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Günün yazısı 
Şarlo'nun filmi 

Şarlo; zamanımızı merbametıizc~ h.ic~e~~n ~u. ne~i ı~.hıına 
münhuır dilıi, timdiden meıhur ıon fılmını bıtırmııtır.Diktator -bu 
filmin adıdır- «Şehrin Iııklan• ve «Modem Çağlan dan ıonra, pek 
tarunmıı ıinema yıldızının en çok dediko9u yapacak, dünyanın 
bu haline rağmen efkin umumiyeyi tiddetle aliı.kalandırac."k aza• 
metli bir eseri olarak cihana takdim edilmektedir. Halbukı o, da
ha mevzuundan bahsedilirken _hatırlardadır- hükumetler arasında 
siyasi tqebbüslere •ebeb olmuıtu. Günler geçerken bu filme dBir 
y~ni yeni haberler geldi: Şarlo tebdid mektublan almıı,. ~arl.o da
ğa kaldmlacakmıt, Şarlo eserini tamıu;nlamaktan vazgeçırılmıı de
nildi. Şimdi bizzat Şarlo fÖyle diyor: 

EHİ R YARINTI 
Yazan : Samim Kocagll:ı: 
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Baş tarah dünkü nü.~banuzdı ı bulmuf, öte yana yavaf yavaf sıP # 

Akşam karanlığında ortaya atılan yordu. rı1" 
• bu fikir, şu tepenin üzerindeki köylü- Delikarılılar, kazma, küreğe sa. lJl'İ 

11 leri, harb içinde bulunan bir erkinı- dıla.r. Gediği toprakla doldlll'dı.t}ıır 
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harbiye heyeti gibi düşündı.irmeye suyu tuttular. Bu sırada yağınu! tf)I* 
başladı. Yusuf Ağa: landı. Büyi.ık Menderes. hücııırı _...ifı 

---------------- - .Hani yarıntı oradan bir paUadı ı cek buyük bir hayvan halile ~' 
lktıaad 

iktısad Veki • 25 lira 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

L ..... ~~~~ ........ ~~.~.~.~~~.~ ..... .J 

- «Son filmimi bitirdim. Maksadım herkesi gilldürmek
tir- Ve cihan gÜlmeğe muhtaçdır. Çünkü bir kitinin veya bir ıiıtıe
min milletleri tekme ile idareye kalkıttığı devirlerde yüzler gÜ
lemez .. insan olmanın en bariz vasfı bildiğimjz gülilfü dahi unut
turan ve unutan memleketlerde ise hayat yaşanmağa değmez. Fil
mimi bütüncü memleketlere bedava göndereceğim; ta ki halk gü
lebilain ve benim töhretleri hicvederek para kazanmak sevdasın
da olmadığım anlaıılsın.> 

para cezası * MANİFATURA FİATLARI - Ya
rın manifatura fiatları ilin edilecektir. * MACARİSTANA İIIRAC/\T -

top MacarL<;tana ihracat yapmak iı;in lisans 
1 
verilmektedir. Sayım günu 

ablmadan kim 

I • o m1 .. 1-şimiz tamamdır... 1 sadBsız bekliyor gibiydı. Dol~ut ; 141; 

Y a r 1 n g e 1 Y r 1 

Diye söyleneli. Haı.ır bulunanlar bu !arı gedijin batında üç ki.,.ci sal>'' 
sözün mana~ını kolayca anladılar. O- diğer!eri yerlerine dağıldılar·.. ti • 

rada takriben elli metrelik bir dirsek ha kadar, tehlikenin böyle yuı feJtef 

V k . ı s·· B k 1 çevıren Menderes, biraz yükleni\·erir- nesine hepsi. razı idi. i.smaJ.J., dJt • e ı ' umer an ı ~e; veya bir sıçan deliği bulup yarın- elinde sağa sola koşuyor, ~}..· , 
..d.. .. ·ı b. rkt tıyı patlatırsa; bütün ova deni.ı olur- ~arının ara!lındaki yerleri gotdeD b"' mu uru ı e ır ı e du. h!"ail heyecanla bağırdı: çiriyordu. Şimdi su, yarıntının _,,t> 

Şarlo, vadettiiii gibi, filmini seyrettirmek istediği memleket· 
lere gönderebilecek midir ve gönderse de, umduğu gibi, beyaz 
perdeye bir defa olsun ak•ettiğini gö.ren olacak mıdır 7 Bu baıka 
bahis! Yalnız, tapkası ve bastonu, potinleri ve bıyığı ile Şarlo'yu 
göz önüne getirmek gülmeğe ki.fi değil midir? 

Nasuhi B AY D A R 

so
kağa çıkarsa bu 
parayı verecek 

-o-
20 ilkteşrin pazar günü yapılac:ılt 

~ayım hazırlıkları bitmişür. Sayım, 

Türkiyenin her tntafında ~aat sekiz
de ba:,hyacaktır. Sayım bittif:"i z.aman 
top atılmak ııuretile halka ilin edile
cektir. Bu ilindan evı:el sokağa çı -_,..,...,...,_.,...,. _ _, ___________________ , ____ kanlardR.n 25 lira pRra cezası alına-

' ı ı• caktır. Küçük çocuklann sokRğa çık-
l""''""''"""'''''p'""""''l'""'"'''V"'''""'i"'''"""S'""'""'i""''"''''""''" ' '''" !_ ~a::;:n~:~a~el~l~~i m;~~~et o~~~:t~: 
! _ tramvaylar, vapurlar, otobüsler, ban
i1111111111111111111111ıııııı11111111111ııı111111ıııııııı111111111111111ııı1111111ııııouıııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111: Jiyö trenleri işlemiyecektir. 

İngiliz Ticaret Birliği- Fiatları 1'furaka~ komisyonu, ma- ı AskE'ri mües,eseler, jandarma, em-
• nifatura !iatlarında hem tüccarı. hf"m niyet daireleri, yatı mcktebleri, ta.le-

nın depoları de hAJkı memnun edeı;ek derecede fiat be yurdları, ha5lane}er, konsoJosJuk-
İnailiz Ticaret Birliği tarafınd;ı;n, tespit etti~ini iddia etmekte-dir. Bu lar sayımlarını kendi mÜe!lseSf'lP.rin

İstanbul ve İznürde d<'polar kiralan- iddiaya 5{Öre-, her iki tara!ın menfa... de yapacaklar, hük.Umete bir liste ve-
mıştır. İngili.ı Ticaret Birü~i, piyasa- atlrri tı:-lil edilecektir. receklt>rdir. 
dan mRl aldıkça bu depolara doltlura- Biz, fimdiden bu iddiaya, hu hük... ----------------
cak, İhracat imkanlarını temin ettiği me iştirak edecek d'ğiliz. Bak:thm, 
zaman, depolardaki malı ingilt<'reye yeni fiatlann. pratiktP ne gibi teza
ıevkedecektir. İngiliz Ticaret Birli~;- hürleri olacaktır'! - H. S. 
nin depolar tutma~ı, piyasada büyük c ) 
bir alaka uyandırmış, bu yüzd~n haı.ı a <O ~ S A 
lhrac maddelerimizin !iatları da art- _____________ __.. 
mı,tı.r. 

Artan fiatlar daha z.iyadc zeytin
yağı, pamuk, kuru meyvalar, tütiın 
aibi her zaman İngiltereye ihrac e
dı1en maddelerdir. 

İngilizlerin depolnr tutmao;ı, Ciatlar 
üzerine tesir yaptığı halde, ingiliz -
terin ne zamnn mal alaC'ağı, hangi 
yoldan ~vk.edeeeği de ~k belli df'
iildlr. Vlkıa, Ba'!nl - Bağdad yolu 
va~ıta!löile ihracatın kahil olacu.ğınd~n 

bah~dilmektedir. Fakat bu yoıu, 
pratik bir ticaret yolu haline gelir -
mek, tarifeler üzerinde daha büyük 
(edakArlıklar yapmak lhımdır. An -
karada Irak demiryol1ar1 murAhhaı
larile yapılan müzakerelerde bu ne
ticeye varılmaktadır. 

Manifatura piyasa•ında 

tereddüd 

Manifatura Hatları pazarte:;i. günü 
ilin edecektir. Ona gôre manifatura 
eşyası satılacağından, tüccar, fiatla
nn neden ibaret olduğunu bilr:"medl
ji için dün piyaYda manifalura ti ... 
careti Uzerine it olmamı.ştır. Anado
ludan mal almak için tehrlnW:!! ge
len tacjrler, her hangi bir manifrıtu
ra mağazasına gittikleri zaman, mal 
alamamıtlardır. 
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Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
İsviçre frangı 
Florin 
Rayişmark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçe ta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
l•veç Kz 
Ruble 

5.22 
129,69 

29,66 

0,9950 
l,615 

13.845 

26,43 
0.622S 
3.l625 

31.0175 
30.98 

ESHAM VE TARVTLAT 
Türk: Ticaret Bııınkaaı nama 
Sıvas - Erzurum 2 

• • 

Umum ticaret 

s 
6 

M<'rkeı Bankası peşin 

Türk borcu 1 peşin 
1938 %5 hazine tahvili 
Ergani 

0.80 
20.23 
20.23 
:!0,-
32.7S 

107.75 
18,90 
5(J 50 
19,45 

Mekteb kitabları 
bulunamayor mu? 

Dün Ankara caddesindeki kitabcılar
da, mekteb talebesi bir kısım k.itabları 
buiamamı.şlardır. Bulunamıyan k:iUı-b
lar şunlardır: Orta birinci ıırul tıu·ihi, 
liM' edebiyat, antoloji, almanca. dör
düncü kısım, son a~ır Türk edlbiyat 
tarihi, fen fubesinin kimya ve hendese 
kitablandır. 

Bu kitabların önümüzdeki hafta 
içinde, kitabcılara geleceğinden bahse
dilmekt~ir. 

Hava kurumu için 
10 para 

Hava kurumu, varidatı artırmak i
c:in, nakil va~ıtal11rına 10 para zam 
yapılmal'lını 11-likadar makamlara tek• 
lif etmiıttir. Hava kurumu mekteb -
!erde hava kurumu için ha!taia bir 
saat ayrılmasını da Maarif Vekiletin
dE'n temenni edecektir. 

İmralı hapiııaneııinde 
bir mahkum dilini keııti 
İmrah hapisanesinde Ali 3dında Lır 

mahkiım jiletle dilini kesn1iş ve te
davi altına alınmı~tır. Hapi~neJe 
mahkUmlardan müle_şekkil bir komi
tenin hazırladığı nizamname, hiç kim
senin arknda.Jı aleyhinde dedikodu 
yapmamasını f'mrf'tmekledir. Alinin 
bir arkada-:;ı aleyhine dedikodu yap
tığı enla'.fılmış:, bunun üzerine biitün 
arkadn~ları kendi~ine boykot yapmış
lardır. Ali bu va,.iyet karşı!lında çok 
mütN>,_e;ir olarııık dilini kesmiş, ·kendi 
cezamı kendim verdim• demiştir. 

* GÜMRÜKLERDEKİ EŞY/\ -
TicAret Vekaleti hukuk müşaviri Fe
rid, gümrükleı·deki et yanın çıkaı ılması 
için Gümrük BaşmüdüriJe görüşmüş -
ttir. * PETROL İSTİHSALİ - Üç aya 
kadar petrol istihsal;ltma ba,ıanacak
tır. * llAKKI NEZİHİ -Teşkil8t!andır
rr.a müdtir muavini Hakk1 Nezıhi, Ti
caret müdürlüğü muavinliğine tayin e
dilmiş-tir. * BARSAKÇILAR - Barsa< tacir
leri dün Ticaret müdürlüğünde topla
narak, yeni birlik hakkında gOrüşmüş
lerdir. * INGİLTEREDEN EŞYA GELE -
CEK - İngiltereden boya, nişadır, ma
rieni: eşya, kimyevi maddeler, Hac g«i:
lccektir. 

Belediye 
KÖI\-JtR - Belediye aylardanberi 

yaptığı tetkikat neticeslnde mangal 
kömürü fıatlarının normal olduğu ka
naatine varmıştır. 

BEYAZ PEYNİR - Belediye toptan 
beyaz peynirin 42,50 kuruş:a satılma
sına karar vermiştir. Perakende satıf 
Iiatı i.oıe 50 kuruştur. 
ŞOFÖRLER - Belediye tar11.fından 

17 şoCöre ceza ke:silmiştir. * ODUN FİATLARI - Beledi~ .. tk
tJsad ınüdürlüğü odun fiatlarıru ma
hallinde tetkik ettirmek üı~re İğneada
ya bjr memur göndermiştir. 

Müteferrik 

Oy leyse ne duruyoruz?. Yarıntı- yerlerinden, yavaş yavaş sıV~~ 
İ p l i k tevziatını yı tutalım!.. Osman: ,,ı 

• Böyle anlarcJa hatıra gelecek ilk - Arkadaşlar! Suyun bu hıılı 
tetkık edecek tedbir hakikaten yarıntıyı tutmaktı. saatten !atla sürmez! 

--<>- İsmailin sesi, milletin yüreğini biroz Diye, bağırdı. Hepsi birden: ~b' 
. , . .. .. ferahlatır ~bi oldu ve yarınlının tu- - Gayret.. Bir saat deıil. ,,. 
lktı~ad Vekıh Humu Çakır, yarın 
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tulma!ına karar verildi. kadar dayanırız. 
Karadt.nizdcn şehrimiz.e gelecek, bu - ıs· il il k.. .. b'' .. d llL- 1 Diye cevab ve.rdiler. ..ef8' 

.. k f b .k k.k ma e, oyun ulun e ru:ın ı ... ~U ,-rada Sumerban A rı alarını tet ı 1 k k d k.. . d.l At Tam bu anda Ismail, durdul" Ki' 
k . k.k d·ı 1 1 d arı, oşara tepe en oye ın 1 er. - .• uıı c:dE:Cf' tır. Tet ı e ı ecek mcse e er en 1 ki . h 1 ,.1 B .. 1.. ayaklarının ıoğuk soğuk ıu,-:ntı • 

b .. d .. 1 d h . 1 d h arını, eşe erıni azır aw ar. u un ne go··mu··1du··•un·· u·· hissetti·. Ya•-f· _,. 
ırı e, ıııon gun er e şe rım z e .7u ur köy, onlarla beraber hazırlanıyordu. 6 iV': 

edf'n iplik buhranı me~ele!!idir. Jktı"3d nın üstünden su aşmıyordu. rd' ~ Eski çuvallar alındı; kauna kürekler ı; • 
müdürlüg-ü iplik buhranı hakkında yere do ... u alçattı· bir de g .; birlikte bir hayvana yüklendi. Rüz - t!P • Y 
yaptığı tetkiklerde bazı fabrikaların ih- gS.rdan sönmeyen yeni icad fenerler, toprak seddin orta yerinden sıJ. 
F_yacı olmıyanlara iplik verdi~i neticE'- kaç tane köyde varsa toplandı. Sonra yor. pıt' 
sine varmıştır. Bu variyet kAr~ısında yarıntıyı tutmağa gJden kafile hareket - Koşun kızanlar! Ysrıntl 
iplik te\·ziatı işi, yeniden tanzim etli- ettl hyor!.. ~9J' 
lecckHr. Diye, deli ıibi avazı çıktıjı 

İktısad Vekili Hüc;nü Çakır, tehri- Bu yarıntıyı tutmak tabiri, bizim bağırdı. İ 
memlekette çok eskidir. Yüzde bir f k •• ,.ı: mizde bulunduğu müddet zarfında ip- Hep!li mıailln yanına o~ 
olan ümidleri ancak yüzde beşe çıka- ( 

lik tevziatı meı:;eleıııile de meşaul ola - diler. Eyüb: ·of• 
k rır. Hatta aadece bir teselliden iba- _ Sıçan delı·ği buldu .. o~•ı ca tır. An karada bulunan SümerbClnk ' -

umum müdürü Bürhan Zihni de bu rettir. yacakf ~ 
me~elelerin müzakeresinde bulunmak Haı.ra iyice kararmış:, tarlaların ren- Diye, sert sert söylendi. İlk ~-

gi koyulatmıştı. İsmail, Ali ile en önde lıktan sonra kendini toplıyaD Ü::E're şehrimiw gelc-l"ektir. k 
_ -= atını sürüyordu. Karşıda Sô enin e- _ Eski çuvalları! ~ 

Tl'caref bı'rl'ıklerı' lektrikleri yanmıştı. Menderesin ak- Diye, bağırdı. Delik•nlıtarın Jd f 
tığı iottikamette ise ova, karanlık bir toprak taşıyor, JdmW de eS ~ 
boşluğun içine iörülüp gidiyordu. Beı va\la:rla deliği tıkamaya uğr•f! ı* ~ 

teftiş ediliyor 
Ticaret VekAleU müfettişleri, itha

lit ve ihracat birliklerinin muameli
tını teftiş: etmektedirler. Esasen bir
likler, yeni umumi kAtib Salih ta1'8. 00 

fından tevhid edilmekte idi. Nitekim 
birliklerin bütün muha!löebecileri. kal-

parmak dağının beş parmağı da gene Bir taraftan da yağmur; kara.1' eJ' 
siyah bulutlarla örtülmüştü. Yağmur.. Mendere.s, bu zavallılarla alıı.!Ae ~ 
Dinsiz, imansız yağmur, tekrar baş- d ı ti h d n<f"" . yor u. sma. ırsın an A 
lamıştı. İnce ince çiseleyordu. Ismailin ağlıyacaktı. Içinde bulunduğU fV 1 
eözlE'ri, yeşil ekinlerin üzerinde, acı- itle, tabiate karfı gelemeroe~çııl 
yarak dolaşıyordu; onları bir kurtara- mağlüb edememekten dol~yı.rd~; ~ 
bib;em! sözleri içini yiyordu. Mütema- bir feye isyan etmek geliyO. rıl 
diyen beyninin içinde, inşa.Hah .• Su kat Allaha m• Menderese lfll< ::..J. 

* D~"ı·z YOLT ARmo ,,, dırılarak yerine bir muhasebeci tayin ., r:_ 
r,., .. ._., A - nıüna- daha çok yükselmez temennisi vardı. mura mı, karanlı•a mı, yo)<sl~_. 

k 1 V k -1 D · _1 edilmiştir. Tevhid muameleleri yapı- 6 ,,~. 
a e e a eti enızyollannda faua Hele kendi tarlasının yan1na vardık- mı "yan ed-ektı·?. Bunu bO 

lırken bazı memurların da vazifesine ~ ,.,_ ~-~ 
me!lai y11p1lmasına ka.rar vermi"Ştir nih 1 .1 • . lan zaman, kalbini büsbütün bir hü- kestiremiyordu. Bütün bit l'l8. 

* KIZILAY HAFTAlSI - Dun·· bu··- aye verı mıştır. k 1 '· -'"' ·,ı 
O • • d 'k l ı zün ap auı. maişetlerinin bir tarla ~are~~.,_ JY 

tün mekteblerde Kızılay haftası mü- nıverıııte e l ma _ ÖL be! Her sene bu mered taı- olduğunu dütündükçe, Isınal~ 
nasebetile konferanslar verilmiştir, İmtihanları maz mı? yerinden oynuyordu. • rfJ:~ * KIŞ SAATİ - Dün gece saat Bu sene Tıb fakültf'si, Eczacı v9 Diye kendi, kendjne söylendi. Ar- Delik gittikçe büyüyor, ~ ,p°" 
24 ten ~onra saatler bir saat geri a- Di~çi meketbleri ve Fen fakültesi gibi kadaş:lan da onun kadar müteessirdı. gayretler boıJa gidiyordu. B':ı1ıı1' 
hnmıştır. mühendiı-lik şubelerinin son 11nıf Ut- Menderesin dirsek çevirdiği yere deliğin ağzına tıkadıkl~ ç.uv ~ıi ~ * ARMATÖRLER Bİ.RLİÔİ mal imtihanları ağustos ayı içinde ıeldiler. Yarıntıyı ba,tan hafa dolaş- söküp atmasın, diye, Ismaılle ;lD-
Dün, Armatörler Birliği tepi.anorak yapılmışU. tılar; teftit ettiler: Su iki karıt daha kalarını dayadılar. Yarıntınl!l '/)' 
~emi sahiblf'rinin malzeme ihtiyacını Bu imühanlarda muvaffak elamı _ çıkarsa, ancak yarıntının üzerinden deki çukur, su ile dolmu_şhl· ~ 
tetkik etmiştir. yan talebeler ali.kadar makamlara mü- aşabilirdi. Geride kalan merkebli de- t.oprağı kazıp, boydan boya :,tr1"'. * KÜl\.IFS HAYVANLARI - Kü- racaat ede-rek, kendilf'rine çalışmak likanlılar da geldi. Fenerleri yaktılar. çıkan toprağı Menderesin ııt1' 
mes hay\'anlarmın fiatları da ort - için vakit bırakılmadığı itiraz.ile yeni- Oturup yarım yamalak peynir, ekmek yığdıkları için, bu sedlere yafl 
maktadır. Tavuk 90 kuruşa Kadar den imtihan açılmasını i~temi,lerdi. yediler. Sonra, yarıntının zayıf oldu- m! verilmiftir. ~ 
yük.<;elmiştir. TalebelC'rin lehine olarak karEır ve ğunu tahmin ettikleri yerlerine, birer lsmail ve arkadaşları, ~ ı~ * Mİt\-JAR VE l\tÜHENOİSLER - rilmek üzere olduğu söylcnilmekte - ikişer fenerleri alıp dağıldılar. Çal~ıyordu.. Delikanlılar, 'J,11. 
Nafıa Vek5leti mimar ve mühendis- dir. İsmail, sık sık yarınlının üzerine kadar suyun içinde çuvalla~ lff 
ler hakkındaki kanunda tadilat ynp- 11 ay hapse mahkum tırmanıyor, koydugu ~aretten suyun nıyorlardl. Arasıra birbirler 
mak için bir l8yiha hazırlamaktadır. daha yukarı çıkıp çıkmadığına bakı- vlk için: 1 , * l\fALİYE TAYİNLERİ - İsten- oldu yordu. Böylece saatler geçmeye ba•- - Dayan kardeşlik, daylnaJ1 ;.sı-~ 
bul varidat konb·ol memurlul{una Geı;:enlerde Küçükpa1~rda. Arab a- ladı. Delikanlılar, suyun daha fazla Sözleri, kısılan diş:lerin 
Namık, Galata tahakkuk şubec;i ,ef- dır.daki bir akrabasını a~r ylrp.layan yükselmiyeceğine, kendi kendilerini, dan dökülüyordu. 
liğine Simar tayin edilmişlerdir. Şerif Şenol, dün yapılan muhakemesi birbirlerini inandırmağa gayret ed.i- İsmail, bir kere daha: 

1 
f 

Maarl'I neticc~inde 11 ay 17 gün hapse mr.ıh- yorlardı. Uzaktan uzağa arasıra bir - _ Dayan kardeşlik ~~y~"i~ 
kCım olmuştur. birlerine sesleniyorlardı. Osman, ken- hakkımdan vazgeçtim. oJtW , * A!ı;İSTA1\'LIK TALil\IATNA Y v t • } d dince gamı, kasveti unutmak için h kkı ı(f 

l\fESİ - Üniversite asistanlık tali- ag encereaı par a ı türkü söylemeyi münasib gördü. Teh- a var... ~, 
Ankara c;ıddeııinde 249 numaıalı lı'keyı· bı·r müddet kafadan kovmak Diye, ıöylendi. Dayanıyor ... ~"' , 

matnameı;;i yenibaştan tetkik edil • ı d K M d ı ,,... o 
!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ahçı dükklnıncla çalışan Emin Çetin için hepsi onu dinlemeğe başladı: nıyor ar ı. oca en ere ıJrıJ "' 
. BERLERI - mekt~dir. Talimatnameye, ihtiyaca k bı·ıe demı·yordu. Ovada, yal"' ,.1 Y 
:;: ANKARA HA _§ maltız üzerinde yağ Eritir e>ı tencere 

Ticaret ·vekaleti manifa
daha uygun yeni maddeler konacak- 1\-lenderesi.n suyu bulanık akar. g"ultu•u, Mende....,,ln sükılIJeti T111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111ıu111uT parlamış; ve muhtelif yerlerinden ağır .... ~ 

KÖY KA.l\'l.JNU tır. surf:tte yaralanmıştır Ayrılık içimi, gönlümü yakar. ranlığın aj:ırhğı vardı.. , * KİMYA ŞUBESİNDE SÖ!\fESTR B' b'} ı., k . Yar bana darılmış Menderes gibi; :. Dayan kardeşlik dayaJlt ..tl< 1 
veriyor turacılara cevab 

Ankara (Telefonla) - Dahiliye Ve- USllLÜ - Fen Fakültesi kimya mü- ~I' otomo ı u1r Oy Süzülerek geçer, uı.aktan bakar! lf-
Ankara 5 (A.A.) - Ticaret Vekl • ı liha7..aların hepsi yüzde tespitinde na- ki.leli vilayetlere bir tamim göndcrctıt.:C: hendisliği şubesinde fimdiye kadar arabasını narça}e dı Sökenin ovası ıusu.ı olur mu? Sözlerine, gO.ya nehir ıo.zro, 

Jetinden tebliğ edilmiştir: z.arı itibara alınmıştır. Keıa, bugünkü kôy kanununu tatbik eden ve etmiyen sömestr, sınıf usulü tatbik edilmekte Bu gün ~aat 
8 

d';. Ak;ara,·la Çapa Yar bana darılmaz, ben.si.ı olur yükleniyordu. )feft1 
l - Alınan kararların manifatura dıc ticaret şartları ic;inde pamuklu men köylerin 940 bütçe ve nüfus vaziyetle- idi. Birinci sınıf müstesna olma\ üze- J · mu?.. Koca. Menderes, büyük .·ı.. to 

., · · t arasınde 2025 numaralı taksi ile bir Ey•~ 
Pı·ya••-nda tereddüdü mucib oldum 1 rucat ithalitının yükU"k kflır b·rrık 1lmn- rını 10rmuş ur. re diğer sınıflarda sömestr usulü tat- Ve Ismail, Ali, Osman, / 

-~ •- · · · · köy araba~ı çarpışmışlardır. Araba - Köyde ihtiyarlar meraktan durama-
IO··,ıenmekte ise de, bu kararlnr, her fına mütevakkLf olup olmadığı üzerin- RADYO ISTATISTlGI bik edilmesi kararlaştırılmıştır. k dı. • '-·amdan sonra, bır· kere daha, dele ediyordu. 1' 

J nın o u otomobilin sol çamurluğuna ~ · til 
ta.;.ın· , ne yapm·- Ja"zım geldi-''1ni gÖ!- de de durulmuctur. Ankara (Telelonla) - İstatistik u- • Fenerlerin çoiu sönmiıŞ ' 

........ <L2-• &- ., ·--- ------- ÇArparak parçalamıştır. Arabanın da Değirmen dağının yolunu tultu;.arj 
term~kte ve bu suretle \"UZuh temin 4 - Yüzde dokuz kir nl!lpetinin ytı- mum müdürlüğü memleketimizUe ilk y tE'kerlekleri kırılmıştır. tepeye çıkbkları vakit gecenin karan- lığın içinde bir seı: -'J 

k 1 · d akalanan dilenci dl etmektedir. u~ının yani dört buçuk PU"'anının ka- defa olaca radyo abone eri üıe-nn e Ec;ebiyat Fakültesinde lığı içinde, dört be_ş feneri ııra Ue o- - Su, yarıntıyı bu yarı ıııv-y 
Maamafih, tatbik~ta d<ı.tr tereddjd uınc vergisine gittiği ve !ücc-ata ant"ak bir istatistik anketi yapmağa karar kadın çıldırdı vanın ortasına diz:ilmit &örünce, se ... Diye, baiırdı. Herkes itirl ı)·'-. 

edilen noktalar varsa, Vt?kUlt"'le mü ... yüzde •,5 kalacağı yazıl'nıştır. Yüzde vermiştir, doktora İmtihanları vindiler, .İşler yolunda gidiyor.• diye, anlamıftı. Yarıntı dayan•ı1' ... 1 ' 

ı 1 · T y ı Bir kaç gün evvel Bakırköyde yaka- , ... racaatte bulunacak o an ann tenvır e- 9 kir her sabt içindir. Bina<!nJt.levh her SONBAHAR A ARIŞLAR Edebiyat FakültC'~İ doktora tali • söylendiler.. Yarınb. patlamış ... YarıntıJld "' 
k )andığını yazdığımız Yergi kızı Mari- 0,.. 

dilmesi tabiidir. !'8hfta yü7.de 9 kirden yarısının a- Ankara (Telefonla) - Bu~n tehir nıatnamPcıinin tefsiri yapılmıştır. Tür- •~• mışb. Şimdi ıu, tarlahır• 
1
;•,..,. 

1 ki kanın üzerinde 631 küsur lira bulun- 8 ,. P"p 
2 - Fabrikatorların pamuk ipi e- zanc vergisi olarak v~'!"i'.di~i iddia!l, İPodromunda sonbahar at yarışlarının kiyE'rlC'ki yükı;;ek mektcblerle Üni • G-eyarısına dogrw u İsmail. y:ırınh- rüyordu. Hepsinin birden 

1
,;. 

kl k d ki b. k h k''- muştu. Marika dün sorguya çekilmiş, ,.,_ ge"' ...ı 
rini sa ayara 1&tmtı ı arı ve ır ıs~ vergi mevzuatımız kaf1:1.~111da, a ıl{a- neticesi alınacaktır. Yarışlardan üç ve versitPnin muhtPlif.. 1JUbelf'rinden n1e- nın tepesine bir kere daha tırmandı. lan oldu, kaçma.k fikri ., .. ı Y" 
mının da paketi 1-1.50 lira fetzlay3 sat- te muhalif bir iddiadan başka bir tey daha yukarı yaşlı İngiliz atlarına mah- kendisinde cinnet alamet\('ri görülerek zun olanlar Edebi.vat Fakültf'oeıinde yaptılar. Yalnız Ismail kencıı>'" 

· 1 k J. ş· d. k d • Tıbbı Adliye sevkedilmiştir. Günde 7 Bir de gördü ki su, yarıntının kena-
bklan ıOy enme te ır. ım ıye :t ar değildir. suıı Zinıat Bankası ko-;usu ile üç ve doktora yapabilE'cE"kJerdir. YR-l>Ancı rile dudak. duda1'a gelmiş! Aı kaldı, betmit, mütemadiyen: " 
"- d v k'"'' ı · b k lira kazanan Alarikanın asien çingene ·· 6 t , .u.:tıu. ve Til"aret e a.c~.erıne u 5 - Paraı;;ını bankaya yatıran im- daha yukarı yaşlı haUskan Arab atla- memleketlt'rde Universite tahsili gö- ümidsizlikten dolayı, hemen Men ... - Dayan kardeşlik dayaJ.'l .. b"'(/ 

b. ·L~ lhb ı · f ld - olduğu ve kili~e kapılarında dilcncüği Ed b ,... yolda ır şıl\.dyet veya ar ge meml,f- se. yüzde 3 ili yüzde 6 aiz a ıgı rına m11hrus tiftik k°'usu atçılat' ara- renler f' iyat Fakültesinde doktora deresin bulanık, karanlık sularına D' 1 1 y 1ndeJ'I 
tir, Alakadar t--kilita lü:rumlu talimat halde manifaturacıya bırakılan k3rın sın,_ da merakla L-klenı·ımektedir. için htristiyan olduğu anlaşılın:ştır. yapmak istedikleri zaman Türk dili- k kad ı ıye, söy en yor. er 

1 
,,)it• '• "" ~· T kendini. atıvereee ti. Ar a~ arına pırdanmıyordu. Onu zor •~ / 

verilmit olup, !iatlara riayet etmlyen bundan aşaiı oldui;u ifadesine gelin- çivi İllTİKARI eyze katili berat etti iiin;iiibiii;ilmi;eliieiin;i· ;;;'";;;;;rti;ikiio;şuİİIİİaÖİcİİak;tiiırii.;iii;;;iiiiiO seslenmeye vakit kalmadı kl, öte • bo 
,·eya malını saklayanlar bulundu~u Cf', M~nPde bir kf'rr yüzde 3 faiz al- 5 den Eyüb: yuna: l.111'-
takdirde haklarında de,.hal kanuni ta- makla bir ~e-ne içinde her ciroda Ankara (Telefonla) - Demir ve in- Birkaç ay evvel Belgrad \ı:apu.ı civa- O U - Ben hakkı:mdan vaıgeÇ 
kibat yapılacaktır. yüzde üç almak ara~ındald fark her- şaat malzemf'si taciri Halid Lenge!li:::in rında oturan teyze-si Ayşeyi, kcn<lisirıe Ramazan 4 - Hey! Geliverin .. Su, gedik buldu, lerimin bakla var.. ~ tı~ 

3 - Tespit edil~n kir )'Üzdeler:ne n'1 ke~çe malı'.imdur. Bu nokta üzeri!lde çivi fiatlan üzerinde ihtik8r yaptıAı para vermediği için öldüren RU-;temın imsak 4 24 iftar 17 ,46 aşıyor! Diye, bütün kuvvetile ttr ,rıı.~~ 
uran ithalitın duracatu da yazılmak- yanılmağa tmk8n yoktur. fiat murakabe komisyonunca anlaşıla- muhakemeıi ikinci ağır ce:zad:ı nihayete ÔıTfe ' 

7 4 
Diye bağırdı. Hepsi sesin geldiği yaramıyan çuvallara d~!;ıı. r 1 

tadır. İthalBt ve c-Jro ile ı-~ar ni,-pı:tleri Efk&rı umumiyemiz.l bu kabil ha- rak yapılan cürmü meşhnd neticeoıirıde ermiş. katilin deli olduğu anlaşılarak a 12,02 Akşam 1 ' 4 tarala koştular. Arkadaştan İsmaill, a.nnesıı;1~ 1 
arasındaki müM~bet tt1:b::ıtil~ Veki- berlf'r ve mü~lc,;ılar hakkında ikaz tevkif edilmif ve mahkemeye veril ... beraet ettirilmiş \'e BakırkUy hRStane- İkindi 15,16 Yatıt 19,16 Menderes, insafsız Menderes, ya ... sine sarılmı,, ayrılmak tsteuf1,r' 
letçe de malCım olup buııun gibi mü ... ederiz. mlş.tir. sine götürülmüştür. ..,.., .. .., ....... .., ....... .., .... .,.,.... rıntının bir kaç parmak alçak yerini çocuk gibi, topraklara, ç•~1şıt~ 
~;._~~~~~..:..~~~~~~...,.~~~~~~~~~~·-~~~~~~-,,~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~.,,,,,.,...,..""':'.,....,...,..,.,....~.,,,.~~~~~~~~~~---- rtldığı yerden ıökmeye ~~· 1~ 

Edebi roman Tefrika numarası: 4 maklarını cama vuruyor, yerinde ha- açılmış nemli, pembe dudakları, 0 
ili hafif, sinirli bir tavırla aallanıyor- solgun ince yüzü olduğu gibi gözle
du. rinin içinde yaşatıyordu. Hayır, kolla

Nedime hayretle onun arkasından rında tuttuğu vijcud, etten, kemik -
baktı. Ya\'aşça: ten bir in~an vücudü değiidi. Bu, 

- Bu seferki adi bir flörte, gelip ipektf'n, ışıktan, kokudan örülmü111 
.ıeçici bir gönül eğlence!iine benzemi- bir feydi. Ba$ını eğdiği zaman siynh 
yor, diye mırıldandı. Korkarım ki.. dantel clbise~inin yarıya kad;:ır açık 

Hafi{ bir tereddüdden sonra daha bıraktıkı solgun, narin omuı!arı l{Ü-
yava~ ilave etti: rülüyordu. Işıkların altında ay ışığın-

- Onu seviyorsun... dan yoğrulmu_ş gibi bu omuzlar par-
Alev yerinden kımıldamaml$b. Yal- lamakta idj. Biraz yukarıda en!fede 

Fakat annem geçenlerde R~id i~in 1 mu.hakkak Reşidin peşinden ko•ardı. nız camın üzerinde hafi! se11ler çıka- bir yığın siyah büklüm, maşa doku
f()yle diyordu: •Aileslnin biricik oğlu. Alev ye~~n~e~ kalkmıştı. K~şlnrını rarak oynayan parmaklan birdenbire nulmamış, el sürülmemiş:, hiç bır sun'i 
Babası ve anneı1i müşfik oldukları ka- kaldırıp, yu7.unu buruşturarak. durdu. Omuılarında bir hareket oldu. ihtimam ~örmemiş bir yığın siyah iP€k 
dar kültürlü, zeki inc;anlardır. Oğulla- - Bu bah.!!in takaya tahammUlü Se!lini çıkarmadı. / saç dalgalanmakta idi. Ve Allahım bu 
rını fimdiye kadar gö7lt-rinden ayırma yok, df'di. Beni siniı;lendirlyor1un. Birdf'nbire odayı 11kıntıh, tenhA bir saçlardan, o omuzlardan, kollarınd~ 
dıkları gibi onun!~ arkada!l', do:tt ol- Bıtştan ı;ıkarmak, bayağı b~r atız bu... seuizlik kaplamıştı. Luttuğu bu ha\•a gibi, ipek gibi hıdi.f, 
maıtını bildiler. İyi bir terbiye verdi- Reşide zorla kendimi kabul ettirmek O narin vücudden na.oııl bir koku intişar 
ler, tahsiline dikkat ettiler ve yanlış niyetind~ değilim. Yalnız şunu iyi bi- Vakit geceyarı!'lnı geçiyordu. Bu ü- ediyordu! Krskin bir gül kokusu ... 
bir yola sapma.c:ına, vakitsiz macera - liyorum ki bazı e-rkeklerin ayai;ına cünC"ü dnnsları idi. Kulübün tarasın- Öyle bir koku ki. Reşid, kollarındR. 
Iara ginnr!ine mani oldulAr .• Görü- gt>lmesini hfoi:lemeden kadının ona da dans ediyorlardı. Yıldızlarla dolu bir kadın değil, yalnız büyük, bir ı;ül 
yor musun ne iyi tahlil ediyor? İşte a:itmesi. ~evcudiyetini hi~!'ettirnıesi bir gök, kulübün J)t"ncerelerinden dö- tuttuğunu, ipek yapraklı, renkli, a
aenin aklına gelen sualin cevabı bu- lizımdJr. işte Reşid bu nevi erkekler- külf'n ışıklar, mehtab pırlnltı::ıın için- cayib bir çiçek taşımakta okluğunu 
dur. Pek tabiidir ki R~idin Anka- dendir. Onu ul'."andırma~, on~n tara- de yıkanan sakin bir dE'niz ve niha- ı:ınıyordu. Evet, bir çiçek .. Ve Re,id, 
raci& bir çok kız arkadaşları, hatti fından arzu edılen, ıevılen bır kadın yet havayı sıcak, sarhoş edici m"?lo- oqu dudaklac.na götürmemek, onu 
flörtleri olmuştur .. Fakat ben de an- olmak lııtiyorum. . . dileorle saran müzik... kuvvetli kollarlle !lkmamak, kokla ... 
nem gibi bunların c;ok satht kalmış Nedime de ayağa kalkmı,tı. Cıddı-

1 
Hiç konuşmuyorlardJ. Canan, Rnşi- mnmak için cebrü neis ediyor, keııdi 

oldutuna inanıyorum. leşertk : din geni~ göğWne hafifçe yosla.nrnış, kendiııine •ne çirkin şey. diyordu .. 
Nedime. _ Peki sonra. dedi, Sonra ne ola- gö7.leri yarı örtülü. sakin ve gü7el Ne çirkin şey Allahım!. Bana kar.,ı 
- De5E'ne, o da Fikret gibi m;ıhcub, cak'? Fikreti ne yapacaksın? rüyalarla do1u bir uykud:ıymış gibi a- o kadar iyi davrandığı kızı kadar 

gözü açılmamış, dedi. Zavallıyı annesi Alev sinirli bir tavırla güldü: dımlarını gene adamın adımlarına uy- !'IE"vdiği ve beni en iyi bir arkadaş' te-
siz~ burada tahsilini ikmal e~in, bir _ Oh, bütün bunları şimdiden dü- durarak a~ır ağır dönüyordu. :akki ettiği halde bu ne hürmelsb:lik, 
akraba yanında kimsesizliğini unut - tünemem. Re~idle öyle şeyler olabi • Cenc kndınLn yü,.ü omuzlarına sak- ne alçaklık! Eğer bilse, eğer bilse ... • 
sun, diye yolladı. Kadının tehlikeden Ur ki.. lanmıştı. Bununla beraber Refid, gö- Fakat kf'ndi kendine, itidale gel -
haberi yok tabii._ Senin fena nlyPtle- Devam etmiyerek ienif pencereler- rüyormuş: gibi, 0 yarı kapalı, esmer mek için yaptığı biltün telkinlere rai
rini, oğlunu ba~tan çıkarmaya kalka- den birine dolru yürüdil. Camın ö - göz kapaklarını ı:akaklara do~u da- men arzularını susturamıyordu. 
caiını bilse kocasını, evini terkcder. nünde arkasını dönerek durdu. Par- iJ.lan parlak kalınca kafları, arzu ıle Bir aydanberl Cananın mi.safiri idi. 

Bir aydanberi kah Cananla, kSh A
levle gezmi,, dolaşmıt, konuşmua. bu 
ana kızın !'lamimi havalan içine gır ... 
mitti Fakat bu geceki gibi sarsıldı -
ğııu hissetmcmitti. Evet, olgun. anla· 
yışh, güzel bir kadın olan Canana 
daha ilk gününden derin bir Sf'mpati 
duymuştu. Hatta tahsilini yapmak ü
zere Ankaradan i,.tanbula gelece~i 
zam~n, bu uzak akraba evindP bi.itün 
bir talu.il zamanı misafir olarak kal
mayı, bir pansiyoner gibi yıuıamayı 
pek de iyi karşılamadığı ve ı:tnnesinin, 
babasının ısrarı ile kabul ettiği halde, 
Suadiyeye Cananın kö,küne avak 
basar basmaz, gene kadının ve c~nlı, 
gü7.el bir kız olan Alevin karşısında 
derhal ferahlamış, onların sanıımı 
karşılayı~ları, dostça. hareketlerıle sü
kGnet bulmuştu. 

Evet, bir aydanb<-ri onların mi!'a -
firi idi. Bu bir ay Cananla iki iyi ar
kadaş olmalarına k&fi gelmişti. Fa
kat gene kadının kariısında biç bir 
zaman şimdikine benzer bir sarsılma 
kinde kaldığını hatırlamıyordu. D-l
ha düne kadar Aleve meylettiğini sa
nıyordu. Onu, daha çok bir erkegin 
kadına baktığı gözlerle tetkik etmişti. 
Bir zamilndanberi, biraz fazla perva
sız hareketlerine, basit düşüı'Cf>lerine, 
kE'ndini beğenmiş tavJrlArına raM;men 
gene kı1la gezmekten, deni7.e girmek
ten, tenis O)'namaktan, spor yapmak
tan hoşlanıyordu. Fakat . bu gece, bu 
gece kollarında tuttuğu gene kadıntn 
kendini. büyülediğini, bir bakışı, 

aülüşü. kokusu, her şeyi ile ~ına 

çevirdiğini his.sedJyordu Böyle blr 
gecenin içinde mi değişmişti? Yoksa 
bir aydanberi mi kendi hiılerlnl ken
dindE'n saklamakta idi? Bilmiyordu, 
hiç bir şey bilmiyordu. Yalnız timdi 
biraz içki ile sarhoş, başka bir Alemde 
yeşadı~nı, dünyanın en meı'ud ada
mı oldujı.ınu hissediyordu. 

Müzik sustu. Şiddetli bir alkış .. 
Taraıııı dolduran çığlıklar tekrar dans 
etmek istiyorlardı. 

Canan yavatça gene adamın kolla
rından sıyrıldı. İri siyah ıöz bebek
lerinde buğulu bir tebessümle ona 
bakb. 

- Yoruldum, beni bir yerime götUr 
Reşid, dedi. 

Reşid, biraz kendine ıelir gibi ol
du!. 

..-- Bir kibus. diye düşündü. Havır, 
aldanıyorum. Gelip geçici bir buh • 
randı. Kendimi unutuyorum. Ca -
nan benim için ağırbaflı bir akraba, 
iyi dost, ark&daştır, hepsi bu kadar .. • 

Müzik tekrar başlam~tı. Reşid. 
ikinci dans jc:in ısrar etmedi. İçinde 
ezginliğe benzer bir şey hissediyordu. 
Bnşında hafif bir ağrı vardı. Kala ... 

balığın arasından sıyrılarak ağır nA:ır 
ilerlediler. Gene kadın önden gidi -
yor ve Reşid ondan gözlerini ayıra
mıyordu. •Otuz sekiz yaşında, diye, 
düşündü. Fakat kıı:ından daha ince, 
belki daha güzel değil, fakat ondR 
bir başkalık var.• Evet, onda bir baş
kalık vardl. 

[Arkası var] 

dı. Su, atların, merkebler~oJV ~ 
varmadan yetişmek, onlal'8 ,cP f 
tutmak lilzımdı. Bu sırad~·Jcffl~ 
de tiddetli yağmur ve l-'0 ı..o 
yun içinde söndü. Kararılır 
İsmailin arkadaşlarına.: 1 " 

.. kln ~·' ., - Oküzlerimln ha rııP,ır 
Diye, bir kere daha bd')>lt ~ 

yuldu. Arkasından uzu~ ,.ııP 
oldu. Sonra bird~ büyül< uı1 l 
büyük bir gürültü !le yarııı 

••• n' 1 
Ertesi gün, köylüler. ıı'td'el" 

halinde, erkenden, Yelde~ ti' 
tının yolunu tuttular. ~ /, 
Kadın, erkek, ihtiyat, 1 1-'( 

kada~lan, e!:kl değirmenli' o1•0 
dibinden, bir kere dah• 0 ~ 'l'I 
dolu gözlerle baktılar. J.{l"':çfl'ıı; 1 
~uyor, kim~ ağzını ~.ıle 

1
di1"' 

Ismail, dudaklarını muterr> d~t• ' 
sırıyor, kederini, derdini. 'pi f,f 
neyip yutmak istiyordu· ı;< fi' 
metin görünmek ve erJtele- rı"" I 
deleden sonra mağhlb oJd~İ.d"' .J 
tatmak ihtiyacile ovayı )f.t f"ı 
!ara bakb, baktı da: ıJJ'f' 

- Birim Fadimenin tıe )~ 
sırmalı çevreyi de telaşla .!., 
başında dü,ürmüşüm. ı._, 

Dedi. Annesi Emir rıi 11~ -6" ıf 
'{Özlerle bir oğluna, bir ld 11t'v/ 
artık yeri sec;ilemiyen tar • "' 
rafına baktı da: . r•di""> 

- Ziyanı yok İsmaıl, ,..ı> I 
düğünün nasıl olsa ııetee•~ ~ 
dı; o ıamana kadar nasıl ;ıet, 
itil, ıaııa on çevre daha 

"' "' 

• " " 



..... 6 Birincitetrin 1940 

"Hakik.at,, in 
mühim 

anketleri 
[Jlaştarafı ı lnd sahifede] 

~~keb iibi eşyayı daha ucuza satmak 
ile! Ü .değıl mıdir? Bunun çareleri 
l'e trdir? Bu mevzu üzerinde şlmdi
diğekadaı: Maarü Vekileli ve .ıl5.kadar 
Bur~ daıreler tevakkuf etmiş midir? 
te:ı;1 b~ ~.e!eleler ~akkında, öğ ... 
Yt klerımızi toplu bır halde •fağı-

Y&u.voruz: 

ficıtlar teıpit edildi, fakat .•. 
ıııı l.t.ııbuldak! Fiatlan Murakabe ko
ha~u, mekteb levaz.ımatı ticareti 
~ . da tetkikler yaptıktan sonra, 
tir llbt eJyanın fiatlarıru tespit etmiJ
\tta~e bu fiatlar da dünden itibaren 
~ ilt .edilmeğe baılanmıştır. 

ltı~sı>ıt edilen fiatlara göre, yazı 
~ ~kkebinden toptancıların yüzde 
4; ı>fra.kendecilerin yüzde yirmi beş 
'lilt l.enıın etmesi muvafık görülmüş
tde. Bu fiallar üzerinde durm3k icab 
tıı.ı; r. Fiatları Murakabe komisyonu
bii,'tı. l>trakendecilcrden kimi kasdet
ıııı;, ~k vazıh değildir. Çünkü yerü 
~ e ~~b fabrikalariJe talebe -
1lai tnurekkeb aatan küçük kır
t Yetiler ve bakkallar ata -
.~~ da ikinci bir zümre daha 
~di:r. Bunlar da yarı perakendeci -
~ · Acaba, Fiat:arı Murakabe ko
~(. 0rıunun kararına göre, yarı pe
l'tıt ~tıdecilerin kir nbpeti nedir~ Şa
litı Yarı perakendeciler, illn edilen 
,~Ye Köre, kendilerini perak<'ndeci 
tdtr~derek, yüzde ).;rıtıi beş kir temin 
(a~r~. kırta!lycciler, bakkallar ne 

kat alacak? 

t~fiilüyor ki, Fiatları Murakabe 
tld, Yonu, mürekkeb ticaretirun kaç 
lt rı &eçtiğ.ini iyice tetkik etmemiştir. 
~ .~un kalemine gelince, komisyon, 
de. lfı.n ticaretinde de toptancıya yüz
~ 0~ Perakendeciye yüzde yirmi bet 

kkı vermektedir. 

~1bukı memleketimizde bir de 
li.~tı. kalem. fabrikası vardır. Bu 
t-1.tlla 8 nıalını toptancılara tevz.i eder. 
~. ft tı . ~turakabe komisyonun• gö
"b btıkanın lı:Ar nispeti nedir? A-
4~ toptancıdan kasdedile mana 
~, tnıdır? Eker, böyle ı..e, fab
ı..I' karflaında bulunan toptancı-
>.. '• ko · •-• · t• · ""l,jtttı~ nı.ı~onun JU1r nıspe ıru u-
htt &u Yarı perakendeclie.rin vazi -
~· _olacaktır? Komisyon kurtun 
t.n~ ti~retinde, toptancı ve pera
ııtı,Yi i dıye bir hüküm vererek me-

"\' hallettiğine kanidir. 

ı...:.::, tnürekkeblnde olduğu gibi 
h.ı., kalern ticaretinin bütün saf
tı.ı,:~d Ve ~u.ı;usiyetlerl a:özönünde tu
t~te ıtı ıçin, tespit edilen fiatlar, 

Ye uygun değildir. 

Ucuz mürekkeb 
lır >;:ıı ~evzuumuz fU ldi: Talebeye 
· · lıı tnUrekkeble mekteb levazımatı 
"' 0. •bnek. Mürekkeb pahablı~ının 
ı.:., U~ük •ebebi •iıe fiatlarından -ileri 

aite tedı.r. 
lor L·Ynı mürekkebi fabrikatöıoü cll

•ı: 

..... il 
~.'>k1t eı kuruşa satılan küçük bir 

Ut-el eb •i4esinin içinde 60 paralık 
'ıtye ~eb vardır. Geriye kalan para 
~ ... f lrıhisar etmektedir. Paş,abahçe 
""~ abrıkaaı bize daha ucuz şişe te
te~~'~de~se, pek tabii olarak mü -

At·· iıatları da ucuzlıyacaktır ,s 
•ıı ~ekkeb fabrikatörü, vaktile Ma
.. 1ıab•kllet1ne yaplığı bir teklifini 

• ....., tlatnııştır: 
'"trb ~aarif VekjJi Haıan Ali Yüc.el.' 
~ a.ıı:U- sergisini ziyaret et~Jği 

"tı.ı. l:al.i~ paviyonun Onün~~ du~
~ ~rgı komiseri Halid Guleryuı 

t."tıe rrı._ı.u-ekkeb •i~elerini, Maarif Vc
~l'ae&ostermişti. cBu fabrika himaye 
~lıt·' talebeye ucuz tnürekkeb ve-
M .. ~' ır. d . B .. . e 
~ emışti. unun uzeun , 
.'l'a:,ı:.na.yi Birliği beni da\•et etti. 
-~~.,' n~ıl ucuz rnüı_:ekkeb .vere: 
~t'u · • dıyerek bir rapor ıı;t~di. 
~ rrı MaarU Yeki.Jetine gönde -
~~\]~nra, ne oldu bilemiyorum.~ 
~iti C~anayi Birliği umumf kitıbi 
"h.r,lt Ult'!üz de bu vak'ayı batır-

,...._ •u aozleri söylüyor: 
'>ıı!•laiebeye, bu günkü şartlar da

~ı!ir dt, .. ucuz mürekkeb vermek 
~· ~--· l.!urekkeb fabrikaları, mek~ 
t~ralifltrine ve yahut Maarıf 
~ r in gösttreceji müesse~lete 
~tt~e ~ürekkeb teslim edebilir. Bu 
~ lil •~siz olarak aa.hlan mürek· 
,,, tbtye pek ucuza mal olur.• 

'lıteb kooperatiflerinin 

rolü ~.,,be 
~lttb ~e ucuz eşya vermek iç~, 
~~ iarı OOperatiflerinden de pek zı .. 
L~~li ~•de edilebilir. Milli Sanayi 
~\t !ebeye ucuz mekteb leva ... 
ı..""lu?\ l'tı.t~lesinı tetkik ederken, bir 
~tı 8 k.lern fabrikası ile de an!aş-
~ ı.ı.:. fabrika, mekteblere ve ya

~J,.~ rıf VekAletinin göstereceği 
~~ti ~~~z kalem vereceğini, ta . -
'°-' a.ı,. tltfti. Görülüyor ki, ufak bır 
ı.. ~ ,:;ıde, talel>Pye 4cuz malzeme 
~ <it •k kabildir. Hatta, bu ,.._ 
ı.ı O., bu leıebbüslere girişHmi,tir. 
'~diı leş;ebbü"lerin arkası neden 
~ lt.ııı~ ?ieden talebfoye ucuz kur
'tıL \ bn~ Ve Yazı mürekkebi tevzi 
ili"" .. ı.ı anııı;ı elde edilmemiıtir? 
~ ... bı.tırtd then 'l ihtiyacı, yalnız bu 
~'"CI( hn~~en ibaret değildir. Defter, 
' ''lıııa~ •. il.tik ve bütün mekteb 
~ ~ ~l da ucuzlatmak lizımdır. 
~ ~ı,1Urıku yazımızda, yalnız kur
~ tl~ ile, tnürekkeb meselcslne 
~ Dıter mevzulardan ileride 

. -H.A. 

HAKiKAT 

MEŞHUR CANİ TlPLERlNlN T AHLlLLERl: 4 I AVRUP~ DARBI 
• 
lngiliz tebliği 

Londra 5 ( A.A.) 
İngiliz Hava ve Dahilt EmnJyet ne ... 

zaretleri tebliği: 

CiNAYET NiÇiN 
iŞLENiR? 

Bu gün dütman bir çok tayyare fi
loları kullanarak Kent ve Swı.sex sa
hilleri üzerinde muhtelif hücumlar 
yapmı.ştır. Hücumların hepsi ciddi bir 
lnkitaf göstermeden müdafaa kuvvet
lerimiz tarafından dağıl.mıtlar ve 
pü~kürtülmilflerdir. 

Yaz saatile 17 ye kadar alman ra
porlar baı.ı sahil ,ehirlerine ve Lon
dra mıntakal!lına bombalar atı;dtğuu 
göstermektedir. Çok az haar ol -
muştur. Fakat Medway mıntakasında 
iki defa hücuma maruz kalan Has -
ti.ngs'te muhtelif e\'ler yıkılmıştır. Bır 
kaç ölü. az bir miktarda yaralı var
dır. 20 düşman tayyaresi imha edil
miştir. Dört tayyaremiz kayıbdır. Pi
lotlardan biri sağ ve salimdir. 

Cani 
buna 

bir 

tesiri altındadır ki, F oville 
Harmann, Grans adında 

bütün varlığile merbut 

hususi bir nevi cinnetin 
«insiyaki delilik» diyor 
delikanlıyı dost edinmiş, 

olduğu hu şahısla yaşamağa 
1924 yılında, Hanovr'da, cani Haar ... 

mann'ın muhakemesi görüldü. Bu a
dam yirmi yedi delikanlı ve çocuğun 
katli ile itham ediliyordu. 

haşlamıştı 

• • 

Haarmann, tevkifi esnasınd.3, otuz 
yaşlarında v11rdı. Kendisi bir mak.l ... 
nistin oğlu idi ve babası hakkında 
kindar bir hatıra muhafaza etmitü. 
Üç evli kızkardeşi ve iki erkek kar
deşi vardı. 

On yedi yafında mektebdoykcn 
bodrumda çocuklarla yakalanarak ah· 

Londra 5 ( A.A.) lô.ka mugayir hareketinden dolayı 

Hava Nezareti tebliği: 
Sahil muhafaza te~kili.tına mens:ub 

Blenheim tipinde tayyareler cuma 
günü gündüz Cherbrug'da Alman -
lar tarahndan harb levazımı nakli için 
kullanılan demiryoluna hücum et -
mişlerd.ir. Tam isabetlerle rayları boz
muşlar ve yolda büyük delikler aç -
mışlardır. Civarda bulunan hangar -
lar da hasara uğratılmıştır. Havro ci
vannda Belleiville'de düşman itgali 
altında bulunan ta;'Yare meydanına 
da muvaffakiyetle hücum edilmiştir. 
Tam isabetler bir hangarı yakmıştır. 

Alman tebliği 

· rnahkfun olmuştu. Kendisini Hilsdes
heim şifahanesine koydular. Fakat 
oradan kaçtı. Deliler arasına yat.Jrıl· 
maktan kendisinde kalan intiba, bü
tün hayatı boyunca, devam eden ha· 
kiki bir dehtet hissi olmuştur. Ham
burg ve Berlinin en iğrenç esafil ve 
haprat yataklarına girdi, çıktı. Her 
çefid zenaate aülUk etti. Ezcümle k.a
sab, elbiseci ve hafiye oldu. •Le Las-
50• adında bir hafiye cemiyeti de 
kurdu ki, bu cemiyet daha aonra ü
lis etmiştir. 

Haarmann, Grans adında bir deli
kanlıyı dost edinmiı ve bütün var
lıj;ile merbut bulunduğu bu şahısla 
yaıamağa baıılamıttı. Granı'ı Hanovr 
.istasyonunun büyük vılonundn gelip 

Berfin 5 ( A.A.) geçen erkeklere kırılırken bulmuştu. 
Grans, böylece, kasabın .ı;ıevgillsi. 

Alman orduları lntkumandanlılı - oldu. Ka!ab onu ,bir kadını sever gi-
ru.n tebliği: bi ihtirasla se\"iyordu. Haarmıınn., de-

Fena ha,•aya ratmen, dün ründüz, likanh kendi!inden başka her hangi 
Alman hava kuvvetlerine mensub bü- bir adamdan para kabul ettiği zaman. 
yük fıkılar, Londrada ve Londra ci- kıyamet koparırdı. Granıı, hiç füphe
varmda askeri bakımdan mühim he- 5iz, kasabın cinayetlerine vikıftı. 
deftere muvaffakiyeUi hücumlar yap- Ha.nnappel adında birinin katil vak-
m~lardır. asında olduğu gibi, hazan da mil -
Londranın fimalinde, City'de ve feVVik rolünü oynadığı oluyordu. Bir 

Taymis nehrinin fimal aahilinde bir gün Grans bu bedbahtın yeni bir 
çok yan~lar çıkarılmıflır. College - pantalon giydiğine dikkat etmi~ti. 
Park civarında dcmlryolu tesisatına Haarmann.: cBeni ne zamana kadar 
bombalar isabet etmiştir. bekleteceksin? Biliyorsun ki panta-

BUJ1dan ha,ka tayyareler, İngiltere- lona ihtiyacım var.• dlye söylendi. 
nin cenubu ıarkisınde, prkmda . ve Ertesi ıabah dönüp geldiği zaman 
merkezinde, liman tesisatla~ına, eslıha Hannappel'in cesedi yerde uzanıyor
ve iaşe fabrikalarına, benı.ın depa - / d Haarmann mahkemede kat'i ve 
lalfna, demiryollarına ve tayyare ,~;ih surette ' ,u ifadede bulundu: 
meydaı;ılarına da hücumlar yapmıı • _ Tam bir bacajını kesmeğe uğ
lardır. Haller'de ve askeri kamplar • raşıyordum ve ellerim kan içind.e idi. 
da, fiddeUi _inf~li~lar .ve yangınlar bu teferrüatı hatırlıyorum. ÇtinkU, 
mÜfBhede edilmıttir. Saınt - Geo~~e bundan ıztırab duydum. Frans, can 
kanalı üz.erinde Penrhose. tayy.~re us- a.ılunt.ı.sile yalnız • Yarabbi ne fena 
ıünde, bombalarla ve ~ıtralyoz ate- kokuyors diye mırıldandı ve hemen 
file tesiı~t ".e . yerde bır çok tayyare pantalonu göstermemi btedi.• Haar-
tahrib edilmıftir. mann'ı bütün tanıyanlar onun emni· 

Deniz topçusu, Manştan geçmeye t direktörlüğü emrinde çalıştığına 
teşebbüs eden bir İngiliz ıemi kalil•- yke .di 1 

katil 1 Douvre'a aru r er. 
sine atet açmlf ve . ey Katilin pansiyoncuru Madam En -
dönmeye mecbur ~~ıılir. , ini- gel, Haarma.n.n'ın a:idip gelişlerinden 

4 teşrinievvel ıunu ve .4. 5 .. teş~ d şüpheleniyor ve ayni zamanda hiz .. 
evvel geceıd, Alman araz.ısı uzerın e metçi olarak ça1ıftığı polis dairesin
uçu• olmamı,tır. • d dekilere bu fÜpheaini bildiriyor. Ken

Yerde tahrib edilen tayyarele~ ~n d.isine verilen cevab bunun •devlet 
ba~ka, düşman, hava .m~harebelerın e esran• oldutundan ibarettir. 

be• tayyare kaybetmıo~kayıbdır Emmi isminde bir fahişe Haar .. 
Bef ~lman tayyar:s1 . mann'm yatağında uııınmış bir vü -

.& F R 1 K A cudün ,üpheyi celbedecek kadar ~at-. reketsiz durduğunu görerek bu ,up-
• heıini bir dostuna açıyorj o da gidlp 

DARBI bunlan kasaba tekrarlıyor. Bunun 
üzerine, kasab müthi, tavırlar takı
nıyorj kendisine iftira edenler hak -

İngiliz tebliği 
!Kahire 5 ( A.A.) 

İngiliz karargAhı. teb~~i'. . 
Ctphelerde biç bır deıışik!ik yoktur. 

İtalyan tebliği 
ltalyada bir mahal 5 ( A.A.) 

l2C numaralı İtalyan tebliği: 
~ it üzerinde yapılan bir taarruz. 
•ua a 1 · 'zle 

k fi esnasuıda avcı tayyare enmı e, . . da bir 
d .. ııman avcı tayyarelen aru.ın 
:~arebe olmUltur· Gleoster tipinde 
bit düşman tayyaresile muh~kkak s~
rette Hurricana tipinde dı~er b1: 
di:.şman tayyaresi de muht~m.el olarıı..ıt 
düşürülmüştür. Tayyarcl~nmızden hır 
tanesi üssütıc dönmeml..ştir. 
Şimali A.frlkada, Sidi Ba.rranlnln ~

nubu fBrkisinde, seri kollarımız, dil~
man müfrezeletini, tank~.arın~. v~. t.ırblı 
tomobillerinl geri pü5kurtmu•ru..ı:· 0 DU~man, bava kuvvetleri, Bardia v_e 

Tobtuku bombardıman etmi• ve hafif 
h~aı ika eylemiftir. Ölü ve yaralı yok-

tur. h .. 
Bingazl üt.erine yapılan yeni blr u-

cumda, sivil ve askerlerden üc;. k\1' öl-
.. 28 ki-' yaralanmıştır. Bir mnvna 

m~. .. fı 
batmıştır. Biri deniz topçusu tarn n-
dan olmak üzere iki düşman tayyaresi 
düşürülmüttür. 
Şark! Alr!kada, kepi koll•nmızdan 

birisi. Wajlr'in cenubu f8rk.isindt! DifC 
mevkünde düftllanla kaf1ılafm.J.ti ve 
dü~manı pü.&kürtmüştür. 

Dü!':man, Metemamma clvan~_dı. 
Ghlda, Naofa ve Aamaraya ha,·a h~. ~ 
cumlan yapmıştır. Metemmada bir olu 
ve dört yaralı vardır. Diğer Uı; mah.~1.: 
de hafif ha~r vukua şı:elmi,, takat olu 
ve yaralı yoktur. Metemma civa.~ın.~a 
bir düşman tayyaresi düşüritlmuştur. 
Tayyarelt'rimlzden bir tanesi de düş
miiftilr. Bu tayyarenin pilotu para!jUtle 
atlayarak. kurtulmutlur . 

kında takibata giriteceğini tehdid ma
kamında söylüyor. 

Emmi daha sonra komi.sere Haar-

* ZABITA VUKUATI VE 
CİNAYETLERi' ÇO{;AUJI? 

1'1atuska muhakeme Sll'Uında bir phidi dinleyor 

mann'ın odasında gördüğü.nü anlatb. 
Fakat komi.ser, kadının söyledik.le -
rine inanmak istemedi ve iftaatına 
kulak asmayarak odadan çıkardı. 

Hanovr istasyonunda nöbette bulu
nan espektör Kmitta üç yıldanberi 
Haarmann'dan mesleki işlere dair bir 

Kasab Harmann 

çok malOmat aldığını söylüyor. Hnt•a 
katilin bir katil esnasında çaldığı bir 
'8Pkayı espektör hediye olarak ic.abul 
etmişti. Haarmann'ı tanıyan istasyon 
memurları ve şehir halkı onun bir 
espeklör olduğunu da zannediyor -
!arılı. 

Şahidliğe gelen Otto Meyer'in ye
minle söylediğine göre, Haarmanr."ın 
elinde bir vesika vardı ki, reıml mü
hürle damgalı idi ve emniyet Of'fie -
rinden Willi Müller'in imzasını taeı

yordu. 

Haarmann'ın cinayetine kurban gi~ 

denlerden birinin erkek kardctı mah~ 
kemede tunları söylüyor: ·Onun bir 
espektör olduğunu ve gene oğlan!Brı 

iğfal ettiğini biliyordum.• 
Bundan başka zabıta da Haar -

mann'ın cinayetine kurban giden 
bedbahtların nehirde bulunan kafa 
taslanru kaybolan eşhastan birınin 

babasına göstermekten imtina etmif
tir. 

Bay Witzel diyor ki: ·Oğlumun or
tadan kaybolduğu gün, der~al zabıta
ya haber verdi.mi çocuğumu bulmak 

Dalma en iyi !ürke• filmleri takdim eden B u G Ü N TÜRKÇE SÖZLÜ ve EN NEFİS ~asın ~~S~SİLE stlSLÜ 

l' AKSİM SİNEMASI ip EK LEKÜE(iMAKFiDIN Bu hafta da bii}ük muvflffRkh·rt kıuıındı 

~ TÜRKÇE SÖZLÜ 

1StiklAI Kahramanı 
çok takdjr edildi. 

... Cenglverlik ve Vatan~verHğin Parlak ve Canlı 
bir timsali ole.n taheser ... 

- İTALYAN HARBİNİ Gö•terir SiNEMA Goıete•! 

SİNEllfASINDA 

Baş rollerde : YUSUF VEHBİ ve LEYLA MURAD 
D i K KAT: Filmin uzunluiu yüzünden bu sün oeanslar 10 • 12 • 2 - 4,15 - 6,30 ve 9 dadır 

Bu gün saat 10 ve 12 de ucuz matineler vardır. 

1 SİNEMA· 1 POLİTİKA • ASKERLİK 
rransada 
berşey gibi 
filme ilik de 

•• •• sonuyor 
Birçok ıan'atkarlar Pe
likül buhranı yüzünden 

iııiz, feci vaziyete 
düıtüler 

Harbden sonra bir çok Fra:ısıtlar 
evlerini, itlerini bırakarak Paristen 
Ftansanın daha emin bulduklan kü -
çük şehirlerine, sayfiye yerlerine kaç
mıtlardı. Bu arada sinemanın büyük 
ailesini te,kil eden yıldızlar, sahne 
vizıları hepsi Fransanın dört bir kö
şesine dağıldılar. 

Halkın senelerce alJcıo;ladığı. bütün 
bu yıldızlar nerededirler, ne yapıyor
lar?. 

Evveli sinema meraklılarını teskin 
etmek için f\11\U söyleyelim kl hepsi 
sıhhatte ve iyidirler. Bir zamanlar ga
zetelerin öldüklerini haber verdikleri 
Pierre Fresnay, Charles Trenet de 
dahil •. 

İşte Fransız yıldıılannın ilti~ et
tikleri yerler: 

Mütareke esnasında methur yıl
dıtlardan büyük bir kumu Vichy'ye 
ilticayı tercih etmişlerdi. Vicby'de bu
lunanlar arasında fU yıldızlarl zikre
debiliriz: Françoise Rosay, Marie Ven 
tura, Gaby Sylvla ve daha bir çok
ları .. 

Claude Dauphin, Yvonne Prin -
temps ve kocası Pierre Fremay da 
Toulouse'da bulunuyorlar. 

Fakat haU haı.ırda yıldızlaru1 en 

W ey~and Şimali 
Afrikaya gidiyor 

Vichy 5 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Anavatan mümessillerinin idarl v~ 

. l ri . •--·ım • vazife.dnı siyasi faaliyet e ru _,._ , . 
dcruhde eden Fransız hük.Ometının 
A!rikada mümes&ili General Weygand 
fimalt AfTikaya gitmek üzere yabnda 
Vichy'den hareket edecektir.. • 

Highland gemısı 
mürettebatı ku.rtarıldı 
Lor.dra 6 (AA.) - Oğrenildiğine 

nazaran Alla!1tikte torp~lenen Higb -
1 d Patriot Ingiliz gemisinde hulunaıı 
:an yolcunun hepsi aağ ve salimdir. 1~ 
kişiden miirekk~b mürettebattan 133 u 
kurtarılnuıtır. Üçü ölmüştür. c;.,mi 
cenubi Afrlkaya giderken batınlmıştır. 
G"n1ide bulunanlar bir İngiliz harb 
gemW taralından kurtarılmıı!ardır. 

Brenner mülakatı 
neden İcab etti? 
Brenner'de, 1\-Iu.~ olini iJe Kitler a

rasında yapılan müli.kat üç saat 7ar ... 
tında neticelenmi.ştir. Bunun bakkın
d• h,enüz tef~irler ıelmeğe başlamııdı. 
Fakat bu hususta neş:redilen teblii, 
hayli dikkate fll)andır. Bu tebliğ di
yor ki: .İJd de,·let adamı, mihver ru
hundan mülhem olan aamim.i bir 
görü me esnasında iki memleketi •
Li.kadar eden bütün meseleleri ild 
HarJci)·e Nazırının huzuriJe müzakere 
etmi~lerdir. I\larqal Keitel de bu rö
rü.şmenin aonlannda hazır bulun -
mu{'lur.. Eğer dikkat ederseniz, bıı 
trbliğde, mutad olan ban cümlelerin 
mevcud olmadığını görürsünüz. Me .. 
seli iki memleket &rllında bu tetkik 
edilen mc~elelerde tam bir fikir ,.e 
görii.f birliğinden hiç bahsedilmemlt
tir, Filhakika .ntlh'"·er ruhu. diye bir 
kayıd vardır. Fakat bu .kaydın da 
tebliğin içine bir prnitü.r olarak ıo• 
ku lduğu ıörülmektedir. 

Bu husu~ta daha fada tefsirJere gi
riımeden biz de hidlselerin lıtkifllfmı 
bekli3elim; fa.kaf ne de olsa, insan 
bu mülA.katın neden ieab ettijini ken• 
d.i kendisine ıormadan duramı.)·or. 
Okuyucularımız hatırlarlar. Dünkü 

yaıım1n fÖyle bir cümle ile bitirmiş
tik: ·Bttnner'de alınacak kararlar, 
politika cephesinde açılan rediklerl 
kapatmak ve ban hatalan dü
ı:elbnek lmkı\nlanm aram.ak bakı • 
mından her halde mühim olacaktu. 
Fakat imkin bulunursa._ ..• 

İşte Brenner mülıikab neticesinde 
bu imkftnlann pek bulunamadıkt ıs ... 
tidlil olunmaktadır. Öyle ıörülüyor 
ki, İtalya ve bilha~.sa Almanya üçler 
paktı kurşununun hedeften ziyade a• 
Wan silıi.ba tesir yaphi"ını &önnüşler, 
\"e Sovyetler Birliğinin takındığı va• 
ziyeti düzeltmek s-arelerlni aram~Jar
dır. Bu.nun için mihver, fİmdi İnıil
tere)·e kartı taarruzu bir ta.rafa bı
rak.mı,, hatta, harbin Akdenlıe ve 
Afrika3·a intikalini bile ihmal etın.if, 
politik cepheleri düzeltmek çarelerinl 
aram.ağa başlamıştı.r. Brenner miili· 
katında ıerek Avrupa n.izamı1 cenk 
büyük Asya nlt.amı meselesinde Sov
yetler Birlijinin alacağı vaziyet esaslı 
bir tctki kmevzuu olmuştur, denilse 
hata edilmemiş olur sanırız. Diğer ta• 
raUan, her halde Amerikanın ve As
yanın vaziyeti do uzun uzadıya bahis 
mevzuu olmuıştur. Fakat hiç 4üphe
slz ki, Polonya hududunda taru,:idat 
yapbiı bildirilen Sovyetler Birliii, 
Almany•:lı en çok işgal eden bir me• 
sele haline grlmiftir. 

Bu vaziyette Almanya, Selld Sov• 
3·cller Birlitlnl korumayı, daha doğ
ru!!iu onu memnun etmeyi dil9ünmti' 
olabilir. t~akat asıl bu meselede İtal-
yanın takınacajı tavu dikkate değer. 
Çünkü itaJyanın, Sovyetler Birliği ile, 
Al.man3·a ıibi bir hududu yoktur. Ni· 
hay et J aPonyarun ve Birleşik Am.eri • 
kan1n harbe (İrme~i, İtalyaya Alman• 
yadan daha aı; a18kadar edebilir. U· 
nubnamak IR.t.ımdır kl, İtalya ile Al
manya do'itturlar ama, birbirlerinin 
mevkiini kapabilmeği biç bir zaman 
ihmal etmenUşlerdir. Bundan dolayı
dır k.11 İtalya, bu harbe en u zayiat 
verebilecek bir zamanda girmif ve 
kuvvetlerini israf ebuemeii bir pren• 
ıip edinmiftir. Çünkü Tirollere _kadar 
inen kuvvetli bir Almanyanın lta.l .. 
yan ~i.zmeslnin koncu üstünde bir 
baskı olabilecei\ni daiına be.aba kat
mqtır. 

İtalyan wıulü şudur: Yavq yaWIŞ ve 
fırsat dü. tükçe hamle yapmak \."e son• 
n. münaıib bir zaman beklemek! Bu. 
münasib zaman hulül edince, derhal 
rene hare.kete ıeçmek. 

İtalya için şimdi intizar anıdır. O
nun için Mısırdaki battkit dumnış, • 
tur. Ve Almftnya da, İngiltereye karşı 
btiliı plftnını tatbik edemed.iflne röre, 
italyanlann bir ıteYler yapmasını ls
temektedir. 

TA ki harbin ahengi tamam olsun! 
Belki lfi Uer • I\luuolini mül8.katmnı 

sonunda l\lRre~I Keitel'in bu.lunması 
da, ayrıca bütün bu harb meselelerile 
alikadardır. Fakat blı., bu balta ıar· 
fında cephe barekitından daha riya
de politika hidiselerinde bir inkişaf 
beklersek daha yerinde olur sanırız. 

Mümtaz Faik F EN 1 K 
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~ ASK.t:.RLIK ~ 
~ııııııı11111111111111111111ıı111111111;1111111111ıımı1111111111ı111I 

Fatih Askerlik şubesinde.re 
ı - Şimdiye kadar hiç asker!ik et

mem.it ve geçen celblerde bakaya ve 
sevk ortıi!ı kalmıı 316 - 335 (dahil) 
doğumlu topçu, muhabere ve istih • 
kam sınıfına mensub erat askere Eevk 
edilecektir. 

2 - Şubede içtima gilnil 15/lO'lMO 
aa.h günü sabah saat (9) dur. .. 

Mükelleflerin tayin olunan gunde 
nüfus hüviyet cüzdanlarile birlikte 
fubede hazır bulunınalan ilin olunur. .,.. 

Yerli Eminönü Askerlik şuhfo-~den: 
1 - Henüz askerliğini yapmam1ş 

316 ili 335 dahtl doğwnlu muhabere, 
istihkAm ve ısüvPri eratı aevkedlle 

.. " lan ceklerinden toplanma gunu ~ 

15110:()40 salı günü saat 9 da niilua 
cüzdanlarile f\lbf.de bulunmaları. 

2 _ Bu sınıflardan yoklama ka
çağı ve bakaya kalan erabn d<t ayni 
günde müracaat etmeleri. 

3 - Gelmiyenler hakkında kanuni 
takibat yapılacağı ili.n olunur. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GÜN 
TEPEBAŞI DRAJ\I KISMISDA 
Günduz 15.30 da • Gece 20,30 da 

OTELLO 
Dram kıımında yarın oyun yoktur. 

-<>--
Beyoğlu İ.sti.klil caddesinde 
KOMEDİ KISMINDA 

Gündüz 15.30 da • Gece 20.:Jt da 

YALI UŞAGI 
Her tarafa otobüs temin edilmittir• 



HA:KIKA:T S E.irinciteırin 1940 ~ 

İstanbul Def terdarlığmdan : 

1 - Baltalimarunda Ku1elibostan denmekle 
maruf bostan icarı 

2 - Fenerbahçe aktarma ambarında 748 a-

1.fuhammen ıenelik Teminat 
icar bedeli 

L. K. L. K. 

200 00 
Muhammen satış bedeli 

L. K. 

15 00 

ded köhne bot benzin tenekesi 93 50 7 25 

' 

MİLLİ PİYANGO 
Ü~üncü tcrtib pl8.nının üçüncü ve son cekilişi 

'1 İlldeşrinde ADA.~ADA yapılacak 

Pamuk memleketi ADANA 
de taliinizi ağartır 

• • 
sızın 

il 

un 
11 Yukarıda mevki ve miktarı yazılı gayrimenkul ic:ıri1e boş benzin tene-

V keleri satışı hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık arltır-

ay r a imiz Uç e amaya konulmuştur. 

İkramiye 
Aded 

İkramiye milden 
Lira 

İkramiye tutan 
Lira 

1 

şere 

Müzayede 7110 ,., 940 pazartesi günü saat on dörtte Milli Emlak müdürlü
ğiınde mlit('şekkil komisyonda yapı1e.caktır, ~ 

Talihlerin muvakkat teminat makbuzlari1e muayyen gün ve saatte ko
misyona müracaatleri. (8958) 

İslanbul Belediyesi İlanları ~ 

1 
1 
2 
4 

60,000 
20,000 
10,000 
6,000 
2,000 
1,000 

Bugün de 200, 800 metre koşularla yük
sek atlamada birincilik beklenmektedir 

Halkalı - Nalbandçeşme - Hadımköy iltisak yolu inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltnıeye konulmuştur. Keşif bedeli 109,407 lira ve ilk teminatı 1 
6720 lira 35 kuruştur. Mukavelt", eksiltme, bayındırlık iş,leri genel, hw:~i I 
ve fenni şartnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 
5 lira 47 kuruş mukabilinde Nafıa müdürlüğünden verilecektir. İhale 9/10/ l 
940 çar'8mba günü ~at 15 te Dai~i Encüm.e~de yapıla~aktır. Talihlerin ~k ı 
teminat makbuz veya mektubları, ihale tarihinden 8 Jl'.un evvel Nafıa mu
dürlüğüne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına. aid Ticaret Odası 
ve:sikalarile 2400 numaralı kanunUn tarifatı çerçevesinde hazırlayacakları tek
lif mektublannı ihale günü saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri li
nmdır. (8934) 

10 
80 

400 
4,000 

20,000 
2 . 

100 
10 
5 
4 

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

100,000 
80.000 

480,000 

Oünlerdenberi dedikodusu yapılan 
ve beş senedenberi memleketimizde 
cörmediğirniz bir had.i.~e olan Balkan 
oyunlarının on birincisine dün Fen@r
bahçe stadyomunda yedi bin kadar 
tahmin edilen bir seyirci kalabalığı ö

nünde heyecan ve ihtişamla baflarunLJ-
1ır. Dün Melih, gösterdiği yüksek ener
ji. Arat da yüksek bir ~krtlk ve bay
rak takımımızda büyük bir varlık!a 
milli mallımızın dinlenilmesinde en 
büyük ve yegine amil olmuşlardır. 

Günün talihsiz adamı bin bet yüzcü 
Rıza Maksud olmu,tur. Fazla sinirli ol
ması yüzünden, bir kaç defa taktik ha
tasına dü.şen Rıza kendisine mev'ud 
birinciliği kaybetmiştir. 

Faik.ın 110 metresi de bilhassa üze
rinde durulacak bir hidisedir. Eski 
kurd ve beynelmilel töhreti haiz Man-

4... ,;;ı 
ı~......... 

Çekic atma Balkan röknnınu kıran 
pmplyon Stepi.snilr: (Yugoslav) 

dikas'la dynı dereceyi yapıp yalnız bir 
omuz farltile geçilen Faile hiç olmaua 
15 saniye gibi fevk:ılide bir derece 
yapmasile ~selli bulmalıdır. 

Bugün de takunım1zdan birincilikler 
beklenmektedir. Bilhassa 200 metre
de Mellhin birinci gelmesine muhakkak 
nazarlle bakılmaktadır. Yüksek atla
mada, Balkan bayrak yarı,ında ve SOO 
metrede de milli marşunızı dinleme
miz büyük ihtimal dahilindedir. 

• • Yüz metre tahminleri yanlıf çıkart-

Bayrak direie tekiliyor 

4 X 100 bayrak yarı.$1 birincisi Türk 
takımı: Yukarıdan ve soldan sıra ile 

Melih, Fikret, l\fuzaUer, Turan ... 

mıyan bir netice vermiştir. Evvelden 
Fikret veya Muzafferden birinin yarışı 
kazanacağı tahmin edilirken eski ve 
kıymetli atlet Stefanoviç çok güzel bir 
bitiriş yapmış ve son yirmi metrede de 
yarım metre kadar ayrılarak yanşı ka
zanmıştır. Fikret ikinci, Muzaffer il
çüncü olmuş1ardır. 

Teknik netice: Birinci Stefa.noviç 
(Yugoslav) 11 saniye, ikinci Fikret 
(Türkiye) 11.2, üçüncü Muzaffer 
(Türltiye) 

Sırıkla atlama da normal bir netice 
vermiştir. Ancak Fanos bu müsabakayı 
3.70 M. ile kazanabilmiştir. Balkan rö
koruna 3.92 ile sahih bulunan bu gene 
atlet tam formunu gösterememiştir. 
Muhiddin de kendi derecesinden a~t,ı 
atlamış fakat ikinci ıelmek mu\lafiaki
yetini göstermiştir, 

Teknik netice: 
BALKAN ŞA~IPİYONU: Fanos 

(Elen) 3.70, ikİnci Muhiddin (Türkiye) 
3.60, üçüncü Lenert (Yugoalavya) 3.60. 

Bayrağımızı ~ref direğine çektirten 
müsabakalardan biri gülle atmada ol
mu,tur. Son günlerde on dört metreyi 
tutamıyorlar diye çok endişe ettiğimiz 
Arat ve Ateş müsabakaya hik.im ol
muşlardır. Arat bir kere 14.28 çıkar
dıktan sonra 14.40 atmış, Ateş de !8J'lo 
sinirli olması yüzünden 14.17 atarak 
üçüncü olmuşlardır. Gerek Aratı, &erek 

• I 

\-~ ; ;;.,-.• 

Balkan 110 metre manialı tampiyonu j 1940 Balkan oyunlan uzun aU.ma j 
,ökordmen Maııdikaa (Ywıaıı) bi.riıı.W Lazarevlç (Yuıoslav) 

~~ 
A~•i bize Balkan famp!yonluğunu ka
zandırnnş olmaktan başka bir de Ko
vaçeriç gibi beynelmilel şöhrette bir 
atleti Jteçtikleri için de tebrik ederiz. 

Teknik netice: 
BALKAN ŞAMPİYONU: Arat (Tür

kiye) 14.40 l\.f. ikinci Stefanakis (Elen) 
H 26 M., üçüncü Ateş (Türkiye) 11.17 
M. 

Günün en heyecanlı yanş]arından 

biri 110 metre manialı koşuda olmuş
tur. Koşunun fa"·ori!'fi Faikti. Bu Sl!ne 
14.7 gibi fevkalide bir derece yapmış 
olan Türk atJetin dün ' birinci geleceği 
ümid ediliyor ve Yunanlı Mandikas l'!i
bi büyük bir ,öhretin yaşlı halile ya
pacağı yarı~ bekleniyordu. Yarış baş
tan :sonra kadar bir müsavat içinde 
geçti. İlk manialardan itibaren ~lan
dikas ve Faik aynı tempa ile maniaları 

1940 Balkan oyunlan 100 metre ko'.'\USU 
birincisi Sk'fanoviç (Yugoslav) 

yanyana geçtiler; gene ilk manial.ar
da idi ki Yugos1av1arın beynelmilel fa
kat Mandikas gibi yaşlı atleti Brntoviç 
yü~k bir teknik göstererek geri k31-

madı. Fakat son ikl maniada Faik ve 
Mandiku bütün enerjilerile yarıştı
lar. Bu esnada Faile: son maniaya ta
kıldı ve ipe biri yaflı ve fiihret dolu, 
di~erl gene ve büyük istidad olan iki 
atlet ipe doğru süzüldüler. ltfandilc.as 
tecrübe5inin verdiği emniyetle bir o
muz farkile kazandı. İpe doğru ne gü
zel eğilmişti! .. 

Teknik netice: Balkan oampiyonu 

Suıkla atlama Balkan tampiyonu 
Thamoı (YllWI!!) 

İstanbul Fial Murakabe Komisyonundan : 
23 numaralı ilin: - Kaskam ipliklerile, makara, yumak, kuka veya kü

çük masuralardaki dikit iplikleri haric olmak üzere yerli veya ecnebi ma
mulitından olup tüccar, fabrikatör veya her hangi diğer bir şahıs e1inde 
bulunan pamuk ipliklerinin karde veya penye, tek veya müteaddid katlı. 
merserize veya adi çile hnlinde veya bobine sanlı "ibi vaı:ııflarilc iplik nu
maraları zikredilmek şartile miktarının nihayet 12110 ·' 940 cumartesi günü 
saat 12 ye kadar Sirkecide Liman hanında Mıntaka İktısad müdürlüğüne 
bir beyanname ile bildirilmesi lüzumu 29 numaralı milli korunma karar
namesinin 6 net maddesin.in bahşeylcdiği salahiyete istinaden ilin 

LİSESİ 
KIZ ve ERKEK LEYLİ ve NEHARi 

Talebe kaydına d~vam olunmaktadır. 
Şehzadebaşı Polis karakolu arkasında. Telefon: 

Ziraat Mektebi 
Satmalma Komisyonundan : 

Cinsi l\.fiktarı Fiab İ1k teminat Teslim yeri 
Kilo Kuruş LiraK. 

Ekmek 40000 10.75 322,50 Mektebd~ teslim alınır 
ve kiloda 75 santim 
nakliye verilir. 

Odun kömürü 5000 6 112,50 Yeşilköyde vasıtaya 

Odun 300 çeki 400 celll çekisi gürgen> yük.lema teslimi 

Kok kömürü 60 ton 2600 117 • • 

lfotorin 6500 kilo 13 Mektcbde te5llrn 
Benzin 6500 . 36 238,88 

Cins. miktar ve teslim yeri yukarıda yazılı İstanbul Ziraat mektebinin 
mayıs 941 sonuna kadar ihtiyacı olan ekmek vesairenin 8/10/940 sah günü 
saat 14 te Beyoğlu İstik.181 caddesi 349 numarada Liseler Muhasebeciliğinde 
toplanacak Komisyonda açık eksiltmesi yapıalcaktır. İsteklilerin belli 

Yekun 
Üçüncü tertibin bundan evvelkl çekilişlerinin her birinde (240,00o) 

lira dağ'ıtılmışbr. 7 birin(iteşrin ke idesinde (480,000) lira yanl eV-Çe~ 
çekilişJerin iki misli ikramiye tevzi edilecektir. 

Büyük ikrami,-e (40.000) den (60,000) liraya çıkarı!mıf, ayrı .. 
(20,000) Jirahk ikin(İ büyük bir ikramiye ilive edilmiştir. 

(10,000) liralık ikramiye bir tane fa:da1a"brılouş, iki tane (4,()()1) 
lira yerine dört tane (5,000) lira konmuş, (2,000) liralar üçten ona cı,ooGl 
liralar kır)<tan seksene. (100) llralar da (200) den (400) e çıkarılmıştıf· 

Dôrt linhk tam biletle pl;inda yazılı ikramiyelerin tamamuıı, ı)f 
liralık ;yarım biletle de bu ikramiyelerin yarı~mt kazanabilirsiniz. 

İstanbul Fial Murakabe Komisyonundan : 
22 numarala il8n: - 7 / 10/940 tarihinden itibaren tatbik edilmek Ü~ 

tam yağlı beyaz pey~in topta~ teneke ~e azami fiatı kilo başında ."°dl 
kuruş ve perakende fiatı da kılosu azamı 50 kuruş olarak tespit edı~~ 
il.an olunur. • (9"". 

İstanbul P. T~ T. Müdürlüğünden: 
Yeşilköy ve Osmaniye Telsiz istasyonlarımız kışlık kömür ihtiyacı o~ 

19 ar tondan 38 ton Türk Sömikok kömürünün alımı açık eksi1tmeY• 
nulmuştur. 

Eksiltme 16/10/910 çarıamba günü ıaat 14,30 dn B. Postane binası ~ 
sında Valde hanının ikinci katında idaremiz U. Depo Muhasibliği oda.Sl"'" 
toplanacak Müdürlük Alun Satım Komisyonunda yapılacaktır. ....il 

Beher tonu muhammen bedtli 26 lira, hepsinin 988 lira, muvakkat ttt1" 
~u~~ ~ 

Talihlerin olbabdakl eıartnamelerini görmek ve muvakkat teminatl~"" 
yatırmak üzere çalışma günlerinde Büyük Postanede mezkı'.lr ?ı.füdürJük l ti 
Kalem Levazım kısmına, ekı.iltme lün ve :saatinde de 940 senesi için rrıotC ~ 
Ticaret Odası vesi.kası ve muvakkat teminat makbuı:ile birlikte Korrıi5(·~~ı 
müracaatı eri. ~..,.. 

r . 
isi. Komutanlığı Salınalma Komisyonu ilanları 

saatten evvel Muhasebe veznesine yatıracakları ilk teminat makbuzu ve 940 . . . ~ . . 0ıtıi 
mali yılı Ticaret Odası vesikasilc birlikte eksilbne saatinde Komisyona mü- Cıheti askerıye ıçm O - ~ -, 2 n~~~rah nallar içın kullanılınak Şlrt' 
racaat etmeleri evsaf ve şartnameleri hergün adı geçen Muhasebecilikte ı 300,~ aded .. nııh pazarlıkla 12, 10: 940 gu!1u saat 11 de satın alınacaktır· .[;/ 

.. a ..• 1' . (~' 7) namesı herııun Komisyonda görülebilir. Istekltlcrin belli gün ve saatte ) JI gor p ogrenme en. '"" be . . . . 1111"': 
- - on ş temınatlarile bırlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalına Komis:Y0·-.41 

gelmeleri. (9t"' 

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlüğünden : 

Muhammen Çoğu ~1uvakkat İhale gün ve 
Clrui Miktarı fiatı tutarı teminatı saati 

1 Askeri ihtiyac için 11/10 •940 gün::"::'t 10 da pazarlıkla 500 aded su I~ 
nümune~ne göre satın alınacaktır. lfuhammen bedeli 7500 lira oluP ~ 
teminab 1125 liradır. Şartnamesi her~ün Komisyonda görülebilir. İstek . ıı-•' 
belli gün ve saatte kat'i terninatlarile birlikte Fındı\tlıda Komutanlık 539'-' 
alma Komisyonuna gelmeleri. ( 

çoğu azı Lira K. S. Lira Lira K. 
Sade Urfa yağı 2400 2000 1 50 3600 zrn 21'10 940 S. 14 - I_ 

Askeri ihtiyac için 9/lOı 94-0 günü saat 11 de evsaf ve nümunesifle 'ı.11' 
Ekmek . . ~4000 20000 ~ 11 2~ 2700 . 2~2 50 21 /lO . ."MO S .. 15 aşağıda cine ve miktarları yazılı soba malzemesi paz:arhkla satın ·aiınıı.cııJ-4' 

1 _ Mektebımız.ın mayıs 1941 nihayetıne kadar ıhtiyacı nlan yukarıda cıns Şartname ve nu"m 1 . K . d .... 
1 

bil. ıs· •-kl'i . bell' _;itı.~ 
ve ~iktarı ya1.ılı sade Urfa yağı ve ekmek ıkı şartname ı e. ayn ayrı açt saatte yüzde on beş teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satırı'.:.& · · ·ı k, 1 une erı omısyon a goru e ır. ı..c 1 erın 1 " ... IP". 

eksıltmeye konulmuştur. . . . , .. .. . • .. Komisyonuna gelmelt'ri. (~ı· 
2 - Eksiltme Yüksek Denız Tıcareti mektebı mu~urlugunde yukanda C İ N S İ ik 

(;Österilen gün ve saatlerde toplanacak satınalma kom1syonunca yapılacak- Soba borusu M tan d d 
hr. Bunlara aid şartnameleri görmek arzu edenler mekteb muhasebesine Sobaya takılacak dirsek 3: 8 > e 
müracaat· etmelidirler. A~lab-anga dirsek 250 • 

3 - Ekı.illmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü Dı, dirsek 
250 

• 
maddeleri.ndeki ~rtları haiz olmaları ve , ~~arıda yazılı muv.~kka_t temi- Soba tahtası 

250 
• 

natlarını Isl Yüksek Mektebler :h'luha~ebe~1h~1ne yatırdıklarını posterı~ .mak- Atef küreği 
250 buzlarını veya banka mektublarıru ve Tıcaret Oda.sının 1940 belgesını ~ko- Soba karıştıracağı 
250 misyona ibraz etmeleri lıl.zımdır. (9<>21) ~ • 

Yüksek İkbsad ve 
Mektebi 

Ticaret 
Müdürlüğünden : 

25 eylül 1940 ta başlayan talebe knyıd ve kabulüne 15 birinciteşrin 1940 
te nihayet verileceği al5..kadarlare. bildirilir. (9405) 

?l'landikas (Elen) 15 saniye, ikinci Faik 
(Türkiye) 15 saniye, üçüncü Banç.-ık 
(Yugoslavya) 15,6 saniye. 

Günün en heyecanlı ve :seyircileri 
çıldırtan yarışı 400 metrede oldu. He
men söylemeliyiz ki dün rahatsız olma
sına rağmen son dakikalarda yarışa 
girmek kararını veren iki senelik B':l.!
kan şampiyonu Gören çok ustaca bir 
koşu yaptı, fakat son metreleri çıkara
madı. 

Melih dördüncü kulvarda koşuyor
du. İçeri kulvarlarda koşan Yunanlı 
atleUer pek mu\laf!ak olamadılar ve 
koşu en ileri kulvarda koşan Yugo~lav 
Despot ile Melih arasında geçti. 

DEf pot baştan nihayete k3dar ·Önde 
koştu. Melih ilk metrelerden itibnren 
rakibini yakalamağa çalıştı, fakat Yu
go!.l&v atleti son virajı önde dönecek 
kadar enerji sarfetmişti. İşte bu anda 
Gören öndekilere yaklaşıyordu. Gene 
bu andadır ki herkes Melihin me~hur 
gayretli h&lini görmeği arzu ediynrdu. 

l\1e.1ih rakibini ancak 60 metre kala 
yakalayabildi ve son yirmi metrede ge
çerek ipi ellerile yakaladı. Bu esnada 
Gören gevşemiş, Yugoslav atleti Klınnı 
da üçüncü vaziyete geçmişti. 

Teknik netice: 
Balkan şampiyonu Me1ih (Türkiye) 

50.5 .saniye, Despot (Yugoslavya) 50,'l, 
Klinar (Yugoslavya) 

Çekiç atma günün en yüksek dE>re
ct'Sini veren müsabaka olmuştur. Yu
goslav atleti Stepisnik Avrupada bugün 
zo-1 yapılan bir dereceyi yaparken he· 
nüı yeni bir atlet olan Balcı da yeni 
bir Türkiye rökoru yapıyordu. 

Teknik netice: 
Balkan şampiyonu: Stepisnik CXu

goslavya) 54.42 ~f. yeni Balkan röko
ru, ikinci Goiı; (Yugoslavya) 46,21, ü
çüncü Dinıitropulo (Elen) 44,91. 

1500 metre koşusu bütün ümidler hi
lihna Rıza 1.1:aksudun mağlUbiyetile 

neticelendi. Evvela iki tur geride git
mek niyetinde iken Rıza birden tem-

' 

poyu yavaş bularak tam da birinci vi
rajdıı atak yaptı, öne geçti, fakat bir 
kaç metre de ziyan etmişti. Bu yetnli
yormuş gibi birinci turu 61 sanlyf'de 
geçmek gafletinde bulundu. Böylece 
çok sür'atli başlayan Rızayı Yun:lnlı 

Vclkipufos ikinci turda yakaladı ve iki 
Yunanlı üçüncü tur başlarken atak ya
parak öne geçtiler, Bu esnada gayf:t 
:supl adımlarla Yugoslav Koşir geriden 
gelnıekte idi, Rıza ve geçen senenin 
Balkan şampiyonları olan iki Yunanlı 
ık.i yüz metre kalıncaya kadar bu va
ziyette gittiler. İki yüz metre kala Rı
za birden atak yaptı ve alkış ve teşçi 

uğultuları arasında ileriye doğru ay
rıtreağa başladı. Rızanın taktik hatuhırı 
filan bağı~lanmı, ve birinci gelmesine 
i~tiu.r edilmeğe başlaniruştı ki Yuı;ıos:
lav Koşir Berlin olimpiyadlarınd:ı Lo
velokun taktiğinin müspet semeresini 
gördü ve yanşı son metrelerde sür'ate 
gec-mekle kazandı. 

TEKNİK NETİCE: 
BALKAN ŞA:llPİYONU: Koşir 

(Yugoslav) 4.4.4 dakika, ikinci Rız."\ 
(Türkiye) 4.4.8 dakika, üçüncü Vel
kopulos (Elen) 4.6.5 dakika. • 

l 'ZUN ATLı\!\.IA: Bu müsabakaya 
bizden Muzafferle Ömer girmişlerdir. 
Henüz formunda oJmıyan Ömerle a
yağından rahatsız bulunan Muzaffer 
bu müsabakada iyi netice alamamış
lardır. 

TEKNİK NETİCE: 
l - Lazareviç (Yugoslav) 7.06 M. 

2 - Klinis (Yunan) 7.04 M. 
3 - Lamhaki (Yunan) 7. M. 
Son olarak 4X100 bayrak yanşı ya

pılmıştır. Bu müsabaka bilhassa at
letlerimizin yaptıkları çok güzel 
change'larla beraber Turan ve fl.IeUhin 
güzel koşmaları sayesinde kazanıl -
mıştır. 

1 - Türk ekipi (Fikret, Muzaffer, 
Turan, Melih) 43 6/10. 

2 - Yunan ekipi. 
3 - Yugoslav eltipL 

f. 
Askeri ihtiyac için 8/10 · 940 jl'Ünü saat ll de pazarlıkla 40 ton sade 

satın alınacaktır. Muhamı:ncn bedeli elli a1b. bin liradır. Şartnamesi bel' ~l 
komisyonda görülebilir. Isteklllerin belli gün ve saatte yüzde on bet l~ 
teminatiarilc birlikte Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna ~t9'ı9 
leri. - ~( 

K~palı zarfla münakasaya konularak isteklisi c;ıkmıyan 400 toıı ~41 
dun bır ay zarfında pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir, Paurlık . tf 
940 günü ıaat 11.30 dadır. Muhammen bedeli 54000 liradır. Şartnanıc!I t" 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yUzde oıı ıl, 
teminatl3rile birlikte Fındıklıda Komutanlık ıatınalma komisyonu.na ~;9'1ı 
lerL - . ·' ~ap~~ za:na münakaAAya konularak isteklisi çıkmıyan ıoo . toıı:P~ 
~hrıyesının hır .. a~ zarfında pa~rlıkla alınmasına karar verilmişti!· ~ 
hgı 11/10 940 gunu saat 12 dedir. Muhammen bedeli 24500 liradlr. Ş .'il_ 
mesi her gün komisyonda "örülebilir. İsteklilerin belli gün ve saat~e ~~ 
on beş teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık satınalma ko~~~ 
gelmeleri. - ~' Kapah zarfla münakasaya konularak isteklisi çıkmıyan 600 toıı ~ ~ 
nanın bi:, ~.Y zarfında pazarlıkla alınma5ına karar verilmi~tir. Pa:ıal"~~ 
J0.'940 gunu saat 11,30 d11.dır. Muhammen bedeli 147000 liradır. şa~. cll 
her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte ,.-uı, ~ 
beş teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık: satınalma komisyonllf1 (;J 
meleri. - ·"' A..'ikeri ihtiyac ıçın 10/10'940 günü saat 10,30da 50 ton buJgur s:-tı ~ 
nacak~ır. 1'ohı~~ammen. bedeli ~~ l~~dır: Ka~'i teminatı 1275 liradı~it ~ 
na~esı he.r ~ ~omısyonda gorulebılır. Istekhlerin belli gün ve 589 ~l~d 
temınatlarıle bırlikte Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonıJ119 (9'/° 
!eri. 

LeyliYen·ı Erlıek Kolej 
İLK - ORTA - LİSE Taksimde SıraserviJer 8' 

~lildür~ - ~ki Şişli T-:rakki D!rektör~ ~· Ali Haşmet J(ıtC9rıı'ıJ 
Hususıyetlerı: YABANCI DiLLER ÖÔRETIMINE ehemmiyet '"' j)lıf 
talcbeı.inin sıhhAt ve inzıbatile yakından alikadar olmaktır. Telefon· 

İstanbul 
•• 

Kız Oğretmen Okulu ~: 
Satınalma Komisyonuııd ~..;,; 

18/X/1940 cuma günü saat 14 te Beyoğlu İstiklal caddesinde 349 u" / 
rada Liseler Muha~beciliğinde t~planan Okul Komisyonunda 'i~,ııP 
kuruş keşif bedelli lstanbul Kız Oğretmen okulundaki elektrik te>' ,/ 
eksiltmeye konmuştur. • .:,31tt'. 

Mukavele: Eksiltme bayındırlık işleri gene], huıırusi ve fennı ~ 
leri, keşif hul8saı:ıile buna mlite!erri diğer evrak okulda görülebilir· J 

~ıuvakkat teminat (60) liradır. . ,1pııF( 
isteklilerin en az bir taahhüdde (500) liralık bu işe benzer ıŞ ~e '/. 

dair idarelerinQen almı, olduğu vesikalara istinaden İstanbul ViliYe. ııP' ~ 
racaatie eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 1940 ~ flT 
Ticare~ Oduı vesikaları ve teminat makbuzlarile Komisyona ııeııııel 

' 

' t 

~ 


