
U· 
•• 
eri 
U· 
it .. 
eri· 

•• 
i• 

T•• 
ÜC .. 

Şs56 
gö· 
ele .. 
pa· 
bU' 

u 
d• 

öl 
t.t ı.ı!°' yo• 

• 

• H A K f K A T • okuyu rulanna mahsıu 

MİLLi PİYANGO HEDİYESİ 
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GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Ankarada ziraat maki
neleri mektebi açıhyor 

BU KUPONU KESİP SAKLAYINIZ. 

Ankara (Telefonla) - Ziraat Vekileti ~h
rimizde bir Ziraat aletleri ve makineleri ihti
sas mektebi Açacaktır . . Mckteb Yüksek Zi
raat Enstitüsü yanındaki e'.'lki Ziraat mekte
binde kurulacaktır. Tahı:ıil müddeti ilti sene 
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l\1JMANYAYI l 

İSGALE HABER 
:~SLADILAR 
e,./in Alman 
kıt' al arının 

!Jofda olduğu- ·. .: ·::t.:t~-::.~"~~ 
hll söylüyor iJ/;;·:f.t ... ~ 
~ 1 R>.Jman~~nın Pn 7tnJi ıı '.\li ka) nai ı olan PIMstideki petrol kn 3 ular ı na bir bakış . , 

"ııtı •rk 1 (A • • 
• '•rafı .A.l:-Transrndio~-,- ASKERi V"ZIVET 

Londra Almanların 
Rumanyaya asker 
göndermelerini 
büyük manşetlerle 

bildiriyorlar 
!tuirnektedir: R d L<-ndra 8 (A.A.) - Röı•ter bildirı -

ti\.ıı, d n~an verılen bır telgr.aı- ı'. ı 
il umanya a ha zi3·ade ltitlerin . Mein Kaınpf -

l 'f er/jl!İ / 'h · f h Kavgam. kitabındaki Karaılon iı i · yor; 
'ı,r · ,., •a a ıyet ı ma - A f dl'alinio tahakkuku na doııru a hi- l>ün akşamki Loncira gazeteleri. 

~'°''>ı ınde Alman kıtaatının m an nıış bir adım na1.a riı e bakn10, k da- •rı<:troı kuyularını sabotaja karşı hima-
' Qrıy d ha doğru oJur knnaaHnde)·i.ı. ye ıçiıı bir fırka kodar Alman askeri-
~,~ ay.a oğru yolda ol- Ask f ri Yerköy Bul~ari < l a na • •r ilo ıı <O- nm Rumanyayk gelmiş olduğu. hak-
a~ t te~!ım edilmektedir. 1 ••• nubi DobruC"•nın tam hudud unda - kında. Amerikan membrılarından veri-
4 elgrct/ Rumanl·nn ı n h ııdndlann ı g111 renti dJ r. Bu oı;urt'tlc Almanla r Bulx:ari,- len ~an~asyonel haberleri bUyük. m.ın-
f\ltQQf Q nazaran mezkıir cdl'n milnC'r d('' lct:('ri, bu garan- tanın da ü.., tüne inmi ler \ "C bı ııa - tctle1 altında neşrctmi 7 l<"rdir. 
'4tpt Almanya tarafından ti:ri tat lı ik mf' \ kİın!' ko)·al•i lmt'k i- sile hemhudud olmu ~la r demc\..t ir. An('.ık ciün ak.şam iızeri Bükre;-tc.1 
l ''"Ql A (' İn hu fr t'l'l!ekt"I(' A~!u~r •ondrr~·... ... A;\'MC& Yerkoy Btik.rt .. in cll i kito- r:~!cn bir Röyter tcl(!rafı, hiçbir A:-
'~ i rttoneskoya Veri• ti r. SO;\ Te ıı lld i ·ün" frtre bir fırla Al- metre sim1tlinde hu tun<' n pe trol m;ın lcıfasının Rumanya araı.i~ine gel-

•,. Qrahı · h ··k ·· 1 · ı · ' d ı ı · · •-k d b · T · b ' d · 1 k t b Al n •,~ I •ı l u um erıne uy· man ve ' •r n·•"'lar a '" ~ n R- '~" mı~ .... ·asın a n t'enu a ~ ·a nı u na - 1 mP1111ş UJUn Hf.unu, it a u m:~ 
~ O QraJı R Rııman~Rnın t-a .. lıra p('trol mı;,fa - ~ a bağlanan )lt'frl) ( .> nlunun ın un ~ kıt"alc..rının pek yakında gelmelerınc 

e4tec1• umanyaya gi f- kalarına \ f' hilha .. .,a rPnuhd~ Tu na teha noktaıı;ıdır .Bu ıı;u retle Ru ınrıı in~izaı edildi~ini, aksi halde bunların 
l~ ırler. 1 ü1erinrir 1·,.rı.o~- "e .. in,,tikı iı;-n•i J ,. pc'!rnll:: rı rfa 1tr"1•1111n .... ,-riJ ., ı i ~ ol- 'ı µcli'"ol kuyularını muhafazaya det~il , 
'~ta 

7 
Diurdiu".va ,-erlf'"'mioı; lerd ir. Diurdiu maktadı r. Görül üyor ki Ruman_ya- f~kat yeniden tanzim edilecek olan 

~tıl( dıpJo <~.A.) - Rf'uter ajan- ~f' h ri lam Hır ruo:u n kar:~l"H"la l•n- ~·a J:irrn \ lmn~ı!ar .. ,u(e bu nıe nıle- I Rumeıı ordusunun talim ~e .terbiyesine 
\~ ~lhf~:\fık m~habirinin wılıihi ~ J lundukunR lt'fire A lmanlRrın nu•ır.1 - ketin hu rlııd farın ı deği l a.,·nı ıa nıan- n .enı'1! olduğunu bdd ırmıflir. 
L' ıııyl -Al erden Oj{renctiğine göre, f ri"itRnd11 n l"t" l,.h i l<'t'rk bir t ehli kf"'.'tİ dı kendi petrol ihti ,}'11C'l11nnı ve Ka - , Bükreşle resmen tasrih edildiğL1e 
~ t t;f\lldhıahyanın Rumeınyaya b?ı.ı flnl cml'k için bo~ le hir tcdhir at rt ı k- radeni ze ınanmııık hülJll lRrını rta gör";., Rumanyaya tcılim kıt'alan gcin -

. ~id ed gı . a kındaki h:tbrr- a rı a ı n en "iUI\ o una ıı ı r. ı ı n- ıaran ı e mı ş er ır. derilJnesi, Viyana sulh .flnlaşması e~na • . t, •rdi .. h k 1 1 h k' k t 1 1 1 ·1· B t ' t . 1 d. 

lı~ en hıç bir malılmat gel- I '••d•' •"•d~o.la•'•ı•d"ır•k•i-hı•ı•'··•.r.l•.'."'·"•'•••d•a•-----------.;Ü.;Ç;.;1;.' l;.;L;.;l;.H.;7.;.• _,: sı:ıda Almanya tarafından RumanyRya 
-

1 

veril~n ga~a~~i~in n.~rmal __ bi.r ne~iccı:ıi-
------...,...,..., •• --------·------------------- dır. Oı?renıldıgıne gore , muhım hır Al-

" ıı.: " ' \' ,., ' •k..,k . • 
1'ltl-, l\fuhendi'i mekıebin'° 

tı nam d ~t b 7<' lerin 'iav ı 'l ı 41.5 i 
urıı,r · 

•tbında dün bir 

mi.i"iabaka imt ihanı a(ılınışhr. 

Bu 1"Ün de devam edecek olan im

tihana ıirenlor arasında Milli Şefin 

nıa11 a::.keri rüclU.nün son zamflnlclrda 

1 

Biikrc~tc yaptığı bir ziyaret netice -
~inde, Rumen başkumandanlı~ı, Ru -

1 

men ordusunun Alman idaresi altında 
)"'ntcfen tanzim olunmasını kabul et

ı miştir. 

Bu sabahki İn~iiz gazeteleri, cıynıza
nı?rıda . Rumen propaganda ne;r.areti -
nin tebliğini de neşretmektedir. 

Rumenler Almanların 
Rumen ordusunu talim 
edeceklerini söylüyor 
Bükreş 8 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 

Yabancı matbuatın yaydığı a~ılsız 
şayialar hakkında şu cihet tasrih E-. 

dilmekledir ki, Rumen ordu~u fi\ha
kikR, pek tabii olarak, mihver ordu
larile, hakiki ve açık bir arkada~hk i~
birliği arzu etmektedir. Bu hedt"fe 
varmak için, bilhassa Almanyanın en 
iyi vaidleri mevcuddur. Tekmil teç
hizatın tekamül ettirilmesine devAın 

olunması pek tabiidir. B u işin başa

rılmasında ise R umen ordusu Alman 
endüstrisinin fili yardımından i!liti f" 

biilük oğlu Ömer İn önii de bulun- de edecektir. 

maktadır. Yukarıdaki r esimde Öıner 

İnö.nünü imtihanda ıörüyorsunuı. 
Bu mesele elrafında her hangi bir 

diğer fayia asılsııdır. 

Londra 7 (A.A.) - Hava N!!Uıf<'

tinin istihbarat servi5İnin verdiği ma
liımata göre, evvelki gece İn2iliz bom
bardıman tayyarelerinin muvafC~ki
yetle bombardıman ettiği hedefler a
ra .. ında Ruhr'da petrol te~isah, Es
~en'de Krupp fabrikaları ve Rotter
dam1 Amsterdam ve Fl'essingue dok
ları da bulunmaktadır. 

Bütün harekat sahaSJnda hava fev · 
ka18de fena idi. B uz gibi bir soğuk 

hüküm sürüyor ve şiddetli o!·aJİ.lr 

birbirini takib ediyordu. 
Ruhr üzerine varan İngiliz tayya 

releri Gelsenkirchen'de petrol tesisa
tını bulmuşlar ve bombalarını bu te-
!isat üzerine bırakmışlardır, Burada 
birçok yangınlar çıkarılmıt ve bu 
yan~ınlardan bilhassa bir tanesi çok 
geniş bir mahiyet almı.fhr. 

Saat 21 e doğru yüksekten birden
bire yapılan bir hücumda, Essen'dcki 
Krupp fabrikaları üzerine ıki ton 
miktarında yüksek infil.i.k kudretin
de bombalar atılmışbr. 

Rotterdam, Amsterdam ve Flessingue 
dokları, rıhtımları ve liman te!l'İsall 
da bombardımanlara tibi tutulmuş
tur. Rotterdam'da bombalar, rıhhm 

boyunca pat.lamış ve dokların karşı 
sında nehrin şimal kıyısında bu!unan 
binalarda yangınlar çıkarılmıştır. A
msterdam'da esas hedefi, nehrin ce
nub kıyısındaki doklar mıntakası teş

kil etmiştir. Burada büyük yangın

lar çıkmıştır. Flessingue'de doklara 
düşen büyük çapta bombalar, lıirçok 
ınJilaklara sebeb olmuş ve yang ınlar 

çıkarmıştır. 

Aynı gece, Chipol, Texel, Ald~b
rök ve Bus.som'da düşmanın iş:11:ali 
altında bulunan tayyare meydanla
rına da bombalar atılmıştrr. 

Manş ve Şimal Denizi 
sahillerine hücum 

Londra 1 (A.A.) _. İnı;tiliı: Hava 
Nez.aretf i~tihbara t bürosu İn giliz ha
va kuvvetlerinin Manş ve Şimal de
nizlerine karşı dün şafakla baş1 aya

rak bu gün öğleden sonraya kadar 
devam eden hücumları hakkında aşa
ğıdaki ta{silcitı vermektedir: 

Türkiye • Sovyetler 
Moskova elçimiz Sovyetlerle 

dostluğumuz hakkında 
mühim beyanatta bulundu 
«Bugünkü vaziyetin kon1şuluk müna
sebatının bir kat daha takviyesini 
müstelzim bulunduğuna kanaatim var» 
Moskova büyük elçimiz Ali Hay- 1 nim ki, bu kanaatin ~loskova yüksek 

dar Aktay, bu ı;abah Sovyet bandı- mehefilinde de yeri vardır. 
ralı Svenetia vapurile Odesaya ha
rrket etmiştir. Büyi.Jk elçimiz vapu
run hareketinden evvel bir muharri
rimize. Türkiye - Sovyet Rusya mü
nasebetleri hakkında şu beyanatı ver
mi~tir: 

·Sovyetlerin yeni Ankara sefiri Vi
nogradof yoldaşın vazifesine ba_şladı
ğıru bittabi biliyorsunuz. Bir taraf
tan o, bir taraftan da ben, komşuluk 
rabıtalarının takviyesini temine ça.
lıt=arak harbden azade kalmış olan 
Türk ve Sovyet bölgelerinde millet
lerimize refah ve saadet temin ede• 

cek olan sulhun baka ve idamesine 

4- İki aydanberi mezunf'n bulun
duğum memleketimden bugün Mos
kovılya gidiyorum. İki komşu mem
leket arasındaki müna!'iebatın normal 
ve dostane olduğunu size açık kalb- bittabi candan çalıp.cağız. 
le söyleyebilirim. Bugünkü VRziye

tin kcımşuluk mün~ebatının bir kat 
dBh~ tevsi ve takviyesini müstelzim 
bulundujuna kanaatim vardır. Emi----·-

·Memleketten heyecanla ayrılıyo
rum. Vazifemin muvaffakiyeile de 
vam edeceğinden eminim. Vatandaş ~ 

larıma saygı ve selim.• 

J' A P O N \ Amerikada 
Hariciye büyük bir 
Nazırının diplomatik 
beyanatı faaliyet 

Tokyo 1 (A.A.) - Yapılan bir valiler 
topl1Lntısında J aponya Hariı.:iy!! Naı.ırı 

M."'ltc;uoka üçüzlü paktın akd~dıln•esinin 
Japc.nyanın Avrupa harbine gir.:ıesi 
demek olmadığını beyan etmiştir. 

M;.1suoka .!özlerine şu .su~lic devam 
elmiştir: 

•- Amerika, İngiltere ve Avustral 
) a arasında Akdedilen tedatüi arıl;ı,
manın Amerika ile Kanada arasında 
akdedlltn anli.şmanın benterl o'ması 

muhtemeldir. 
Halihaz.ı rda cerE"yan t-deo n cıhtı.n ıhti 

ıili Japonya ile Sov):c.'tlerin Uzak$ark
ta kavga etmesinf" miis-1 id d.?jct!~i.r. 

Jcıı:onya Şan - Kay-Şek"e y.ardım c
de-n her devlete muanıUdane karşı 

koymağa mecburdur. 
Japonya iki büyük me;;ele karşısın 

da bulunmaktadır: 

V3~ington 8 (A.A.) - Dün Hariciye 
Nezar'°tinde büyük bir diplomatik fa
aliyet mUşohede edilmıştir. 

So\·yel sefiri Ou~aruky M. Sumner 
Wells ile görüşmüş ve yaz zarfında 

inkıtaa uğrayan Amerik.ı - Sovyet mıi· 

zakereolerine tekrar başlaruruşhr. İn 
giliz ~efiri Lord Lolhi2n Hariciye Na
zırı Hull ile bir mülakatta bulunmuş-

tut. Avustralye ve Fransa sefiri~ri 
Sumner Wells tarafından kabul edil .... 
ıni~lf'rdir. 

Bir İngiliz Nazırı : 
«Dünyaya • 

yenı nizamı 

İngiltere verecek!» diyor Bombardıman tayyarelerimiz, şi 
malde Harlingenden Boulogne'ya ka
dar olan mıntakada sahil hedcfle!'ine 1 - Çok olan nüfusunı.ı na~ıl beı.!e
ve gemilere hücum etmişlerdir. Me- IJ'lelidir? 
teoroloji tcraiti fena idi: Alçaktan ğe- 2 - İn~iltere ve Amerıkanıukin:i,.n 
c;en bulutlar ve şiddetli ya(!:murlar çok aşagıda olan servet seviyesıni nısıl 
dolayısile rüyet şeraiti de fena di. Bir >iikıeltmelidir~· 

Londra 8 (A.A.) - İstih\ıuat Nazırı 
DuH Cooper dün aktara radyoda şun
ları ı&Oylemiştir: 

bombardıman tayyaresi bu sabah Ca- Matsuoka müteakıben bu mesı.!lelerin 
lais'ye yaklaşarak hücuma baş;lanu;; - Japonya iki büyük mese!e kaqı:tın-
tır . Büyük kalibrede bombalar toplu 

1 
~arfedilen gayretlere mani. tC"ki.l edı-.n 

bir halde bulunan elli kadar ma\•ne. ~ ıı:arh devletlerini itham edeı ek Ja?.on
ya düşerek in!i18k etmiştir. Bir bom- yanın Çin meselesi hakk•f'd1:Ci noktai 
ha rıhtıma düşmüştür. Diğer bir bon1- nazarı n ı )'eniden izah etın.:\>t·~ . 
ba da dalgakırana isabet etmi1tir. Amerikanın hattı harek~ti hak1onda 
Dördüncü bir bomba Catnot havu- da Matsuoka demiştir ki: 
zunda büyük bir ardiyeye isabet ey - - Amerik:ının İng•'•creyc yaptığı 
]emiştir. Bu hücumu müteakıb bir yaıdımın şidd<'h Almanyanın İn::ıiUz 
bombardıman tayyaremiz Messert·h- l'dalRırına yaptığı kesif !ıii'."umLı birL:k
midt tipinde 12 avcı tayyaresile kar- tf' artmaktadır. Atla5 de'liı:inde Inqili-ı 
şılaş.mış ve dönmeden evvel du:iıınan deniz ve hava üslerinin kiray..l vcdl
avc-ılarından birini düşürmüştür. rııe~ile tezahür eden İnı::iliı Yt- J\n:'!'Iİ-

•- Dtinyaya yeni bir nizam verebi
lecek olan memleket hakikatte Büyük 
Bri tanvadır. Dominyonlarda tahakkuk 
ettiril~f, olan yeni nizam bütün mem
lek~lerin ve bütün ırkların emellerini 

t~hakkuk ettirebilecek mahiyettedir. 
Bu nwıım tahakkUm ve kırbac üz.erine 
degil, tahısların ve milletlerin hürri
)''°tleı ine müstenid bulunmaktadır.• 

İngilizler Birmanya hak· 
kındaki itilafı tecdid 

etmiyorlar 
Boulogne ve Ostende'da g~m~leı-e ve kan i~birligi Pasifikle !i ind dcrıiı.ı ve 

m~vno.lara bombardıman edılmıştır. et'"nub denizlerine genişiemek tehJidini Londra 8 (A.A.) - Londra siycıı:.l 

I• • ı • ı B ı • d 1 ı:O,tC"rmektedir.• rnehn!ilınde İngiltere ik Japonya ar·l -

ngı iZ er er 10 e g,,~~~:11:r :;::::d.ı;::k~ü~:;:1,:,~;~·;~~ ~'"u~;,~ii~m:ı:;:ky;~:::ny::~~:.~~~: 
!:ır etmiyeceği hakkındaki r.,adC' .. :yi ve İnp-iliz - J apon münasebatının ısla
zikrettikten sonra Mat .. ııoka aşağıda Jtı I hını istihdaf eden Üç AY müddetli itiJ.8 ... 
bt.yanatta bulunmu.şlur. 1 fın t<'criid edilmiyecefti bildirilmekte
•- Bununla beraber ~iç Lir z.aman dir , Bu ınlaıma on güne kadar hitam 

~.on •Ün izmin J aponya. rvll\nç-uko bulmaktadır. 

Hava . Nezaretini 
bombaladılar ! ve Çine tahakküm etm'.!5i.ıı~ ınfi.~aade 

Londra 8 (A.A .) - D . N. B. ajarı!"t· el"1i 0n1:yeeek tir.• 
İngiliz mf'hafili Birmanya yolunun a

çılm3.:;ı takdirinde Japonyanın İnı614 
Lere3:e karşı hiç bir tehdidi esirgemı
yece~i bildirilmektedir. 

ııın bıldirdiAine göre Ingiliz tayyar~l ... r i 
clüıı. gC'ce Alman payHahtı üzerine gc
lctek infiliık edici ve yangın çıkRrıcı 
bir C'Ok bombalar atmışiard ır . Alm~n 
ajanc;ı BerUnde bir çok ıtimselerin le 
lC"f olduğund;ı;n l-e yaralandığından te
c~c,ürlf" bah'.<ietmckte \'e binaların t.ıh

rih edildiğini haber v-ermektedir. Bu 
hu~u:-:ta Londrada henüz bir tebliğ n~ş
redilmemiş olmakla beraber ·Aısocia

ted Prf'~!'· in bir haberine göre İn~iliz 
Bcorlinde bilhassa Hava Nezaretinin bi-
nainnnı bombalamışl aı ciır. 

Kanadada tayyare 
imalatı 12 misli 

fazlalastı 
' Ott.lva 8 ( A.A.) - Kanada Hava 

Na11rı bugün K anadada tayyare ; rrıu 

iAtının harOin başlangıcına nazaran on 
iki mi5li {azla olduğunu söylcmiş;tir . 

Fransız tayyarecileri 
Londra 8 (A.A.) - Hür Fran5ızlar 

kPrarı;tihının bir tebliğine göre \Jma!i 
Afrikfldan Jle]en bir çok Fransız pilot
hırı Cebelüttarığa. gelmişler ve hür 
Fransız kuvvetlerine iltihak etmlı;1er

dir. 

Gestapo şefi Madride 
gidiyor! 

Madrid 8 (A.A.) - cRöyter .. : Ges
tapo şefi Himmler ile, denizaşırı İtal
yıın k ıtaatı müfettiş i Mareşal Börono, 
.birkaç gün sonra ispanyaya gidecek
lerdir. 

E irmanya yolu hakkınd,ı da nazır 

eı ırıları söylemistir: 
~- J aponya İngtlter.;! nin ou vo~u 

tc>kraren açıp açmıyacaf' r. ı a1.1ka ile İngıliö!lcrin diğer tar:;ııftan Çine yar
bcklemektcdir. Berlin p3ktındi\n f.onp dım l·dt-cl'kleri ve ÇOrçil'in Avam Kn
r oı lıı~lterenin J aponyaya ""~ı hattı marası nır. gelecek celsesinde Birmanya 
harfkc tı bu suretle ölçülmiiı; olı1cak - yolunuıı açıldığını bildireceği söyl'!n-
tır. • J mekteriir, 

Alman ""'kerlc ri Ruınan3·a üı:e ri ne ~·ürü~·or (Gazetelerden) 

ALMAN - Korknıa Rumc.n ka l·deş, ben seni kurunıağa geli) oruııı. İngi
liılerin buraları i5tili edeteğini haber aldım ve ondan c,·vel davrandım ! 

I 
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Günün yazısı 
Führer, Duce! ... 

İkinci Brenner ıörü~me. ini haber veren Ankara nıdyosu Anadolu a.jan
ıının mahallinden aldıiJ .C ilkteşrin tarihli telrra(ını a°'lındaki ııihl ne,retti 
ve pzeteledm" de radyoyu taklidde ıedl<medi. 

Brenner telrrah oıU~·le ha 1a}or: ·Fi.ihrer ve Du~. bu rün, uat on bi~
de, ilah .•.• fakat, Führt'r ne df'rnektir, biliyor n1u yu:ı? Führer, Tehber, de.hl, 
beş, ,ef dernektir, Alınan nasyonal '"°~)alistleri Hitlere bu unvanı ı.·~rmış· 
lerdir. Yalnız onlar dei:il, yer)iizünde yaşay,n büHin A_l~anl ar f 1çüncü 
Reich'ın rei-ı;ine, hterler;e, .ah•ıına \'t e~rine daha elveruıh. daha tanta
nalı, daha 'i.imıılli.i hi'r tın\anı ver•bilirler, An<"ak, dii'"r milletler i<"İn Al· 
man Führer'i c;.ade<"c Adolf lliller'dir. Fiiıkat, Du<"e, ne deınektir, hahrla
yor nıuyuz? Duce, l;\tince dux, dut·i'li'len müoı;lakhr ve «ene ıtef man:tsına 

ıelmektedir. Fa~İ'itlt"r1 i-.t.rJ•rq, ~nerine her türlii enıel!erile teli.fi ~~bi_I 
daha şataratlı, daha etrarıı bir l&kab takabilirler. 1',akat ltalyan dıktaıoru 

diier milletler için adece Benito l\fussolini"dir ve ne hirinci:re Adnll Jlit-
1er, ne de ikinciye Benito l\hı,.solinl d"nilmekle zerr"<'e htirmel'iizl i !ı. edi l
mi$ olmı)acatı fÜphcsİ1dir. Şimdiye kadar hanii mil let ha1kası nın şelini 
.. şef. diye andl? 

Bir de, bu , .• ,ile ile ş:u anlaşılnıa7 u~ul ilıerinde bir an duralım. Aynt 
telgraf devam ediyor: •... Duc"· peronda Führer'i bekltyordu. Gerek Füh· 
rer ve ıerek Du<"e'nin, i:Crf'k iki H<\rid~·e Na1.1rının bulu'fma lın çok 11Ja ml
ml olmu,tur .• l\Juhakkak ki, iki diktati.ir kavca için Brenner'e relmiyor· 
)ardı! Lakin, mak~dınu7. >·anlı~ anla~ılma!'lın. Biz, m~mbıları yabancı ajans
lar olan haberlerin, ,u 7amanda, v"rildikleri tekilde tereüme ile ikti[a oluw 
narak radyoya "\-·e pzetelere intikaline tarartır olmad ı(1mı:u anlatmak is
teyoroz.. 

Dahili i,lerimize kadar karı!'lan Berlin radyo'iu dıı, Türkiyeli dinleyici
lerinin i~tedikleri(?) plRklan çalarak ıevkimize hi :ımet etti(i l ddia~ınd ıı hu
Junan Roma radyosu da D.N.B ile Ste[ani'nin ha:ıırladık la rı telKROan tıpkı 
boy le ne,redi) orlar. Şimdiye kadar hanri memleket biUıırallıkta bu kadkr 
ileri citti? 

Zannınuzca, ta.tbikt Hizum1u U'illl, dinleyenlere ve okuyanla rı her öi
re:tlcl haberi ,·ermektir; fak•t, ken!Jj ihtiyacım ıza cöre tasnif ve ditimir.ln 
lcablann• ıöre tadil ederek ... 

Dilimizin icabları? O da n94riyat itinin bir ha.,ka tarafıdır. 

Nasuhi B AY D AR 

:ıı11111111111111111111111111mııı111111111111111111111m11111111ı111111ıııııııımııııııııııı11111111111111111111111111ırt111mı111111 1 111111 i 

1 PİYASA 1 
~ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mııı11111111111 1111111111111111111111mımııııı ıı ~ 

Bir manifaturacının 
söyledikleri 

Fiatlan Murakabe kombyonu ma -
tüfatura fiatla.rını tespit etmek sureti
le piyaaayı büyük bir tereddüdden 
kurtarmıştır. Acaba mı:t.nlfatura e~a

•ına bir flat koymak suretile bu me
sele tarnamile halledilmiş midir? Bir 
manifatura tacirinin 'u söz.l<>rini de 
ıöz önünde tutmak 18zımdır. Bu tacir 
diyor ki: 

- Fiıtların te!i!plt edilme ine 
memnun olduk. Çok iyi. Fakat bütün 
manifatura eşyası her dükkanda ayni 
fiata satılabilir mi? Beyoi:lunda yük
tek kiralar veren ve büyük ma'.lraflara 
giren, bu yüzdPn faıla vergi verf'"n \?ir 
mağaıa ile sokak içinde masra!1 az bir 
dükkinın satacağı mal araııında bir 
fark olmaı mı? Pek tabiidir ki, büyük 
ve ma!ttallı mağazada bir mal daha 
pahalıya utıl•caktır. Halbuki Fiatları 
Mul"ıkıbe Komisyonu her e,yanın her 
malazada ayni fiata sa.hlabll~eğine 
kllllllat ıetinniftir. 

Neler •atıyoruz? 

Dün limanımızdan muhtelif memle
ketlere 120 bin lirayı mütecaviz ihra
cat olmuştur. Gönderilen eşyanın ne
vileri tunlardır: Yumurta, fındık, ku
zu derW, ketentohumu, kepek. afyon_ 
En rlyade ihracat yap ığımız memle
ketlerin başında İsviçre ve Rumanya 
bulunmaktadır. 

Yunanistand::ln yumurta talebleri 
artmaktııdır. Bulgari~tandan da tim
diye kadar görülmemiı bir surette 
hndtk: ta.lehleri başlamıştır. Bulgar
lar satın aldıkları eşyaya karşı kim
yevt maddeler teklif etmektedirler. 
Bu malların ek~riyet itibarile Alman 
malı oldutu iddia ed.ilmektedir. Hal· 
buki Sofya Ticaret Odası bu nevi ef-

= 

yaya menşe şe:.hadetnamffi verdiği 1-
çin, bu iddiayı reddetmeAe mecbunız. 

Neler alıyoruz? 

Bu günlerde Rumanyadan petrol ve 
benzin, kimyevi maddeler 1telmiştir. 
İngillereden de llİıç ve boya, İsviçre
den tıbbi ecza, İtalyadan boya, kimye
vi maddf'ler beklenmektedir. Basra 
yolundan da jüt, çuval, çay gelecejin· 
den bahsedilmektedir. - H. A. 
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1 
100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 

!.viç•• fran• 
Florin 
&yişmark 
Belgı 
Drahmi 
Levo 
Çek kt"onu 
Peçeta 
Zloti 

100 Penga 
100 Ley 
100 Dtnar 
100 Yen 
100 bveç Kr. 

.. 100 Ruble 

ESHAM yg 

5,2, 
132,20 

:!9,6875 

0,9975 
1.6225 

13,90 

26,532 
0,62.5 
3,175 

31,1.115 
31,005 
_z: 

Türk Ticaret Bankası nama 
Sıvas - Erzurum 2 

0.80 
20.23 
20,23 
20,-
32.75 

108,-

• • 5 
• • 8 

Umum tiyatro 
Merkez Bankaıı pe~ 
Türk Borcu 1 peşin 
1938 3 5 Hazine tahvili 
Era:ani 

18,90 
50 .. IO 
19.5i 

HAKIKA:T 

EHİ R 
Şehrin imarı 
için toplantı 

Taksimin arkası 
manlık haline 

konuluyor 

or· 

Bu sabah Valimiz Llun Kırd:1rın ıi
vasPtinde İmar müdürlü~ünde bir 
İ-...rlru1tı olmuştur. Bu toplanhda, T;ık
sinı bahçe!';inin arkaJındaki boş: saha
nın ormanlık olması, Surpagob mez·.ır
lığile TAşk14la ar•sındaki !~hnya da 
filli k yapılma~ gôrüşülmüşt~ır Toplan
tı.i1' Nafıa Vekileti Bıthçeler müdiirü 
Levi de bulunmuştur. Bahçeler mUte
hCfı.sısı olan bu ut. fthnn diğer yer
lerinde yapılacak bahçe ve park pro
jeltrini de teotkik etmektedir. 

TİCARET 
ANKARAYA 

VEKİLİ 
DÖNDÜ 

Ankara (HU5usi) - Başvekil lteHk 
Sıııvdamla birlikte Hatay:>. gidC'n Tic!lret 
VPkiii Naz.mi Topçotlu A'\1<arnyrı d,ln
rr.ü~tür. 

İnhisarlar Vekili Anka
raya dönüyor 

Maniu (Hususi) - Gümrük ve lnht
~arlıır Veldli Raif Karadeniz dün ııık

f"m Akhisardan tehrimh:e dönmü,,tür. 
BugüTI Afyon trenile Ankaraya döne
cektir. 

• 
Halılı 

Değil mi? 
Tatil pasosu 

Bir okuyucumuz yazıyor: 

•Evi ve mektPbi ayni semtte o

lan talebeye, Şirketi Hayriye, ae~ 

nelerden~ri, tatil paso~u veriyor. 

Denizyolları idaresi de bu Jtibi ta
lebenin tatil g-"...inlerinde seyahat

ten mahrum kalmamaları 

ayni u.sulil tatbik etse .• 

Okuyucumuz i.ıteğinde 

için, 

l 
Haklı değil mi?I 

' 
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Cezalandırılan 
fırıncılar 

Vali ve Belediye reiıi· 
nin cezalar hakkında 

söyledikleri 
Son günler zarfında Belediyft ni .. 

za --nlarına ay kın hareketlerinden do -
l::\yı cezal11.nd1rılan fırıncıların n-ı!ktarı 
artmıştır. Bazı fırıncılar, yalnı1 kendi· 
Jeri.,in ceıaland.Jrıldıklarını, dii'er ra
kib fırınların cez.al•ndırılmadıkJarı p
yıasını ortaya atmı::ılardır. Vali ve Be
lediye Reisi Lô.tfi Kırdar dün funları 
söy1cmJştir: 

•- :S.7.t fırınlarda vezııJ nt'ksan c;ı
knn tektük ekmeklıre ve biraz ela 
katarmış pasa bet.lerine tesaiüf ettık 

Du f:rınlar hakkında taki'..ıd.l yapılma

,:ı için emir verdim. Fakat c;·k"ln ek -
mek'.erin yüzde seheninin ıezni nok-

/ htııad san oldutu hakkındaki sözler kaı'iyon 
varid delildir. Dedikodu ma~iyetinde * ŞİMAL MEMLEKETLERiı.E Ti- siiy!tnen haşerat da yok tur. 

CABETtMiz - Stok.holm ticaret mü-
1 

Itçilerin 18, 19 saat hatta daha fa1la 
mes!'l"ilimiıin riya.!etinde bir heyet, ya- c;a'lfrırıldıklan me!'lelesine gelin~: J,_ 
kında İsveçe giderek mal alacaktır. çilerin meW saatleri if kanunu hii -* FfLİM İHTiKARI - Ticaret mü- l:ümle>rile tayin edilmi,tir. Çahem:ı ııı
dürlüğ\ıne yapılan şikiyetlere güre fi- ne 6 lı)' h8 pse mahkiım edilmiştir. Bun-
H:ıt ihlikirı baılamı~tır. rafından yapılmaktadır .• * ZAHİRE PİYASASI - Bi, kaç 
gündenberi zahire fiatlarında bir dur
gunluk hi:ıı~ilmektedir. * PEYNİRCİLERİN İTİRAZI - Mekteb kitabları 
Peynir tacirleri, fiatları murakabe ko- Son günlerde Ankara caddesindeki 
ınh:::yonuna müracaat ederek, tespit e- k.itabcılarda mekteb kitabları &atlfı 
dilen fiatlara itiraz etmltlerdir. Bu iti- pek ziyade artmış;br. Fakat bazı ki-

Mebuılarımızın raı reddedilmi,tir. t.ıııbların henüz hazırlanmaması ve ba-

tetkikleri * ALTIN FİATI - Dün piya'1da :uluının da pek çabuk tükenmesi il· 
altın fiatı 2160 kuruftu. zerine piyasada bir kitab buhranı 

Bolu 7 (A.A.) - C. H. PnLisı btilge * İSVİÇREDEN TALEBLER _ Son ba,lamııtı<. Bu yüzden biı-çok mu'9-
n•üfeltiti ve Tekirdağ meb'usu Rahmi günlerde İsviçreden ııda , maddelerı caatler karşılanamamaktadır. Bu a
Apak dün burada Halkevinde hükU - rada 3 ve 4. üncü sınıfların fransızca 

taleb edilmektedir. 
metimizin dış ve iı:ı politikasını iz.ah et- kitabları, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ve 11 inci 
mh;tir. Pazar olması müna.seb.;!ti..'.e clvar * KIRTASİYE FİATLARI - Fiat- sınıf okuma k.itabları, 4., 5, 6, 7, 10 
nahiye ve köylerden "'hre gelTıİ:'J ol<tn ;arı murakabe kombyonu, kırtasiye \'e 11 inci sını!hı.rın tarih kitabları, 
binlerce halkın da takib eylemit olJu- tacirlerini dinleyerek bir fiat listesi 5 inci sınıfın geometri, 6 ncı aınıfın 
ğıı bu konferaruıta Rahmi Apak. dlinya daha hazırlamıftır. matematik kitabı, •, 5 ve 8 ncı sı-
vaziyeli kartısındak.i poUijkamt!ı izah Maarif nıOarın tabiat kitabları, !linci sı -
ederek miltet birliğinln büyük kuvve- nıfın SO!'lyoloji, p!llikoloji ve edebiyat, 
tin~ bi1hUM. tebarüz ettirerek Tiırk * YABANCI DİLLER - Yüksek Mu divan şiiri, Türk edebiyatı antolojisi 
milletinin Milli ş~n etrafında teşkıl allim mektebine baih yaban~ diller k.itabları, ilk atlas bulunamamakta· 
r.y•~ği .. beraberliği ve Cumhuriyet okulu bugün açılmıştır. dır. 

hi.ıko.mctine karşı olan sanıı'nıaz ina- * TALEBE PASOLARI _ Otobüs- Bu buhrana .sebeb olarak, bazı lti-
nını kaydeylemiştir. Jerde talebenin tenz..ilitlı olarak ~yRhat tabların basılamaması, baT.ılarmın tü-

•tnıe•. ı'ne ı'mkln go··,u··ıememl,"·. kenmesi, bir kısım kitabların da ih-* Gümüşane 7 (A.A.) - Parti mü- ~ ~ ki 
fefti..ııi Bahke~ir meb'usu MuıaH~r Ak- * DAİMİ "ONİVERSİTE KAMPI - tiyacı nispeten az olan Anado:uda . 

· yayınevlerine faz.la miktarda gônde-
p:rar iJe .,ehrimize gelmit olan K!lnya İstanbul Univerıitesi ve yüksek mek- rilmesi gösterilmektedir, Kitabcıların 
mel.usu Ali Rıı.a Türel tlal'<evi wıılc- tebler kampları muhtelif sayfiye yerle- elinde 1938, 193

9 
baskısı kitablar bu

nunda kalabalık: bir halk \.:ütle~i önün- rinde kurulmakla idi. Maarif Vekilliıli lunduğu halde talebe 19'0 baskısını 
de dünya vaziyeti karşısıl1d3 Türkiye bu yıl daimi bir kamp yeri tespit edil- istemektedir. Bu yüzden kitabcılarlı 
nıevzulu biı korıferanı ve!":ni..,dr. me!-ini istemiş, bunun için de Pendik talebe-ler arasında aıJt sık lhtiliflır 
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Tam Liste 
Milll Piyangonun dünkü keş idesi nde 

8756 
numaralı 

lira 
bilet eo,ooo 
kazandı 

H7ic' Milli piyangonun üçüncü tertib, ii- ı 14"863 144932 145522 146709 
161

853 
çüncil çekilişi dün Adana '°bir stad- 149207 154428 158209 161610 

1811
01 

yomunda on bini mütecaviz bir halk 164239 164S74 174283 178354 191,;ı; 
kütiesi önünde yapılmıfbr. Keşid•y• 181377 182777 186478 180210 ;ıc' 

saat 16 da İ.stikli.l ma~ile başlanmış 192893 194513 194681 197337 ı::ırıı 
ve keşide safahatı, Adanalılara spi- Bundan maada sonu (031) ile ~l) 
ker Said Çelebi tarıhndan lııh edil- 200 bilet 100 er lira, gene sonu ( iki 
miştir. B u keşidede kazı.nan numa· ile biten 200 bilet 100 er lira, son

10
,.c 

ralar •unlardır: rakamı (00) ile biten 2000 bilet 1<ifJ 
Lira Numara lira, ıon iki rakamı (86) ile b;ten .- Ji' 

60 00() Si 56 bilet 10 ar lira, ıon rakamı (0) ,.~ 
' biten 20,000 bilet 5 °' liu, ıoo ıet 

20,000 92764 kamı (1) ile biten 20,000 bilet d• 
l0,000 9029 U.a kuanmışludir. .,.:ı 

60,000 lira kaz.anan 8756 nurr. ,-e 
10,000 90557 biletin yrnm parçası Diya•bakırd• ,.. 
51 000 14201 dli« yanm parçası da Sl\·IS~nl<'' 

tılmışhr. 20,000 lira Ad!"na ve .,r 
5,000 23549 ••do, 10,000 lira Bafra, lııanbul, ~ 
5 000 98864 du•da, .5,000 lira Tosya, Edir';,o li' 

' gama, Istanbul, E.o;kişehirde, .,. 
51000 168538 ra ikramiye kazanan biletledn 4 ~ 

2000 Lira KAZANAN NUMARALAR <ım ve bi• lamı J.tanbulda, hl' f.t!' 
ve bir yarım bil.et Ankarad.a. dl pi' 

19414 32030 47394: 76307 77704 leri Bursa, Zile, lzmir, Saimbeyli, r-' 
94904 148557 165268 189398 191692 ynbak", Tokad, Zonguldak, !il• 

1000 Lira KAZANAN NUMARALAR ve Edimede satılm~tJ,. trJI 
3672 3977 9278 10497 14990 1000 llialık lkramiyele<d•n r• is' 

16560 17788 20798 27910 35684 ve tam olmak üzere 46 parÇS~ı fi"'. 
39460 42358 42735 44808 47620 tanbula, 15 parçası Ankaraya, 9 I' 
55755 55884 61246 62604 63395 çası İımire, 5 parçası Adan•Y81 ; 

66889 67054 67745 74257 75998 ğule.1 de Samsun, Kütahya, ~!•""' 
77610 78637 79589 79825 803ô5 Edirne, Sıvas, Söke, Bursa, GLÇJ!l· 
81321 82343 84158 87516 88790 Guede, Zonguldak, Erzu,um. ·1' 
90286 91087 94685 97471 102521 km, Erzincan, Tosya, D•tç~, Ela',~· 

103409 109843 111678 113900 114192 E!kişehir, Merzifon ,Fdremıd, \·~" 
116786 117259 12tJ317 122059 122124 anteb, Balıkesir, Denlzlı, AIW'' 
124902 128852 129222 137555 140545 çıkmıştır. t 

Milli Piyangonun Cumhuriye 
bayramı için tertib ettiği 

fevkalade keşide 
Tam biletıeT 2, yarım bl.letıer \.! ·~ 

radır. Ayı·ıca 10 tam biletlik tıt· 
yarım biletlik karneler yapı}trllt ıtl"~ 

Millt Piyango idaresi, Cumhuriyet 
bayramınd• çekilmek üzere fevkala
de bir piyango tertib etmiştir. Bu pi
yango 29 tesrinievvelde Ank•rıda çe
kilecektir. Bu piyangonun ikramiye
leri hem büyük. hem çe .. idlidir. 

Ayrıca orta büyüklüktıt!kl ikramiye
lere de yer veril mtştir . En büyük ik · 
ramiye 60,000 lira dır. !'akit ayrıca 

20,000 lırnlık: bir, 10,000 liralık iki 
lkrantiy• olduğu gibi 4 tane de 5,000 
liralık, 80 tane 1000 liralık, 80 tane 
500 liralık, 400 tane 100 lira!tk, 4,000 
tane 10 liralık, 80,000 tanv de 2 li

Bu pi}angoda bir yenılik 0~ 
Ü7.ere 48 tane teselli :nüki.fatı ~ 

edilmittir. Bunlara 25D fel' lirs ~ 
cektir. Teselli mükifatının hU5 

111
1,.'1 

fUdur; Bir biletin bütun ralc_3 r'' 
büyük ikramiye k:a7..anın biJelll' ,ıJ 
kamlı:ırına tcvafult ediyor dıa ~,o 1 

içinde t-ir Tıkam d, i\şi'.ue o t."f!. ,.Jf' 
bilet 250 lira alacaktır. aoo.oO'J eıoo J' 
•ık bilet satıfı ha!'!ılq_tının 4!l2. ıı. dJ' 
rast yanı % 61,5 ı ikramiye ol!lT9~ 
ğıtılacık, 248,000 lirası milli ~ 

Musluk ihtikarı rıünaı;ib gö•ülmü'tü" Bu sahaJ• mo- oln>akıad ... 
d•rn bir kamp kurula.c&k.tır. ,.._,.... MAARİF MÜDÜR MUAVL"iİNİN ' 

- B" musluk tücearı, 80 kurnş'uk * İKİNCİ İLK TEDRİSAT KAD- SÖYLEDİKLERi • D il k il 8 1 k k ~I 
hava ku\•vetlerin~ v~:-i 1 ecPktıf· ralık ikramiye vardır. 

mu.luğu 160 kuru .. ve<dijii için ü- ROSU - J.ta.nbu!daki ilk okut öt••I- Kiıab m•,.le•i hakkında Maaril mü- un u a an on o re 1ttlır 1 murakebe komisy?nuna tevdı e- menlerine aid ikinci kadronun hazır- dürlüğünün fikrıni aorduk. Müdür 
di!zt·İftir. Komisyon mu~duk tirar<>tin- lanma!'lına başlanmıştır. muavini Faik fU mahlmalı vermiştir: 
d•n anlayan kim~leri davet edcl"ek bu * İLK OKULLARDAKİ TEDRİSAT- •- Maa.rif Vek&letl bütün kitabları f1 

m.ıeleyi tetkik •d..,.ktir. İlk oktİlluda led•isat başlayalı bi• tamamlamıştı•. Bunun için hu tuala 1941 kır koşusu ı"le Balk~'' Ham afyon inhisarı hafta oluyor. Bu müddet esnasında ilk afişler uılarak ilin edilmiştir. Bu iti-
tedr.iNıt müfetti•leri k"ndi mıntakala- barla talebenin kitab bulamadığı ha- f Jl' An!ıtaradan gelen 1-.aberl~rde, hom ., L- 1 d d ··ı•' ı R 
"na ald ög"retmen, talebe ve sınıf du- =· ed otm eııı '"'" oyun arının um anya tara l afycrınrt da inhisar altına ah~~cnğı ;a-

zı'mıştJ. Top•ak Mah•uled Ofai mü- rumL' hakkınd• ha:udadıklan ••podarı d 
:~y:'n b~t~~:~ı: 7~~;~~;;~~·:~;~: ;:~~~i;:ndenruıı•rw•. Sa==h~1u':!r 0~:sız dan yapılması kararlaştırıl :( 
sınır mü.1tah.. .. i: için da faydalı okıca~ ıııı' :ti 

e it•ıı IÖylemi,ıır. * CEZA RÖKOR U - Bel~diye bir Snbıkalı hırsıı.lardan lhrahi-n dıin On birinci Balkan oyunları miına- vaziyette olursa 31 ikincik~ertl1~ 

1kt1 Sa d Ve k l• ı ı• """""""""""""""""""""""""""'"""""'""" sene içinde otobü•l•re 1200 ceza ver- a•liye a!fıncı ceza mahkeı.'<sinde 3 ••· ••betile cumutesl günü başlanmı, o- da• konfeduasyono haber ' ~·,:; 
:: f8l ~ R ğ S T (E ~ mıftir. ne 6 ay hapse mahkOm <?'1İln1'';t:r. Bun- lan on ikinci koneereye dün de Bil- ve bu taJcdirde Yugoslav~anın1ııı,v ~ ır-"" Y' lb:. ~ * TRA~IVAYA ATLAYANLAR - d•n evvel İbrahim, hapısanedeki yat,,k yükadırıda Aka~yı oteli salonunda de- mühim müsabakayı üzerıne • 
i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;; Bi• •ene içinde tramvaya atlaynak ce- '°'ıafım siyaha boyayu•k kendmc b" vam edilmi,lir. kuar vuil'!'iştfr. . . •İJ'I gazeteml·ze anlatıyor * GARAJDA YANGL~ - Dün ı.n- ıa verenlerin yekılnu 210 kişiye baliğ ~arµ.f dikmiş ve bir kadın lnyofeıine Müzakereyt ilk mevzuu Balkan KAFiLE REiSLERiN 
at 20 de Şi,hane otomf'bil garajını:la o:muştur. girert:k ziyaretçi •bir kadın gıbi Trv krosu te;ıkil etmiştir. Yunan fedcras- SÖYLEDİKLERİ /. 
bulunan toför E.sad, 1778 sayılı otomQ~ * ŞEHZAOEBAŞlNDA YENİ P ARK - k.ilhane kapısından kaçtnı~tı. yonu, Birinci Balkan krosundakt tas- Yunan kafile reisi ne dh·or?k 
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İkt1sad Vekili Hüsnü Çakır kar~de- ı tetkik'erim, bugünün '8rtlarır.a ;:ayrı biline tamit' e!masında bir mumla ba- Şehudeba,ındıııki Kon~rvatuar binası Bir iğfal da vaaı ni! ~kline itiraı etmi, ve yalnız. uç. Yunan kafilesi reisi Bebis e 4r' 
nb mıntakuında yaptığı tefti• 1eyahati müsaid tesirler yapan bir talr:un amil- ka:"""kcn benzin tutufm'Jf, yan«ın iıfa- yerine bir park yapılması dü,ünülmü, ko,ucunun takımını puvan verdiği konuşan bir muharririmize b1J 

0

i 
h111tkı.nda ıazetemiı.e ,u izahatı ver - Jer mevcud oJmaıuna rağn1en, istı!.<;al iye tarafından söndürülmüş, toför "I!e- ve Frost'un hazırl•dığı plıin muvafık Ti.ıcc-aırdan Hüseyin, Mardirot i.anıin- cihetJe, dördüncü koşucant:!l diger Türk takımını umduğundan ç,.,bıf. 
mitti.r: hac.:nıinin vt> evsafının düşmeıııi~, b··a- rınden hafif yaralanmıttır. df" bırinin henüz reışid olnıı)-a'l ve ev· takım koşucularına mini olacak fe· ride. ve burada kendilerini ·bl 111' 

c- Seyahatim esnasında Turhald3ki kis tırlmıt bulundu~ıınu gö.,t~rmi\ıtir. !anacaktır. ilde puvan a maması ca e ecegı • ,.;JP".J görülmüıştür. Yakında tanzim itine haf lcnme çağına gelmiyen kız.tnı çılı0"1ır- k 1 ı b d ·nı bı·, memlekette de•ı·ııe,mlf '1 "~ ·.ı 
ar.tiınuan madenile şeker CaLriktlııın- ~·cnebi memleketlc•rden &•?-tirrr.t:k l".ir hadde v•rmamışhr Milletin biiyük mak bahanesile yanına alm\f kt7.ı it~ ileri sürerek Birinci Balkan kro'tun- duklarını söylemişı ve Ti.irk ts 

1 dan başlayarak Murgul bakır lşletmPSİ ihtiyacında bulunduğumuz ıı;ırc;llların t1'•1!f Şef etrafındaki yekpaıell~i, va- * BEYAZID MEYDANINI N TAN ~ fal t>derek bir de çocuk yapmı.~hr. daki puvanların yanllf hesab edildi· çalışma tarıı hakkında not13~irıİ .i 
ni ve Artvindeki Kuvarşhan L"lkır i1a- hirr.z pahalıya da mol olsa, k~ndi a- tı:tnın her k~esinde kendi.sini gOstcr ... Zli\Jf - Beyazıd meydanındald dük- Mardiros Hüseyin aleyhinde aJtıncı ğini iddia etmiştir. bunları raparunda bildirece~,p-
bthant9ini tetkik ettim. löly€:ıerimizde yapılablldiğloi ır;rdüın.. mektedir.• ki.ıılann inimliki bitmiftir. Koaka yo- ceza mahkemesinde bir ddv~ a;;mıftır. Türk delegesi BUrha.n Felek, dör - 'iunanhların çok işine yarBY8~r 

Her tarafta vatandaşları dc1.lıa çok i~ın başında ve içinde olaul·ird.1 ek- ••• kuşunda istimlAld geciken bir kaç dük- Rüıvet alan komiser di.ıncülerin puva n almıunaktn olma- t?min bulundu~unu söylemişU ',t(. 
' k 1 k h . . k§n kalmıştır. Bu yokuo asfalt ol•caic:- !arının, yanşmalarına mini ol- y 1 kafi ! . 1 1 bC')"ıt ça.ıvna üzumunu hissetmiş buldum. j tikleri gören ve gÖ$teren bir ri nı- llc:tısad Vekili Hüaü Çekır. dl.in t muavini UJ OS av 1 e reıs n n .,,ı J 

Yakın zamanlara kadar ek~ii< 1 iğl 51 - y~·• teessÜ'! etmekte olma~ile terakki v~ İkfı.51.Q müdürü Hallı.k, Mill\ Sanayi ır. mayacığını anlatmış ve rakib koşu - Yugoslav kafile reisi de a> }ıf!..r 
Mu"teferrı'k Kapalıçarşı Polİ!J karakolu knmber cudan evvel gelen ve bir takımın laleada bulunmu• ve bu sene)·•·"" Janh uyandırmıyan baı:ı maddeler, ty;:n1n1ülün "" büyüle: amı!inı elde et- Bü·liği reıq doktor Halil Sezerle ıöri.i•- .. w 

ırütez.ıyid bir tiddetle kendüd,i h.i~- ntiş bulunmaktayız. r.ıi.:ş kendilerinden muhtelit meoı; .... Je;er ' JEZARD ll . :nua\'ini Vural, dün yedinci asliye ce- dördüncü olarak muvasalat eden bir ve takdir hislerini saklayarıı1 . * " A.V ÇIKAR .AN BiR :ıa mahkemesi tarafından tevkil olun- adamının sayısınt rakibine bırakma. -..ettiren ihtiyaclar hallııe gclmic, helk Jçınde bulundug·umuz diiny3 hi - h kk d . h t 1 v kil b .. c·· ı u" Kad 1 1 beyan eylemiştir . 
., a ın a ıza a a m·~hr e • uqun J .. - irgada Ha id ism nde biri- muıı.tur. Vuralın çar,ıda Ömer adında ma~ı lizım geldi,.inl tebarüz ettirmi'-da bunları temin için gayret!ni artır - d:!eleri karfı!'lında halkımızın uya - e\• nele istinıhot tti'kt ı k t f d hi ı d • 

: e · rn son,.a. y'.lrHı n n ansı ara ın •~1 ze ren iği "'8- biri!hıe ruhsatsız. olarak lnşıa.t mü.sa- tir. Neticede Yugoslav ve Rumen de-mı~hr. nıklı~ı ve nefsine itimadı, denebilir <.·· ınerba. k f b ·ı .• ı d •·tk"L · ·· · 1 · 
.. u n a n-.. ann a ı.ç ıa.at ya- yııııoı uıerıne Ha idın cesMl m~r.ardan •desi verdiği ve bunun Jcin de 2.'iO ku- Je.,elerinin Türk murahhasına rey Muhtelif istihsal m(iesse3e,fl"ind~ki ki. f'.jc; bir zaman bu derece yüksek kt k ı • 
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,,'·..,.,,,~.,..,....,.,,,..,.,,,,,,,..,,,,., __ ç_ı •a•r•ı•m• ı•ş,., .,M..,o.•~g•..,,.,n.,'.,k.,le!!d!!i!!lm""i'•t-:1'.,. ':'!'..,,..!!rn!',;_a_ı_d~ığı:....ld~d-i:a.•:d:i:!m...:•:k:ted.:.:.ir_. _ vermeleri üıerine tasnifin eskiıııl gibi 
----,.... - yapılması karar altına alınmıştır. Edeb·ı roman Tefrı'ka numarası 6 gülümsedi. Hay•an bak••lada onu sey- b ... k ı· zl 1 B ULGAR FEDERAS YONUNUN 

-r ve uyti e a gö erini aydın atıyor - çok tatlı bir !ie'!'lle: BiR MESAn 
retmekte devam ediyordu. •Fakat ni- du. Zarif kıvrımlar, hafif kRbArhl.arla . - İstersen kalkalım, diye fı~ıldadı. Bundan sonra Bulgar murahhası 

. (E, ~·elki te(rik~ların hulii<ia'iı: Re- j diyordu. Alev gözlerini denize dikmişti. 
tıd bır aydanberı, U7.ak akrahaların- Çıplak omuzlarında hafif ürperm~ler 
dan Servet Hanımın Su:ıdiyedeki köş- dolaşıyordu. İçeride ,imdi vahşi tam
künde misafirdir. Servet Hanımın to- tamlarını hatırl•tan acaib, keskin .esler 
runu Alev, Re~ddi sevmeğe \•e o za- çıkararak ~ent"nin "" mefhur dans h~
mana kadar ni,anlııu gibi konuştuğu valarından birini çalmakta olan cazın 
Fikreti aadece bir arkadaş: teliıkki et- .:ootturduğu çiftlerin araAma katılıp 
me&e başl~mıştır. Retid, bılha sa !i~n dönmeoyi. danıı etmeyi tercih etmekle 
balo g~e."ınde Alevın gene ve gu- bera~r R~şidin yanında olduğu tçin 
zel _annesı Canan Hanıma karşı kuv- kendini mes'ud hiSM"diyordu. Bir ara
veth bır meyil duyuyor.) 

Bahçe tenha idi. Geriye doğru c;am
ların ara~ındı ıes~ı adımlarla rlola
fa.n, fısılWarla konuşan çiftler vardı 
Karanlıkta parlayan sieara ucları, lıe

ya:ı elbi.~ etekleri farkediliyordu. Re
tidle Alev kumlu yollardan geç•reJı: 
denız kenarına indiler. Rıhtıma haoı;ır 
i~keml"ler, yeşil boyalı sıralar kon
mustu. Alev bu aıralard11n birine drııtru 
Herledi, oturdıılar. 

lık: ·Sinemalardaki gibi dekor mükem
mel diye. düşündü. Deniz., mehtab, 
yıldızlar herşe:y tamam. Yılnıı beni 
kollarına almaıın ve öpmesi ek!iik .•• 
Hayalinde bu sahne hakikate yakın bir 
vuıuhl• canlandı. Omuzlarındaki ür
perme fazl•laıtı. Göılerlni denizdf"n a· 
yırarık gene adama döndü. Önun yü-
7Ünü profilden görüyordu. YÜ7.Ün bir 
kısnıı karanlıkta kalıyor, çt>ne, burnun 
ve dudakların keskin hatlan ise ay 

Çin konuşmuyor diye, kendi kendine bı'• yıllın L·oa• k··µu··k h ı·nde to k J · · ı· k 1 k · t' 
IA"_,. a. o a ı pu - çerı . gı~e ım, a ma ı~ ıyorsan sana I~dera.syonun bir me""1'Jını okuya-sordu. Niçin bana Fikretin söyledilli larına kadar dökülen ipek elbis•~I l- cekelımı k p ve• 1 

· c;ı ar~ . eyım. r11.k badema Balkan ovunlanna ev-
gibi güzel .,eyler söylemiyor, gözl"d- çinde kızın masal ve rüyalardaki u- Ve onun elinı tuttu. Bu, biçimli velce olduğu gibi i•tira.k edeceklerini 
me bakmıyor? .. Nedimeye gündüz söy- zak, müphem harikuli.de hayalleri sıcak bir eldi ve derhal ıvuçh~rının B lk !'"' d B 

1 1-.J· • · bl ·· ·· h tJ 1 '· ı k h ı J · b' h ı· d · · k ve a an gene 115• arR$tU n u ı;:ar ~ıb'l r soıu a r auı ve neşes aç · a ır atan ır a ı var ı.. ıçınde sakhınma ı~ter gibi yumulmuf, 
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lı B be ' .. w• baL.. . R .d k d. 1 k h k ı:t:enc ıgının ayn sporcu uygu ara . u gece nı opece-gıne ıl..'t'C gıre- efı f'n ın tutamıyara ayran: parma !arına kenetlenmişti . b 
1 

• d tml f K 
rim, demişti. Bu gece onun gözlerin- 1 u unacaf\ını vıa e ş ır. ongre, 

- Bu gece harikulidesin A ev! de- Kızın göılerl timdi karanlıkta daha Bulııtaristanın bundan sonra tşlirak el-
deki perdeyi kaldıracağım. O da öbür- di. çok parlayor, olduğundan büyük ve mesi temennisini izhar etmı, \'e Bul-
leri gibi mağlüb olacak? Fakat balonun (:ne kızın kalbi ümidle çarptı. Göz- ıt"şli görünüyordu. Dudakları l!!e gar federasyonuna teşekkürlerini bll
başlangıcındanberi hiç bir terakki yok- )erinin içinde menevjşler kaynaştı. Se- gene adamın çenesine de~ecek kAdar dirmiftir . 
tu. Hem de bütün hinalarını, bu l:u- vincını uklayamıyarak gülümıı~di. yüzüne yaklaşmıf, bir fe:Y bekler gibi 1939 BALKA N RÖKORLARlNIN 
lutlar gibi hafif, beyaz ipek elbiseye Sokularak: hafif atılmışlardı. TASDiKI 

ve saçlarını taktığı çiçeklere rağmen.. - Üşüyorum, diye daha yava, tek- Reşid •Beni sevdiğine emınım • Bunu müteak1b 1939 da' yapılan 
Halbuki bu gece eğer çok güzel ol- rar etti. diye düşündü. Fakat bundan gurur, Balkan oyunları rekorlarını n la!'ldi -
mak istemişse bu bilhasaa onun içindi. Şimdi, çıplak omuzu, R"şidin geııif -;evine duymayordu. Yalnız içııırle kına geçilmi, ve Kovaçeviç'in 14,66 
Şimdi yanında liıkayd, sakin otun\n, göğsüne dokunuyordu. Onun kendini sonsuz bir ferahlık, aydınlık ve <tükii- lık gülle, KJ1 m.ar'ı n 5620 puvınlık de
içeride i.Jem dans eder eğlenirkf'"n bu- beğtnmi~ tavırlarına, faıla pervasız net vardı. Suqmı, bir adamın du - katlon, Velkopuloıı;'u n 9,43.6 lık 3000 
dalalar gibi onu ayı, yıldızları seyret· hattı biraz haşin harr!ketJerine •lışan daklarına yaklaşan suya i•tih• tle sa- arı7.alı, Sillas'ın 50,11 Jik di'!k, Mav
meğe mahkUm eden bu adam için .. Öf- Reşid bu muni!'I, sıcak ıııokulu, ka~ı - rılışına btnziyen bir tehAlükle b"~ını r11po!lltoloı1'un 15,34.6 lık 5000 metre 
kelendiği ı.amanlarda olduğu gibi gene !'lıncla •aşırır gibi oldu. İlk defa şı:enc başına yakla,tırdı. Gene kızın elini ve Tanoıı'un 3,92 Hk sırıkla atlama re
eli göıleri o vah~i mana ile kısıldı, kı:tB bakaı ken içi sıcak bir şeylerle bı rakarak birdenbire onu omuzların- kotları ta!'ldi k ed ilmittir. 
parlnmaya. batlayordu. ·Ah budala di- doluyor ve kalbi ba::ıka türlü, daha dan tuttu. Yul{oslav delegesi gelecek oyunlara 
ye için için söylendi. Ah budala, nl- ı;ert, heyecanlı çarpmaya başlıyordu. Fakat dudakları birbirine tema.s e- voleybolün de ithalini teklif etmiş ve 
çin böyle duruyor? Onu uyandırmak Bir an içinde hayalinde bir çift sü7.- d"r etmez kolları ıev,emif, gene kız- bu te kli f 1941 ııeneıııi için ihtiyar! ve 
için sarsmak ve tokatlamak mı Jİi· gün esrarlı siyah göz. aolgun ince bir dan uı:akla.,mıftı. Bir • n ser!lem, ha- sırf bir tecrübe olmak için kabul e
zım?. Reşid gibi adamların ancak sa- yüz, C•nanın yüzü görünüp kayboldu. reketsiz kılldı. Onun dudaklarının ıı-ı - dilmiştir. 
hır ve tatlılıkla yola gelebileceij"ine Tekrar gözleri gene kızın iki yıldız caklığını dudaklarında his.ııettiği Anda B undan sonra Türkiye Rel~cı.ım
kendini inandırmaya, hiddetini yenmf!- gibi ka ranlıkta parlayın gözlerinin bir saniye evvel içinde ya.nmakt• olan huru He Başvekiline kongre riyaseti 
ye çalıştı, ellerini üşüy"n omu7.larına ışriı ile kamaştı. Bu gene, güzel .,,uı, atef sönmüş, birdf"nbire arzul-lrının tar8fından taıim ve teşekkür tel ırra fı 
götürPrPk yava~a: ona her ıeyi unutturur gibi oldu. sarhoşluğund an çık•rak garib bir boş- c;~k ilmeıdne karar verilmif ve on 1-

- ü,üyorum &şld, dedi. Şimdi onun çıplak omuıunun ağırlı- Juk ve be:r.ğinli k ic;i nde yaptığı fey kinci oyunlar ile ikinci Bal\ca:ı krosı. 

çevirmişti. Gözleri gene kızın görleri yordu. Gene kıza güzel bir şeyler rından bırakmıttı. Onda biraz da a· Sıra Rumanyaya geldiii cihetle t
ile ka11ıla::ıınca büyülenmiş gibi ha- ,.()yl!'mek, ona •güzelim, yavrum, c;o- radığını bulamamıf bir in.sanın faş- kinci Balkan kroıı;ile on i1dnci o-

.. l ,.;: 1 1 
Bu lgar murahha.ınn ın soı: e .1 t· I 
Bulgaristanı konf(rede t~~:f f.~ 

mek üzere gelmiş olan vas~ ~ f"" 
fasih ~ir T~r~çe ile arkada~ı 'I 
ları soylemıştir: , ~ııtt>' f 

- Türk.iyede atletizmin f.~· bıl /. 
olduğunu duyuyorduk. faka ~·il, 
reccsi beni o ·kadar şaşırttı ıc: ' 
stadyomda gördüğüm yilk-o;~,ıı';I 
atletlerinin müsabakalarını ra"ıı-ıl 
dıkça bizde de böyle bir te ğ' ~I 
bir gün olabileceğine ınanrn" 9-' 
lıyorum. Her şeye rağmen l' 
konled.erasyonunda k.alacağı~·ttıı' f'. 
kafamı:rda bir fikir vardır: au .~ 
kan milletlerinin ark11da$Jığl 1(ı;' ·I 
şı:enclikte baılar. Biz de bll. t'-,; 
Jıgın Jürüst ve liyakatli bıt 
olmuı için çalışacağız. r• ' 

Konlt'de rasyon reisi ne dt~·:ı ·ıt~ 
Balkan konfederasyonu ret-iİ)cf"/' 

pulos, organizasyonun en rot ı 
bir ~kilde başııırıJdığına jşa_r~ 

·.vr· 'I ten sonra ıunları ıöylertıı• . c:lt ·_.,ı 

- Bu günkü prtlar dahilı~ıt!'l''l 

:::.Jı•i oı~::: k b~a '::;. oJ,ıı> f' 
etmistir. ı:'ı1 

ATLETLER BU GÜ:-1 ~I 4~ ( 
KETLERISE GİDiYOfll•S:ll'} 

AtleUer dün akşam üzeri ptf~ r/ 
dadan dönmüşler ve akş•J1'\ ~,.sı' ,' 
de Valinin verdjği vemektt!! ı111'~e 
lunmuşlardır. Bu akşam ırıt 
rine döneceklerdir. 

hamazan 6 ı 1·~ 
4126 iftar ı 7•:ı 

12,02 Akş•"' ı9· 

Uzun zaman konuşmadılar ışığı içinde yıkanıyordu. Bacaklannı 
Re,id başını arkaye dniru •lmış, ileri doğru uzatmıştı, bu yarı uıanmı, 

ko. }"U liciverd .rökün üzerine a\"Uelıu·la 

1 

halile daha uzun, iri görünüyordu 
aerpılmiş bir yığın mucPvher parçası Gene kız zevkle ürptterek ·bir dev 
aıbi pırıl pırıl yanıın yıldızları aeyre- yavru.su sibi!a diye:, kendi kmcllne 

Gene ııdam aiır bir hareketle l>aşını iını göğsünde daha kuvvetle lıjssedj .. pişman, müteesı!iir, gene kı :r.ı kolla "" nun maha llini teııpite geçilmiştir, 1 

rekel,iz kaldı. Ay ışığı Alevin kumral cuğum. diye hitab etmek isteyordu. kınhjı vardı. yunların Rumanvada yapı lma1;ına, 
saçları üzerinde oynuyor, a:enit alnı Fakat bunları söylemiyerek. yalnız; (Ar.kası nr] ancak Rumanya bu iti yapam.ıyacak ..,..,..,._.,. .. ..,..,..,...,.,,,-

lm•ak 
Ö§-lc 
ikindi 15113 
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- 8 Birincİl~frİn 1940 HAKiKAT 

c~ESELELER J 
AVRUPA 
HARBİ 

MEŞHUR CANİ TiPLERiNiN T AHLİLLERI s 

CiNAYET NiÇiN YENİ NiZAM 
1:. davasının 

rikri 
Hüviyeti 

Yaz.an: Hukuk fakültesi hu
kuk fel"f!!esi ve tariru. d04;enti 
Dr. YAVUZ ABADAN 

~Y,n.ı kelimesinin cazibesi arka!nna 
\'t:ere~. tekrar ortalıtı velve!ey• 
•Ülb' 1stıdadı gösterC'n diyalektik ıpe
liuğ.,}'0nlıra kaflt, daima •ebed! ol
ti~ . kadar bizim olan Türk realitesi 
tıi ;:de durma. lüzum ve ıarureti
tı..i lirterl geçen yazımızda (*) yeni 
ıı._~~ davasını birkaç makale içınde 
la~~ bir tahlil \'e tenkide tibi tu
~\· D\ızı bildirmiştik. Her hangi bir 
tlt~nın mahiyet ve kıymeti, i:stinad 
~t' gsas ve prenı;iplerle taayyün e
b~~i . ~ itibarla bizde yeni nizamın 
tlbe~:~ te4his hedefine matuf mü
'-trı letimJ.zde, bu davanın fikr1 
it~~ ve '!aslarını mebdei hareket 

edeceeiz. 
t ••• 

lattı~eli, dava nedir? Bunu._ ana hat
~ tespite çalışalım: MUddeilerin 
itu~llatına na:r.aran, 1914 tenberi mil
ti.:e &raaın.da -baı.ı haı.ırlık iasılala
lfr .. ~reyan eden çetin mücadelP
ıı<iiı:°'Y•l ve lkbsadi bünyede deji-
2.aasd t.aruretinden ileri 11elmektedir. 
htz, ~ Yenlden alevlenen harbi, yeni 
1i,.~28Jnın takib etme~i liı.ımdır. 
ıı.tıJıı ve devamlı bir sulhun temi ... 
~ ~•kil edecek olan bu yeni ni
lı.lf ' thtlletıer hayatına getireceji mes-

lahavvt;u ltrihte . erle tamamen yeni ve 
~ tnıaU ıorülmemit bir lnkı1i.-
~er~erini müjdeleyecektir. Na.aıl 
ı.,;,1 ~ ke,n ve sair icadlar, Or
ıt.,,~ 1 

IOÇürtrnüf ve bamba,ka bir 
~ ' IOri.ı.tUne dayanan yeni bir de
'Çrnışaa; yeni nizam da zamanı
"'~ lhtiyaclarına uygun bir hayat 

Ci.rlve tellıkkiai yaratacaktır. 
o\'fru Scbnutt'e ıOre, hali hazırda 
·~ ~ bu yeni nizamı hazırlayan 
llv0 ı ~eya kıt'a inkıllbını. (Raum
•iı;ttiUlio~) ya,ayor. Bu in.kılibın te
"u. h· •undiden cgerek dUnya ıiya
.. Yir •diseJerinin fümullü ve genif 
~I !tırıında., gerek modem harbin 
lttıdr ~rakterinde• tecelli etmektedir. 
hı.ı Uı.~ Yeni teknik inkişaftan alan 
d\lııyt ~~· .~ikirlerde, daha dotrus\l 
d't~ikt·&oru,unde husule ıetireceti 
tıtı v ık, Yeniçalınkinden daha de-

liı.t '\ •~rnuııu olacaktır. 
llj t.hıddiaların kıymet ve 'lnahlyeli
l'rt bt~ airl,meden önce fU husus
~ lrnek icab ediyor: Yeni ni
~~~afta_rlarının iddialarına göre, 
~t'rı.ıd.ır u mucadele, 1914 harbinin de
~b bir· Arada .yüksek kültüre sa
l'ttırr tnilletin en.ret ve mahkl1mi
~1i ~-· te!li_a eden bir sulh devrinin 
bıkk., mana ve kıymeti yoktur. 
~ . t editir10, daha bu d~imced• 
~Zem davasının cihanfilnı_~ıı~~ 
~' dan feragati saklıdır. Çunku, 
'-:ıı,;;: sıhhatini ispat hu!lusunda m.:.. 
~l~ Umumi ihtiyaclarına değil de, 
h!d~rıı' kendini her hangi bir mua
h,1 ll _mağduru ıayan bir milletin 
~d dileklerine müracaat ve iıU
~at~ı' diğer milletlerin yarattıkları 
!it 1t\ trd~n tegafül olununca orta
~U~h·en aiyui: maksadların istih
lii~.~laylaftırmak için kasden bü
!itv'da Uf ve genişletilmit huınıal bir 
'-'(L'rı rı. b<'l.şka bir ,ey kalmaz. Ni
l'3;ı d'4.vanın bu mahiyetidir ki 1918 -
th~ 'o:rnokrat Almanyasında da töh
~rı lr hukukçu ve mütefekkir sa
~t..ı_ .ve buaün yeni nizam müda
o. '"'ın 
~l Sc on aalında yer alan Prol 
~lot, ci:"tt'I bile tenakuza •Ürük
~)"1 u, fikir tarihinde .,ı bulun• 
~~. '" 1Yeniçağınkinden daha derin 
~ ,: l değişiklikler ya.ratacaimı 
~;-ıtev tiği bir hareket hakkında, çok 
lrı.~lib•tı düşen •l!laha veya kıt'a 
"t>"or ı. tabirin! kullanmaya mecbl.lır 

~·~ı .... 
~"'t ~ tı.lıaın davı"ına ald bu biın ... 
~- ~ır,~kuzları bir an için bir tara
;:"~~ lım. MeıkQ.r davanın fikTt 

1 ~ bıı::ı~l aydınlatmak lçln, onun 
~l'trıı •bıle siyasi ve hukuki mey
~ k Veren Yenlçağ fikir cereyan-

b İlıını•~rıı bir reaktlyon old~u 
ı.;."tlJıı liıımdır. 
) lttld-~~1.ma? düşüncesinin, cgarb .. 
~l.tit ıgı tnkar götiırmiyen sırf ras
r""q,!t>.ırı telikkilere, materyalizm, na
'~'ııltr;] &ansüalizm, pozitivizm ce
'llitnı.' onun ıiyul çocukları olan 
' lcırrı.. ve mark.siun lthalit eşya
~ t 'l1ı "'•n yabancı olduğu• (Fi-
11 r,itı~ 

1
' 0dor HaPring) iddiasında, 

~!lt. ~Yonun en kat'i ifade~ı oku
,~ d Una Alman a!keri literatü
~.-tr1ı ;,_ıık ıık rastlanıyor. Me~e!i. 
,:"'in , .•t.ch, 1939 harbinin yıldo-
' '•ile ·ı k 1 ~ •llı)tı ın e yaz.dı.Rı bir ma a e-
~f!ıirıı fra.n~ız hezimetini, Alman 
~ pt

1 
n zaferi. diye tasvir edi

~ ~ .. ~ nuz istihki.mlarırun ckarton• 
~ ''~t 1lrn14 kaleler kadar bile mu
,~'lı.ta~dtrneme::ıinin ıııebebini, mad ... 
lo, •tııı l~rda do~il ,iki salta yarpı
,,ı:, 

1
. •al farkında• buluyor. Ge

~ °"'tı. i:e. Frıı.n~ızlar, eskimiş, mü
~ tlliı,. kansız h•le gelmi' flklrle
~ltatar~t olmu,ıardır. Bi.ıtün bu 
~ b.ı.: 8 Yeni nizam dava~nnın, 
d.~'' •ldı·'rtıdan Yeniçait felsefe\lne 
~ Çık 11 rnenf\ vaziyet açıkça mey-

1l"or. 

~-~l'lı •u ~-"'1.1 <:1..tlar -· 
~ ~ }'ı ırnız biHrler kl, Rone• 
~ı~•l~tı rııtt6ı hümanist cereyaf'lar
."'t b •n 'i . ~ ir k cnıçag felsefcsı, rasyo-

11 "' ;raktcr taşır. Fikirleri, an
t~'lı ht.ır81 1 

abl( hükümlerin, bi1has5a 
'~'-d~tı ~ 'rle hatıl kanaatlerin e~a
\ı7:'1~etitı~t.rıp, ratio yani aklın 
'~. rt\tı 1 tep.\~ eden fel"tfi ra•vo-
~ "'""-:uı, doRnı, objektif bilgi~ 
'\ ~ İti°l)a .1steyen bir fi.kır harekelı 

t .... ti'"ri d rıle, tarihte adına t.Pnev-
''llıt •di .. ıı.., ır. ...rniı, aydınlanmayı ya· .. .. , 

•. •• "•ı.rı ' ta....,~buı Ytde felsefi rasyonaliz-
'11\l ht •den lobi! hukuk cereya

d.iaa.t ve müesseseleri ak-

İngiliz tebliği 
Londra 1 ( A.A.) 

İngiliz Hava ve Dahili Emniyet Ne· 
ıaretleri tebliti: 

Bugün bir çok dütman tayy~leri 
Cnailtereye hücum etmi!Jlerdir. Londra 
üzerine ceman 450 kadar düşman tay
yaresi tarafından bet hiicum tt:tebbi..;sü 
yapılmıştır. Kuvvetli avcı tayyare filo
larımız düşmana kartı yükselmi,!er ve 
t1Üf1T\an filolarını boıarak dağıtmışlar• 

dır. Bu hücumların yalnız ikisind~ düş 
man tayyareleri Londra mıntakasına 

kadar ilerlemrğe muvaffak OlmUflar ve 
az miktarda bomba atmı,lardır. 

Saat 17 ye kadar ~len rapotlar Lon
dranın cenub ve p.rkmda müteaddid 
evlerin yıkıldığını, bir kaı; ölü olma .. 
sına rağmen zayiat miktarının az: olma· 
sının muhtemel bulunduğunu göster
mektedirler. Bu hücumlar esnastnda 
Eastboume, Douwre, Kent kontluğun
da, diğer bazı tehirlere tali ehemmıyeti 
haiz hasar olmu,tur. Bugü.n öğleden 
sonra İngilterenin cenubu gorbiaine de 
iki hücum tevcih edilmi.ttir. RaPorlan 
henüz aJınmamtJbr. St,n ıelen mah'.1-
mata nazaran 12 du.man tayyare.ri dii
fil.rülmtiftı;r: Selli avCl tayyarem.iı 
kayıbdır. 

•• Londra 1 ( A.A.) 
Hava Nezareti ı.bliiJ; 

Dün sündıU, İnııiliz bombardıman 
tayyareleri Ost.end, Calalı, Doulog.ne lı
manlarına hücumlar yapmlflardır. 
Harlinıen, Staboren, !.rwıen, Dorci
recht, Denhelden'de toplu bulunan ge
mi ve mavnalar bombardıman edilm.14-
tir. 

In.r:ıhelden1de bir iafd; gemlslne tam 
is•bet vaki olmuştur. Garbi A!manya
da Deipholı.'de tayyare meydanları 
bombudıman edilmiştir. 

Bu hareklt emuında Blenheim ti
pinde bi.r bombardıman t.c.yyaremıı bir 
dti4man avcı tayyaresine hücu."'n. ede
rek düşürm~tıir. Hiçbir İngdiı tayya
resi zayi olmamıştır. Sahil rnuhafar.a 
~eşkilitına menaub Hud.son tıpi tayya
relerimiz Hola.nda tah.illeri açıklarında 
ııllhlı iki dilfman iaşe gemi.sine hü
cum etmitlerclir. Bu ıemilerin ta)y&re 
da.fi topları tayyarelere kar~ı tiddeUi 
bir ate, açmıştır. hk pıke )"a -
pan bir Hud.sona babet vaki oh:nuş ve 
tayyare atet alnu,tır. Bununla bera
ber pilot büyiik bir cesaretle hücumu
na devam etmitH de tayyare denize 
dü.-r•~ batmı,tır, 

Alman tebliği 
Londra 1 ( A.A.) 

Resmi teblil: 
Hava tartlarının pek gayrlmü"3id ol

muına r11tmen, Alman tayyattleri, «§ 

te:;ırinievvel tarihinde giindüz ve 6 ·7 
te,rinievvel ıeceti cenub İnıUteresin· 

iŞLENiR? 
Harmann mezarına bir anıt dikilmesinı 
ve Üzerine: "Canilerin en yücesi Harmann 
burada medf undur,, mealinde bir cümle 

yazılmasını istiyordu 
Miifterileri ıelip bu odadan et alı

yorludı. Panaiyoncusu Madam Engel 
Ha.rınann'ın kendisine bir çok defalar 
i.11 rostoluk beygir eti verdiğim anla
tıyor. Bu etleri ebeı1ya Harmann 
kendUinde misafirken fırınında kı:r.ar• 
tırmış. Yemek pişerken de riyaif;te ha ... 
zırlanan madamla kiracısı gazeteleri 
mütalea ederlermi,. Dikkate ~yan o
lan cihet Harmann'ın bu esnada yelruz 
ölüm havad.isluiJe cenazelere aid re
simlere bakbğıdır. 

Madam Leman da Harmann'ın tavuk 
ve tavf&ll beslediğini ve bu lıayvımla
rın etini sattıjm.ı anlatıyor . .6'-J kadı

nın ifadesinde aarahaten aöyledigi söz· 
Jer tunlardır: ·Bir gün kendisinden ke
mik satın aldım. Kaynatıp suyunda seb 
ze pişirecektim. Fakat, kemikler kay
nadıktan sonra öyle 11arib bir beyazlık 
aldı ki hepsini atmaja mecbur oldum ... 
Harmann'ın elinden saıl salim kur .. 

lulmut olan Frederic Oswald fUI\ları 
anlatıyor: Bir gün parke üzerinde bü .. 
yük bir kan lekesi görmüt ve Harmanıı 
ona bir dananın budunu kestiğini aöy
leyerU: kan lekesini tevile kalk1'mış. 
Bô hidiae Oswald'e ,üpheli görünüyor 
ve kasabın yanına bir daha uğram.ı .. 
yor ... 

Madam Wegehenkel isminde bir ka
dın Harmann'dan elbise alıp batkaları ... 
na satıyor, fakal, bunların cinayet kur· 
banlanna aid olduğunu tabiatile bilmi
yordu. Bu kadıntn anlattılına göre, 
Harm.ann kemiksiz ve çok ucuz jam .. 
bon eti getirmif ve ona u.tmı,. J.ladnm 
da mal.İle sofraya oturup eti kemali 
afiyetle yemif. 

Harmann'ı muayene eden aktyeci 
Dr. Schulze'nin raporuna göre, milta· 
rün.ileyh h.Jık kıyafetine çok fazla e
hemmiyet veriyordu. Doktor raporunda 
diyor ki: "Ayni tapkayı yirmi defa 
prova ettilinli sonra, büyük bir itina 
ile, bozulan aaçlannı düı.elttiğini gör
düm... Harmann bir ,Un profesöre: 
•Nasıl mefbur bir adam değil miyim?• 
diye soruyor ve doktor kendisine bu 
korkunc ,öhretin bütün dehşet ve fe
caatini anlatmağa çalışınca, cani: c:F.ı
kat, diye haykırıyor, bu kadar adam 
öldürmeseydim meçhul bir insan ola
rak kalacaktım!• 

Harmann'ın llano\'rcdcki evi 

Harmann'ın öldiirdüiü adamların derisini yüzdüğü oda .... 

de kaybolan bir gencin annesi muha- ve ediyordu. Koridorda beklerk"n1 

keme esnasında şunu anlatmıftır: .og. birdenbire, Madam Engel'in, kolunda 
lum her zaman yanımııda ya,ıyordu. bir takım elbise ile, geçtilini gördüm. 
Bunun içindir ki, eve gelmeyince niçin Sıçredım: Bunlar oğlumun elblseJe ... 
bizi bırakıp kaçtığıru bir türlü ıınlava- riydi! O kadar yaygara kopardım ki 
madık. Kocamm yaptığı bütün teşeb- derhal Harmann'ı getirdiler ve katil bu 
büs Vll? müracaatlerde ben de yanuıdR nun üzerine ilk itiraflarda bulundu. 
bulunuyordum. Bu sureUe 1 temmı.n:da Bu tesadüf olmasaydı ihtimal daha da 
merkezde haZJrdım. Orada mevkuf bu- inkir edecekti .... 
lunan Harmann her9eyi inkir etmi~ti (Devam ede('t'k) 

dt VC' Londrada müteaddid mühim he- Harmann kendi tevkifini şöyle anla
defleri bombardıman etmiş'erdır. Lon- byor: .. Cidden, fMS1JD fena gitti! Bir 
dı·ada bir ıaz fabrJ1'-ı~ında tnfiUık vu- kaç gündenberi l"romme adında bir 
~ bulmut ve bu infil•kı büyi.ık bir Hamburglu tanıyordum. BaŞııma bir ye 
).engın takib eylemiştir. Bundan başka ni !eliket geleceğini uzmlftim. Onu 
bir idrolik fabrik.uı da ehemmiyetli kovdum. Fakat Frommıe kalmak için 
aurttle huara uiratılmıttır ısrar etti ve o kadar uygunsuz hareket 

.. 

rı>t c ~--=
-~~ •' 

1939 harbine ald ilk mühim film 

ŞİMAL 
DENİZİNDE 

CASUSLAR 
Birkaç tayyare cenub İn;Utereslnde etti ki onu tevkif ettirdim. Böylece 

bazı sili.h fabrikalarına ta~rruz ederek hayatını da kurtarmış oluyordum. Şey-
11ırnıcları, montaj, makine ve iatihsaı tana uydum, onu ihbar ettim; hüviye ... 
Rtölyt'lerini ve depolan tahrib etmiı- tinin meşkUlı: olduğunu söyleyerek ha
lerdlr. fif bir kabahat yüklemiştim. O da. bu-

.-,.>~ 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Büyülı: çapta bombalar muhtelif de- na mukabil, poliste, benlm tecavüzkl
fa1ar demiryolu garlarına dU;mÜ?;ti.ır. rane hareket ettiğimi söyledi. İk:inıW CONRAD YEİDT 

Hava meydanlarında bazı bon1baln- de merkezde alakoydular ve beni uzun 
rın infilikı Ü7.erine bir kaç hangar yı- uzadıya sorguya çektiler. Sonrası bu ... • YALERİ HOBSON 
kılmış vr yerde bir çok tay}'areler Fakat Harmann'ın anlatmadıiı, belki 
tahrib ed.Hmi,tir. de bilmediği ,ey i.sticvabının ne gibi - Casusluk, mütekabil casusluk, deniz, ha1oo-a 

ve tahtelbahir harbi Muht"lif a..<11ker teeemmülf'ri üzerine . ahval ve şerait içinde daha ciddi bir 
yapılan hücumlard.1. büyük bir muvaf-

1 
safhaya girdiğidir. Robert Witz is.min

fRkiyet hasıl olmu,tur. B>rsıkalar ve 
sııtınaklar tilerine mUteaddid bomba 
düfnlüthır. Thameııhaven ve Port Vjc
toria'da bomba infillklan btlvilit ye.n
gmlara .ebfob 01.mu,tur. 

Cenub - dolu - cenub aahl11trl üze
rlndr liman teııisaUarma d'a hilcumlar 
levc!h edilmiştir. 

Ha,·ilnın muhal~ff"ti 1ebPhı~r. dün hr.
va muharebeleri vuku bu!manıı:,t.r. 

Dardmarkanm bah u.hillen üz"ri'lde 
rifişma'1 tayyareleri iki ~iman m~tör
?otuna. taarruz teşebbüsünde bulun -
mu~l,.ar~ır. Bir düşman !ay~:areJ.i dü· 
ıUrülrrü• ve diier tayyBNlt::r dönmeğe 
mecbur k111lmı,tatdır. 

Yalruz ist.anbulu değil, bütün Tü.rkiyeyi bir kahkaha kasırgası kaphyacak. 
Bütün cihanın en şen • en komik ve en ırülünç filmi 

Zorla T_aggareci 
Fraruı.ıca aör.lil orijinal nüshası 

YAR 1 N 
MELEK 

AKŞAM 

Sinemasında 

TÜRKÇE SÖZLÜ l\'ÜSHASI 

PERŞEMBE AKŞAMI 

İPEK Sinemasında 
Numaralı lM>ltukların •imdiden Musiki ve şarkılar 

aldırılma.'1 rica olunur. M U H L j S S A B A H A D D İN . 

A F.:1:B~ [: ::::::::·!-:EC~::~~=~·-; ~-
İngiliz tebliği * TREN ALTINDA MEMLEKE - 1 Öpemedlğin •!i "!ır <!.• ?ırak!.. 1 murtonın altı ı.nesi 10 filin, bir hb·e 

TiMIZE DÜŞEN MACAR! !< ŞEKER ISTIJILAKI AZAl,DI çayın bir sterlin, bir libre pot.atesin 
Londra 1 ( A.A.) MetelilWı. bir Macat' bir tt'f~rin af- lıtanbulda şeker istihl8k1 ve sarfi- uç buçuk şilin kadar yukseldığıni ya-

İnızlli:ı umumi karargahı .resmi tPbll- tına aaklanarak, ti Macaristandan yatı aıalmı~. htanbulda değil, bütün zıyorlar. Bunların haber verildi.ti ve 
li: pasaportsuz ve parasız olarak şehri - memlekette az.almış olacağına ,üphe yazıldığı sırada İngilterede perakende 

Bugün sakin ıeçmİltir mize kadar gelmif ve burada yakayı yok. Sebebi tekerin kiloda on kuru' fiatlar şu halde imiş: 

İtal~an t~blifli 
ele verm.i,. Mahkemede: pahalılaşma.o;ıdır. Taze yumurtanın altı ta.nesi ı tilin, 

- Ben İtalyaya &idecektim ama yo- Görülüyor ki kirı çoğaltmak için ÇRyın Jibre~i 2 şilin, 4 pens, 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lumu .. ,ırdım: Yanlıflıkla buraya satıeta kar nispetini çogaltmak. hatti Taze pat.ate! Jibreıı;i 2 pens .. _ B. S. 
/talyada bir mahal 1 ( A.A.) ıeldım! yiyecek ve içecek maddelerinde bile 

ka.rar~ihı Diyor. Mızrak çuvala sıimaz. Tren dnğnı bir usul değildir. Bunun ıı1k~i, İtalyan ordulan umum.t 
bildiriyor: 

Geçen eyltll ayında donanmanın za. 
yiab listesi: 

Ölenler, :;ı lriti olup üçü alvil ame
ledir, 
Kayıblar, 113, yaralılar 60 tır. Bun· 

dan ba:şka altı A!lkarl tayfanın ölmli.t 
olduğu haber verilmektedir. 

im tenkidine tlbl tutarak, hukuk, lk
tıMtd ve Aireyi ruyonel prensiplere 
göre ıtılah etmeyi ve binnetice vicdan 
hürriyeti. insani teref Uh ... gibı ferdi 
ve insent kıymetleri korumayı istih
daf eder. 

Bu e"'slara göre bütün insanlarda 
milfterek akil hüviyete istinad eden 
Yenlçaj: fel~f~sinin umumi. inqnl 
mahiyeti ,üphe ıOtürmeL 1769 inkı
libı, pren!llplerini bu umumi - inasni 
temel üz~rine kurduğu içindir ki ce· 
rek teA.ir aa.ha!n, t:erek davantn ,ümu
lü itibarile cihan,ümul olma ha!let 
ve mazhariyetine ulaştı. 

(Devamı yarın) 

(•) Bidnci yazı 3 birincite,rin per
fOmbe ıünkü nüsiıaınudııdır. 

tekerlekleri arasında bu uzun ll!Y• - yani ucuzluk, satıf ve istihlik.I ço -
hati göze alacak kadar plfkin ve açık galtmad.ığı için varidatı arttırıyor. Bu 
göz bir adamın ıarba gidecek yerde da tecrübe ile sabittir: 
şarka gitmesini akıl kabul etmeL Ali Çetinkaya, nafia itlerini eH.ne 
Mahkeme onu memleketine \edeye aldıktan sonra tren biletleri !iatını 
karar vermie:. Maıcarı trenin neresin· ne kadar ucuzlattı. Yolculara ne ka
de geldi ise o mahallinde mUafir ed"
rek geri göndermeli k1 bir daha böy
le yanlıtlıklara mahal kalmasın!! .. 

* ISIRAllfADIGIN ELL 
18 yatıında bir gene, kadınlarla dü

şüp kalkmak, iarala ve sefahate dal
mak yüriinden ikide bir baba~ından 

para çekmek için kavga ederken ge
çenlerde biçarenin elini ı!ımıış ve 
baba, oğul karakolluk olmtıflar. Dif. 
ubıta vukuatı arasında bir ter.avüz 
sili.hı olarak pek az geçer. Diflerin
den ve brnaklarından ba,ka ~ilihı 
olmayan ban kadmların işıklarma 
karşı bu silihları kullandıklarını pek 
nadir işitir, okuruz. Fakat bir evl~dın 
babasının elini ısırarak karakola düf
tüğünü ilk defa ifitiyoruz. 
Isıramadıjın rli öp de ba1ına koyl 

diye bir ata sözü vardır. Bu ıenc an
lqılan ata sözünü ters öJrenmif: 

d~r kolaylıklar gösterdi. Aylık, üç 
aylık biletlerle, tüccar biletlerile a
deta bedava seyahat imkinını t,.min 
etti. Bir kaç sene evvelin bir defaya 
mahsus bilet parasile bir kcç defa 
\)(-dava seyahat edebilirsiniz. Bu u· 
cuzluk memleket içinde seyahati o 
kadar çogaltmıştır ki varidat azalma· 
mış, artmıştır. 

Bununla beraber fabrikalarımızın 

mahdud olan şeker iJtihsali karıtısın
da ayni tedbire haf vurmanın faydalı 
olmayacağını da kabul etmek lizım. * İNGİLTEREDE BAZI FİATl.AR 

Alman propagandaın İngillercde 
kıtlık ba,layacağını haber veriyor. 
Çünkü büyük zahire ambarları, bütüıı 
depolar yakılmış, limanlar bombalAn
mış, yeniden ithalat imki.nı da hiçe 
indirilmiş. 

Buna delil olarak İnıilterede yu -

i ......... ~ ... :: .... ~ .... ~ .... ~ ..... ,J 
Bugünkü program 

18 Program ve memleket saat ayarı, 
18,03 Müı:lk: Film parçaları (Pi.), 18.30 
Konue:ma: (Çiftçinin saati), 18,45 1.1'ü
zik: Çlftçinin saati. 19 Müzik: Oda 
müıiği: Mozart: Trio, mi bemol ma
jör, Piyano,~ klarnet. vinla: Çalanlar: 
Ferhund~ Erkin, H~yrullah DuyP,u, 
Zf'kj Berküren. 19.20 Müzik: Melo
diler (Pi). 19.30 l\Icmleket ıaat dyarı 
ve l'jans haberleri, 19,45 Müzik: Fasıl 

heyeti. 20.15 Radyo gazetesi. 20,-15 Mü
ıil:: Klasik program: (Küme heyeti. 
Şef: Mes'ud Cemil). 21,30 Konu'1f'a 
(İstatistik umum müdürlüğü tarafın
dar.). 21,45 Müzik: Radyo aı:ıılon or
keırıt.f.ası (Viyolonist Necib A•km ida
resinde). 22,30 Memleket u.at ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, esham .. tah
vilit. kambiyo - nukud borsası (fiat). 
2?.,45 Müzik: Radyo salon orkestrası 

programının devamı, 23 Müzik: Dans 
müziği (Pi.). 23,25 - 23,30 Yarınki 
proaram ve kapanıf. 
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Soldan ,.ğa: 

1 - Bir artist - Değnek. 2 - Bir 
renk - Yama. 3 - Temiz - Komik. 4 -
Yemek - Özür, S: - Bir emir. 6 -
Lüks. 7 - Noksansız. 8 - HAii - Bir 
renk. 9 - Fırsat - Eski bir devlet. 

Yukarıdan apğı : 

1 - Bir otomobil marka,,11 - Yüzde 
sıüzel bir leke. 2 - Üçüncü şahıs .. Ta
am - Nota. 3 - Mutlak ve kilerlerde 
bulunur - _ Mısırdaki abidelerden. 4 -
Bir uzvumuz - İ'3ret stfatı - Yokluk 
anlatır. 5 - Mü.!'ltekreh bir hayvancık, 
6 - Sultan. 7 - &ki türkçe bir harfin 
liÖylenişi. 8 - Ses - Beyaz. 9 - Bir 
kadın i!!:mi - Bir renk. 

1 2 3 4 5 6 1 8 g 

ı K AIŞl•fs AILTI iM 
2 U T • K U Ş I• K I 
3 M • T UIR •iSi 1 I• 
4 • B AR •IR El•IO 
5 S Al I• K A VIUIN 
6 E Ll•IBIEIYll iTi• 
7 Ll• IDI l IK l IMl•IA 
8 A S Al•l I Ç • A R,I 
9 .b1!J IB. Al S l•I A~ f 1 

POLİTİKA • ASKERLİK 

Üçler paktından 
sonra Japonya 
ile Amerika ... 

Berlinde aktedilen üçler paktından 
sonra Uk defa olarak, Japonya Ba~ .. 
vekili Prens Kono)'e beyanatta bu -
lunarak, Japonyanın Birle'.'Şik Ame -
rlkayı sebehslz tahrik etm.iyeceginl 
söylemi,, fakat işbirliği yapmak irin 
Amerikanın, Japonyanın $8rktaki ,.·a
d.yetine kartı anlayış ve sempati 
g&.ıtermesf Ji.zım &eldiji:ni ilive et -
mişör. 

Y•n.l Japonya He bir me5ele çıkar
maması irin, Birleşik Amerika Ja
ponyanın U~kta takınacağı vazi
yeti ve kuraeağı yeni nizamı kabul 
etmelidir. Amerika bunu nasıl \'e ne 
deıeceye kadar hazmedebilecektir. 
U:ıak,ark menfaatlerin! ne kadar ih .. 
mal edecektir? Bunun dozu da Ame
rika hazırlıklarım ikmal cdinciye 
kadar Japonyanın alacaj'ı vaziyete 
bağlıdır. 

Şimdi, iki taraf mütekabilen birbi
rini tetkik \'e laras.o;ud etmekle meş
ıuJdür. Şüph"slı, Birle~ik Amerika 
ayrıca üçler pakhnın Avrupada isle
yif şeklini de ıörmek io;tiyecek ve bu 
meyanda Sovyetler Birliğinin de takı
nacağı ta\·n alika ile talôb edecektir .. 
Öyle görülüyor ki Amerika timdi as.• 
kert hazırhklanrun yanında bir de 
mtihim mikyasta ılyao;i haurlıklara 

baflamJ11JIJr. Bu meyanda l\losko\'8 -
dakl Birle~! k Amerika elçisi ile l\lo• 
lotof arasında urun konuşmalar ol .. 
duiu blJdlrllmekfE"dir. Her halde A· 
merika, şimdi umumt ''alİyetJ adam• 
akıllı tartmakla meşguldür. Yoksa. bu 
i.irlcr paktı dnhl, Amerikayı bir tahrik 
mahiyetinde telRkki edilebilirdi! 

Vaziyet, öyle anlaşılıyor ki, şimdi 
J•Ponlar, Sovyetler Birligini kuşku • 
landırmamak için yeni nizamı, büyük 
Asyanın cenub mıntakasında kurma .. 
ia gayret edeceklerdir. Bu meyanda 
belki Çin harbi bile ikinci derece ka· 

H b • • d k lacaktır. Zaten Japonlar ~nelerdenar ıçın e aş ... beri Çinde yapbkları ha .. kita raf • 
men henüz kat'i neticeyi almaktan u• 

Harb faciası devam ededursun. Bu 1 ıak bulunmaktadırlar. Bu belki oldu· 
arada teıtadüfler gene bir çok hayat- iu yerde bırakılacak ,..e So\')·etlcr 
ları birleştirmekte, harb içinde en Birlijine bu suretle bir nevi manevi 
güç teraitlere ratmen bir çok afk iz- teminat verilmek İ!itenecektir. Çünkü 
divaçları vuku bulmaktadır. Ateş, du- Japon>·• şlmdi c::enubda daha kolay
mRn, barut fakat gene insanlar se - lıkla daha &enlş mıntakalar elde et
,.i,m~kten geri kalmıyorlar. ÇOCl.lklar mek va:dyetindedir. iş;te bundan dola· 
doğuyor, geneler nişanlanıyor ve i- )'ıdır ki, Amerika ile men.faı1Ut:ri 
,ıklar bulunuyor. kar~da1mıştır. 

İşte bu harbin en güzel a,klanndan 
bir kaç misal: 

1939 da Nevyorkta bulunan gene 
bir Fransız, ince, uzun. enerjik bir 
gene kıza tesadüf etti. Hakiki bir 

Gene İnrillz mülizimi bu ıüze1 
yıJdıza aşık olmuştu 

Amerikalı. Nifanlandılar. On be, .un 
aonra gene Fransız vatanına, askeri 
vazifesine çacırtldı. Amerikah kn:a 
gelince: Ni'8nlıruu lak.ib için bir an 
tereddüd etmedi. Fakat kanun bir A· 
merikalmın muharebede bulunan bir 
memlekete mühim bir mecbunyet ol
madığı takdirde gitmes.lnl menediyor
du. Gene kız izdivacı ileri silıe:rek alb 
ay um-afb. Altı ay ıonra Fransaya 
aevgllisine doğru yola çıkıyordu. Ce
ride akrabalarını, sevdiklerinj sulh i
çinde olan memleketini bırakmıştı. 
Şimdi Fransada bin bir mahrumiyet, 
sıkıntı içindedir. Fakat sevdiği adama 
kavu~Uf bulunuyor. 

1 Copper Kain, bu gene adam İnli(il
trrenin en kıymetli tayyarecllerlnden 
biridir. Bet dü.,man tayyaretıi düşür
müştür. Son defa uçuşu esna.sında 

parafütle inmeye mecbur oldu. Fakat 
inerken düşman ,arapnrllerile elin
den, ayağından y.aralandı. Nekahati 
ıeçirdi,R'i sıralarda idi. Bir te:msilde 
hazır bulunuyordu. Piye.sin bq; rolü-

Kumandan Jakelln Vereker 
ve ı-ene koca~ı 

nü yapan gene kızı üç sene evvel pi
lot olmak üzere Nouvelle-Zelande'dan 
ıelirken tanıdığını habrladı. Kendisi
ni gene kıza takdim etti. Konuftular. 
F..&ki hatıralar tazelendi. Harb içinde 
çok sabırlı olmak, beklemek budala
lıktır. Çünkü yarın ne ol&.car:ı belli 

. drjildir. Gene tayyareci böyle dü~un
dü. Gene kıza izdivac teklif etti. Te· 
!!adiıflerinden bır hafta tıonra t\·lendi
ler. 

1939 da Almanlıtr bir Amerikou ge
misini yakalayarak Norveçe cotürdü
ler. Maltlm h1k&ye. Amerika derhal 
protesto etH. Gürültü koptu. Bu es
nada gf"minin üçüncü kaptanı Ber ... 
gen'de aradıj1nı bulmuştu. Bu Nor
veçli sar1'tn, g-üı!'l bir kı.ıdı. Gene a
dam kıza tereddüd etmeden izdivaç 
teklUini yapb. Evlendiler. Norveçin 
lstil6aından iki gün evvel Amerik.aya 
harekete muvaffak oldular. 

Gene bir yıldız olan Yvonne Reg
nler ile İngiliz mülQzimi Patrh:e 
Rice'ın karşılaşmaları da geçl'n kı, 
gf"ne bir tesadüf netice!i olmuştur . 
Aktrisin arabası karlara saplanr.uşU. 
Yakın bir ıamanlıkta İngiliz aıkerleri 
toplınmıt oarkı ıöyleyor, elleniyor• 

Japonla__rın zaten harekib cenuba 
dofru Tiakletmek istedikleri, Ha.inan 
ada.sının i~ııı:alinden anlaşılıyordu. Bu 
ada. Hindlçininin şarkındaki körfexe 
h.ikim bir yerde buJunmaktadır. ff111 .. 
inan Fran~ız Hindiçini"ilndek.i Tonkin 
bölgesinin merkezi olan Hanoi'• 400 
kllometr" \·e Saygon'a 650 kllomtere 
ve daha f8_rkta lngiliz iı~"iu oları 

Honı-Konja '80 kilometre ,..e Sin~
pu_r'a l&OG kilometre ve filipin ada
larının merkerl. olan Manllla~)·a 909 
ldlomttre menfededir. 

Bütün bu ra"kamlan uymaktan 
maksadımız Hainan adı~ının Hlnditini 
körfezinde ne kadar ortalam.t bir 
mevki i,gal ettiiini ve ne kadar stra
tejik bir yer olduğunu ispat ebnek 
içindir. Şimdi Fransanın hezimetinden., 
ve İngiliı filosunun mühim blr kıs
mının Akdenize ('ekilmesi.İıden sonra 
burası daha çok kuvvetlerul\i,tir. 
itte Japonlar, bu ü.ssün ku"""·etini he· 
Mlb edertk Fransız Hinditini!ii mese• 
lesinde Fran'i8)'8 çok aiır baıı;mışlar .. 
dır. 

Fakat asıl dava Fran!l'ilZ Hi.ndiçini • 
ıinin tanıamile Japon nüfU7U altına 

girmesidir. Bu takdirde cenubi Çin 
dtnl:r:lni kapalı bir göl haline sokan 
FiHpin adalarının "hemmiyeti büsbÜ· 
tün a:r:Rlacaktır. Ve Japonya arlık bü
tün U7..ak .ark tlc:atttini konlrlll altı .. 
na alacaktır. Bundan sonra, hele bir 
de Felemenk Hlndistanı namı altında 
tantlan adalar Japonların hiklıni)·eti 
altına ıirecek oluna, Amerikanın bü
tün Uzalqark men(aatleri felce ui • 
rayacaktır. 

i,te Pren!I Konoye Amerikalıların 
bütün hu hareketleri ısempati ve an• 
layııJ rihniy"tile ka1111lamalannı iste • 
mektedir, 

Evtt, ortada Amerikalılann anla • 
dıklan bir şey ,. .. rdır. Fakat bu, h,.r 
halde Japonların anladıktan manada 
hir 11nla:vı,: olmasa ıerektir. 

Onun için Ruz,•elt'in 12 ilkte~rinde 

~ö;yl~yeCt'ği nutuk aJika ile beklen ... 
mektE'dir. Amerikan Reisi Cumhunı• 
nun nutkunda buhin bu meselelere 
temas edcce(ine ınuhakkak naıatilo 

bakılmaktadır. 

Mümtaz Faik F EN 1 K 

lardı. Gene kadının yardımma ko~
tular. Arabasını kurUırdılar ve onu 
samanlığa davet ederek m"hur pu
dinglerinden ikram ettiler. İngtllz mü· 
liı.imi ayrılırken a:enc kadından h•tıra 
olarak bir resmini istemişti. Fak.nt j .. 

kisi de uzun zaman ayrı kalamıya -
caklarını anlamıt bu.lunuyorlardı. Kı
sa bir nli.idd"t şonra bu sefer arzulan 
ile kar,ıla~tı:ar. Bir iki defa daha bu
lu~tul11;~. Nihaytt izdivac onl.trı ayrıl
mflmak Ü7.ere birle~tirdi. 

Harbin hazırladığı teRadüflerle vnku 
bulan a,k hikiyelerinden biri de Kont 
Cort'un kızı ile Yüzba,ı W. B. Syd
rıe:y'in iıdivRcları ile neticelenmiştir. 
Jacquelin Ve~ker'in emri altında 
1000 kadın vardı. Gene kız 1938 den
beri Askeri üniforma giyiyordu. As
keri bir vazife e!'nas.ında gene Yüzba
şıya tesadüf etti . Sonra vaı:ifeierirdc-n 

haric: ıtebehlerle de birbirlerini gördü
ler. Gene kızın rütbesi Yüz~ıdAn 
daha fazla idi. Fakat birbirlerirj ~PV" 
dikten sonra ne çıkar? İki a:eTic az bir 
zaman sonra nişanlandılar 

Bunlar harbin yarattığı tesadüfler
den doğan mes'ud birle,melerdir. Fa
kat beklenilen ıaadeli verdi'.er mi? 
Gene itıklar bu dünyanın bin bir ka
rışıkhğı içinde harb ateşi ile tutu~uf 
memleketlerinde ıaad"tlerini temin 
edebildiler mi, hatti ölümden kurtu .. 
labildiler mi? Kim bilir .. 



·; 

1 Kadın Köşesi 
Ev kadınının dikkat 

edeceği küçük 
ekonomiler 

1 

1 - Yağmurlu bir havada kürkiı
nüz nemlendiği takdirde evde Klcak 
bir yere a!=ınız. Sonra ince bir çubuk
la hafif hafif vurunuz ve yumuşak bir 
fırça ile fırçalayınız. Yakada ve kot
larda ıııilinet:ek yerler varsa benzin 
kullanınız. 

2 - Her sabah elbiselerini?i mua
yeneden ıeçirmeyi, fırçalayıp tem.iz
lemeyi ihmal etmeyiniz. Böylece bir 
leke belirir belirmez temizlenıiş, leke
ciye müracaatten kurtulmuş olursu -
nuz. 

3 - Sabununuzu sabunluğ:ı iyice 
kurutmadan ıulu bir halde koyma
yınız. l.tlak aabun çok çabuk erir. 

4 - Ayakkablarınıza muhnkkak 
kalıblar ahnız. Bu nıretle çabuk de
forme olmalarına manı olur~unuz. 
I!landıkları takdirde ateşten uzak bir 
yerde kurumalarına dikkat ediniz. 
Ayni ayakkabıyı üç gün üstüste giy
memeye dikkat ediniz. 

5 - Yemek muşambalan hiç bir za
man katlanmaz. Kaldırılacağı :z.aman 
bir çubuğa geçirerek yuva:lamak, 
uzun zaman kullanılmayacak ipekli
leri kaldırırken de ayni ~kilde hare
ket ebnek lizımdır. Bu suretle kat 
çizgilerinden hasıl olacak eskime ve 
aşınmaların önüne geçilebilir. 

6 - Mutfakta yemekleri ateşin ü
zerine koyup kaldırırken bez kullan
mayınız. Çabuk yanıp kirlenecektir. 
Kalın bez parçalannı kat kat yorgan 
aibi ince dikitlerle dikiniz. Eliniz.in 
yanmaması ve mutfak bezlerinio ça
buk eskimemesi için tencereleri ko
yup kaldırırken ya•tık şeklindeki bu 
tencere bezini kullanınız. 

7 - Meyvaların çabuk bozulmaması 
için her yemekten sonra onları büyük 
bir kabın içine birbirine temas etmi
yecek bir tekilde koyunuL Birbirine 
temu ettik1eri takdirde çabuk bozu
lup çürüyeceklerdir. 

Sonbahar geldi, i t te bu 
mevsimde giyeceğiniz 

çok tık iki tayyör 

29 ilkteşrin Cumhuriyet Piyangosu 
ikramiyeleri hem büyük, hem çeşitli, hem fazladır. 

P L A N 
29 1 inciteşrin 1940 Cumhurıyet bayramına mahsus 

fevkalade pıyango planı 
ikramiye adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

84.568 
Te~lll 48 
mükafatı 

84.616 

İkramiye miktarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

10 
2 

250 

Yekun 

lkramh-e tutarı 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

16 .DOO 

480.000 
12.000 

492.000 
Bu plin 7f"ngindir. 60.000 liralık bir hü:rtik ikrami~·e vardır. Ayrıca 

20,000 liralık ikinci buyük ikrami)·e ,·ardır. Eff'r talihiniz hunlara eri!"e
mez.w gene mÜlf'e!<illiiİr o l ma:y ı n. Çünkü 2 tane de onar bin liralık ikrami· 
3-"Cleri ka7.nnRhilirı.inİ7:. Bu çekilişte dört tane s.noo liralık ikramiye. 80 

tone bin liralLk, 80 tane 500 lirahk ikramiy<'lcr \:ardır. İ'lıinı iyic«' tt'tkik 
eder;cnlı daha küçük ikramiyelerdeki tenevviiu açıkça l[(irürsünii7.. 

ikramiveler miktarı hem büyük, hem ı;e'iidlidir. l-l<"lc orta ikrami-
3·elt'r knvvPHidir, fazladır. Bu fevkalı\de pi)·anıonun hilt'tlcri 8 hirind
fıpşrindt'n itibaren satı.~a c ıkarı lm ı.ş.tır. Bu pi;\·an.ıoda mt'vrud 400 hin bi
lt'tten 84616 tanesi yani 21.1 mut\ilka ikramiye ka.zanReakhr. Bu tcrtibde 
tıı.m bilet 2 lir•, l'•nm bilet 1 liradır. Unutmayınız ki tam bi letler ikra
miyenin tamam ı nı. yarım bileHer yarısını alır. 

On tam biletli ve on yarım biletli kamt'lcrle mut1ı\ka amortilerin 
tamamını veya ~.-an'i ı nı ve belki de büyük ikramiyeyi kazanmak sure
ti.le talihinizi tet"rübe imkftnma malikı;;iniz. 

( Devlet Denizyolları i. u: Müdürlüğü ilanları ) 
7 Birincileşrinden 14 birincileşrine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
\Karadeniz hattına 

Barhn hattına 

İzmit hattına 

l\ludanya hathn• 

Bandırma hattına 

Karabin hattın• 
İmroz hattJna 
A),·alık hattına 

İ1mi r ~lir'at hat tına 
İzmir ilıi ,·e postası 

Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Cumhu
riyet) ve Pazar 16 da (E$!:e) Galata rı.htımın~ı:ıın. 
Salı ıs de (Anafarta), Cumartesi 18 de (Ulgen). 
Sirkeci rıhtımından. 

Sah, Pcr.;embe 9,30 da (Uğur) ve Pazar 9,30 da 
(Tayyar) Tophane rıhtımından. 
Paz.arte~i 13, Salı 9.50. Çarşamba, Pt'rtembe ve Cu
ma 16 da ve Pa1.ar 8,15 te (Sus). Aynca Cumarte~i 
14 tc ve Pa1.ar 19 da (Marakaz) Galata rıhtımından 
Pazartc5İ, Çarşamba ve Cuma 8,15 te (Marak:az) 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Saa
det), Cumarte~i 20 de (Konya) Tophane rıhtımından 
Sah ve Cuma 19 da (Antalya) Tophane rıhtımından 
Pa1.ar 9 da (Bartın) Tophane rıhtımınd::ın. 
Çarşamba 15 te (Bursa), Cumartetj 15 te (Mersin), 
Sirkeci rıhtımından. 
PR1.ar l 1 de (Aksu) Galata rıhtınundan. 
Sah ]:1 te (Kııde,), Pe"embe 13 te (Tırharı) Ga
lata rıhtımından. 

N O T ; Vapur seferleri hakkında her türlü malUmat aşaiJ.da telefon 
numaraları yaz.ılı Acentt'lerimi:z.den öğrenilebilir. (9531) 

Galata Baıı; Acenteliıti Galata Rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında 

Şube Galata Rıhtımı, Mıntaka Liman .. 
Rcisli~i binası altında 
Sirkeci. Yolcu salonu 

42:162 

40133 
22740 

Sirkeci , • 
( Deniz Levazım Salınalma Komisyonu ilanları ) 

Şeker ilanı 
n!annara \t,.cı;ii Bahri K . Satınalma Komisyonundan : 

1 - KomuUınlık ihtiyacı için 25000 kilo toz ı;eker pazarlıkla satın 
alınacaktır. . 

2 - Pazıırlııi;ı 11 birincitr!'rin 940 cuma günü saat 14. te lunitte Ter!$&Ile 
kapısındaki Komio;yon hina:ııında yapılacaktır. 

3 - Şekerin bir kiln:ııuna tahmin edilen fiat 37 kuruştur. Teminat. ihaleyi 
müteakib t11.karrür edecf'k bedel üzerinden o/o ıs nisbetinde derhal alınacaktır. 

4 - Pa1Arlığa i~tirak edecek ı~teklilerin muayyen gün ve saatle Komis-
yon Başkanlığına. müracaalleri iloin olunur. (9560) -Motorin ilanı 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemek ten sonra ıünde üç de(a muntauıım&.n 

Maliye Vekaletinden: 
2/14177 numaralı Vekiller Heyeti kararına ballı topr ak tevzi taliınl~ 

nıe~ine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadastro tahririnin lcr&Sl 
1 

aşağıdaki fenni malzeme mubayaa edilecektir. 
l - Mubayaa edilecek Ad~ Bedelinin fiab 

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

Yekun 100 
2 - Keşif bedeli· 24750 liradır. 

Tamamının ı,edeU 
Lira J(. 

21250 00 
2000 00 
1500 00 

YekW. 24750 00 

3 - ~luvakkat teminat miktarı : 18.'iG lira 25 kuruş. )la~ 
4 - Thale evr:lkını görüp almak isteyenler 1.1.aliye Vekileti Milli EmUlc 

dürlüğüne müracaatleri. 
5 - İhale şe~i: Kapalı zarf usulile. bl 
6 - İhalenin yapılaca~ mahal ve tarih: 23/10/940 tarihine musadif çarşatO 

günü saat 15 te Maliye VekA.leti Milli Emlft.k Müdürlüğünde. ' • 
7 - Teklif mektubları: 23ı10'9-.t0 tarihine mus:adif pazartesi günü saat 

1 

kadar Maliye VekiJeU Milli Emllk Müdürlüğünde kabul edilir. ~{iıı! 
8 - Mal'Zeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Vekileti #61 

Emlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. · 5865.t (S 

-""' c İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları ) 
--=-

Kıymeti 

L. K. 
345 75 

218 25 

200 55 

Pey okçesl 
L. K . 
26 00 

16 45 

15 50 

.. ~·ııl 
Fenerde Haraççı Karamehmed mahallel'inde Us tr' 
caddesinde 70 atik, 94, 96 cedid numaralı 221 rnt 
murabbaındaki arsanın tamamı. 54.11 ·ıı• 
Lalelide Kcmalpap mahallesinde Fethibey caddt~ 
de Ta5 han üst katta 4 numaralı odanın tamamı. , 6' 
Lalelide Kemalpaşa mahalleı;inin Fethibey caddest: 

Cumhuriyet piyanc-osunda bir 1rnilik olmak üıere 48 aded ZlO ser 
Jiralık teselli m tikftfah ihdaoı; edi1miıı;ti.r. 29 birindte!'irindc Ankarada 
çekilet"ek ..,ı,.n bu zenf(in ve fe,·kalide pİ_,·anronun hu ı;uıı;i)"etleri n i izah 
f'df'n A !U1ıhİff'1ik hro.,.ürleri ba'.\"İlt'rden iıı;tryiniz, 

l\farmara i~ıı;'iÜ B-.hri K. Salına1ma Komiıı;yonundan : 
1 _ Komutanlık ihtivaeı ic;in 200.000 kilo motorin dökme olarak pazarlıkla 

~atın alınacaktır. Pıı.7..arlıi;t 10 birincitt'~rin 940 pe~mbe günü saat 14 te • 
İzmitte Ter:ııanl'.'kafnsındaki Komic:yon bina!'!ında yapılacaktır. 

2 _ Bir kilQsuna Uıhmin edilen hal 13 kuruştur. Teminat, paz,.r1ık günü 
takarrür edecek ihale bedeli Ü7.€'rinden m'r ıs niı;;betinc1e derhal alınacaktır. 

3 - Pazarhğa iştirak edecek firmaların kanuni veıoikalarile birlikte mu-

244 14 

826 00 

18 50 

62 00 

Ta.ş han üst katta 1 No.lı odanın tamamı. 221 fi"' 
Etyemezde eski Beyazıd cedid yeni Kasabily..S ~J 
ha1lel'inde ~lihrihatun 4li0kağında eski 21 yeni 20 ?rri 

hanenin Uımamı 5369 ,;. 
Fatih Haydarda Sinanağa maha1leı;;inin Haydar iDı~,b 
sokağında 5 mükerrer &.tik 38 cedid numar•lı 6 c . 

lslanbul Belediyesi İlanları -.. ) 
ayyen gün ve patte Komisyon Başkanlığına müracaatlerl. (9556) -İlk teminat Keşif bedeli 

30-14,76 213.JG Darülaceze mücS!:escsindcki hclı\lı:ardan 4 adedinin !\Tanuara t..T!fi.-.Ü Bahri K . Sat ı nalma Komlıyonundan : 
Kilosu Tahmini fiatı Tutarı tamir ve tet'didi. Cinsi 

Kuruş L~ra 821,64 61,63 Darüla.::~zc mücssese.>inJe m~vcud iki 9.hşab 
merdivenin kir1tire tahvili. 

Ketik bedelelrilc ilk teminat miktarları yukRrldi\ yazılı işler ayrı ayrı açık 
ek~iltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve ?ı1uamclilt 1\1üdürlüğü kale
minde gOrülecektir. İhale 11110 940 cuma. gi.inü saat 14 te Daiml Encümende 
yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları, ihale tarihinden 
8 gün ~vvel 'Ff'n İsleri Mı.irlürlüğüne müracaatı~ alA.eakları fenni ehliyet ve 
940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunmaları. (9161) 

1. GENCLİK 
2. GÜZELLİK 
3. T 

Sığır eti 365.000 30 109500 
1 - Ko:nutAnlık ihtiyacı için yukarıda cins \'e miktarı yazılı et, kapah 

zarf usulile ekc;;iltmeye konulmuştur. Ek!;iltme!'!i 23 birinc-iteşrin 1940 c;arttıımba 
ı;ünü saat 16 da İ7.mitte Ter~nekapı~tndaki Komisyon bina~tnda yapılacaktır. 

2 - Bu işe aid şartname 548 kuruş, mukabilinde Komhıyonumw:dan 

alınabilir. 
3 - İı;;teklilrrin 2-tOO sayılı kanunun isledi~ vesikalarını ve ~212 lira 

50 kuruoıtAn ibaret ilk trminatlarile birlikte tanzim edecekleri teklif mek
tublR.rını muayyen J{\in ve saatten tam bir ' 'at evveline kadar Koml.,von 
Başkanlığına müracaatleri. (9555) -l\Iannsra if.-;.,ü &lırt K. Sahnalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmini fiatı Tutarı 
Kuru' S. Lil"a :k.. 

Kalın benzin 10.000 36 8'l 3680 00 
Ga• 5.000 22 71 1135 50 

maabahçe ah.şah hanenin tamamı. tıt· 

. Yukarıda yazılı emlik (ıS) ~n müddetle açık arttırmaya çıkarı~ıs ~ 
!halesi 23:10 940 çarşamba szünü 53at (lS) te icra edilecektir. istekl11" •• 
Çem~rlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü 1.fahllılit kalemine 11'\~~1 
caatleri. _!:'!,/ 

r İsi. Komutanlığı Salınalma Komi;;;nu ilanları 
-r:ok~i:ı• 

_K uleli Askeri li~e:ııl mevcud keşfi mucibince ta.mir ettirilecektir· .v ktrt 
mesı _kapalı zarfla 15 '10 940 günü. saat 11 dedir. Keşif bedeli otuz bir bı~ lir'. 
alt~ hra altmış dokuz kuru~tur. Jlk teminatı iki• bin üç yüz yirmi se~ btıt 
ellı kuruştur. Şartname~i her giin komisyonda görülebilir. lsteklilerlfl .J' 
gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektublarıru ve istenilen ;,,s) 
kaları Fındıklıda Komutanlık aatınalma komisyonuna vermeleri. ( 

Maltepe Askert li.:.esi mcvcud = mucibince ta.mir ettirilecektit: ft~ 
e~iltm~si l5il0 .'~~ ıünü ' "•t lQ..dadır. Kt if ~deli dört bin M$ vUt ~ 
on yedi kuı:utl.ur. Ilk teminatı Ü( yüz otuz yedi lira elli dokuz )nlı'\l- ııf 
Şartnan:ıesi h~r ~ün . komisyonda aörütebilir. isteklilerin belli gün ve "~ı, 
ilk t~mınatları le blrhkte Fınd ıklıdt Komutanlık satınalma komisyonıJJ1 11 .,;,_,ıt 

1 

i~te yi.ikıı;ek hir kremde 
aranan hu mcı:i~·etlerin 

hep-sini size 

1 - Yuka.rıdR cins ve miktarı yazılı iki kalem yakacak maddeleri dökme 
olarflk ve pııı1..ıırlıkla ıı:atın alınacaktır. Pazarlı~ı 10 birinrittşrin MO perşembe 
(ZÜnÜ ı;aat 14 ~e iımittc Tersanekapı sındaki . Komisyon bina.o;ında yapılacaktır. 

2 - Teminatı, pa1.ı:ırlık aiinü takarrür edecek ihale bedeli üzerinden % 
15 ni!'bctinde cit'."rhal alın11c11ktır. 

meler!. (•' 

Askeri ihtiyac için 9/10 940 gün~t 11 de evsaf ve nümun<'in< ~ ~· 
aşağıda cins ve miktarları yazılı soba malzemesi pazarlıkla satın alın•~• ı.~ ~t 
Şartname ve n ümuneleri Komisyonda görti.lebilir. İsteklilerin belli gilt' ~ .""ili · 

Tanttıl tayyör Ceket ıtnt &('tk 

l'f'l P'l.anelde.ndlr EtA'ıtl alvah yünlUdür 
Ceketin üurlc.e ı!Jah ve kırmızı &'PlikU· 

ponlar Ja'Pılmttttr 

ı,ı1111ıııı11ım ı ı11111111ııııtıuıııı111111111111111111111nıııııı111 1 1. 

~ HALKEVLERINDE ~ 
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Eminönü Ralkevinden: 

Evimizin Cağaloğlundaki salonun
da. 9 birinciteşrin 1940 çartamba ak
tamı saat 21 de Güzel Sarı'atlar ,ube
miz az.alarmdan Kemal Emin Barıl 
tarafından bir konferans verilecek ve 
Temsil 4ubemiz ·Ateıp piyeslni tem
ail edecektir, Gelmek arzu edenlcnn 
davetiyelerini büromuzdan almaları 
rica olunur. 

BÜRHANEDDİN TEPSİ JÜBİLESİ 

Şehir tiyatrosu (komedi kısmında) 
Bu aktam saat 21 de 

San'atkirın eski arkadafı:lan ve yeni 
meslektaşları Şehir Tiyatrosu artist

leri tarafından 2 perde komedi. 

Dans vedeti SENİYE TEPSi 

(Le marche Persan) ve (Köçek) 
Üstad dahi Abdülhak Hiınidin 

asarından 

EŞBER ve Fb.'TEN 

den parça ve sahneler 
Bürhaneddin Tep .. i \.'e Seni3e Tepsi 

Profesör Muhiddin Sadık orkestra 
Şehir Tiyatrosu san"atkir1arından İ. 
Galib bu programı takdim edecektir, 

Fiatlar: Localar: birinci kat 20 Lira 
İkinci kat 15 lira. koltuklar 2, balko~ 

1 lira. galeri 50 kuruştur. 
Biletler tiyatro 2işcsinde sat.ılıyor, 

Krem Pertev 
TEMİN EDEBİLİR. 

1-Krcm Pertev : Bir 
tuvalet müstahzarı 

dır İnce bir itina ve 
yapılışındaki hususi
yet itibarile yüzdeki 
c;izıri ve burusuk
lukların lt?~ekkülüne 
milni olur. Derjyi 
2enc ,.e gergin tutar. 

3 - İstek.lilrrin bu işle al<lkadar olduklarına dair ticaret vesikıılarile 

1 c lkte m~~;~k~i~ vv;~:ı ı:;mls~~~;~;~~i~Üu mü;ı~~;~r~) 
Semti ~1ahalles.i Sokağı No. Cin i Aylık kirası 

2 - Krem P rrtev : Bir 
ştüzellik vasıtasıdır. 

Genişlemi' mcsamatı 
sıkıştırarak cilddeki 
pürtük ve kabarcık· 
lan ~ıderir. Çil ve 
lekeleri izale eder 
Teni mat ve şeffaf 

bir hale ı;(etirir. 

3 - Kttm Perh~v: Bır 

cild deva!tıdır. Deri 
guddelerinin ifrazatı
nı düzeltir. Sivilce 
ve ~ivah noktaların 

tr..zahürüne mAni o
lur. Cild adalesini 
be~liverek kuvvet -
lrndirir. 

Kuru clldler için ya!)lı ve yajjlı clldler için ı 
ya!)sız hususi tüh ve vazoları vardır. 

Hatay Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Süveydiye, Fatikali. Şcnköy Sıçanlı, Güzelce, ÇenJ:l'.en, Erzin, Sarıkaya 

mevkilerinde yapılacak .s. aded jandarma karakollarının bir kısım 
intaatl kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

~ - Eksiltme 22 110 ·940 salı günü saat 15 tc Antakyada Nafıa Müdürlüğü 
odamıda müteoı:ekkil Komisyonca yapılacaktır. 

3 - İsteyenler hurusi şartname ile proje ve evrakı ketfiyeyi .100~ kuruş 
bedel mukabilinde satın alabilirler. 

4. - Bu i~in keııif bedeli .19943 .. lira .7s. kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat .1495. lira .7g. kuruştur. 

6 - Talihlerin ihaleden en az sl'ki7. giın evvel bu i$e benzer inşa.atı başar
dıklanna dair evrakı mÜ!tbitelerile birlikte Vi18yete müracaat ederek 
alacakları ehli.vet Vel'ikasıru 2400 sayılı kanuna uygun olarak haur
l1yacakJarı teklif mcktublarını ve bunlarla birlikte teminat mektub ve 
veya makbuzlarını ve Ticaret Odas:ı ve!'!ika.,..ını ihale ftilnü saat 14 e 
kadar Komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Postada 
olan s:ecikmeler kabul edilmez. (9229-6140) 

Bel· lerbeyi spor ku lübünden : 1 
13-10-1940 tarihine müsadif pa7ar 

Riinü saat 11 de ~nelik kons;ı:r:! yapı
lacaktır Kulübümüze kayıdlı azanın 
yukarıda belli gün ve saatte yurri bi
nasına teşrifleri rica olunur. 

RAŞİD HIZA Tiyatrosu 
HA L İDE Pİ Ş Kİ N beraber 

Bu akşam Beyoğlunda 

Halk sinema.o;ında 

ABONE ŞARTLARI ' 
Türkiye lçl n : 

Bir aylık 90 Kur\lf 
Uç aylık 250 • 
Alb aylık 475 > 
Senelik 900 • 

fabancı memleketler için : 

Alb ayhk 850 Kurut 
Bir S<"nelik 1600 

Imtiyaı sahibi ve Batmuharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyatı idare eden 
Ya2:1 lşlcri Müdürü : 

Kadıköy 

Üsküdar 

• 
• 

CaferaRa 

İcadiye 
o\ltunizad~ 

• 

Tevfik bey 

• 
Hacı bakkal 
Koş:uyolu 

• 
• 

8 
8 1 

77 
46 
44 
58 
60 
62 

Ev 

• 
• 
Koruluk 
Arazi 

L.K. 
il 00 

6 00 
3 00 
2 00 

Seneliji 
50 00 
3 50 

Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı yerler 31 ·5 941 sene:ııi sonuna kadar 
miiddctlc kirar~ verilm<"k üzere mü7..ayedcye çıkarılmıştır. İhaleleri 21 10 940 
~ünü §aRt 14 trdir. İsteklilerin Müdürlük AkaratKalemine müracaatleri. (9561) 

.~; ... ;;;~ı .. . \. : ... 
..... i ' • 

'~· . ·. 
J.• ... ·. 
·[;.i 

KENDiN 
T. İ$ BANKASİ 

1940 Küçük . 
Cari Hesablar 

BiRiKTiR 
1940 İKRAl\tİYELERİ : 

1 aded 2000 liralık 
3 1000 • 
6 500 > 

12, 250 . 
40 100 • 
75 , 50 

210 25 • 

= 2000 Ura 
= 3000 • 
= 3000 , 
= 3000 
=- 4.000 , 
= 3750 , 
= 5250 , 

Yata klı Va.{onlar Kontrolöri• 

Vodvil 3 perde 
Heyet her Pazartesi ve Salı akşamı 

Beyoğlunda Halle sinemasındadır. 

Kesideler : l Subııııt . 1 l\.tayıs. 

Ba'11dıA'ı yer· İKRAMİYE PLANI 1 Aiudo• J İkincite,rin 
\.. Cumhuriyet J\.la tbaası _) ı ı.-----------------•t•"•"•'h.lc•r•i•n•d•-Y·•·p·ı•lı•r, ____ _ 

CemAI Hnkkı SELEK 

saatte yüzde on beş teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sa.tı"'~1~1 
' 

K omisyonuna gelmeleri. ( S, 
CİNSİ Milden !\; 

Soba borusu 3000 aded ~ ı,· 
Sobaya takı1acalc: dirı;ek 250 > 
l\lafransıı:a diraek 250 
Dl.f dir~ek 250 
Soba tahtası 250 , 
Ateş küreği 250 
Soba karıştıracagı 250 - .\)j ~ 

Askeri ihtiyac için kapah zarf usulile yüz kırk sekiz bin be$ } ,:t 
patates satın alınacaktır. Eksiltmel'i 21 ııo 940 günü saat 11 de Fmdılc: JıÖ'i! o/ 
mutanlık Satınalma K omisyonunda yapılacaktır. 1ı1.uhammen bedeli on ~ti 
yi.ız otuz yedi lira elli kuru, olup ilk teminatı sekiz yüz otuz beş ]ira o r ,,_ 
kuruştur. Şartnamesi herszün Komisyonda göriılebilir. İsteklilerin t>e 1;,).~ 
ve muayyen saatten bir saat önceye kadar teklif mektublarını FıJ1 (;J' 
Komutanlık Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

- ;,I 
Ciheti askeriye için O - 1 - 2 numaralı nallar ic;;in kullanıl1Tla1' ~ 

300,000 aded mıh pazarlıkla 12110 940 Jtlİ!11İ saat 11 de sabn alınacaktır•.,,,.,,,.. 
namesi hergün Komjsyonda ııörülebilir. Isteklilerin belli gün ve saat.tt ıeı1~ 
on beş teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Sabnalma K orJtiS)l (fV 
ıelmeleri. - ~ Askeri ihtiyac ic;in 1ı /'10 940 ):(ünü saat ıo da pazarlıkla 500 aded sU 'f)

1 

nümunesine göre satın alınacaktır. Muhammen bedeli 7500 lira .ohJ:ı;Je~ 
teminatı 1125 liradır. Şartnamesi her)il'.ün Komiı;yonda görülebilir. ıstt ~~~ 
~lli gün ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındılclıda Knmuta.rıh)c (f'V" 
alma Knmisyonuna ıelmeleri. - .,~( 

Kapah zarfla münakaı;aya konularak isteklisi çık:mıyan 400 torJ ı' 1 

dun bir ay zarfı nda pazarlıkla alınmaı;ına karar verilmiştir. Pazarlıle ~ 'ti 
940 günü ı;aat 11.30 dadır. Muh 11. mmen bedeli 54000 liradır . Şartııarflt' tı ıJ 
giin komisyonda ~örülebilir. ist.-klilerin belli ı;:ün ve saatte yüzde fı1 
tem inatlsrile birlikte Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonurı• (gtt 
lcri. - .~ 

Kapalı zarfla m ünakasaya kontılRrak isteklisi çıkm.ıyan t OO . tolll'~ 
~hriyeı;inin bir ay zarfında pazarlıkla alınmasına karar verilrniStır· ~ 
lıı(ı ll / 10. 940 günü saat 12 dedir, Muhammen bedeli 24500. liradır · ., '~ 
mesi her gün komisyonda RÖrÜlebilir. lıteklilerin belli ~ün ve sıı.at ~~~ı1' 
on beş teminatlarlle bi r likte Fındıklıda Komutanlık satına.ima korJ11 (/V 
gelmeleri. - tıll ' • 

Askeri thtiyac için 10/ 10 940 günü saat 10.30 da 50 ton bul~~ ",. !/ 
nacaktır. ?tt uhammcn bedeli 8500 liradı r. Kat'i teminatı 1275 lir•d\ıe ~ 
n~esi he: g~ ~omis)ond&. Jtötülebilir. iıııteklilerin belli ~ ve Si: f!.''J' 
temınatlarile bırlikte Fındıklıda Komutan lık satınalma komisyonutı {f 
leri. - r 

Ul'I 1' 

Askeri ih tiyac için kapalı zarf usu Jile ek'iiltme ile 700 ton yulPI ~"ıı. ,~. 
nacakbr. Eksilbnesi 25 10 940 ı;cün ü saat ll 30 dadır. MuhRmrrıen ~ pıtsl / 

~-iş bin 1!1"a olup ~~k .. ten_ıi_natı dör~ b~n yedi. yüz elti liradır. ~artrı:t ~~j 
gun Komısyonda gorulcbılır. isteklılerın belit gün ve saatten bır sıt pıııl'.:df' 
kadar teklif mektubları nı kanuni ve:::ikalarilc birlikte Fındıklıda J(o C'r 
Satı.nalma K omisyonuna ve rmeleri. / . J - ; 

Askeri ihtiyac için pazarlıkla 14 10 940 Rtlnü saat 10.30 da 50 t:; ~ 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 7500 Hradır. Kat'i teminalı ıı .. e '.J 
Şartnamesi herıriin Komioı;yonda ı;cörülcbilir. İ~teklilerin belli gön 'i~'? 
kat'i teminaUe.rile birlik te Fındıklıda Komutan lık Satınalma 1'0111 

l 

"lmeler i. 

- )1 
Askeri ihtiyac için pazarlıkla 12 ıo 940 ı;:ilnü saat 10.30 da S(l'i l~~~ 

fasulye satın alınacaktır. Muhamml'n bedeli 11500 liradı r. JC~1 tıtl• 1 ~ 
1725 liradır. Ş11rtnamesı h~r"ıin Knmic:~·onda ~örülebilir. İstc-klilerırı 11'1~ 1 
ve saatte kat'i teminatlarile birlik te Fındıklıda KomuLanlık Satıtı• l 
misyonuna gelmeleri. 

• 


