'rlı 
meleri. (!I"' -Askeri ihtiyac için 9!10.t940 günü saat 16 da paı.arlıkla 100 aded ordu tis>İ ~ 
atlı n~kliye .~abası .•atın a~~~~ktır .. 1\l~ham.me? bede.il ~6000 liradır. ~ 
namesı hergun Komısyonda gorulebllır, Isteklılenn bellı gtin ve saatte ~ l)Jl' 

on be, teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma KoınisY0~.nj 
ıelmeleri. (,..,.-

Bugün yapılacak. müsabakalarda at
letizm karakterini en çok ıösterecek 
müsabaka, 110 metre manialı koşuda 
olacaktır. Balkanların ilk falllpiyonu 
olduktan 50nra her sene bu unvanı 
taşıyabilmif, yalnız bir kere Yugos
lavyada itirazları mucib olan bir mü· 
sabakada geçilmit •ihtiyar.. Mandi

kas bu töhreUnin aarhot eden alkış .. 

tarını bugün tehlikeye koyacak ve 
sırf spor aşkı ve milll takımının ihti
yacı dolayısile genclerle, onun muval
fakiyetini daha orta mektebe geçme

den lşltmit ve 11bta et.mit olanlarla 
yarışacakhr. Diier ve bizim için en 

mühim bir hidiııe de Türk milli takı· 
mının terakki ve inkifd devresinde 1 
Balkanların en kuvvetli iki takımı ö
nünde geçirecei;i imtihandır. 

Türkiye bugün her halde son gün

lerdeki formu ve lfÖhrıti ilt milt.eni· 

sip neticeyi almağa çalıpcaktır. 

İşte bu netice, Türk.iyede yeni bir 
devrin açılmasını ve pembe ufukların 
görünmesini temin edecektir. 

İKRAMİYE PLANI 1 Aiuslu. ı ftdpclt•td= 
tarihlerinde yapılır. 

Maliye Vekaletinden: 
2/14ı77 numaralı Vekiller Heyeti kararına bağlı toprak tevzi tallmatna· 

nlesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadastro tahririnin icraıı için 

Ka~alı zarfla m~a~saya konu:::k lstekli: i çıkmayan 200 ton ~ ~ tt 
mercimeğin bir ay zarfında pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. paıa' ti 't 
ı~.ı 10: 940. günü saa_~ ~1 de~r .. Muharn~en ~e~i 38000 liradır. Ş~rtna.rnesie~' .. 
gun ~omı~y~nda.goruleblhr. lı.tekHlenn belli giın ve saatte yfude on bet tıtı'
natlarile bırlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna mürac••;94ııl <\. 

Atletizm memlekette yerlqecek ve 
kuvvetli Türk çocuğu vücudünü bu 
güzel ve asil sPorla terbiye edecek ... 

Bunun tahakkukunu heyecanla 
beklerken bizimkilere olduğu kadar, 
misafir atletlere de iyi tinllAr te 
menni ederi:ı. 

Füruzan TEKİL 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için ı 

Bir aylık 90 Kurut 
Uç aylık , . 250 
Altı aylık 475 

• 
• 

Senelik 900 • 
Yabancı memleketler için: 

Altı aylık 850 Kurut 
Bir senelik 1600 

Imtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum nefrlyatl idare eden 
Yazı itleri MOdüril : 

Cemal lhkkı SELEK 
Basıldığı yer: 

apğıdakl fennt malzeme mubayaa edilecektir. 
1 - Mubayaa edilecek Aded Bedelinin fiatı 

levazımın cinsi Lira K. 
Takeometre 25 850 
Mira 50 40 
Plinımetre 25 60 

Tamamının bedeli 
Lira K. 
21250 00 
2000 00 
ı500 00 

- ,. 
Münakasa !{Ününde istekli çıkmadtğından tekrar kapalı zarfla münalc;\ı 

konulan senelik 800 ton kuru fao;ulyenin münakasası 23 /10 ·940 günü ~·:dlf• 
de yapılacaktır. Muhammen bedeli 188.000 liradır. İlk teminatı 14,100 1it ttl~ 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin mezkılr gün ve !"'
bir saat evvel teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalma 1'~ıS) 
yonuna vermeleri. ( 

YekGn ıoo YekQn 24750 00 - lif'~I 
2 - Keşif bedelle 

24750 
liradır. Askeri ihtiyac için ı2 10 940 günü saat 11,30 da pazarlıkla on bin 0~ 

3 - ?.fuvakkat teminat miktarı: 18.1)6 lira 25 kunuı. ba~~ y~ğı ~lın. ahna~ak~r. Evsaf ve !°rtnamesi hergün Kom.isyon~a # ~-
4 - İhale eVT3kını görüp almak isteyenler Maliye Vekileti Milli F.mlAk Mü- lebılir. lsteklllenn bellı gun ve saatte yuzde on beş teminatlarile birlikte~ 

dürlüğüne müracııı.atleri. dıkhda Komutanlık Satınalma Komlıı::vonuna gelmelerL ( 
. - .A 

5 - Dıale tek11: Kapalı zarf usulile. Jf'. 
6 - llıalenin yapılacağı mahal ve tarih: 23/ l0/94.0 tarihine musadif a mba A!l~e~i ihtiyac için 8 1 ~0 - 940 giinü saat 15.30 da pazarlıkla yirmi alb ~: 61 

günü saat 15 te Maliye VekAleti Milli Emlik Müdürlüğiınde. ç tf8 muhtelif ı!"'şaat malzeme<11 satın alınacaktır. Bunların keşif bedeli 9808. litol"I 
7 _ Teklif melctubları: ıa/l0/940 tarihın· e dil "_",... . .. .. ı4 ı kuruştur. Tik teminatı 1471 lira 20 kuruştur. Keşif evrakı hergün l{ornıs)' 1.~-musa p...-u~esı lit\lnU aat e ·· .. 1 b"l" 1· kl.l . beli .. bit 1 J 

kadar Maliye VekBleti Milli Emlak MüdUrlüğünde kabul edilir. 1 ıı:oru e ı ır. ste ı erın i gun ve saatte yüıde onbe" teminatlarile 9;:' 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye VekiUetı Milli ( .Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. / 

Emlfik Müdürlliitüne teslim edilecektir ·5865> (8944J . • . . . uf' 

C 1
, f b 1 B 1 d' ·ı 1 ~ ~AN TASHilll - Gazetemizin 4 teşrinievvel 940 tarihli nüshasınd~ i.flrıı# 
S an U 8 8 iyesi 1 in arı eden lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonunun 20 ton toz şeker ıli 0.,f ..__===============--=~-~=== ihale tarihi sehven I0/940 teklinde yazılmıvtır. İhale tarihinin lO/ı0/940 °1 

Kadıköy Beledjyesi hududu dahilindeki yolların tamiratında kullanılmak tashihen ilin olunur. ./ 
üzere satın alınacak 300 metre mlkibı kum açık- eksiltmeye konulmuştur. • 

Tahmin be~eli ıo.50. li~· .. ve iik t~minatı. 78 lira .75 kuruıtur. Şartname Zabıt Fıat Murakabe Komı"syonundan. 
ve Muamelat Mudurluğu kalemınde gorulecektir. Ihale 16110. 940 ÇBrfamba . • 
günü saat 14 te Daimi Encümende yap1lacaktır. h'pıt 

Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektublan ve 940 yılına aid Ticaret 19 No.h_ ilan. -. T.ootan kiğıd satışlarında gayrisafi ve aı.ami kit 
\, Cumhuriyet Matbaası .J Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun- ı c~ğıda tes.p~t edılmıştir: 'l'st' 

malan. (9l4J) 1 - Bılumum sargılık ki.ğıdlar, beyaz, kur'fUI\İ ve san mukavvalar• 

Haydarpaşa 
NEVİ 

Karpuz 
Kavun 
Çavuş üzümü 
Yapıncak üzümü 

Ayva 
Amasya elması 
Gümüthane elmarı 
Portakal •80 lik• 

Çekirdekli kayuı 
Çekirdeksiz yaprak 
Çekirdeksiz lizüm .12. 
İncir süzme 
Ceviz. içi 
Fındık içl 
Çam fıstığı 

Ku, üzilmil 

Tel kadayıf 
Y .@SSI kadayıf 
Taban helvası 
Tahan 
Pekme1 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Lisesi Satın alma 
Kilo 

12,000 
ı2,000 

6.000 
4,000 

ıo,ooo 

8,000 
ıo.ooo 

ıo.ooo 

2.500 
2,500 
5,000 
5,000 
(,000 
2,000 

500 
500 

ı,200 

ı,500 

2,500 
3,000 
3,000 

4,000 
4,000 

Tahmin bedeli 
Kr. 
05 
06 
20 
ıo 

oş 

25 
ıs 

03 

70 
50 
27 
20 
40 
(5 
65 
20 

27 
ı& 

32 

.65 
55 

Tutarı 

Lira Kr. 
600 00 
720 00 
ı200 00 
400 00 

2920 00 

900 00 
2000 00 
1500 00 

.22!!..<!.. 
4700 00 

ı750 00 
1250 00 
ı350 00 
1000 00 
1600 00 
900 00 
325 00 
100 00 

8275 00 

324 00 
240 00 
800 00 
900 00 
600 00 

2864 00 

2600 00 
2200 00 

4800 00 

Kurumundan : 
İ1k teminat 
Lira Kr. 

219 00 

352 50 

62ı 00 

215 00 

360 00 

Eksiltme ,nin. aaRıt 
ve şekli 

22 11011940 Salı saat 
14 te açık eluiltme 

22< 10 iı94o Salı saat 
14,15 te açık eksilbnr 

22 ı ıotı940 Salı aaat 
14.30 da kapalı zarf 

22 1ı0/1940 Salı saa: 
15 te açık elcs:ilbnr 

22.•ıoıı940 Salı saat 
15,15 te açık eksiltme 

Haydarpaşa u~esi pansiyonunun ihtiyacı olan yukarıda cins, miktarı ve tahmin bedellerile ilk teminatı yazılı yiye
cekler eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 22 birincitetrin 1940 salı günü yukarıda yazılı saatlerde Beyoğlu İstiklil caddesi Karıman kar,ısında 
List>ler Alım Satım Komisyonu binası içinde toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler şartnameyi mektebde görebilirler. 
Talihlerin belli iün ve ııu\te cari 1ene Ticaret Oda11 vesikuile birlikte Komisyona ıelmeieri. (9002) 

kiğıdlan azami % 15. ~ /I' 
2 - Birinci ve ikinci hamur kiğıdlar, biletlik kiğıd1ar, verjeli kal' ıP 

takvimlik, abajur. duvar, el iti. parlak ebru kiğıdları, kösele muk•~" 
tazyik edilmiş mukavvalar, srlofı:tn kıi.i:bdları azamt % 20. • tf, P 

3 - Parşömenler, zamklı kiğıdlar, beyaz ve elvan kartonlar azar111 ·f ~· 
4 - Pölür, re!:im kiğıdı adi kromo karton, tuvalet k8.ğıdı, muhtel~ f) 

paklıklar. mücellid beri. ve kôitıdlan, beyAZ ve elvan kartonlar ııarııt ıJ'P' 
5 - Sarı kopya k8ğıdı, kuşe, lüks karton ve kağıdları iyi resir'Jl 

ları azami % 35. ' ri ; 
20 No.h ilin - Kırtasiye sAtışlannda gayrisafi ve azami kir ha.dlt 

suretle tespit edilmiştir. • ,,1 
l - Yerli mckteb ku~un kalemleri, yerli mekteb mürekkeblerl toP 

için % 10, pe.rakendeciye % 25.. 25. 
2 - Yerlı mekteb defterlerı toptancıya ~ 20 perakendeciye ~ ~ 
3 - Yerli mekteb l.istikleri, mekteb uçları 'toptancıya % 20, per91't 

~•a ~ 
4. - Kes.ilmiş çizgili ve çizgisiz yazı kıiitıdları, resim ve metod de~~ıetl' 

marjlı kaplı defterler, Avrupa zamk ve 18.stikleri, Avrupa kurşunl«llt 
kalem saplan toptancıya P,c 30. perakendeciye % 40. ıS tJ 

5 - Matbaa levazımı, ke~ilmlş pôlür ve parşuk kiğıdlan toptancı)'• 
6 - Ya7.lhane levazımı Avrupa mUrekkebleri toptancıya % 40. 

1 
~. 

7 - Ceb k~lem ve defterlerı. fantaz.i defterler. lüks hokka takırnlıır ;ı> 
büro levazımı. ticari defterler, rt~im alet ve levazımı için toptancıya ~.,il 

8 - Fen ve hendese alet ve levazımı, ha"8s kiğıdlar ve bozulan et>' 

~-%• / 
9 - Satışı mahdud husuat bir marka altında satılan eşya için toPt 

·~ , 
5, 6. 7, 8, 9 uncu maddeler için perakendecinin kir hadleri ileridt .ıt 

edilrı:f'klir. t,tfl'. 

21 No.lı il.in - Yerli pamuk iplikleri için İktısad Vek81etince nark ~ 
ve ilin olunduğuna nataran bu fiatlara Ticaret Vekiletince tıarı edil~~~~ 
yüzdesi ilive edilerek satış vapılacaktır Bu mevzuda maliyet nazari 

1{~ 
alınmıvacaktır. 

c_ • 

Devlet DamiryoHarı i. U. Müdür~ndeıı:,,. 
.. -~uhammen bedeli (1800) lira olan 60 Kg. Piramidon (18 10 940~~ 

gunu saat (10.30) on buçukta Havdarpaşada p:ar binası dahilindeki 1" I 
tarafından açık eks.ilbne usulile satın alınacaktır. rııJfl ~· 

Bu i$e girmek isteyenlerin (135) liralık mu\'akkat te!T)inat ve )c:ıı tı1-
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar KomisY0 Jl' ,.d} 
racaaUeri lizımdll'. c'' 

Bu işe aid ıarbıameler Koınl&yondan parasız olarak dağıtılmaktodıt· 

' 


