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Peşte ve Moskova 
elçilerimiz İstanbulda 
·i.ı~u "flbahk:I Ankara treni ile l\fo~kova Bü
,.. el· · rin:uı (t.?'ıı Ali Haşdar Aktay ve Pe~te ısefi-

lfa ·d Ruşen E re( lı;tanbuJa gelmhılerdir. Ali 
~l' ar kısa bir müddet şehrimizde ka.ldık-

sonra tcş · • li iki · 

• 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Zonguldakta madencilik 
teknisyen mektebi 

A.nkan (Hususi) - Zonruldakla, Maden 
Tetkik ''e Arama. Enstitüsü tarafmdan bir 
madencilik teknisyen mektebi açılacaktır. Bu 
mektebe orta mekteb memnlan alınacak, ted .. \taıti[e • nnıevve n 'itttde Mo~kovaya 

birka 51 ~~tna hareket edecektir. Rüşen Eşref 
(' Jun burada kala~aktır. 
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Alman tayyaresi 
düsürüldü! 

' Londn 28 (A.A.) Almanlar dün 
tekrar Britany• üzerine kesil bir 
hücumda bulundular. Bu hücum 
e511asında 130 Alman tayyaresi dü· 
şiirüldü. 'Bu suretle Almanlarm 
dünkü pilot zayjatı 300 ü buldu. 
İn~ kuvvetleri 34 tayyare 

kaybettiler'!'e de bunlardan 15 
inin pilottan kurtulmuştur. İn -
giltere üzerinde düşürülen tayya· 
relerin yyısı (1009) 1 geçmi.Jtir. 
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lfethumunun 
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Vıtünde bütün bir 
"1illetin hatırası uyuyan 
Ve bütün bir milletin 
ıızı;j"etl . . k • ,, erının arıftıgı 

toprağı mahvetmek kim
•e . 
t 111n elinde değildir. ı,. 
e vatan bu topraktır. 

lıı11ıı111ı111111 
~ 1111 ıı111ıı11tııuııııı11ttıı11 111 ııııuıııııı 

O 
•tiııı ıc.. 1 • 8uk· a ı Altıncı Cfırc un 
ti lnghanı sara~·ından mille .. 

~ ~dt tı.e Yaptığı hitabe, hazin oldu
lttinin : kahramanlık his ve likir .. 
~l'ttta ~e en Y~~k bir ifadesidir 

libi h r fe)·ın blr dustunı oldu· 
~6te bir •rb halinin .de kendisine 
''fıtb b· ltıaııtık \·e dUsturu vardır. 
''~i ~ ntiUetin bütıi.n maddi ve 
'-t~ oldu ~Y\'ttle~le çarpışma~• de • 
""le t · runa ıore gayeyi elde et· 
1\ut ~ın, •tun.adan ' korkmadan bil -
6. .... ' 
~ltU '~eri icabında feda etmek 
~ ~'1 r. l~te bunun iç.indir ki ge· 
lt,'>tt..rı n Alrna.n mütefekkir ve fi
~~ı.>1 herkesten ziyade bu in~ 
Qı" &tı:trek k it 1l>·eu • .. _ uv\:etin ,·aratıcı ka· 
tin k~ ovınusıer ve harbi millet • 

~11 t't Iİbi rtt _ve iradelerinin bir ni1 -
~lı.itde de·t·'1ikki etmi~lerdir. Biz bu 

1\ baı lllsek de bayatın realiteleri· 
~~ıı, .. darı bu fikri teyid ettiği vazi .. 
~t k_ete eb "•rdır, daha doğrusu harb 

dı.ı~t.ı a · ladıktan sonra artık böy• 
C t..,.,..""'•k. lıiıımdır. 
ı.ı,\İ.fl'1tle~~ \'e ılhniyeti işte bö~le 
~tıı,, t i•nde.n dolaı ı magliıb ol· 
,., tı~ıı; .. ğh~r ıuzel Parisin -ve diğer 
• 1ttı trleri · ha ı.ı,, lôstentse run rab olma~ına 
L. -l'fıbltı.a t , '-'e Fransız milletinin 
~le taha~~l Franq dişlerini sı· 
~ daıa_ ın_w etmiş olsa3·dı, elbet
tt~~~tdL ~~tOı bir mağlıibiyet mu -
'. U _de Sonu nı.anzannın ba~ka bir 
b,. lııruı, tomanda Rumanyadı ol
"' ~Okfaya kralı ıson nutkunda, i~te 
it d.il'or ki· kuV\·etıe temas ediyor 
~llio di· · •Londradakl ve İngil -
.._

1
b.t bin gler Yerlerindeki gü:lel ve 

'" il' a ara. b'J b' w.... .. tt, Oah ı e ıle hücum olu· 
b~~)' .. )\ k .. •.~ı ailevi ve daha az aziı 
t'i • tıqt, :~u~ evler tahrib edilebi
~Utı. ~ntbut~n dünya öniinde hür· 
dtı tin •ı:iı olu ~e kalesi, birim ken· 
..:ı_ "-c::ık d . oc::a11mız olarak ayakla 
'""t1.g aırna hl in . 
"ıııı.. ht.. }{ r ııltere mevcud 
'" ltıtfh raı, bu sOzlerile hakiki 
)'r ile bir unıuhun, manasını çok ha· 

· landa ilade etmlş olu .. 
&ıık· •n '•ııı..,.,_ 

ı,"'"• ~-b '-
1• \Vesteministre pia-b ,,..,.O\·e'la k...t .~r fty • r, Kamereaueend'ler 

... llıtu•d Y•lolır '-'e yıkılabilir Fa-. ,.., •• e b" .. . . 
\-il' "Yul'l)\ utu.n hır milletin hatı
~~Q'-tilliıı ~ bütün bir milletin uz· 
"•ı.. klrn~ııi 11'!ıiı toprağı mnb,·et
litı. tı bu to'P n ehnde değildir. i.,te 
ltt "t "'-ali raktır. llayah daimn de
)a.t~'-. O)\u:t m~nasile cören İngil • 
k...~1 i'ôstern ~"1.un z.ihniyeti, hakiki 
ı..,} 111\da ıı,tır. Büyiık dn\ralar 
~~11tı tn rıta.ı, servet ve hatta ferdi 
t.L '-lttıllel lttası )'oktur. l\tillrtll'rİ 
"'111: l' C:t.rnj 
'-ı. t feten· a karşısında alnı a
ht l\ ll.lt b 1 tutan \•c halli onu , .• _ c •tUı· . , 
'-tıhk"'lln~eı,, ~ll'Ctti~ ... ~.ı .ve ~a .. 
~ "ıtfkü_ ı;n•lletl'-'n Q}durtir. 111-,lt tlbin t~~ı ne kadar ileri gi .. s .. d, ~ ';nelrn.ilel münas~ -
'-~~~>'tni ~v~~~n ~did bir devre-
41ıt ltn\u büt" ın uyıfa kar..-ı olan 

,.~ un ınanasile me,·cud-

~L ··~ .. ti lllill•tini 
lfil'tıı· '-ıibı n realist ruhu bu ha-
~l'tı "' old ~ her devrihde pek iyi 
~ı_ • })lli'\11ı U'™,ndan hattı harE"kt:tinı 
, .. c::11ı buıJ:ı.ore. tan.~m etmi~ \'e •· 
ı.'ıı ı..,'lı y l hır duımanlık diiuya,1 ~ttıı,tır, ~ nız bu. nıh ve imanla 
l\ııq1tbıı.c::ııc . n. son lstiklıil muhare
~ı,.1 ltt. ti.' 1.ıte bu dhniyetin mah
'ttt· h\i'&ll r .1tab ede.-..e bunun mü· 
"'' "'U · °''•i 'h . ~ı.. liı, s· . ttf!ne tarı e ka~ det-
't..ı .. tı..ıt.. •ıırıı mtibarek ,·atan top-
.._ ·~ 1•~ , ltrrt "' dd'I ' b ... ··' ~l 'll\'ııı a ı e,mış, u~u" 't \·e ~ )ek azdır. Fakat ruhu -

b · rtıınıı 
lllltrııu.. ona kan~mı' ve ta· 

N Rlle bir ibide olrtııı~lur. 
•cip Ali KOÇÜKA 

İktııa.d Vekili . 
lıı~"'ı';,,, Sanııunda 
ı,"'11, it 27 (A.A ) . 

"ııu, Usnu · - Iktısad Ve-
ı.ııı Ziy Çakır Ş<lirimiıe gelmiş 

lretıerde b~unm~tur. 

ALMANYA 
• 
ITALYA 

IÜC NAZIR 
PAKTI 

İZAH ETTİLER 
Berlinde imzalanan «Paktın sümul ve 

' 

JAPONYA 

10 senelik tesiri bugünkü 
ittifakın esasları vaziyeti aşıyor!>> 
Beriin 27 (A.A.) - Berlinde Baş

\'ekilet binaınnın büyük salonunda 
imıalanan Almanya, İtalya ve Japan~ 
ya arasındaki ekonomik. AİY•"'' ve as· 
krri mahiyette üç tAm.flı ittifak pak· 
tının metni ~udur: 

Paktın metni 
Her milletin dünyada kendisi· 

ne aid olan sahayı almasını uzun 
müddet sürecek bir sulhun İpti
dai ~artı olarak telakki eden Al· 
manya, İıalya ve Japonya hüku
metleri, yanyana bulunmayı ve 
btiyük Asya ıahasile Avrupa 
mıntakalarında, yüksek hedefleri 
bu sahalarda yeni bir nizam yara
tıp idame etmek ve buralarda o
turan milletlerin refah ve saade· 
tini temin eylemek olmak üzere, 
karıılıklı iıbirliklerini teıkilatlan· 
dırmağı kararlaştırırlar. 

Bundan baıka, üç hükumet, iş· 
birliklerini, dünyanın diğ"er kısım
larında oturan ve gayretlerini mü
ıabih İstikamete tevcih ve bu su
reıle nihayet dünya sulhunu istih· 
daf eden emellerini tahaklmk et
tirmeğe mütemayil bulunan mil· 
!etlerin işbirliğine teımil eylemek 
arzusunu izhar ederler. 

Buna binaen, Almanya, lıalya 
ve Japonya hükumetleri, aşağıda· 
ki husu.atı kararlaıtırmıılardır: 

Madde 1 - Japonya, Avru
pada yeni bir nizamın kuruluşun
da İtalyan· Alman idaresini tanır 
ve bu idareye hürmet eder. 

Madde 2 - Almanya ve lıal· 
ya, büyük Asya sahasında yeni 
bir nizamın kurOluşunda Japon 
idaresini ta.nır ve bu idareye hür· 
met eder. 

Madde 3 - Almanya, İtalya 
ve Japonya, yukarıdaki esas üze
rinde işbirliği yapmakta mutabık 
kalmışlardır. Bundan başka, Al· 
manya, İtalya ve Japonya, üç 
akid taraftan birisinin Avrupa 
harbine ve yahud Çin· Japon an
laşmazlığına balen henüz iııirak 
etmemiş bir devlet tarafından hü
·cuma uğraması takdirinde, ikti
darıarında bulunan bütün siyasi, 
iktısadi ve askeri vasıtalarla karşı
lıklı surette birbirlerine muzaheret 
taahhüdünü almışlardır. 

Madde 4 - Azası Alman, 
İtalyan ve Japon hükumetleri ta· 
rafından tayin edilecek olan müı
terek teknik komisyonlar, bu pak· 
tın tatbikı İçin derhal toplanacak
lardır . 

Madde 5 - Almanya, İtalya 
~e. Japonya, bu hükümlerin, üç 
a~ıd._t~raftan her birile Sovyctler 
Bırlıgı arasında halen mevcud sİ· 
.yasi statüye hiçbir suretle tesir ic· 
ra etmediğini bildirirler. 

Madde 6 - Bu pakt, imzayı 
müteakıb derhal meriyet mevkiine 
girecek ve on sene müddetle 
meriyct mevkiinde kalacaktır, .. 

Berlin 27 (A.A.) - .o. N. B.• Üç 
devlet paktının imzasını rntiteakıb 

Führer salona girmiflir. Alman Hari
ciye Nazırı, üç devlet paktının im:z.a 
edildiğini Führere bildirmiştir. 

Bunu müteakıb, Alman Harlcıye 
Nazırı von Ribbentrop, İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Ciano ve Japon büyük el~ 
çisi Kurusu, Füherin huzurunda, res
mi beyanatla bulunmuşlardır. 

Alman Hariciye Nazın Yon Ribbcn
trop, aşağıdaki beyanatta bulunmUf .. 
tur: 
•- İtalyan ve Japon mümessillcriJe 

beraber, Führerin talebi üzerine fimdi 
inua.ladığım üç taraflı pakt, yeo.idt'n 
in.fa halinde bir dünyada müsterek 
menfaatlerinin yübc-k bir timsali ha
linde bir blok teıkil eden Almaııya, 

İtalya ve Japonyanın tesanüdünün teı
mi i1.inıdır. Bu blok, kendisine vazife 
olarak, halen harb halinde bulur.an 
Avrupa kısımlarının Almanya ve İtal
yanın mü~terek idaresi altında ve bü
yük Asya sa hasmın da Japonya idaresi 
altında yeniden teşkilitlandırılmasını 
temin etmeği karar altına almaktadır. 
Bu blok, yalnız karşılıklı dostluk üze
rine değil, fakat bilhassa, teali halinde 
bulunan ve ayni sosyalist hedefler içın 
çalışan üç gene milletin menfaat birli
ği üzerine müessesti. 
Şimdi imzalanmı, bulunan pakt, dün 

yanın en kuvvetli devletlerinden ü;:ü 
arasında bir ukert ittifaktır. Bu pakt, 
gerek Avrupa sahasında gerek biıyük 
Asya aaha.sında doğru bir niıam ku
rulmasına yarayacaktır. Bu pakt, bil
hassa, yeniden ve mümkün olduğu 
kadar çabuk bir tarzda dünya sulhu· 
nun teminine hizmet edecektir. 

Bu bloka, milletler arasında yeniden 
sulhperver münasebetler teıı:Wne yar
dım etmek niyetile bakan her devlet, 
şamimlyetle karf!lanacak ve yeni 5İyasi 
ve ekonomik nizama işbirliği yapmağa 
davet olunacaktır. Avrupada ve yahud 
U:ıak'8rkta bu meselelerin hallini:ı son 
ıaflıa.mıa müdahale etmek ve bu üç ta
raflı pakta dahil bir devlete hücum 
eylemek: niyetinde bulunacak her 
memleket, kendisini ile; milletin b!rieş
miş kuvveti, yani 250 milyon nüfus 
karsısında bulacaktır .• 

İTALYAN HARİCİYE 
NAZIRININ NUTKU 

Beriin 27 (A.A.) - cD. N. B.• Üç 
devlet paktının imzasını müteakıb, AJ
man Hariciye Nazırından 50nra, İtalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciano, afağıdaki 
beyanatta bulurunuttur: 

c- Bugün akdettiğimiz pakhn hü -
k-ümJeri vuzuhunu basitlik ve açıklık
larında bulmaktadırlar. Üç devlet hiç 
bir kimseyi asla tahrik veya tehdi.d ni
yetinde değillerdir. İttifakın heô.efi 
harbin faydasız genişletilmesine mini 
olmaktır ve üç imparatorluğun askeri 
ve &ivil kuvvetlerinin ittihadmdan do .. 
fan abluka öyle bir engeldir ki her 
türlü yangını yaymak teşebbüsü bu en 
gel katfısında kırılacaktır. 

Fakat paktın tiimul ve tesiri bugü
nün vaziyetini aşmaktadır. Üç mil!etin 
bugün üzerinde mutabık kaldıkları-da
imJ bir tesanüd mevzuubah~ ve bu 
tesanüd daha timdiden malik oldn~u 
yarat.Jcı kuvveti btikbal üzerine fırla
tacaktır. 

Japon sefirinin nutku 
Berlin 27 (A.A.) Üç taraflı paktın 

imzasından sonra Japon sefiri söz 
alarak demiş;tir ki: 

Bu paktın nihai gayesi hakkaniyete 
dayanan umumi ve devamlı bir barlf 
l~is.idir. Buna binaendir ki fikirlerimi
ze iştirak eden ve ayni gayretleri sar
feyleyen memleketlerin teşriki mesai
sini reddebnemekteyiz. Bundan başka 
bu pakt üç memleketle Sovyetler Bir
liği arasında halen mevcud ıiyKsl va· 
ıiyet U..rine hiç bir~ yapmamakta
dır, 

1 Emniyet Sandığının halk için çok ı 
faydalı ve hayırlı bir teşebbüsü 
Sandık halka on seneye kadar uzun vadeli 

ikrazatta bulunmaya karar verdi 
Kararın tatbilıına 

itibaren 
Emniyet Sandılı pek yakında on 

seneye kadar uıun vadeli ikraz.ata 
ba1layacaktır. 

önümüzdelıi 

başlanıyor 

aydan 

......... """7?--

PAKTIN 

VAPTIGI 
TESiRLER 

Japon Hariciye 
Nazırının söyledikleri 

Tokyo 28 (A.A.) - D. N. B. bildiri• 
yor: 

Beriinde akdediltn anlaşma 
kında irad ettiği bir nutukta, 
clye Nazırı Matsuoka ezcümle 
deıniftir: 

hak
Harl
f(>yl• 

•- Japonya kat'l bir adım abxuf• 
tır. Hülr:dmet· Japon hayat nhası me ... 
aelelerinin hallinJ temin etmek ve bu 
ıuretle dünya barı.tın• hadim olmak 
için her teYi yapmı,tır. Fakat Japon• 
yanın bu maksadını bazı memleket: 
ler anlamamıflardır. Japonya tahrik Bu güne kadar · Sanoık ancak bir 

sene gibi kısa bir müddet için borc 
para vermekte idi. Sandıkça yapılan 
mühim ikrazat, böyle kısa bir 
müddetle itfası imk8nsızlığı 1tışık8.r 
olduğundan borçlulara kolaylık olmak 
üzere borçlarının fah:.lerile birlikte 
yüzde onunu verenlerin muamele!Iİ 
iki .sene müddetle imha ve üçüncil 
sene de tecdid olunmakta idi. Ancak 
bu tecdid muamelesi aynen yeniden 
yapılan bir ikraz gibi gayri menkulün 
yeniden ekspertiz edilmesine ve teıı;ci
lin tekrarlanmagna lüzum gösterdiAin 
den bu formalite hem halk, hem de 
müessese için fuzuli bir takım külfet 
ve masrafları mucib olmakta idi. Bu ı 

cihet nazan dikkate alınarak yeni 
Sandık nizamnamesinin verdiği lm
ki.nlardan istifade edilmek suretile 
doğrudan doğruya itfa taksitlerine 
bağlanmış uzun vadeli ikraıat siste
mi kabul edilmiştir. Pek yakında tat
bikatına geçilecektir. 

• •dilmediği takdirde her hangi bir 
milleti tehdid niyetinde değildir . 

SANDIGIN YENi BİR TEŞEBBÜSÜ 

· Sandığın pek hayırlı olan !kinci 
bir teşebbüsü de, vücude getirdiii mo 
dem .satış salonunda kendi. gayri men 
kul1erinde tatbik ettiği usul dairesin .. 
de, gayri menkullerini &atmak iste -
yenlerin vereceği izahat dairesinde 
gayri menkullerine aid resim ve sair 
t.afsil.G.tı teşhir etmek suretile kendi
lerine hizmet etmektir. Emniyet San .. 
dığı İstanbuJun en kudretli bir 'em .. 
lak müessesesi olup, bu itlerdeki aa
lih.iyet ve ihtisası dolayısile .ıayri 
menkul almak ~t.yenlerin •vvelJ. 
bu miles:seseye mUracaatl dütündtik
leri mıdO.mdur. 

Günden güne memleket içln daha faydah bir halk miı.eıı;!lineÜ halini 
alan Emniyet Sandıgırun Cığaloğlundaki merkezi 

HALKIN iTiı\IAD VE ALAK·\SI ı cına muadil a,ın bir miktar arzeyJe
Emniyet Sandlğının satışlarında hat.. diji de çok defa vakidir. 

kın gösterdiği itimad ve itibar bu ısu- İşte Emniyet Sandığı bu sahadakı 
retle izah e"ctilebilir. Sandık, halkın teşcbbüsile miktarı senede milyonları 
bu alikasını. tatmin için bu teşcbbü~ı bulan alım ve satımlarda halka büyük 
girişmiştir. Istanbul şehri gibi büyük hizmetler etmiş olacaktır. Bu teteb
bir piyasada emli~ • al~. sabmı~a büsün tatbikatına pek yakında, ağlebi 
tavassut edecek cıddı rnuesseselerın ihtimal önümüzdeki ilkteşrin ayında 
b.ulunmamas~dan, alıcı ve satıcıların, a:eçileceğini memnuniyetle istihbar 
sımsarların hır çok karışık menfaat etmiş bulunuyoruz.. Enı1ik sahiblerile 
şebekeleri içinde istismar edildikleri 
mal Um.dur. · 

SİlllSARLARIN ROLÜ 
Bu simsarların yegane rolü, alıcı ve 

sa.tıcıyi kaı·şıl11tlırmll..an ibaret ol .. 
mMına rağmen temin ettikleri men
faatin ek!'eriya her iki tarafın kazan ... 

tasarruflarını gayri menkule y9lır -
mak isteyenler muhitinde derin bir 
alika uyandıracağına em.in olduğu -
muz bu halk için çok hayırlı ve fay
d11h h-tebbii• ve hJzmetinden dolayı 
Sandıfı tebrik ve takdir etmeyi va
zife sayarız. 

Sınıf ta kalan talebe Bir katil Uzunköp
Maarif Vekaletinden salahiyettar 
bir zat talimatname değiştirilmedikçe 
birşey yapılamıyacağını söylüyor 

Ankara (Hususi) - Bu sene bir 
dersten sınıfta kalan orta mekteb ve 
lise talebesinin yeniden imtihana ta
bi tutulmalan için talebe velileri ta
rafından Maarif VekAletine yapılan 
müracaatler devam etmektedir. Ve
kiletin istizahı üzerine, bazı lise ve 
orta mekteb tedris heyetleri de bu 
talebenin yeniden imtihan edilmeleri
nin muvafık olacağı teklinde müta
lea beyan etmişlerdir. 

İstanbul Maarif müdürü Tevfik Kut 

buraya gelmiş, lise ve orta mekteb1er
de sınıfta kalan ve geçen talebenin liı
teıini Vek.ilete vermiştir. Vekalet. 
mekteblerden de bir dersten ısınıfta 

kalan talebenin listelerini istemi~tir. 

Maarif erkanından sa18hiyettar bir 
:z.at bütün bu müracaatlerin fayda!'l\Z 
olduğunu, talimatnamede değişiklik 
yapılmadıkça buna imk8.n bulunma
dığını, talimatnamede değişiklik ya
pılmasının da bugün i~in mevzuu 
bahsolmadlğını söylemiştir. 

o·emircilerden mürekkeb bir 
heyet bu akşam Balkanlara 

hareket ediyor 
Demirciler birliği umumi katibi Na

cinin riyasetindeki bir heyet bu ak
şam Avrupaya hareket edecektir. He
yete fıçı fabrikatörü Hamdi ve demir 

tacirlerinden Tomarsan da dahil bu
lunmaktadır. 

ithalat ve ihracat birıtkleri umumi 
katibi Salih, demirciler heyetinin ilk 
olarak Sofyaya, sonra Belgrada, Peş ... 

D A K A R HADİSESİ 
HAKKINDA LONDRADA 
BİR TEBLİÖ NEŞREDİLDİ 

Londra 27 (AA.) - Gazeteler, hür 
Fransız kuvvetleri umumi karargi
hının Dakar . harekatı hakkında bir 
tebliğini ne,rediyorlar. Bu tebliğde 
fijyle denilmektedir. 

teye uğrayacağını söylemiş ve ,u iza
hatı vermiştir: 

•- Heyet piyasanın demir ihtiya
cını temin etmek için, uğradığı mcm• 
leketlerdeki demir endüstrisi mensub
larile temas edecek, demir ısatın al
mak hu:susundaki şartlar etrafınaa 
görüşmeler yapacaktır.• 

Heyet, icab ederse Çcko-Slovakya 
ve Almanyaya da gidecektir. 

Gandi ile Hindistan 
Umumi Valisinin uzun 

bir mülakatı 
Simla 28 (A.A.) - Gandi dün Ilir>

di~tan umumi valisile üç buc;uk saat 
süren bir mül.ikatta bulunmuştur. 

180 Alman tayyaresinin 
hücumu püskürtüldü 

rü hapishanesinde 
iki kişiyi öldürdü 

Edirne (Hususi) - Uzunköprü ba
pisane5inde katilden 12 ııeneye mah
kO.m Sapancalı liz Tevfik, kadınlar 
kısmı gardiyanı Iiuriyeyi ısopa ile 
başından ağır yaraladıktan sonra ku
caklayarak t.a1lar üzerine fırlatmıf, 
beyni parçalanan Huriye ölmilştitr. 
Tevfik, Huriyeyi kurtarn,ak hıteyen 
mahktlınlardan Hüsnüyü de başına 
sopa ile vurarak öldürmüştür. Tevlik 
Huriyeyi, hapisanede kumar oynandı
ğını haber verdiği için öldürmüştür. 

Memleketimizde ikamet 
eden ecnebiler 

Ankara (Hususi) - Ecnebilerin 
TürkJyede ikamet ve seyahatlerine 
aid kanunun 16 ncı maddesinin birin· 
cl fıkrasındaki memleketimize gelen 
ecnebilerin 24 saat zarhnda haber 
verme mecburiyetinin hususi misafir· 
lere de teşmili Vekiller Heyetince ka
rarlp.ştırılmıştır. 

Boduri 

maçta 

yarınki 

oynuyor 
Genel direktörlük Galatasaraylı & .. 

ruriye bir sene müddetle haricde tem .. 
sili maç yapmamak cezasını verıniş ve 
bölge de Galatasaray kulübüne bugün 
saat on birde tebligat yapmıştır. Bi
naenaleyh Bodurinin dahilde maç 
yapması ırıenedilmcdiğindf'n bu fut
bolcu yarınki maçta Galatasaray ta
kımında oynayacaktır . 

,.... . 

Bazı rnemlekeiler, barışın eski ni
zamın idameli demek olduğunu zan .. 
nederek aldanmakta idiler. Bu mil• 
letler Japonyayı var.il esini il adan 
men'e çalışıyorlardı. Japonyanm bazı 
devletlerle olan münasebetlerini is .. 
!aha matuf bütün teıebbüslerl akim 
kalmı,tır. 
Uıakdotudakl ıalahata gtlinct, Ja

ponya bu meaeleyi sulh.an hal arıu• 
aundadır. Bununla beraber ant ka• 
rarlan istilzam eden hldiseler zuhur 
edebilir. HükUmet ve millet her türlü 
ihtimali kartılamaya amadedirler. 

Amerika Hariciye 
Nazırının beyanatı 

Vııington 27 (A.A.) - Huil. bu 
aün ö&leden sonra gazetecil!r toplan
tısında yaptJ.lı beyanatta, Japonyanın 
mihver devletlerile ittifakının uzun 
zamandanberi mevcud olan ve Ame .. 
rika tarafından harici ıiyuetini teı .. 
plt ederken esasen nazarı itibar8 •· 
lınmıt bulunan bir vaziyeti sarıh hale 
koymu, olduğunu beyan etınh;tir. 
Nazır töyle demiftir: 
•- İlin edilen ittifak muahedesi. 

Amerikı hükfunttlnln n.zarında yıl
lardanberi mevcud olan bir vaziyet
te mahsüs bir deilifiklik yapmamakta• 
dır.• 

Ruzvelt'in beyanatı 
Vaı:inııtcn 27 (A.A.) - Roosevtlt 

bu aünkü gazeteciler toplantııında 
mihverin .Japonya ile akdettiği pakt 
hakkındı t~lsiratta bulunınatan iç
tinab etmiı ve buna ıebeb olarak da 
bu huıusta henüz resmi malCimat al• 
madığını ıöylemiştir. 
Paktın beklenmedik birıey mi ol

dutu sorulması üz.erine Cumhur Re· 
isi: cHem evet, hem de hayır• ce
vabını vennif, fakat bu cevabı izah 
tlm•mfltir. 

aG;teciler toplantısından biraz son• 
ra, Roosevelt'in nİgiliz büyük elçisi 
Lord Lothian'ı ötleden sonraki kabi• 
ne toplantısından evvel de Milli MÜ• 
dalaa erünını kabul ettiği bildiril
miştir. 

Molotof Amerika 
Sefirile görüttü 

Moskova 28 (A.A.) - Hariciye Ko· 
mlseri Molotof pertembe günü Ame• 
rikanın Moskova sefiri Steinhart'ı ka .. 
bul ederek kendisile mülakatta bu .. 
lunmuştur. 

o 

Son dakika 

İNGİLİZLERİN YENİ 
YAPTIKLARI TAHRİBAT 
Londra 28 (A.A.) - Perşembeyi cu• 

maya bağlayan gece, İngiliz tayyareleri 
Kiel limanına ve doklarına hücu.'llda 
bulunmu,tur. Hücum geceyarısı başla .. 
mı, ve Alınan defi toplannın şiddetli 
ateşine rağmen bir saat sürmüştür. 
Kiel havzasının garbında ve limanın 
kendisinde büyük bir yangın çıkmış
tır. Dorthmund - Ems kanalına ye• 
niden hücum edilmiştir. Ve yf!l'll rıh• 
tunda bir yangın çıkmıştır. Bremdc de 
yangınlar çıkarılmıştır. Bu yangınları 
90 kilometrelik mesafeden müşahede 
etmek kabildi. İngiliz tayyareleri ayn
ca Almanyanın Manştaki !stili iislerinl, 
bilhassa Havr, Dünkerk, Kale, B-Jll• 

logne ve Anversi bombardıman etmiş• 
tir. En büyük hücum Havr'a yaı:nlmıf 
ve iki saat sürmüştür, Büyük yangın• 
!ar ve ~iddetll ir.fiı!klar vukua gel -
mittir. Bütü'l bu hücumlar emasında 
İngiliı kuvvetleri yalnız bir tek tay
yare kaybttmlştlr. 

-
·De Gau1le, ahalinin büyük bir ek

~riyetinin hür Fransa davasına ilti
haka azmetmi4 olduğunu biHyordu. 
Fakat bir müddettenberi Dal[ara mti
temadiyen Almanlar sokulmuştur. Al
manlar bu iltihaka m.G.nl olmak ıçin 
lüzumu olan şeyi yaptılar. i,te, de 
Gaulle bu suretle birdenbire yeni bir 
vaziyet karşısında bulundu. Bu yeni 
vaziyet, askerlerinin Fransız askPr!e
rine karşı muharebeden içtinab ede .. 
ceği hakkında vermiş olduğu vadi 
tutmak için iştirak etmek ist.?mediği 
muharebeleri tevlid etti. 

Londra 28 (A.A.) - Dün sabah lSO 
Alman tayyaresi İngiltere üzerine ya
pılan kesif bir hücuma iştirak elmiş
Ur. Bunlardan yalruz otuzu Londra ü
z.erine gelebilmiş ve İngiliz avcıları 
tarafından hararetle karşılanmı"ltır. 
Alman tayyarelerinin çÖğu. İnı;ı;iliı: 
toprağına girmek istemişlerse de, ya
kalanmışlar ve hedeflerine varAmr.dan 
püskürtiilmüşlcrdir. 

. . 

Şurası hassaten kayda li)•ıktır ki, 
İngiliz hük\ımeü de, ~prestij müllha
zalannın tesiri altında kalmadan, 
General de Gaulle'le akdettiği anlaş
ma hükümlerine uygun olaralcı kuv
vetlerinin kahir üstünlüğüne rağmen, 
hür Fransız kuvvetlerini diğer Fran
ıızlara kartı bir muharebeye ıürük
lememeğe karar vemıiftir, 

Japon Hariciye 
Berline 

Nazırı 

gidiyor 
Tokyo 28 (A.A.) - Matsuoka, von 

RibbE>ntrôp'la Kont Ci_~~·~a yakında 1 
Berlini ziyaret etmek umıdinde oldu
&unu bildirmiştir. 
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Günün yazısı 

Eski dostlar 
yeni dostlar 

• Bir zamanlar pek meıhur o1an Monte • Kristo romanı, kıı. 
lıançlık dediğimiz daima tehlikeli zaafın iğrenç ve acıklı bir öme
iini verir: Geçen aıırda, büyük paskalyanın ıon günü, b1ncah1nç 
dolu Roma meydanlarından birinde, iki mahkum idam edilecek 
ve ıonra Papalık payitahtı töbe edio perhize girecektir. Korkunç 
dakikalar yakla~makta ve görecekleri manzaranın dehıeti ile timdL 
den bayıhp ayılan merak1ı Roma kadınlan ar1tısından mahkUmlar 
aeçirilerek ıiyasetgiha götürülmektedir. Bu sırada doludizıin re
len bir ıüvari bunlardan birinin affı kararını getirir. Adam serbest 
bırakılır. Öteki bunu kı!kanmııhr. Zincirlerini kopAr111ağa, kendini 
yerden )'ere atmağa, muhafızlan elinden kurtulmağa uğratırken 
boğuk boğuk bağırır : 

- Batlarımız beraber kesilecekti. 
gaddarlık? 

Bu ne haksızlık? Bu ne 

Baltanın alhna zorla yabrılan ba,, vücudden ayrıldıktan ıon· 
ra, elemden fazla kıskançlık ifade eden gözlerini yummıyarak 
ıepete yuvarlanır. 

Fransanın güttüğü yaranma politikasına bakınız: İngiltereyi 
her ıuretJe ithamdan, Hindiçini teslimiyetinden ıonra ,imdi de 
tayyarelerile Cebelüt"1rığı dövüyor. Fakat, lngilt~reye tevcih edilen 
bu ıilihlar eeçen mayısta nerede idi? Sanılır ki Fransa fngilterenin 
de kendiJi gibi yıkılmamış olmasını kıskanmaktadır. Halbuki, 
eılıi doıt d\4man olmaz, derdik! 

,.u 

Almanya ve lıalya, dün, üçüzlü ittifakın imzasını haber ver· 
diler: Eski antikomintem pakt yeni antidemokratik pakt olmut, 
mihver poUtikası Amerikan yardımının tesirini azaltmak için Ja .. 
ponyayı da kendine ortak bulmuıtur. Bu böl~mede kimlerin payına 
neler düıeceğini arhk daha kolay tahmin edebiliriz. Fakat, yeni 
aoıtlar arasında Sovyetler Birliğinin vaziyeti acaba nedir? İtin 
ıonunu beklemek mi? 

Eski dootlar biribirine düıman ve eski düımanlar biribirine 
d01t olurken biz de §unu tesbit edelim: Avrupada parlamıf olan 
harb aleti ıirayet dairesini umulduğundan kısa zamanda garb nısıf 
kürreıine doğru geni,letmeğe batlamıt ve insanlık yeni bir cihan 
harbinin kapısına kadar gelmittir. 

Naıuhi B A Y D A R 
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Türkiye - Romanya 
ticareti 

Türkiye - Rumanya ticaret nnlaş
masının piyasadaki akisleri hakkında 
etraflı bir surette maliımnt vermek 
kabil değildir. An1aşmııyı Türkiye na
mına imzaya men1ur olan dış ticaret 
müdürünün, bu hususta gazetKi!ere 
verdiği malQmat, anıa.,marun hu.susi
yetlerini pek az tebarüz ettirmekte -
dir. Pek tabii ol.arak, anlaşma tasdik 
edilmeden evvel, dış ticaret müdürü, 
daha etraflı izahat veremezdi. Maa -
mafih anlaşmanın husu.tı:iyet!eti h:tk
kında bir fikir ecUnmek kabildir. Baı.ı 
ihracat maddelerimiz, Rllmanyaya 
serbest dövizle de satılacaktır. 

Fakat ihracat maddelerinin han -
Sileri seorbe&t döviz.le, hanııtileri kle
ring prtlarına ıôre satılRcaktı.r? Bu
nu bilemiyoruz. 

Ticaret umumı mu.dürünün Uade
aine ıöre, yeni anlaşn\I\ tatbik edil
dikten sonra, Rumanyaya olan ihra -
catımız 36 milyon Hrayı bulacaktır. 
Halbuki bu günkü "1rtlara &Öre, lh
racabmız 12 milyon Jira idi. 

I hracat hareketleri 

Norveçten tütün taleb edilmekle -
dir. Fakat Norv~le aramızda bir te· 
diye anlaJması mevcud olmadığı için, 
bu taleblere kartı mal göndermek 
mümkün delildir. Tütünlerim.i7e k'lrt:ı 
Finlandiyadan, İsveçten istekler var
dır. 

Yunanistandan da yumurta, buğ • 
day, kuru fasulya taleb edilmektedir. 

Bu taleblerden ancak yumurtayı 
ıöndermek kabildir. Diğerlerin~n lh· 
racına henüz müsaade edilmeıniılir. 
Yumurtalar kara yolundan ;:önderi
lecektir. 

Bir teneke yağ ı 
çalmışlar 

Evvelki ıün, AmıaaThnda yağ ta
cirlerinden Abdülkadirin mağazas1n

dan bir teneke yağ çalınmlflır. za .. 
bıta hırsızı aramaktadır. 

Rumanyaya ihracat 
yapan tacirler bu 

.sabah toplandı 
Bu aabah Takas Limited şirketınde, 

Dıt Ticaret müdürü Servet Berkinin 
riyasetinde bir toplanb olmuştur. Bu 
toplantıya, Rumanyaya ihr:ıcat yapaı'I. 
tacirler I,tirak etmiş, kt'ndilerlne yeni 
yapılan anlaşma hakkında izahat \·e
rilmiştir. 

ithalat hareketleri 

Son günlerde Rumanyadan petrol 
ve benzin. kimyevi madde, Yunani.1-
tandan tuıruhu, cam, Çeko-Slo\'ak .. 
yadan zirat aletler, İtalyadan ve iç
viçreden ilAc şeelmi•tir. Ba!lra yolun
dan da bir çok mallar beklenmekte • 
dir. - Jr. A. 

r 
\.. 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

B_©_R_S-~-) 

27 Eylul 1940 
Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
İsviçre fran&ı 
Florin 

Rayifmark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçe ta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Isveç Kr. 
Ruble 

5.24 
132,20 

30,20 

0.91175 
1,6225 .-

13,90 

26,5325 
0,625 
3,175 

31.J375 
31,005 

ESHAM VE TAHViLAT 

An.Aıdolu Demiryolu 1 ve 2 40.25 
Sıvas - Erzurum 2 20,20 

• 3 20.20 
6 20,-

Umum tiyatro 
Merkez Bankası petin 
Tilrk borcu 1 1>e1in 
1938 % S Hazine tahvili 
Ergani 

37,75 
107,75 
18.90 
50,50 
19,51 

Yağ tacirlerinin 
toplantısı 

Ticaret müdüriiiiü yağ tacirlerini 
davet ederek, y&j fiatlan hakkındaki 
fikirlerini ıormu~tur. Pazarte~i günü 
gene aynı mevzu üzerinde bir top
lantı yapılacaktır. 

Tıb tarihi enıtitüıünün 
faaliyeti 

Tıb Tarihi enstitüsü 1933 yı-
lındanbe-ri 440 eser neşretnıiş .. 
tir. Ayrıc:a yazma ve hasmı eserlerle 
ve5lkalar ve resimler toplayarak bey
nelmilel ehemmiyeti haiz bir kütüb
hane hazırlamıştır. 

amanyo u 

HAKIK.A:T 

• 
EH 1 R Yazan: Ömer NeJad 

Yasemin bahçesinde biraz kendin - ı liyor, gözlerini tekrar kapıyor. .. 

Kaybolan ses 

HikmetBayurun 
konferansı 

«Bugün Türk ordusu 
tecrübeli, yetişmiş, 

1 
kahraman subay -
ların elindedir.» 

-o-
Üniversite inkıl&b dersleri profe~öri.ı 

Hikmet Bayur, dün saat 17 de Ünivcr
!iiİte konferans salonunda bir konferans 
vermiştir. Bugünkü dünya vazıve~i 

karşısında Türk vatandaşının içtimai 
vazifeleri üzerinde duran hatib, hUkU· 
metin esas arzusunun milleti barı, için 
de yaşatmak olduğunu söylemiştir. İs
tanbulun hum.si vaziyeti üzerinJe du
ran Hikmet Bayur, Türk ordusu hak
kında demi,Ur ki: 

•- Bugün Türk ordusu son derece 
kuvvetlidir. Tecrübeli, yetişmiş. kah
raman subayların elindedir .Bilhassa 
her sahadaki faaliyeti esnasında binbir 
muvaffaldyet ka:ı.anmı' olan Milli Şefi
mize tamamile güvenebiliriz.• 

Hatib sözlerini ·Yaşasın Türk mtne. 
ti, yaş.asın Milli Şefimiz!• sözlerile bi
tirmif ve sürekli alkışlarla alkışlanmış. 
~ır. 

Dün cızaland ı rı lan 
esnaf 

Dün yapılan Belediye zabıtası kon
trollarında muhtelif semtlerde blrçok 
emaf cezalandırılmıştır. 

Bl'.Yt!KADADA - Yaninin fırı
nında 23 kilo eksik ekmek bulunmuş, 
musadere edilmiştir. Kumsal cadde-
5.inde Iınncı Halil, 23 Nisan cadde· 
sinde fırıncı Dimitri, Balıkçı cadde
sinde kasab Zoto, aynı caddede ta
vukçu Nesim, Aliçelebi sokağında ta· 
vukçu Apostol, Balıkçı cadde~inde 
sütçü Bahtiyar, 23 Nisan caddesinde 
lokantacı Teologos Ve Çankaya ot.eli lo
kanb!'U1 İskele caddesinde Orman bi
rahane~i ve Santral pansiyonu lokan
tası temizliğe ve Belediye talimatna
mesine riayet etmediklerindC?n ceza
landırılmışlardır. 

BEYOGLUNDA - Bursa •okağında 
En<ıar Biberin fırınında 21 kilo eksik 
ekmek bulunmuş, musadere edilmiş
tir. O•manbeyde fınncı Osman, Ha
llskirgazı caddesinde fırıncı Acem
oğlu, aynı caddede şekerci i('maiJ 
Hakkı, Pangaltıda fırıncı Eyüb Be
lediye talimatnamesine aykırı hare· 
kellerinden cezalandırılmıflardır. 

KADIKÖYÜNDE - Yağlıkçı soka
ğında Koçonun fırınında 136 kilo- tar
tı.•n eksik ekmek bulunmuş, musadcre 
edilmiştir. Piyasa caddesinde fırıncı 
Lokman, Rasimpaşa caddesinde kasab 
Dimitri de cazalandırılmışlardır. 

Bundan ba,ka, bir 'o!ör cezalandı
rılmış, 4 dilenci yakalannuş, trum. 
vaydan atlayan .sekiz kişi hakkında 
da ceza zaptı tutulmuştur. 

Halılı 

Değil mi? 
«Buyurun ağabey!» 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
•Evvelki gün Harbiye ... Fatih 
tramvayındaki bir kontrol me
muru, yolculardan bilet Lite<liği 

zaman, ·Alabey biletin var mı!• 
diye sual soruyor, bileli büvi.\k 
bir ehemmiyetle kontrol ettikten 
sonra «Buyurun ağabey!• diye 
geri veriyordu. Kadınlardan biri, 
kont.rol memurunun, kendisinden 
bilet istediğini işitmemişti, •abln 
ver bakalım biletini!• diye bağır
dı. Liübali kontrol memuru bu 
bileti de kontrol ettikten sonra 
tramvaydan atladı, gitti. Acaba 
kontrol memurları bu kadar li· 
übali olmadan bilet kontrol ede· 

mezler mi?. 

Haklı değil mi? 
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lktıaad 

* DÜNKÜ İHRACAT - Dün muh
telif memleketlere 64 bin liralık ih
racat olmuştur. En ziyade İsviçreye 
yumurta, Macaristana da fındık gön
derilmiştir. * l'VGOSLA''YA İLE TİCARE· 
TİJ\olİZ - Türkiye - Yugoslavya, ara
sında yapılan ticaret anlaıması ali
kadarlara bildirilmiştir. * PEYNİR İHTİKARI - Ticaret 
müdürlüğü peynir fiatları hakkında
ki tetkikatını bitirmiştir. Fiatlann 
Trakyacla yükseldiği tahakkuk elınit
tir. 

* İHRACATI KONTROL TEŞKİ
LATI - İhracatı Kontrol daireo;i mü
dürü Hakkı Nezihi, Ticaret müdür
lüğünde müşavir olarak çalı,acaktır. * İNGİLİZ LİRASI - Ellerincle 
İngiliz lirası olup da vaktinde Merkez 
Bank1ınna tevdi edemiyenlerin mau-
ret mektublan tetkik edilmektedir. * ÇEICO-SLOVAKYA İLE TİCA· 
RJ..."Tİl\tİZ - Çeko-Slovakya firmaları, 
Türkiyeye mal göndermek için te·k
lillerde bulunmaktadır. * BUGDAl' YÜKSELİYOR - Ti
caret borsasında buğday fiatları S ku
ruş 20 paraya yükselmiştir. 

Vilayet ve belediye 

* FRANCALA FİATı - Dünden 
itibaren francala fiatı 16 kuruşa yük
selmiştir. * CADDE İsİ-ın_,ERİ - Yeni açı
lacak cadde ve bulvarlara idare I· 
mirlerinin isimleri konulacaktır. * DEÖİR~IENCİLERİN ŞiKA YE· 
Tİ - Değirmenciler, Toprak Mahsul
leri ofisinin pahalı buğday vermesini 
Belediyeye ıikAyet etmişlerdir. * VAZİFESİNDE BULUNMIYAN 
l\o1Ef\.1URLAR - Dün Belediye riya
~etinden kaymakamlıklara gönderilen 
bir emirde, bazı memurların vat.ilesi 
ba~ında bulunmadıklannın görüldü
ğü, bu gibi memurlann tecziye edile
cekleri bildirilmektedir. * TAKSİ~l YOLU - Taksim yo
lunda. inşaat işleri sür'atle devam et--

1 

-
1200 memurun 
açtığı dava 
İki uç yüz 

koridorda 
memur 

heyecan 

merakla davayı 

bekliyordu 

ve 

FAkl Şark demiryolları memurla .. 
rından 1200 kişi tarafından şirket a
leyhlne açılan tazminat davasının ji!;Ö
rü1me!'ine dün birinci ticaret mahke
mesinde baılanmıştır. Davacı memur
lardan birkaç yüz kişi mahkeme ko
ridorlarını doldurmuş, d"ı.·alannı he
yecan ve merakla takib etmişlerdir. 

Evvela şirket veklli ADdürrAhman 
Münib söz alarak, memurlann i..5te
ğinin yerinde olmadığını, •irketin her 
sene on bin lira ikramiye dağıttığı· 

na göre tazminat vermeğe mecbur ol
madığını söylemiş, iddialannı çürüt
me~e c;alış.mıştır. Davacılar vekili Ali 
Şevket, iddialarının çok haklı ol
duğunu, şirketin diğer memleketler
deki memurlarına tazminat verdiği 
halde Türk memurlara hiç bir ,ey 
vermemesinin doğru olmadığını ileri 
sürmüş ve şunları söylemlttir: 

•- Sayın şirket vekili Abdürrah· 
man Münibin bizce de mü~ellem olan 
hukuki bilgisini 1200 Türk memuru 
ve ailesi aleyhine kullanmamasını te
menni ederdik.• 

Muhakeme, evrakın tetkiki için kal
mıştır. 

Japonlar bizden 
cıva almak istiyor 

Japonya ile aramızdaki ticart müna-
sebetleri ertırmak için, bazı Japcn lir
malarilt', ihracat tacirlerimiz atasında 
müzakereler yapılmaktadır. Japonlar 
Türkiyeden en ziyade cıva istemek
tedirler. Bu cıvaların, kimyevi maddo 
mukabilinde Japonyaya gönderllmeıl· 
ne karar verilmiştir, Bazı Japon mani-. 
fatura fabrikalarından da manifatura 
satmak hususunda teklifler vardır. 

LUlfi Kırdar a18.

den geçen, biraz sarho, olan üzgün Yasemin bahçesini &örüyor. Su ~. 
gönüller siyah gecenin renıinden fDI'- atte orada prkılar söyleniyor .. N~I 
kın içli şarkılarına geçtiler, ona kapı!-. var, ya1ancı, aldatıcı, ıun'l bir net~ 
dılar, akıp gittiler. Arkadaşlan aahte, geçici alkı.flarla 
Sıra al elbiseli gene kıza ıelecekti, ~rek söyleyorlar, söyleyorlar. el" 

onu bekliyorlar, onu düşünüyorlardı. Şimdi herkes onu unutmuf. 0 Jıl)c;o" 
O, nasll yeti,-mişti? Hangi yoldan r!ik bir yıkıntı &ibi fimdi o, bU t.ınıı' 

gelmiJ, hangi izi takib etmişti de Ya- vuşun köşesinde, geçmiş haY~0 .. 
semin bahçesinin şark ruhuna da!dı~ı her aününü ayrı bir zemzemle 
saatlere sesini lşiltirmişti. Bunu isim· nüm eden hatıralarını dinleyor. 
siz dinleyicilerden kimse bilmiyordu. Erte!li eün ona: • 
Onu kuvvetli bir kasırga mı bahçe - - Çıkabilirsin, fakat kendini. ~ .. 
sinden koparmış, rü.zgirla Yasemin ma, sende blr gırtlak veren'.11 
bahçe~ine, sarı bir gülün kıvrımları layabilir, diyorlar. d fı o 
gibi serpmişti? Yoksa o da muhitini O, hill öksürüyor, fakat bu eb ,,., 
yırtıp çıkmak: isteyen nesiller kafile- kadar sık ve devamlı dejU; fasıl• 
sinden garib bir ı:önüllü müyJ.ü7 Bü... sarsıcı.. ilk çanll- • 
tün bunları onun son gününe kadar Eşyalanru topluyor, küç.. ast'" 
kimse ne bildi, ne sordu. sına dolduruyor ve bir a}qal'll h 

O, güzeldi; zaman zaman neş'enin, ne.~en çıkıyor. . .. rUk)' 
zaman zaman içliliğin, aşkın durgun Uşüyor, boğuk acı bir z;ksu ıi)d· 
bir &önlün ifad~i değil miydi11'te sarsılıyor, kapıda bir araba bek~ 
bu yeter. Niçin fazlasınt ıormalı? Ge· - Çabuk sür, çabuk ıür ar• 
ce renkli gözlerinde mell.l var, dudak- diyor. ~ 
larında solgun bir çiçek gibi küçük Yasemin bahçesinin önünden İ~ 
bir tebessüm. Şarkın bu lçll prkıla- terken biraz yava,layorlar. "·~"' 
rında hüviyetten ııyrılınır, a,kın coşkun bir alkış fırtınası var, b•) 
yakıcı rüzgirına, bir sam dalgasına rıyorlar. rtt4 
girer gibi girilir, erinir, bir kum tane• - Yeniler ıöyles:in, bu akş~ 1 

si gibi yanılır, sonra dalılıp kaybo- gelen gene kızlar tarkı söyl.esil1•1)1l' 
lunur. o, nemli &özlerini ıiliyor, bı~ r olO" 
Şarkı söyleyen bu bir 11ra a:enc kı- söylemek istiyor, boğuluyor gıb ~ 

zın seslerinde ayn birer ahenk var. yor. Sonra zayıf, titrek bir hı~ 
Herkes al elblsell ııenc kw bekleyor. ağlar gibi bir ses bu meçhul~ g ıuP' 
O hili görünmedi. yabancı kollan arasında kıı.ybO ..# 

Şarkılar söyleniyor, baz.an net'e, 
bazen melfil kimblllr hepsinin bu 
maddi görünüş altında gizlenen ne iç 
sarsılışları, ne ruh inkırazlan, inhi
damları var! 

Yasemin bah~esl o ak,am her za
manki net'e&iııi bulamadı. Al elbiseli, 
sarı saçlı kız ortalarda görünmeuU,
ti. Gelmeyecekmiş! dediler. Dinleyi
ciler yanm kalan ruhlarla ayrılıp git
tiler. Al elbiseli gene kız haftalarca, 
aylarca ortada görünmedi. Hasta ol -
muş! dedjler. 

O, nafif bünyesinin tahammül ede· 
mediği bu hayab. daha fazla sürü.k
leyememiı, bir hastane kovu,una diı'
milftü. Alkış:,. kadeh takırt.ıaı, sonra 
dinleyicilerin önünde meze glbi eri
yen sa.aUerinin mukabili olan bir kaç 
kirJl Ura onu buralara kadar düşmek
ten koruyamamı,tı. 
Şimdi al elbiseli gene lnz kovuşun 

bir köşesinde inleyor, öksürüyor, za
man zaman kan tükürüyor. Onu ne 
arayan, ne de soran var! Yanında ök-
sürükler, inleyifler, geceleri can çe
kiş:me!er duyuyor. Her sabah gözünü 
açınca kovuştan birinin daha eksil
diğini görüyor. Boş bir karyoladan 
eski çama,ırJan topluyorlar. Sonra 
oraya yeni bir hasta yatırılıyor. Hep 
ümid içinde .. bu hastalar.. bunlard• 
yaşayan yalnız gözlerdir. 

Hava Kurumuna 
yapılan yardıml~~ 
Ankara 27 (A.A.) - Tilrk Ha"' ır.J"' 

rumuna yapılmakta olan yard ıdıf' 
dair bugün muhtelif yerlerden • 1...
mız haberlere göre, Samsund~ der!e! 
kecioğlu Bizanti 250, Koben sırab;,,..ıı 
175, Şahin o~lu Kardeşler, 5a p~ 
,irketi, Kot.alam bir~derler, Zihni ı?' 
rin ve tuhafiyeci Uçkardeşlet 1ş~r 
lira, Kini Tulev 60, manüatursel ·i 4' 
rü 55, byas Teı:erteo ve İshak 1'<' 
ellişer lira teberru eylemi~lerdir· (f' 
Adı yamanda Kurum menfaatiıt' ~ 

rilen bir müsamerede 200 lira bit uı.i" 
temin edilmiştir. Bu müsamereY' o:ıfl 
rak için Adıyaman tüccarlarında.ı:ı ,.r 
Gürsoy 42, Mehmed Güraoy, Sıi ınif1'r' 
demir, Kemal Eren 37 lira ver 
dir. ~~ 

Artvinde bir lwım vatandeıl•' .ı' 
ruma 450 liralık bir yardımd• b \;,J 
dukları gibi Trabzoncla Rızo '1\1 ı,.ı' 
Borsalı da ild yüz lira teberru ' 
tir. ş~ 

mediği için, Vali 
kadarlara ~iddetli 

Maaril 

Şimdl o, yer yer sararmı•, lekelen-
emirler vermiştir. miş bir gömlek içinde, kemikleri çık

Kayseride Hacıbekir Soyb&fı .. ,rt 1 

Koca Halil ve Nuh Mebmed ~0:# 
gözlü ve Nurl Topbaş:ın ortak ,ır~ 
dukları Kayseri mallan satış evi b'~ 
ti de Hava Kurumuna bin lir• t< .t 

etıniıtır. .,ıı,.. 

mıı omuzlannı· kendisi bile aörıne ... 
. . meğe çalJ.41.rak b8'ını pencereye çevi-* ÜNİVERSİTEDE IMTIHAl'H.AR. 1 rlyor. Kendini dinliyor, mevcudlye -

Fen ve Edebiy(lt.Jakültelerinde ikmal tini hatıralarının aeyyalnine bın.h ... 
imtihanlarına 30 eylUlde batlano.cak
tır. İmtihanlar 26 teşrinievvele kadar yor. 
devam edecektir. O, ne annesini, ne de babasını tanı-* İKTISAD FAKÜLTESİ B~A- dı. Yalnız bir gün bUyükannesi ona 
Si - iktısad fakültesi tedrisatının siyah tüle urılmıı iki fotograf gös -
Hukuk fakülte'1iinden ayn bir bina- terdi. Koyu mavi gözlil, kumral saç
da yapılmam düşünlmektedir. Bu bi- 1ı gene bir kadın, güzel bir erkek., 
nanın Üniversite bahçesinde yapılması Büyükannesi ona: 
için tetkikler yapılmaktadır. - İşte annen, baban! demı,u. * İKİ SENE 811\'JFI'A KAT~AN- Onun anne.sile babasından bir Uk 
LAR - 1938 - 39 ders yılında de- hatırası bu oldu. Büyükannesile be ... 
vam~ızlık yüzünden sınıfta kalmış 0 • raber oturdukları köşkü, bahçede sa
lan ve 1939 - 40 ders yılında da im- lıncak kurdukları iri dut ağacını, 
tihanlarda muvaffak olamıyan talebe parmakhkh kapıyı hili habrlıyordu. 
bu yıl da mektebe devam edebile· Günler bahçede ve sonra küçük su 
cektir. kenarında duran sandallarda geçerdi. 

Ordqcla Kuruma daimi aı• .vı-1' 
}lanlanların uy:ıı.ı bet yüzü b 

tur. - .•• ~ 
Samsun merkez ve kazası ~ ~ 

bir kısmının yıllık olarak Kur•ı;:. ~ 
ıı taahhüd ettikleri para ınJl< 
10 000 liradır. 1 ,:ı' Diğer taraftan İstanbulda. J.ıll rs~" 
aslan, Necdet Dramalı, Jüdit 1;. '' 
Marl Nahum, AU. Ebeoğlu, ~.Lı rt 
dad Söylemez, Saffet Nail, !iW,;;.ı~; 
tem ve eşi, Hakkı Arda ve ~ 'fJ'll .. 
me yüzüklerini, Hasan Rüıtu ... ı/ ,_ 
da bir elmas yüzüğünü KufU '~. 

=====----------...:..----------·-------------------- O zaman o sandallar ne kadar büyük görünürlerdi. O onlardan birine bin .. •·~;AD©~~ 
ihtifali • 

resmı Barbaros ve parkının 
mek, denizlere doğru açılmak; anne· 
sini, babasını uz.ak memleketlerde a
ramak isterdi. Niçin gelmiyorlardı, 
niçin kızlarını aram.1yorlardı? Ah bir 
büyüsün! Büyük aanda11ardan birine 
binecek1 onları arayacak ve bulacak· 
il. 

Bir gün gene Küçükru kenarında 
oynamıf, dönüyordu. Komşu hanım 
elinden tuttu: 

- Gel kız.ım, biraz da bizde otur, 
büyükannen iıııtanbulı indi, dedi. 

İnandı, komtunun çocuklarile oyı.1-
na daldı. Ak,am evlerine dörunek 
istedi, bırakmadılar. 

- Büyükannen bu gece gelmiyecek
miş, yarın gidersin kızım, dediler. 

O ağladı; sonra ıöz ya,tarı ve hıç· 
kınklar arasında uyudu. Büyilkanne 
bir daha eve dönmedi. 

Beşiktaştaki Abba..ağa meurhiı yerinde yapılan Abbas aj'C-a parkını dün Vali ve Beledi)·e Rci.!ii Dr. LUtfi Kırdft.l' 
&('mışt~r .. Resmiler, Abbasafa parkında neş'e içinde Valinin etrafını saran yavrular ve di.i_n yaptlan Barbaros ihtilalin
den bır ınhbadır. 

Şimdi bütün bunları hatırlıyor, göz 
yaşlarını siliyor, sonra siyah stiz!erl .. 
nin önüne bayatının temiz, kirli, güç, 
kolay, heyecanlı ve gamlı ı\inleri ae--

inledi. 
Yüzünün sarardığını gördüm. Sözü

nü tamamlamadan başı yastığa düştü 
ve gözleri kapandı. 

Artık lhUyanm elimden gitmişti: 

- Bir kadına bundan !azla zulüm 
günahtır! diye bağırdım. Ne istiyor
sun? .. Gönlünü her şekilde ~ğlendir
diğin halde, karının bir ufacık hata
sını böyle vahşice muhakeme etmeğe 
ve manasız kanaatlerin uğrunda bir 
cellid fütursuzluğu takınmağa ken -

gayri hassa!t bir objektif kudretinde, 
gördüklerini iyi tespit edemiyor; ha
zan kır saçh bir doktorun oabzımı 
yokladığını, hazan dA solgun yfu:J U 
bir hn~balacının etrafımda dola,tı
ğını hatırlıyordum. 

pansıman eden doktorun elini tut - ı hinı şüphelere kapılıyordum. Niçin 
tum: bu güne kadar bir kere bile bana gö

- Beni hiç başka arayan soran 

1 

rünmemlş, yahud mektubla olsun 
yok mu, dedim. hatırunı sormamıştı?.. Bu me,'um 

Doktor bir an yüzüme baktı; son- sükUtun manası ne idi? 
ta gülerek: Teyzeme kua bir mektub göndere--· 

- Her ~n teyzeniz oldujunu sCy- rek endişelerimden bahsettim. Cevab 
leyen bir hanım telefonla sıhhatiniz- çabuk gelmitti. Ezcümle fU satırlar
den haber alıyor; dedi. dan ibaretti: •... Zülil biraz rahat-

HABERLEll ba.g 

lzmirde 
,.ıe>' 

EMNİYET UMUM ~rl)Di)ll iJI ~ 
VINI - Emniyet umum ıııild ıl< \ 
avinliflne tayin olunan "!ıı / 
muavini Emin Kirio bu ,sa .ttif' 
presle Ankaraya hareket etıı1'5ı~ 

MAL ,TALEBLERİ - ÇekO~ • 
ya ve Filistinden, tanuuntf ,t I 
malar Ticaret Odasına mü.raci f~ 
rek mal taJebinde bulunJfJ1.I "" 
Yuııoslavyalı bir firma da . • ~fı~o• f 
ne yarayan ağac satınak teıtU- P' 
lunmuıtur, yet f 
TURİSTİK YOLLAR - V~60 tı 

im! Encümen! dün Vail FU~d•· ~ 
salın riyaset ettiği bir toplaJ1 dtl'l .J 
ristik yolların en mühJm)eriJl fi"~"!' 
olan Halkapınar • BornO~ fıl'~ 
bir müteahhlde ihale etıniıU'fo!ıı" 
cı - Selçuk • Eles ıurtstil< 
inşasına talih çıkmamıştır• 

Erbaada 111' 

MEB'VSLAJt HALKLA ~~; 
Viliyetimiz meb'usları Niksl tl ~ f 
klklerinJ bitirerek dün po< f1 { 
tiıl Zihni ile birlikte katB~ıİı"I 
mişler ve ha Ikla temaslar> .si'~ ı" 
lardır. !.feb'uılarım1z bo teıtliuJJ ~
nasında halkın dileklerine 1 

1.1 '~ 
beyJedikleri gibi onları ~a;~. 
dar eden muhtelif mev:zuıat 
tenvir etm~lerdir. 

Edebi r..o .. __ ,, 

TEFRiKA : s !j 
KERİME 

L_:'•l')fR 
'ı dinde nasıl salihiyet görüyorsun? E-

- Elendim??.. andıran sesiıe: 
- Evet! Hakikat budur... İleri git· - Bütün bu 

\'et! Kararım gitmekti .. Fakat, bu an
riyak.irlıklara sen de d: n itibaren fikrimi değiştirdim, ka
aöt.lü5\in dejil ın.i? lacağım .. Zül.ili mes'ud etmek için 

Gene bu günler jqinde, iki sivil 
memur, benden bazı şeyler sordu .. 
!ar. Suallerine işaretten ibaret ee\."ab .. 
lar verdim. Ve aene bu günler için
dr Şükran ile kocasının beni ziya
ret ettiklerini, hafızamın silik notlaı ı 
arasında buluyorum. 
Yalıdan ne bir haber ve ne de ge

len vardı. Sanki onlar tarafından ıa
mamen unutulmuştum. Bir kaç kere 
yanımda bulunanlara bir iki sual E<.ır
mak için dudaklarımı kımıldattırn; 

İçimin karanlıklarında sankl geniş sız .. HAi! kendini toplayamadı. Be -
bir saha açıldı ve oraya dünyanın nim de kusuruma bakma oğlum. Ge· 
güneşleri doldu. Yüzümün de, içim lemiyorum- Çünkü belimdeki ku!unc 
gibi aydınlandığı muhakkaktı ki, azdı.. Esved kalfa da ancak bizimle 
doktor müşfik bir sesle na.ve etti: uğraşıyor.. Hiç merak edecek hır 
.. - Size söylendiğini sanıyordum... şey yok .. Erol de sıhhatte!. Senin ya-

)llJ~, 
Kolundan yarıı rJJ,l>'.J 

medim.. Bilikis nefsimi zulme ver- iştirak etmeğe 
dim .. Ömrümü azabla. hicranla ge - dedi. 
çirdim .. Yıllarca uıaklarda ya,11·J1m. Zü!Bl konuşamıyor, cöğsü bir kör..ık 
Fakat. tesadüfler bana acımıyordu.. gibi kalkıp iniyor ve Sözleri ieh -

- - Ve sen kaçt.Jkça fıT!8tlar seni :tetle büyüyordu. 
bir •i' gibi sardı delil mi'? .. Nih3yct· Birden doj'rulmak isU.dl: 
te de kadere boyun eğdin?.. _ Namık! Nejad yalan ıöylcmiyor. 

- Namık... Bu güne kadar bir günah lı,lemedlkl. 
- İtiraz ve tc>vil kabul etmiyorum Fakat, 0 kadar çok biribirimizin ol _ 

Bu alçaklığı hazmedecek değilinı:. duk ki!. Bunu anlıyamazsın!.. Yalnız. 
- Namık_ Sen taşınnı~'·· Ye • funu bil ki, artık seninle ya~aya ... 

lnin ederim ki, sevgimiz temiz kal - marn!.. 
mıtllr. İkimiz de vicdan borcl•rttıı:zı Namık birden sarsıldı. Yüzü ka-
d;aima gözönünde tuttuk. rışh: 
Camları şiddetle kamçılıynn riiz. -

g.;lrla beraber, odanın içinde müUı:ş - Ne~ Ne?. diya haykırdı. 
Ben One atıldım: bir kahkaha çınladı. Bu ses, beni ta 
- Müsterih ol! .. Zül&lin hasta ol-içimden sarsmış'ı. Buna rağmen avni ~ 

haıin tavırla: · l d~gunu unutma!.. Sözlerine ehem-
J mıyet verme!. O seninle yaşıyacaktır. 

- BütUn günahımız. phid old11ğun Ben gideceğim .. Hem bir daha dön 
kadarıdır! diye ti!krarlarl.ım. memek üzere gideceğim .. 
Namık, Zül.ile vahşi ve kind.ır bir ı Zilli! bana kollarını uzatmıştı: 

nazarla bakıyordu. Keıkin bir ıol•lı - Gitmek mi?. Hayır, bayır!. diye 

kalacağım._ 

N11mığın gözlerinde, misline hiç 
ra!'Jlamadığım müthiş bir alev yandı. 

EH süratle arka cebine gitti. Dişleri 

ara~ından: 

Uzülüyordunuz demek?... kın vakitte tifayab olup sramıza 
- Hayır!. diye mırıldandım. dönmeni Cenabı Haktan temenni e-

sonra vazse«;tim. . .•••••.....• der, göılerinden öperim .. • 

Doktor, sıhhatim hakkında ~u kısa Hastaneye gireli tam yirmi beo gün 
izahatı vermişti: olmuı:ı-tu. Artık yataktan kalkabili ... 

- Öyle mi?, Haydi mes'ud et ba- - Kurşun gôğsünüıden girip arka- yor, odanın içinde ağır adımlarla ae-
kaltm!. dedi. ruzdan çıkmıf; hiç bir tehlikeli uzva zine biliyordum. ' 

Rüyalarım hep kabuslarla doluy
du. Namığın, saçları dim dik bir va
ziyttte sağa sola ıilih ııktıiını ve 
Zül8Hn yatsğında alkanlar içinde 
Yattığını görüyordum .. Çok defa hay· 
kımıığım, yataktan fırladığım oluyor
du. Bu yüzden bir kaç kere yarıla -
rım zedelendi ve kanadı. 

Bir anda, gözlerimin önünde kuv .. 
vetli bir ş:erare parlayıp sönmüştü. 
Kulaklanmda yırbcı bir tarraka ve 
ıöğsümde keskin bir acı duydum. 
Bundnrı sonra zifiri bir karanlığa 

gömüldüm!!_ 

rastlamamıştır. Eğer içeride kalsay- Bu müddet zarfında hiç bir hBdlie 
dı, ameliyata lüzum htiıl olur ve ya- beni oyalamamıştı. Yalnız, mesele 
ra •büyürdü. Bünyeniz mukavim; kendilerine bir ka7.a şeklinde duyu
kaybetliğiniz kanı yakın vakitte te- rulan iki arkadaşım beni yoklamağa 
1.G.Ii edersiniz .. Bir buçuk aya kadar geldiler ve yanımda yarım saat ka .. Allahım!. Bu karanlık günler, bu 
tamamile iyileşeceğinizi söyleycbili _ dar otunıp gittiler. öldürücü işkenceler ne zaman bite -
rim. Yatbğım odııda b. bo k ry('l)a cck; ben ne :ıaman müsterih bir nefes 

- 23 - , d h d ır . ' a alnbilecektim?. G'" ··ıd··~·· Arkamda da, yara bulunduğu ıçın a a varı. Burnya nıçin h~.!it8 l'a-
omu ugum karanlıktan, duv~r '"' daima yan tarafımın üsti.ineyatJyor ... tırılmadığını ıorduğum zaman. tey. Bazan hayatımı baştan dü,ünüyorı 

ları beyaz olan çok .~Y~nhk bir O• dum. Geceleri 0 kadar çok inle... :zemin böyle emir verdiğini bildirdi- daima ıstırabla seçen uzun seneleri 
dada s~yr~lmıştım. GoAsum ~ergin ve yordum ki, uykudan uyaniyordum. ler. Demek, bu büyük ihtimamın ve hat.Jrlıyordum. Seraüzeftim ne kadar 
~.uz~rıbdi. Ne . şuurum 1.şlıyor. ne Bu büyük ıstırap hangi yaramdan ge- etrafımda pervane olmanın ıe~bi ı ·~.de ~e ne kadar basitti!. Fakllt. bu 
ıonlum ses verıyordu. l liyordu acaba7 .. İçim öyle derin • ı vardı. dumdliz sevda hikliyeslnin ayni z.a-
, V~cudü~,. der~n. bir. humma He e· den_ ve ~yle kuvvetle .. zonkl~yordu kil Fakat .. gönli.ftnü daim! bir kurt manda çok. hazin bir lçy(izü vardı. 

zilmıt. erımJş gıbı idi. Muhayyelem, Bır sun sabrım t\lkend.i. Yaramı kemiriyordu. Zilli! hakkında çok va .. J . (Arkam tar) 

Şetıremininde Seyidöroer r.ıctı~ 
sinde oturan Rıza oğhJ de ~ 
Fatihte Hahzpıışa caddesin...! ıl"ıl 
ettiği Sallıhaddin oğlu J{•~;~ Yf 
da kavun kesmek yüıilJl 11"!1 
çıkmışı, Hayri Mehmecli bJ.Ç1 ,ııf• 
lundan yaralamış, yakalalltı'- tJ ~ 

Otomobil çarP ·~ 
Nipnta.fında 15 nunıarsd;y,~ 

şoför Hakkı otomobilUe S ',-;./ 
geçerken Cahid Erdenfıe 1~ , yüzünden ve kulağındail j 
yokalanmıtlır. 61 I 
Kalb ıekteıinde1110,,0• 

Balatta oturan ve Ferıer r1 ,ıı~r· 
posunda k.AtibHk eden sa:!Jflı.11 1 

baıında kalb sektesiııd•D ı&' i 
Yangın batlaJ1~ (J 

Dün, Galatada Mahnı\Jcli11tfı.
•inde Hasana aid sigor~ı J(l 'f.j' 
hamamının ~ülharu önüJld~ 
tutu,muf, itfaiye t.arafıll 
ııöndürülmüıtür, 
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~mbardıman edilen Londra 

6u sı· 
Jlei• 

'neft:"' 
ırl.a ıı· 

Saint - James Sarayı ... muhteşem 
Britan9a 

lıarargiıhı 

sara9, şimdi 

Kızılhaçının 

halinde işle9or 

.~•rııutçü hastabakıctlardan birinin 
Otita 
~ Lo rı.ya Kızılhaçı umum! karargi
~ ndrada, Saint-J ameı 1&t'ayında 
fll.,;:' bulunuyor. Bu münasebetle 
'n hayli enteresan olan tarihinin 

hulisasmı veriyoruz: 
t .... ~ 1 
~ b·' ce bu sarayın inşa edildiği yer
~~ darü14ceıe bulunuyordu. Bu 
~ lerevjne bir çok da cilıamhlaı 
-..;,~lardı . . Sonra Sekizinci llenry 
~ 1532 de satın alarak bir av 
ı,,,,~"u in.•• ettirdi ki ~li. bu pav-
1;, iltı küçuk kllueal, tıinı kapısı ve 

rdlt· <" >'Oıı11rı aalonu mevcuddur. Bu pav-
atlJ\e ~ ~ltrı Pllnını Holmeln'ln yaptığını 

bit ;/' ~,r. 1698 de Kral sarayı yanınca 
r•1' ı:,:~ ·~~ dar Saint-James'i ikametgi.h 
d~ !•'t ~ tnünasib gördü. Sonradan 
s..ı. ~tt' ııı.ıl', Bucklnghım sarayında otur-
er lıod,_ baıladılarsa da sefirler pnc iti-

$"' 'btı -~tlerini Saint-James'in mera-
ıJa' ... ~ .. 1•nlarında takdim etmeye ~. -
b~,rl •diyorlardı. 

1:'.-11' ~~t-James'de büyük ean'atkar;•-
·• ı.ı.u.,;•nlarını resimlerle .USlediği, 

I• $"". ~ı.;ı en ince nU..larla oydujıu 
d -.;...r:.,,. '~ rn salonlar vardır. Ziyafet sa-

buır ~ l.ıt liükümdann yirmi bir met-
vi şit'll sıuııutunda, on dört mttre geniş-

• ıtl>'ı<" ı.ı,;; muauam bir resmi aaılıdır. Hali 
~ ~denilen salonda on altıncı aıra 

... 
ol'~ lı; ,.

1 
lniktar halı olduğu gibi, gene 

ııl"'"' ~ 6nda 1795 denberi kapaWmq 
· b ~dide Mortlake haltları da bu-

.JI.. ~ tadır, Sarayın salonlarında bu-
l ıı-JI' ~ 'ıı.~ı. lı.r biri bir oan'at faheso.ri ,O-
~~~ 11 il, ~den birinde Sekizinci Henry 
JDll'- ~ oı.,, • Boley'nln lslınlerinln ilk har• 

~ l;,,0 .. İ\ ve H harflerini ıörmek miim 
,.ıllı ~ "'· .... ~ ~ .. 
t ,, I'' l.' '-
J.'i" (!' "1 .. ıo, Hükümdar !zdivcç\an gene 
:;:,...ı 1:,, .~~)'ln Krala mahıuı kilisesinde 
J:t,W·" ,,f "'-lrniıtir 
efİ ,<~, ~ · 
tü 1 ıl '~ •ynı saray korkunc bir harbin 

uıuııı' l>t. O •rın.. bağrını açmıt bulunu -
j- ~ ~"1 !tıuhte,em salonlar yarahl.ır ve 
~ ~ "• tahsis edilınlttir. 

n_.v~ 
ı:: fC 1 ~ 'fyare 

'•t h t il akıcıları 
"ı.::~ •lırıd! böyle bir meslek daha 
~t h tıltrnış: bulunuy.,,r. Fakat, tay
i:') b~ıtabak1cılığına ıeçllmck P"W: 
l~ al lf ley değildir. Çünkü bu meı
~ıı,;:ek isteyenler bir çok mijş -
'4. 'b, karttlqırlar. EvvelA ne faz
~.,,;ı. ne de fazla hafif y!Ulı zayıf 
\ ~111.rı ve şu meziyetleıe muha~-
1.. ı.,lıı •k bulunmaları lazımdır: iyi 
"11•. Ye, anlaylf, bilhasA biıyillı: bir 
' 'C!UtliJc. 
")) 

\ ,~ hastabaloctlanndan b.ıc.e-
't eler&e ıunlardır: 

~~ rahatlan Ue me>eul ola
\ 'k~lara yemek temin edf!Cek, 
h..>'\z.d 'ti ile seyahat eden annele· 
(" cı~rrıına koşacaklar. Müşkül vazJ 
~ ıı da imdad isteyenlerin yar
' altı:'~ecekler, Slnir.ıeri bozuk 
~--:lı 'l'ı~ teskin ederek fena ve en
t.~lle lrda ıerl kararlar almasını 
~~~e ;· M:eaelA: Seyyalılardan biri 
~ıeı ;rıalaştığını hissediyor. Has
S'rl'ı d krhaı telsiz telgrafla tayya
ı. 't 0 

tora hastanın \'87iyetinı an-
~.. l't;t>o 
( ~ı~1~ r verecektir. Tayyare has 
-"- Vasati ayda J7.000 kilo-

Tayyare ha.stııbakıcılanndan 
ıonc bir kadın 

metre uçmaya mecburdurlar. Bun • 
!ardan baıka bir de paraşütçü ha•ta
bakıctlar vardır. Fransa mağlilb oiına

dan evvel bu hastabakıcılardan epey 
Y•tittirmı., oldukça da lsU!ade et • 
mişti. G<nc, ceaur ve aoğukkan..ı ka
dınlardan seçilen par&fil!çü hastat.ııln
cılar iki üç ayda paraşütle inmeyi 
öğreniyorlardı. Vazifeler! ilk h•tlar
daki yaralıların imdadını tayyare ile 
yeti~melt, paratülle aUayıp derhal te
davilerin• kotmai<b. 

Kuıların lehçesi 
var mıdır?. 
Şu İtalyan kuıbazlan tuhaf lnııan

!ardır. İtalyada kuşçulukla metrıul 
olan ban kimseler kutların da tıpkı 
inısanlar fibi y&f&dıkları yerin Jehçesi 
ile cıvıldattıklarını iddia elm.eye kalk· 
Dllflar. 

Memleketlerlnl, her türlü muhacir 
kuşların ziyaret ettiği bu ku~baılara 
biraz da inanmak llzım ıeliyor. Çünkü 
bu adamlar kuşçuluju tan'at haline 
ıetimı~ bulunuyorlar. Bunların dMik 
ferine bakılırsa, bir cinsten olan kuşlar 
vardır ki yaşadıkllıın muhit. iklim bat
kadır. Bunlan tefrik etmek. nereden 

geldiklerini anlamak: için aeılerine 
dikkat etmek kifidir. Çünkü bu ku,
ların -dili!- korku, tehlike itıarf!t eden 
feryadlar hariç, birbfrinden ayndır. 
Netice: Her kutun y&f&dıtı n.uhhE 
göre ayrı bir dili vİrdır. Yatru:ı insan

larda fel8ket işareti nasıl beynelmi -
lelse, bunlarda da bu işarf't öyledir. 
İşte bir iddia ki insan in•nmak mı, i
nanmamak mı llnrn geldiğini tatın

yor? Nihayet kutlan da dile ıı•.tir -
diler. 

istanhul Aşk Mabedine ko,uyor... • 
3 Büyük Yı1dLZın Yarattığı MUCiZE 

GRAVEY - JOAN BLONDELL - KELLİ BAKKER'ln 

1\ R Atıklie~~ aanAnclss K 1 
• 

lu,k ve hayat için mücadeleyi tasvir eden bir film 
lıiveten: FOKS JURNAL hali hazır haberleri 
B~ saat ı ve 2-30 da tenıi!At4 matinelar ••••il 

AVRUPA 
HARBİ 

• 
Ingiliz tebliği 

Londra 21 ( A.A.) 
Hava ve Emniyet Nezaretlerinin teb

liği: 

Avcı tayyarelerimiz dün İngilterenin 
cenubunda düşman tayyareleri yaka
layarak bilhassa Londra civarında <lilf
mana ağır zayiat verdirmitlerdir. 

HA:KIKAT 

~SP 
1 

1 

Bu sabahki gazeteler 
VAKİT 

HADİSELER KARŞISINDA 
SOVYETLER BİRLİGİ 

Awn Ua diyor ki: 

Bu hücumlardan ikisi sabahleyin. ü
çüncüsü de öğleden aonra yapılmıştır. 
Birkaç bomba Londranıo merkezine. 
bazı bombalar da cenub ve batı-cenub 
bölgeleri üzerine dütmüştür. Londra
nın fi.malinde evlerde hasar kaydedil
miştir. Bir sanayi müessese,:rine boınba 
isabet etmiş, bir kaç ölü ve yaralı kay
dedilmiştir. 

Keza Kent ve &\cx kontluklan ü
zerine de bombalar aWmışsa da basar 
ve zayiat haliftir. 

Sabahleyin bir düşman filosu Dorsct 
kontluğu sahilini atarak Brlstol civarı
na varmıştır. Düşman tayyareleri av
cılarımızın tiddetli hücumuna uj:raya
rak tardedilmittir. Şimdiye kadnr alı
nan raporlar hasar ve zayiatın mühim 
olmadığını göstermektedir. 

G. Saray mı kazanacak, 
yoksa F enerbahçe mi? 

.Ge~enlerde Kınl Ordunun Kafkaı 
mmtakasmda Mkeri manevralaT yap• 
tıfı hakkında ban haberler ln~r et• 
mi,ti. Bulgar gazeteleri bu manevra 
bahst üzerine adeta heyecana düştüler. 
Sovyetler Birlijin.in adeta yeni blr fü· 
tubat siytısetlnJ takibe başlamak üzere 
oldutunu anlatmak istediler. Halbuı.t 
KafkaJ mmtakasındaki askeri manev ... 
ra haberlerinden sonra timdi de Sov• 
)·etler Birliilnin yeni Sovyet - Ru
manye hududu üzerinde tahş:idat yap ... 
mış olduğu Bükreşten bazı Avrupa 
putelerine bildiriliyor. Hem de bu 
malılmata yeni il.ılveler yapıLyor: 
Sovyetler Besarabyanm Keri alınma • 
smdan sonra çizilen yeni hudud iize ... 
rinde beton istihkamlar yapıyorlar
mış. Tayyare üsJeri kuruyorlarmış. 
Tunanın $İmal kolu boyunca ıtratejik 
bir yol açıyorlarmıo-·• 

Daha sonra düşman tayyareleri faz
la adedde doğu ... cenub aahilini afmlf"' 
lara da tekrar yakalanmlf ve ancok 
bir kaç tanesi Londra bölgesine vara
bilınitlerdlr. 

DWı akşam saat 15 e kadar gelen ra ... 
porlar avcılanmu tarahndan 98 Alman 
tayyarealn!n dütürilldüğünü göster
mekte idi. 
Avcılanmızdan 25 1 kayıbsa da 10 

tayyarenin pilotu aağ ve salimdir. 

ılFRİKA 
HARBİ 

• 
ltal~an tebliği 

ltalyada bir mahal 

21 (A.A.) 

İtalyan umumi icararııi.hmın ll2 nu
maralı tebliği: 

Şimali Afrikada ileri karakol faali
yeti olmuıtur .• 
Düşmanın Sollum ve kıtaatımıza 

karşı hava akınları neticesi yalnız bir 
kiti yaralanmıfiır. 

Dünkü tebliğin dütmiif olduğunu 
muhtemel olarak kaydettiği tayyare
nin sukutu tceyyild etmiotir. 

Hava kuvvetlerimiz: Hayfa petrol 
merkezini bombardıman etmiş ve Co
rodac'ın mansabında petrol dePolaı·ına 
isabetler vaki olmUftur. Hava müdafaa 
bataryalanrun fiddetli muharebelerine 
rağmen bütün tayyarelerlmi% üslerine 
avdet etmitlerdir. 

Şarkt Alrikada, Gallabat'ın gırbın
d;ı Monte Amadi çölünde bulun8n bir 
düfD'l.an konak kampına küçük ve bü~ 
yük çaplarda bombalar iubet etmis
tlr, Diler bir tayyare tetekkülü Al
bart ... Soudan nehrinin sahil letlnde 
bulunan dü.şman gruplarına küçük 
çapta bombalar atmıştır. 
DüJmanın Geisa, Berbera, Djidjign 

ve Gura'ya karşı yaptnı• olduğu hava 
akınları esnasında ceman iki kişi ya
ralanmış ve hafif hasarat kaydolun
muştur. ~'Ietemma'da, henıen hep i 
yerli ahaliden olmak üı.ere altı ölü 
ve 20 yaralı kaydolunmuttur. 

Hava müdafaa bataryalarımız tara
fından iki dütman tayyaresi ale\.·ler 
içinde düşürülınilıtür. 

Fransada kıı ve sefalet 
Vışi 27 (A.A.) •Havas• - Fransız 

Kabine konseyi önümüzdeki kıt zar
fında zuhur edecek sefaletin önünü 
almf.k. için, umumi hizmet servişle
rile milli ticaret faaliyetlerinin koor• 
dinasyonunu temin edecek tedbirleri 
tetkik etmit ve endüstriyel te,kililt 
hakkındaki kanunu tasvib eylemiıtir. 

BUGÜN 

te nefi5 bir film 

BiR BALO 
GECESİ 

A5k - Kıskançlık - Lüks ve 
ihti•amlı sahnel<r tilml 

Baş rollerde : 

WILIMf POWELL • 
L lflSE RAINER 

MADY CHRISTISNS 
VffiGINA BRUCE 

Aynca, FOKS dünya havadl>ierl 
Bugün saat 1 ve 2,30 da 

tenzilitlı matineler 

BUGÜN 
Candan gülmek ve eğlenmek için 

SÜMER 
sinemasına ~idJniz. 

Kahkaha Kralı 

B A C H' m 
TANIA FEDOR ve 

PİERRE BRASSEUR 
tarafından oynanıtllf 

CANIMIN İÇİ ! 

Her iki takımın zayıf ve kuvvetli tarafları 
Muharrir, Sovyetler BirJiğinin Hu .. 

manya hududlarında aldığı bu emni~t 
tedbirlerinin Kafkas mıntakas.mda 

fevkalftde hadiseler bekleyen Bulgar 
gazetelerinin heyecanlarını teskm e
decek mahiyette olduğunu kaydettik
ten sonra şunları söyleyor: 

Dünkü nüshamızda bildirmit oldu
j:umw: gibi yarın Galata!!.8..ray ile Fe
nerbahçe, tarihi karplaşmalarından 
birini daha yapacaklardır. Garib. de
ğil midir? Her sene lik: maçları fiks
türü çekilirken bu iki güzide vts eaki 
kulübümüzün maçları ilk haftalardan 
birine düşer ve •ölü• mevıı:ir.1dt>n 
sonra güzel bir futbol maçı seyret
meğe susamış sporcu halkımı.ı: böy
lece tatmin edici bir futbol seyret .. 
mek fırsatını bulur. 

ğukkanlılık ve nefıe itimadın da hı.
ıcsi vardır. 

sık aık rakib kaleye inecek ve Fener 
müdafaasını zorlayacaktır. Fenerin 
saha ortasında olduğu kadar kale ön .. 
!erinde de güzel oynaması ve netice 
alabilmesi Jçin, Galata.sarayın akınla
rından biraz başını kaldırabllm~i ve 
tecrübeli oyuncularının çok defa ol
duju gibi takımı sürüklemesi )Azım· 
d.ir. Yarın büyük Fikrete çok iş düş,
mektedir. 

·Sovyetler Birliğinin Finlandiya ile 
Galatasaray hüeurn hattında en 

büyük rolü santrfor Gilndüz oynaya
cakbr. Bu oyt!Mu karşısındakine pek 
de top vermemekle, çok defa kaleye 
kadar şahsi ataklarla inmekle ve ni
hayet güzel kafaya çıkmak ve tüt 
atmak.la meşhurdur ki bir futbolcU
ye de bütün bunlardan aonr.1. pek az 
şey Ji:zımdır. Takımda Boduri oyna
yamıyacaktır. Bu, muhakkak ki Ga
latasaray i~in büyük ve teli!isl lm -
kan.ıı;.ız bir zıyadır. 

Yann Fenerbahçe galib ıelirse, 

olan münasebetlerini nonual safhada 
muharaıa Ue beraber turada, burRda 
bazı askeri hazırlıklar yapıyormuş ıibl 
görünm~i araoı;ında hiç bir teud yok .. 
tur. Son zamanlarda Libya hududun
dan Mısın doğnı başlayan İtalyan fa ... 
arrurunun bundan sonra ne gibi lnki• 
~naT geçireceği belli değildir. Bilhasq 
Bcrlinlc Roma arasında mekik doku· 
yan mihver devletJrri ha.ridye naıırJa• 
nnın faaliyetleri mühim kararlar alın
mak üzere olduğunu gösterme\tedir. 
Böyle bir va:dyette Sovyetler Birliiinin 
her ihtimale karşı hazır ve dikkatli 
bulunması tabiidir. 

Yarın Fenerbahçe ıtadyomu gene 
hınca hınc dolacak ve taf8caktır. Ha
vanın pek de muhalefet edecej:e ben
zememesi daha şimdiden bir çok me
raklıyı her an bu maçla meıgul et ... 
mekte ve yarınki maçın aabırsızhk
la beklenmesini mucib olmaktadır. 

Memleketin en eski kulübil olan 
Galatasarayla, en popüler spor te ... 
tekkülü olan Fenerbahçenin şlmdlye 
kadar yaptıklan maçlar her türlü 
teknik tahminleri ekse.riya yanlıt 
gösteren neticeler vermit ve bu ne -
ticelerin husulünde başlıca rolü, maç
ların ehemmiyetleri icabı tevellild e· 
den asabt bir hava oynamışb.r. 

Yarınki maç da muhakkak k1 her 
şeyden evvel bir. sinir maçı olacak· 
tır. Bir çok oyunlarda heyecanlan
mıyan futbolcüler blle yarınki re re 
re, ra ra ra sadelan arasında kendi· 
}erini kaybedecekler ve canlarını 
dişlerine takarak oynayacaklardır. 

Fenerbahçenin çok teknik bir takım 
olduğu zamanlarda Galatasaray buna 
bütün enerjisi ile mukabele eder ve 
ekseriya Fenerin kombinezonlarını 

çözmeğe muvaffak olur, oyun dıı böy
lece çok heyecanlı bir hal alırdı. 

Bu sene Fenerbahçenin eskisi ka
dar teknik olmadığını iddia etmemek
le beT'aber, Galatasarayın da ondan 
aıağı kalmadığuu söylemolle mecbu -
ruz . 

Bek hattında olıun, haf hattında ol
ıun, bilhassa hücum oyuncuları ara
ısında, Galatasaray çok teknik ele -
manlara maliktir. Böylece iki taraf 
da futbol bilgisi bakımından yekdi -
ğerine pek de üstünlük göstereıniye

ceklerdir. Ancak netice almak bakı
mından bir taraf daha ağır bas..ıcnk 
gibi görünmektedir: Galatasaray. 

Futbolde netice almak yalnız tek
nik oyunun mahsulü değildir. Bun
da güzel futbol oynamak kadar, '° .. 

+ GÜNDE 60 MİLYON 

Tayyare hücumu, uzun menzilli top 
atışı, müdafaa barajı, tahtelbahir akı
nı gibi üç, beş sa· 
tırlık haberleri o ~ 
kuyup geçiyoru1 
Fakat bunlarııı L::~~c:;;ı 

Böyle ince ve fevkalide paslar veren 
bir oyuncunun yanında Galatesary 
merkez muhacimi he.r halde çok daha 
müessir olacaktı. 

Galatasarayın bir tehlikeli tara.h da 
sağ cenah olacaktır. Eski antrfor 
Cemilin yann sağ açık oynayacağl 
söylenmektedir. Cemil sağ açık oyna
dığı takdirde, sol haf oynadıkı halde 
biraz da santrha!lık yapan Filcret, 
açığı da düşünmek mecburiyetinde 
kalacak, yahud Galatasaray sağ açığı 

doğrudan doğruya Fene.rin sol beki
ne yüklenecektir. Fenerbahçe takı ... 
mı, Melihin Balkan oyunlanna ha -
zırlandığı için takımda oynayamaması 
yüzünden çok teY kaybetml~tir. O 
kadar ki. bunu ölçmeğe cevaz veril
se, takımın yarısı denilebilir. 

Jv!elihin takımda bulunma51 bir ta
raftan k&l"fı tarab endişede buahr
ken, diğer taraftan da takıma arka
daoları üzerinde büyük ve müspet bir 
tesir yapmakta leli. 

Müteaddid goller dahi kaçırsa Me
lih oyunun siklet merkezini rak:ib ta
rafa geçirtir ve böylece kendi müda
faasını rahat ettirirken bir tar:ıftıım 

da hasım müdafaasını kalesine kadar 
sokardı. 

Melihin yerinde yarın Yatar oyna
yacaktır. Yafa?' eski santrfor Zekinin 
tarzında oynanan çok teknik bir o -
yuncudur. Bununla beralX'r takımı 

sürükleyen taraô yoktur. Fenerbah
çenin asıl merkez muhaciminden 
mahrum oluşu, bir iki senedenberi 
tutturduğu sistemini boımr.ıkta ve 
forverde atak yapmak imkanı bırak
mamaktadır. 

Fenerin yapacağı akınların Galata
saray son müdafaa hattında çok defa 
ke&ileceğini tahmin ediyoru2'. Buna 
mukabil Galatasaray, Fener haflarıru 
•tırtan pularla akın yaptığı takdirde 

hibdir. Hulisa bu sahada çok aeriyiı 
ve daha çok çahşmağa mecburuz. 

+ ADADA TRAMVAY 

Bir kaç gün evvel ve dün AdAnın 
imarından bahseden ya7ıltıır tıraınn ... 
da, oraya bir de 

Melihin kadrosile bu takımı bu ıene 
yenmek mesele olacaktır. Fakat ga
Jib gelmesi için de bir çok meselele
rin halledilmesi ve Fenerin geçen 
haftakinden çok daha iyi oynaması 
lizımtiır. 

Bütün bunlar olacak mıdır? Yu • 
karıda da aöyledijtimiz gibi Galata ... 
saray - Fenerbahçe oyunu, ~ayret ve 
ezme dayanan bir maçtır. İki taT'ah" 
da 51'.ayreill ve in.adcı olduğu kadar 
temiz ve dürüst bir oyun çıkarmasını 
ve galibiyetin en iyi tarafta olmasını 
temenni ederiz. 

Füruzan TEKİL 

İstanbul güre§ 
birinciliği 

İstanbul areko romen gürf!11 birin
cilii:i bu •kfBm Süleymaniye lrulübü 
salonunda yapılacaktır. Müsabakalar
da bazı sürpri:tler olacaiJ. söylenmek
tedir. 

İstanbul tenis 
birinciliği 

İstanbul tenis birinciliği dom! final 
müsabakalan bugün Tenis ve Da~cı
lık kulübü kortlarında yapılacaktır. 
Final müsabakalan yann ~ynanacak
tır. 

Bulgarlar Balkan oyun· 
larına i§tirak etmek 

istiyorlar 
Şehrimizde yaı)ılacak olan Balkan 

oyunlarına davet edilnl4 olan Bulgar 
atletlerinin gelebilmesi için programda 
bazı değişikliklerin yapılmasını Bulgar 
federasyonu taleb etmiştir. Mezk\\r 
federasyon Balkan oyunlan kontltuine 
gönderdiği telgrafta tafsilatlı mektu
bun postada olduğunu blldirmi$1ir. · 
Maamafih Bulgarlarla halen müzake
relerin devam ettiğine bakılacak olur
sa oyunlara iştirak edecekleri tahmin 
edilebilir. 

!anını yükseltmek, okumayı çoğal! -
nıak mevkiinde bulunmuı. .İnşallah 
onun halefleri arasında kendisine 
benzeyenler yoktur. - B. S. 

kaça mal olduk· 
tarını hiç düşün 
dünüz mÜ? İngilh 
harb masrafı gün 
de birim paramız 
la 60 milyon lir; 
kadar bir ~ydir 
Bu nereye gidiyor'. 

1 
tramvay yaptırıla

catım okuyunca 
cınım sıkıldı ve 

(siNEMALA_.!.) 
BEYO(;LU TARAFI: 
• ALKAzAR • M.acarak 

Bau harb malzemesinin kaça mal 
oJduğunu kısaca yazalım: 

7,5 luk bir top 15 bin liraya çıkar. 
Bir sahra topçu alayı, topu, blrassud 

aletleri, dürbünleri ve mühimnıatı 

ile iki buçuk milyon Türk tirJ1ı;,1 kıy

metindedir. Ağır bir tank taburu 6,~ 

milyon Türk lirasına mal olmRktadır. 
Bir saatlik bir hücumda bir fırka

nın u.rfettiğl mühimmat ve be'lzin 
250 bin liradır. Taryare dafi topla -

nndan bazılRrı on bet dakika devam
lı bir hücumdan aonra ya işe yaramaz 

bir hale geliyor ve yahud büyük bir 
tamire muhtac bulunuyor. 

Bir bombardıman tayyaresi bizim 

paramızla 100 - 120 bin liradan aıaAı 
deiildir. Günde 60 milyon liranın na
sıl uçtuğunu şu bir kaç rakam gös -
termeye kifi değil mi?. 

+ YOLCU KALABALI/';! 

İzmirden kalkan bir vapurumuza 

bu can sıkıntısını: 
- Adam ıen de 

böyle kararlar heı 

gün verilir ve der
hal bozulur. Kim tatbik edec~k, ve 
ne zaman tatbik edecek kil diy eta-

dil ettim, değil mi ya! .. Adalar, hele 
Büyük.ada ancak otomobilsiz. tram -
vaysı:ı olduğu için sakindir ve sevilir. 
Orada korna ve çan ne yabancı, ne 

tat.atı ve çirkin bir ses verecektir!.!. 
V3kıa havadisi iyice okuyunca ta

savvurun bUtün Adayı dolaf8cak bir 
elektrikli tramvayla a18.kası olmayıp 

sadece Büyükadarun güzel bir tepe ... 
sine havai hatla bağlı küçük araba -
!ardan ibaret olduğunu anladım. Fa
kat Adanın bütün hususiyetini ve 
cazibesini aırtında toplayan o kibar 
nakil vasıtaları, merkebler dururken 
böyle havai tasavvurlara ne lüzum 
var? 

+ BİR SABIK MEB'US 

Bir ı.abık meb'us, bir gazetede fU 
itirafta bulunuyor: 

.-Ben fazla okumayı sevmedı]im 
için .... • 

Bu bütün millete ald Pir ku.ı.urdur 
ki itiraf etmesek bile meydandadır. 

Gazete ve kit.ah salı5ları~ okumayı 
ne kadar az sevdiğimiıi gösterir. 18 

pıilyon nüfusu olan bu memleketin 
bütün gazetelerinin satışları yek1lnu 

• LALI: - Kral qkı 
• !PEK • K.raıın b.Uınui 
• MELEK • Blr balo ııecesl 
• SAKARYA • Jııluum kadı.n 
• SARAY .. Kanad.lı kadınlar 
• Stl'MER • canımın tel 
• TAKSİM - Saadet Yuvuı 
• YlLDiz • Bttmeml.t •enfonJ.DOrt milyan 

• TAN fPanı;alt.ı.) • B&hrtyeye Hllm .. 
A•k b&hcelt"rl 

İSTANBUL TARAFI: 
• ALElotDAR • Görünmeyen adam aramı&. 

da • Uç palavracılar Pollı hatlyeıı;I 
• AzAK • Poltava muharebeıl • Kovboylar 

reamt ıectdl 
..,. CEll.tBERL1TAŞ • Holivud revüaQ -

Korltuno hant • Varyete VarıterbOıı 
Panıaıta 

• l'ERı\H .. Ölüm makinesi ıtadm 

ihmal edlllııce 

• HİLAL .. Kutub ?lldım • KorkutU.S kur
ııın • Lorel Hardl tı arayor 

• MİLLİ • t)c ahbab sulh.torlar - rnh1ln. 
mev•n adam 

• .MARMARA - C-.ebelOttank 
Sonsu:ıo: aet 

• TURAN • Poltan. muh&rebeat 
Kovbnvlıtır rf'tlml cı:f'cldl 

KADIKÖY TARAFI: 

cuusu 

• HALB _ tıs kralı • Veııton Hoyterı. Or. 
m11nlar b&klml 

• OPERA • Med.am ve eot6rü • Pranten.s 
t.a•nln ollu 

• 80REYYA. Korktıne hane.BüyUk cu 

ÜSKÜDAR TARAF!: 
• HALJ: • Tan11.o ve otlu _ Kadın hıraıaı 
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;,,,.,.,,,,~ .... ~ ..... ~ .... ! .... ~ ..... ,.i 
bazı Yunan gazetelerinden bir tane - Bugünkü program 
linin satışını bulamaz. En çok okunan 18 Program, saat ayarı, 18.05 Orkes-

Herhalde muhakkak olan bir nokta 
vardır; bu da Mo'lkova hükômetinin 
kendi45lni tebdid eden tehlikeyi artık 
anlamış olmuıdır: O tehlike ne Kaf ... 
k1t~larda, ne de Bofazlanfa defil, 
Tuna havr.aqnda ve orta Avrupad• 
bulunmak-fadır. 

TASVfRl EFKAR 

-BİR ŞAŞffiTMA DAHA. 
JAPON - ALMAN - İTALYAN 

İTrİFAKI 
Ebüzziya Zade Velid diln Berllndo 

imzalanan Japon - Alman .. İtalyan 
jktı.slldi, sfyast ve askert anlaşması 
hakkında: 

•AT'81armda zaten esaslan Ud Uç se
nedir tekanür etmiş- bi.r anlaşma vn
dı, o cihetle bu anlaşmanın şimdi hü
kümleri kat'ileşmlş sarih bir ittifaka 
miincer olmasına belki o kadar hayret 
etmemek Jiıımdır. 

Bununla berabeT', son fÜD]enle de
dikoduıru hiç lşitilmemit olan böyle 
hir IUi(akm birdenbire imzalanmış bıı .. 
lunmaoı;ınm, bugünkü vaziyet itibııırile 
büyük tbemmiyeti halı bir hidise ol .. 
dulunu inkira da mecal yoktur .• 

Dedik:f..con 11onra fUnları söylüyor: 
•Ye.ni ittifa~ fÜphesiz ki kısmen de 

Amerıkanın Ingiltereye göJtennete 
başladığı muzalıtrete bir mukabele ... 
de bulunmak için Rkdedilıni5tir. Fa ... 
kat Amerikaya böyle meydan okuma· 
nın ve Japonyayı Aınerikayn k.a11-ı 
müdafaaya ka1kqmanın neticesi ola
rak. Amerika Birleşik Devletlerini 
İnJiltere ile sarih bir ittifaka mec
bur etmek ihtimali de çok kuvvetli• 
dlr. 

·Her halde damdan düşer gibi ya
Pı.lmı.? olan bu ittifak, ~çen sene ce ... 
ne bu tarihlerde yapılmış olan ma
hud .AJman - Rus. anla4masına brn
zer ve tam manasile •Sürpriz. dedi
kimiz •siyasi taşırtma. nevinden bir 
i,ti.r. 

·Bunun bilha...'qı Rus ve Amerikan 
eOctn umunıiyeslnde hasıl edece(i tc· 
~irleri dojrusu nıerak1a beklemekte• 
yiı. .• 

YENi SABAH 

SOVYETLER POLİTİKASI 
Hüseyin Cahid Yalçın Sovyet Rus• 

yanın politikası hakkında: 

·Bütün cİünyanm u çok teliş içinde 
bulunduğu bir ıırada büyük devletler 
arasında Ruoı;yanın siyasetindeki ıü ... 
kQn ve C'lddlyet pek cöuı çarpacak: bir 
ten<1 teşkil ediyor. Rusyarun cihan ef
kin umumiyesinde hasıl ettiği tf':ı;İr 
makqd ve gayesini sarih surette tespit 
elmiş, ta.kib edeceii usulleri kararlaş· 
tırmış bir devlet hissidir. Bu siyasetin 
en tok dikkati celbeden noktası açık
lığı ve sulhper\•crlikidir .• 

De~ikten sonra ,unları ilive ediyor: 
.Sovyet hükllmet! bu alallı ve ihti

yatlı politikasında bu gün cihan si
yasetinde adeta bir hakem rolünii oy
na:'.\·acak bir me\·ki almata namzed • 
dir .• 

TAN 

DÜNYA YENi BİR SÜRPRİZ 
KARŞISV/DA 

M. Zekeriya Sertel: 
.Roma konferıt.~1sı. tahmin ettiiimiz

den çok d&ha bil.vük bir ucube do
iurdu. Jferkes İ"öpanyanın nıih'·er dcv
leU,.rıne iltihakını beklerken, Berlin, 
dün Almanya, İtalya ve Japonya ara
sında yt:nl bir pakt imza edildiiinl 
bildirdi. 

-Bu üç dcv)et arasuıda seneletdcn
beri rejim birliği, maksad birli~11 ve 
harict anıa,n1a birliği vardı. Fakat, bu 
birlik n1addi biT ittifak ~kllni alına
mıştı. Bu günden itibaren üç devletin 
oı;iya11i, iktı~adi ve askeri sahadı;ı bir· 
birine yardıma karar "erdiklerini bil
diren yeni bir kombinezon kartısın
dayıı.. 

2 saatlik ten. neş'eli ve kahkahalı 
Vodvilini görünüz. İlaveten: 

Tayyare postasile Mıcırdan veni 
gelen Türkçe lzahatl! ŞARKI 
KARİB HADİSELERİNi ve hali 
hazır aktualiteleri. 

Bugün saat 1 ve 2,30 da 
tenzilith matineler 

o kadar çok yolcu binmlt ki, ora po

lisi müdahaleye ve bir kısım hı1lkı 

çıkarmaya mecbur olmuş. Bir çok is

kelE-ler<le mallar dalına vapur beklet', 
geç kaldığı için çürür ve henüı. kendi 
malımızı ecnebi limanlara t.Jıyacak 
ve oradan biı.e aid mallan a:etirecek 

vapurumuz yoktur. 
- Bütün ticaret vapurlarımızın tonajı 
yekilnu 200 bin kadar bir teY· Yanı 
başımızdaki Yunanistan bunun on 
misline sabibclir ve bundan dolayı 

dünyanın her tarafında Yunan gemi

leri işler. Yugoslavya ki, aahill birim 

ıahilimizin beıt• biri kadardır; bi -
zim ticaret filomuzun Ud misllnı ...... 

kitab bir kaç senede ancak üç bet lra parçaları (Pl.), 18.30 Meloriiler 
bin sablmııtır. (Pi.) _ 18.40 Caz, 19.15 Müzik, 19.45 
Burası böyle. F'akat bu acı hakika- S3aı rıyarı, haberler, 20 Fasıl hey~ti -

tin itirafında sabık meb'us biç bir te- 20,3C Konuşma (Günün meseleleril -
essür göstermemiş, fatla okumayı 20,50 11-1.üzik 21·15 Müzik (Pi.) - 21 3'> 

Radyo gazetesi, 21.45 Orkestra .. 22.30 
ısevmemesini, fa:tla sigara içmemek Saat ayan, ajans haberleri, :ı.iraa•; e.!-
gibi teessüfsüz. hatta belki ölUnmeye ham .. tahvi15.t, kambiyo ... nukut bor
deller bir meziyet olarak izhar etmiı- .. sı (flat) - 22.50 Ecnebi dillerde ko
Ur. nuıma - 23.10 Cazband (Pi.) - 23.25-

Bu zat bir zamaniu, memleket lr- 23.30 Proıram. 

İ>edikten ıonra, bu pakhn mahiyet! 
hakkında fU müta!eiıyı beyan ediyor: 

cBerlin paktı, Amerikaya oldu(u 
kadar Sovyet Rusyaya da mütevec
cihtir. Bu itibarla, Sovyetler Birli(ile 
Amerika ve İngilterenin menfaatled 
ara!;ında bir iştirak mevcud olJuğu 
tahakkuk etmlstir ve bu üç devlet. 
bir an evvel anlafmak, faeist cephe
ye m,ı miQterek bir cephe kurmak 
mecburiyeündedizler.a 

• 
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Çiftçi Fransa 
Fransanın Almanya Ue mütareke 

yapbğı ~!erin hemen akabinde ri
raaate faz.la ehemmiyet verileceği ilQn 
olundu. Bu yola gidilmesinin sel>eb -
)erini Almanyanın yeni hükUmete o
lan hikimiyetinde ve ablukanın liili 
olan tesirlerinde aramak liz.ım gelir. 

Zirai istihsa18tın isteni,len şekilde 
•rturılmasını ve Fransada metrfık, i'
lenmemit arazinin ekilmesini temin 
maluadile yeni bir kanun neşrolun -
muştur. Bu kanuna göre, metn1k ve 
Ski seneden fazla bir zamandanberi e
kilmemiş olan arazi iki ay i~inde vi· 
liyetlerce tespit olunacaktır. 

Valilere, tespit edilecek olan bu a
raziyi, işletme için teminatı bulunan 
her Fransız yurddaşına 1942 &enesi bi
dayetine kadar dokuz sene müddetle 
tahsis edeceklerdir. İşletme hakkını 
aınu. bulunanlar. lilzumunda hüku
metten avan.. alabilecekler ve muht:ıc 
oldukları krediyi bulmakta müıkiilat 
Ç<Okmiyeceklerdir. Yeni çiltçiler. ilk 
üç sene de vergiden muaf olacakları 
gibi bunu taki.b eden senelerde d~ i
car bedelinin nısfı gibi pek cüz'i bir 
kira vereceklerdir. 

Arazi meselesi bu tekilde halledilir· 
ken ifÇi mesele!i. de düşünülmüştür. 
Zirai teşebbüs sahihlerinin ve buna 
müteferri köy aan'at erbabının yanı -
na, tehirlerden on dört yaşından 
yukarı yurdda,lardan muayyen mik
tarda çırak verilebilecek, bu çırak -
1ar da asgari bir aene hizmetle mükel
lef tutulacaklardır. 

Alman markı 
ve bonolan 

Alınan ordu.u Avrupadakı ıerl isti
lbıııı icra ederken i.ıgal ettiği memle
ketlerde hemen para ve tedavül mese
leleri zuhur elnıiftir .. >J.many:ı! hadis 
olan meseleyi halletmek üzere, işgal 

ettiği yerlerde ·Alman kredi sandıkla
rı• namındaki bankaları Usis etmi~tir. 
Maka.dm teminine matuf olara \ 
Framarun ltgal altındaki yerl~rinde 
12; Belçika, A4aı Loren wı LUksem
burgda 12 olmak üzere 24 sandık açıl
mıştır. 

Sandıkların ernis&i.on haddı bidayet ... 
te 500 milyon mark iken bilihare 3 
milyar marka kadar yükseltilmlftir. 
Bu bankaların birinci derecedeki vazi
feleri tedavül bonolan ihrac etıı1ek, 

ikinci derecedeki vazifeleri de müna
kale ve tevdiat kabul etmek, çek alım 
ve sabmı yapmak, kısa vadelerle kre
diler açmaktır. Bonoların SP.bebi ihra
cı, işgal kıt'alanıun masarifatın. ve 
vazıyed ettikleri >'iyecek maddelerilı 
efyanın bedelini temin etmektir. 

Tedavüle bono vazedilince tabintile 
kartılığı da mevzuu bahsolmaktodır. 
Almanya bunu da; sandıkların mev
cudatı ve Almanya zimmetinde ha!ıll 
olacak matlubatla kaq:ılamayı düşün
milf;tür. 

(..__B_ U_L_M_A_C_A_) 
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So1dan sa.ja: 

1 - N•batatın en büyüğü - Bağlı. 

2 - BahL 3 - Asmaktan etrir ... Bir 
renk - Nefiy edatı. 4 - Kelle - Harac. 
5 - Boğaziçinde bir semt. 6 - Raz -
Garez. 7 - Cüz'i - Şiddetli su akıntısı -
Bir nota. 8 - Marangoz ve nalıncının 

en lüzumlu aleti. 9 - Giri.şilen işde 
yılmadan devam etmek hasleti - Li-
n•. 

Yukandan qafıyo: 

1 - Yürek acısı - Su taşıyan. 2 -
Adalardenizinde bir ada. 3 - Beyaz -
Şehir - Rabıt edatı. 4 - Sar.uvberiye 
fasilesinden bir •iaı; - Zehir. 5 - }Jer 

yemeğe çetnl verir. 6 - İfrazatımız
dan biri - Rumen parası. 7 - Hayi -
Bakmaktan emir - Çehre' 8 - Neşre
den. 9 - Hastalara içirilır - Alaturka 
mwıikide bir makam. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
t j"ifü 1 E K A 1 K E -fiil 
2 Sl• INIA D AI SI• T 
3 AITl• IBIAIBl• IKIE 
4 Dil IY AIPIAIZIOIN 
5 A MIA Ki • R EIZ E 
6 KIUIRIU YIEIMlllŞ 
7 AIR • ILIAILl• IKI 1 
8 Ti • H AIMIE LI• R 
9 • H A KIA RIE Ti• 

fF AVD AIL.O 
B i LG i L E R 

GELiP GiDEN TRENLER 

HERGUN HAYDAHP-AŞADA.'1 
MUHTELiF YERLERE HAREKET 
EDEN TRE!>"LER: 

Harekeı 

... u 
9 Cumarteııl, Pazar. saıı. Perteaıbe 

ıünlerl HaydarPf,f&. Ankara. Pa
n.rteal, Çarpmba. cuma aünlerl 
An1ı:ar3. üzerinden Adana yolUe 
B&tdada kadar y1.lı:tırım treni. 

9.25 Eaktfehtr. Konya, Adana 
Diyarbakır 

14.45 Haydarpqa .. AD.tara mulıte11t 

katarı.. 

15,45 Haydarpata - Sam.sun. Haydat· 
pae:a • Erzurum. Hayd&rpaf& .. 
Dlyarbıtır. Atyon • Upt yoUle İ•
tntr. Afyon rollle İtıparta-Burdur
Alııaneak. Ankara yo!Ue Adana, 

19 Anadolu ekııpreal. Haydarı>Afa ... 
Ankara. 

20.5 Haydarp&f& .. Adapazarı. dotru 
tren 

HERGUN MUHTELiF iSTAS-
YONLARDAN HAl'DARPAŞA-
YA GELEN TRENLER: 

Geldlll .... 
7 .45 Ankara muhtelit katan. 
8.50 Ankara ekspresi. 

11.50 Baydarpqadan 15.45 te hareket 
. eden trenln lı:Artllıtı. 

18.55 Dlyarbalcır. Adana. B:on,,a. Eakt
phlr trenı. 

19.55 Baydarpqadan 1abah aut 9 da 
haretei eden ttlctınm treni kar. 
•tlıi:tı 

HASTM<:LER: 

Be:rotıu Baatane.ııl 
Cerrl.hpqa llut&Deal 
Çocuk Haatane1l (Ştıll) 

Emran Akltra •• Aı.ablf• 
Buta991 

Gureb& HutAnMI (YenJbahçe) 
Haaek.I Baetaı::ıe11l 

Haydarpata NQmune But.anesl 
R&f"t'an Haatanetıt 
KUdWI En•tltQ.IU 
UııkUdar CocUk BakımeTI 
uyneb..Klmlt Haatanesı 
Verem Dl.ııpan11e:rl 
Verem &natorromu (Heybell) 
Pre,·entoryom (Vald.ebatı) 

iTFAiYE: 

Telefon 
49476 
20056 
80014 

16 •. 60 
24:368 
21553 
60363 
23400 
42774 
60771 
60179 
202-13 

5ı;;ı/439 

60261 

İatanbul 21222 
Beyoğlu 4 JB44 
Kadık6J 60020 
tt"skUdar 60625 

KUçUk aantraııu tçtn telefon memu. 
runa (Y&nsın) demet kl!ldir. 

SIBHI IMDAD : 

fııtanbuı ?e Bevotıu 
BUtUn Anadolu raıcaaı 

Telefon 
44098 
60536 

NöBETÇ1ECZANELER 

28/ 9/ 940 Cumartesi 
Bnto,lu. ktlZG..!ı - MerkeZde Klnyoıt 

Taksimde L1moner. (!.J.şllde Narttleclyan 
Galat.ada Dotruyoı ve 8portd11. Kaaımı-
tada MUened. HukOJde H&llcıotıu ecza_ 
nelf'rl 

l:rninön1L kaza.11 - Merkezde Meh • 
med ıtl-..tm. KOçükpa,zarda Ne<-atJ Ahmed. 

Alemdard• Ari! Necıet. Kumlı:apıda Aaa -
dor eeu.nelerl 

Fatih. kcua.ıı - Şeb.zadeba.eında Aeat 
(4e,hremlntnde Hamdı_ Karaaümrükte A • 
ru. P'eneı:'de ıcmuracH•. hmf'\1'ada Rtd -
van Aksarayda ziya Nuri f'CZ&netul 

Oık11dar ktıUUı - Alunııdlredt Fuad. 
Hulb ecT.aneal 

Baş, Diş, Nezle; Grip;. Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında günde ÜÇ kaşe alınabilir. Taklidlerinden sakınınız. 
Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. -
İstanbul Belediyesi İlanları ) 

Eclirnckapı - Rami şoseı:ıile Otakçılar ve Eyüb arasındaki yolun parke 
kaldırım, duvar vesaire inışaatı kapalı zarf usulije eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 29055 lira 13 kuru, ve ilk teminatı 2179 lira 13 kuruştur. Mu
kavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje 
keşif hulisasile buna müteferri diğer evrak 145 kuruş mukabilinde Fen 
İşleri Müdürlüğünden verilecektir. İhale 1/10/940 sah günü saat 15 te Daimi 
Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektublarını, 
ihale tarihinden sekiz gün evvel Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatle ala
cakları fcnnt ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile 2490 nu
maralı kanunun tarifab çe\.-resinde hazırlayacakları teklif mektublannı ihale 
günü saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri. (8554) 

KE DiN 
T. İ$ BANKASİ 

• • 
1940 İKRAMİYELERİ : 

1 aded 2000 liralık 
3 1000 • 
6. 500 .. 

12. 250. 
40. 100. 
75 50 

210 • 25 • 

= 2000 lira 
= 3000 • 
= llOOO 
= 3000 • 
= 4000 • 
= 37.50 • 
== 5250 Jo 

MİLLi PİYANGO 
Üçüncü tertib plinının ÜçUncü ve son çekilişi 

7 ilkte$rİnde ADANADA yaptlacak 

. Pamuk memleketi ADANA •• 
sızın 

, 

·de ta liinizi ağartır 
İkramiye 

Aded 

1 
1 
2 
4 

10 
80 

400 
4,000 

20,000 
20.000 

İkramlye rniktan 
Lira 

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

100 
10 
6 
4 

İkramiye tutan 
Lira 

60,000 
20,000 
20,000 
20,000 
20,1KIO 
80,000 
40,000 
40,000 

100,000 
80.000 

44,498 Y e k ô n 480,000 
Üçüncü tertibin bundan evvelki çekili$Ie~nin her birinde (240.000) 

li::." dağıtılmı~tJr. 7 birinciteşrin kel!lidr 'ilnde (480,000) lira yani eV\'t:Ud 
çekili <li lerin iki mlsli ikramiye te\'zi edilecektir. 

Bü,·ük ikramiye (40.000) den (60.000) liraya çıkarılmış, ayrtcB 
(20,000) liralık ikinci büyük bir ikramiye ilılve edilml$tir. 

(10,000) li ralık ikramiye bir tane fa7. lal11şhnlm ı.ş, iki tane (.t.~; 
li ra yerine dört tane (5,000) lira konmU$, (%.000) liralar Ü(ten ona (1,(tOO 
liralar kırktan •eksene, (100) li ralar da (200) don (400) e çıkarı!Jınşl':i,ı 

Dort lirahk tam biletle p18nda )·azıb ikramiyelerin tamamını, 
liralık :varım biletle de bu ikrami'.'•elerin yanmu kazanabilirsiniz. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
ıı· 

1 - Müh•ndlı kısmı giri.ı imtihanlan 1 teşrinievvel 940 salı günil y•~ 
caktır. Kaydolunanların kamelerile o atin. saat (8,30) sekiz bO 
mektebde hazır bulunmaları. 

Z - Fen memuru kısmı giriş imtihanları günU aynca UA.n olunacaktır· ut· 
3 - Tedrisata 21 teşrinievvel 940 pazartesi günü ba1Ianacağı ilin °)~ı 

Leyli 
Erkek 

İLK-ORTA
Taksimde Sıraselviler 86 

Nehari 
Kıı 

LİSE 
YENİ AÇILDI 

Müdürü • Eski Şişli Terakki Direktörü: M. Ali 11"'11'd Kuı:a 
HususiyeUeri: YABANCI DiLLER OORETIMINE genit mil<yasi'. 

ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin- ~· 
lışma ve inkişafı, sıhhat ...,.e inzibatile yakından alikadar otınalc cllJ'· 

Mektebin denize natır kalöri!erli teneffüshane ve jimnastikhanesi vllr 
59

, 
Hergün saat (9 ile 18) araı:;ında talebe kayıd ve kabul olunur. (Tel: 411 

, 
ReisliğindeJJ· 

" 
Denizli Belediye 

Den.izli Belediyesinin evvelce 41271 liraya müteahhidine ihale edil;~ 
~imdiye kadar 17978 liralık i~aatı ikmal edilip bu sefer mukavelrsi ~ 
dilen Denizli Belediye.sl hidro elıe-ktrik y,pı itleri bakiyesi evvelki ~tf'' 
dahilinde 8/10/:UO salı günü saat 11 de ihale edilmek üzere müteabhid 

1
,;,J 

bına açık eksıltm.eye çıkarıldığından talih olanlann münakasa ve 
tartlannı görmek Belediyemize müracaatleri ilin 

l 

Maddi ka~tl.ıiı olmıyan bonoların 
bir enfilbyon olduğu bedihidir. Al ... 
manya zimmetinde ha . ..ıl olacağı düşü
nülen m•tlubatm, mağlCıblıruı yükle
neceii !ııgal masra.flarile ka,..ıloıtınl
muınm dtitünüldüğü do gün gibi aşi
kirdır. 

51) 
1 

Beıfktaı koza.n - Betlktıı.e:t& Vldln. Or. 
ı taköyde Ortaköy, Arnavudköyünde Koa • 

t.antln, BeMkte merkez ecuneıert 

1940 Küçük 
Cari Hesablar 

İKRAMİYE PLANI 
Kesideler: l Şubat, 1 Mayı.s, 

~~ 
d 

Kad.ık6lf kazaıı - Baydarp&f& Rıbtun 

(: ...................... E ... m ... n ... i ... Y ... e ... 1 ..... s ..... a ... n ... d ... ıg ... v ... • ......... İl_i_n_ıa ... r ... ı~=~.~----_°') ~~::~::..~.:~;·0" -· c•dd .. •nd• 
~ _ San~er k4ı:an - S&nyerde Olman ec-

ıaneııt 

fW.o 8,5 faizli ve sekiz sene Adala• kaz<111 - Beybe!ladada Tan ... 
_. / ( BüyUJı:adada Halk eczaneleri 

Devlet 

1 Aiustoı. 1 İkincitesrin 
tarihlerinde yapılır. 

Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden 

~~ 
~t 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. ~ 1 

Şehzadebaşı Polis karakolu arkasında. Telefon: 22~ ~ij; 

İSTİKLAL LİSESİ 
KIZ LEYLİ NEHARi ERKEK ve ve 

l:VU.b ka.ta.ıı - EJUbde Bikm.et ecza.-

taksitli emlak satışı neaı 
MJ. NEVİ Muhammen bedeli Muvakkat teminat r--............-.............,.----........~-~ ~ 

s EMTİ 

BeyoiJunda Feriköyünde Kiiıdhane 
yeni Rumeli sokağında elli 2 Mü. 
yeni 138, 140 No.lı 
Pendikte Sapanbağları yeni Çolak
ollu elk! 5911/16 yeni 300/32 No.lı 

C 1 n ı 1 Muhammen 
kıymeti 

5()00 Dört buçuk katlo 7 odalı 
3 sofalı ve hamamı olan 
kAr~r bir evin tamamı. 
İki buçuk katta on odalı 
iki sofalı ahşab bir evin 

2000 

tamamı. 

1 - Arttırma 3110/94-0 tarihine d~n P<l"$0mbe günü "8at 14 ten 16 ya 
kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya Rirmek için muhammen kıymetin yüzde on beşi nisbetinde 
pey akÇ<Osi yatırmak lizundır. . 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pe~in geri kalanı sekiz senede, sekiz 
mil.sav! taksitte ödonir. TakSIUer yüzde 8.5 faiz• tabidir. 

4 - Tal<JiUer ödenina.ye kadar gayrimenkul Sandığa birinci der-de 
ipotekli kalır. 

5 - Binaların fotoirafları Sandık dahilindeki sabt salonundı te•hir olun-
maki'1dır. Fazla 1'1fsillt almak için .. 1ona müracaat edilir. (8664) 

İstanbul Ziraat Mektebi 
Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi Miktan Fiah İlk teminat Teslim yeri 
Kilo Kuruş Lira K. 

Ekmek 40000 10,75 322,50 Mektebde te!llim 11 Iınır 
ve kiloda 75 santim 
nakliye verilir. 

Odun kömürü 
Odun 

5()00 

300 çeki 
6 112.50 Ye~ilköyde vasıtaya 

400 celli çelcis.i gürgen• yükleme teslimi 

Kok kömürü 

Motorin 
Benzin 

60 ton 

6500 kilo 
6500 • 

2600 

13 
36 

117 • • 

238.88 Mektebde teslim 

Cins, miktar ve teslim yeri yukarıda yazılı İstanbul Ziraat mektebinin 
mayıs 941 sonuna kadar ihtiyacı olan ekmek vesairenin 8'10t940 sah günü 
saat 14 te Beyoğlu İstik.141 caddesi 349 numarada Liseler MuhasebccilıJıtinde 
toplanacak Komisyonda açık eksiltmesi yapıalcak.tır. İsteklilerin belli 
saatten evvel Muhasebe veznesine yatıracakları ilk teminat makbuzu ve 9-40 
mail yılı Ticaret Odası vesika.sile birlikte eksiltme sa.atinde Komisyona mü
racaat etmeleri, evsaf ve tartnamelerl hergtln adı geçen Muhasebecilikte 
ııörüp öğrenmeleri. • (9047) 

Hatay Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Süveydiye, Fatikall, Şenköy, Sıçanlı, Güzelce, Çengen, Erzin, Sarıkaya 

mevkilerinde yapılacak •8• aded jandarma karakollarının bir kısım 
infaab kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22 110,940 sah günü saat 15 le Ani'1kyada Nafıa Müdürlüğü 
~asında mütesekkil Komisyonca yapılacakbr. 

3 - isteyenler hususi tartname ile proje ve evrakı keşfiyeyi clOO.> kuruş 
bedel mukabilinde satın alabilirler. 

4 - Bu i.ıin keşif bedeli .19943, lira .75, kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat •1495. lir• c78. kuruttur. 

Bu güzel neş'eli gülen resmi 
tanımayan v•r mıdır? Bütün 
Türkiyenin biricik Nimet ablaM .. 
Blnlerce kişiyi xen(İn etmif ve 
büyük ikraıniyeleri kaz.andırarak 
hulyalan hakikat yapmı~tır. Siz
ler de hcnü7. hatırlardan !:lknı,ı· 

yan 30 a;ustos za{er bayramının 
6~.000 liralık büyük ikramiyesini 
kaıandıran hu uğurlu elden bi
letlerinizi alarak saadete kavuşun. 

Adres: Eminönü Tramvay cad

d('si numara 29 ... 31 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 Kuruş 
Uç aylık 250 , 
Alb aylık 475 • 
Senelik 900 • 

Yabancı mc:mleketJer için: 
Alb aylık 850 KW"Uf 
Bir 11enelik 1600 · • 

lmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
N•<İP Ali KUÇUKA 

Umum neşrfyab idare eden 
Yazı ~!eri Müdürü : 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: 

\_ Cumhuriyet Matbaası __) 

Lira K. 
65 Meşe koituşu ve yollamll51 4075 305 62 
55 Çam koltu$u 3300 247 50 

Atelye ihtiyacı için lüzumu olan cins ve miktar '!"e muhammen bedellerile 
muvakkat teminatları yukarıda yazılı iki ka1em kereste açık usulde ayrı ayn 
eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 14 10;940 tarihine raslıyan pazartesi günü saat .15, te Galata 
Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Sabnalma Komis
yonuna müracaat etmeleri. 

Şartname her gün 11özü geçen Komisyonda görülebilir. (9211) 

DEPOLARIMIZDA HER NEVİ 

OYUN KAGIDLARI 
MEVCU D D UR. 

TOPTAN ve PERAKENDE 
Satış y•pılır. Fiatlarımızda HİÇBİR FARK YOKTUR. 

UMUMi SATIŞ 

Kızılav 
YERİ 

İstanbul Han No. 20 

Siird Defterdarlığından : 

Eksiltme İlanı 

-
1 - Kurtlan kazası hükümet konağının 14933 Ura 79 kuruş bedeli keşifli 

ikmali inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işe ald .-rtname vesair evrak tunlardır: 
a - Eksiltme ,artnamesi 
b - Mukavele projeı;i 
c - Bayındırlık işleri genel Şartnamesi 

d - Vahidi fiat listesi, hu~usi '8rtname, keşif hultsası ve cetveli. 
e - Yapı i~leri umumi ve fenni fal'tnamesi 
f - Projeler 

İsteklilerin ihale gününe kadar Siird Defterdarlığı ve Nafıa Müdürlüğü 
ile Nafıa Vekitletinde bu evrakı görebileceklerdir. 

3 - Eksiltme 14 ·10,·940 pazartesi günü saat 11 de Siird Defterdarlığın
da müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bedeli keşfin % 7 buçuğu 
olan 1120 lira 4 kuru.şluk teminat mektub veya makbuzunu ve bundan 
başka liakal ihale gününden bir hafta evvel bu iş için SHrd Viliyetinden 
alınmı, 9-10 mali senesine aid Ticaret Odası ebli,•et vesikasını kapalı zarf 
usulile dairesinde zarflara koyarak ihale gününde Komisyona tevdi eyle· 
mesi mecburidir, • 

5 ....._ Teklif mektublan 
!erek makbuz mukabilinde 
kabul edilmez. 

yukanda adı get;en Komisyon riyaı;ıetine getiri
verilecektir. Postada vukua gelecek gecikmeler 

(9206) 

YUCA ÜLKÜ (İSTANBUL) ve "ÜLKÜ (UŞAK) 
LİSELERİ DİREKTÖRLÜKLERİNDEN: 

6 - Talihlerin ihaleden en az: sekiz gün evvel bu işe benzer infaatı başar· 
dıklanna dair evrakı müsblte1erile birlikte VUiyete müracaat ederek 
alacaktan ehHyet vesikasını 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazır-
lı kla klil k Derslere illctcşrinin birinci günü ba•lanacaktır. Tal imabıame mucibince bu""tü"nlem•den engele kalanların yaca n te · me tublanru ve bunlarla. birlikte teminat mektub ve "' 
veya makbuzlarını ve Ticaret Odqı vesikasını ihale günü saat 14 e sınavları derslerin başladığı günden itibal'en bir halta içinde yapılacak ve yen1 hiç bir mazeret kabul eclilmi-
kadar Komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Postada yecektir. Engele kalnuş olanların ayın birinci gününden itibaren okulda bulunmaları gerektir. 

olan ııecikmaler kabul edilmez. (9229-6140) llm•••••••••••••••ııiiı•••••••••••••İİııı•••••••-

Deniz Levazım Salınalma Komisyonu İlanları ) ,,, 
,~t 

:Marmara Üs.CiÜ Bahri K. Satınalma Konüsyonundan: ~:' 
C i n s i Tahİnini fiatı Tuta~. ~-

Kilo.!iu Kuruş Sn. Lira .r-. ~"İti 
Motorin 200,000 13 00 2~.000 00 ~ 
Kalın benzin 25,000 36 80 12.880 00 ,, 
Gaz .. .. 15,000 • "22 71 3.406 50 ... ~~ 'I.' 

1 - 20/9 ·940 gunund• yaptlan paza.rlıgında talibi çıkmayan } tfrJ \ ~ 
cin~ ve miktarı yazılı üç kalem yakacak maddeleri yeniden pazarlıklı \ '-ı 
alınacaktır. rff" t '-

2 - Pazarlığı 30 eylO.l 940 pazarl•si. günü saat 14 te izmitte 'f• ~' 
Kıpısınd~ki Komi'liyon bi~asında yapılacaktır. ..~ ~~ 

.3 - Işb~ ma?del~r b~ veya ayn ayn taliblere ihale edilcbilece~t( ~· 
te:mınatları ıhaleyı muteakib takarrür edecek bedeli üzerinden % 15 \. .. , 
tinde der~al a~ına.cai:tır. . 1~ \~t ." - Istekhlerın .. bu işle •lBkadar olduklarına dair ticaret ve~ık (91! ) ~ 
blrlıkte muayy•n gun ve saatte Komisyon Baıkanlığına m~ ~. 

r. 
1 

, liıi, 
l_ isi. Komutanlığı Salınalma Komisyonu ili~ ~-.,· 

Askeri ihtiyac için 30/9 ·940 J:ilnü saat on birde pazarlıkla 1500 ,d~ f ~~ 
ravana satın alınacaktır. Muhammen bedeli 6375 liradır. Şartnamesi 11 ti'. '-. ·~ 
Komlc;yonda görülibilir. İsteklilerin belli gün ve aaatte yüzde on 'pıef ıl. 1 ~ 
natlarile birlikte Fındıklıda Komut.anlık Satınalma Komisyonuna 'elf11;~ ~ 

- i'~ 
A.•ker! ihtiyac için 30/9/910 günü saat 10,30 da pazarlıkla 50 .b~ \:' 

~ .~üç~~ y~mek. kazanı ~atın alınacaktır. Şartnamesi her gün ıconı~:,ti~ \ ~ 
gorulebılir. Isteklılerin belli gün ve saatte yüzde on beş teminatıariltf ~ \.~t 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma K= onuna gelm•l•ri. I". ~ 

Askeri ihtiyac için l birinciteşrin 940 günü saat 15 te pazarlıkl& braf1: I ., 
1indcn 150 araba. 12 crı.ak örtüsü ıalın alınacaktır. Muhammen ~t (1 't\ 
bin ıltı yüz yirmi be• liradır. <11. ~ ı,, 

Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli J(iirı ~~~ ~ 
yüzde on beş iem.inatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık SatJnalrflS (9/ ' · 
yonuna gelmeleri. ~ - ' ~ 

Askeri ihtiyac f(in kapalı zarf usulilc yüz kırk sekiz bin beli )'~~ıl ~ 
ratates satın ahnacaktJr. Eksiltmesi 12/10 ·940 ~ünü saat 12 de .~~ ti ~ b 
K~mu~anlı~ Satına1ma Komisyonunda yapılacaktır. hfuhammerı ~:ıS' ,f ~ 
hır bın yuz otuz yedi lira eUi kuruş. olup ilk teminatı sekiz vü~ Jctiır·_ \'.\~ 1 

lira. ot~~ bir kuruştur. Şartnamesi herıı:ün Komisyonda görülebilir. u:t~l'Aı \~ 
h~llı gun ve muayyen saatten bir saat önr-eye kadar teklif pı.eJ<:t ('Y S ~ 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. ~ 

Se - "',.ı;. 1., 
Hm.iye fırınında yaptırılacak elektrik tesisatile tamiratınırı Jcıl ',1 (\ b 

2 birinciteşrin 940 günü saat 11 de .vapılacaktır. Keşif bedeli .biri . c;~)c:lll".J lı\ i 
otuz sekiz liradı r. Sartname!ti hergun Komisyonda A:öriılebihr. 1' ı.ıl~ \ ~ 
betli giın ve saatte yüzde on beş teminatla.rile birlikte Fındıklıda I(orı'l C · \."\ 
Sabnalma Komisyonuna gelmeleri. - ;;;:;:::/ '' &: 
( . - - ,. ,, ş,ı 
\.. Kavaklı Askeri Salınatma KomisJbnu ~~, \ ~ 

Erat ihtiyacı için askeri ~vsafta 41. 42 ve 43 numarada .,.5(IOO' it ~ ı 
kundura 14 gün zarhnda teslim edilmek ısartile satın alınacaktı.r· gt.ıJ;rf. ~ 
30/9.'940 pazartesi ıcünü saat 14 te yapılacaktır. İsteklilerin bellisauıı'~~ 
saatte kat'j teminatları ve kanuni vesikalarile birlikte Kavaklı (f' 
Komiayonuna gelmeleri. 

• 


