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EHİ R 
Günün yazısı BOŞ OL! 

MÜSBET TENKİ D Çeviren: Ömer Nejad .ıoJ 
Bürhan Ali, Tahranda Amerikalı \ ~ sonra el~t boşar,. haklıdır~ı,e~ 

Latter ailesinin yanında aşçı olarak, gıtl Sana evımde yedırecek k! diY' 
çahfıyordu. Bir gün gümrükte memur yok! Var başının çaresine ba 

Kravatınızın çarpık baii:lanmıı olduğunu nezaketle haber v_e
ren doıta teıekkür ederıiniı. Kravat böyle mi bağlanır? ıualile 
ıöze baılayıp ihtarını istih:ı:a ile tamamlayan adam, dostunuz da 
olıa, kı:ı:arıınız. Fakat, boğazınız ağrıdlğı için bağladığınız men• 
dili kravat ı"anarak size onun nasıl bağlanacağı hakkında u:zun 
bir konferans veren zatın iyi niyetinden hft.kh olarak ,üphe eder 
ve tenkidlerinde hususi kasidler aramaktan kendinizi kurtaramaz· 

Antropolojik 
Türk karakteri 

olan yeğeninin evinde harem daire... onu kovdu. . .. .. altıl'dt 
• sinde gene bir kız gördü. Çok hoşuna Şariha fenerlerın sonuk ış.ığı dt. f{.erl Hususr kadas 

tro posta l arı 
Haklı 

~ v il . ., Deg mı . 

gittiği için onunla evlendi. Bürhan Ali ağır aj:ır nefes alan. yollara dal tpjtı'.aıı 
44, Şariha 17 yaşında idi. E[endUeri disine uygunsuz hır tekilde ~" 
evden muvakkat bir müddet i<;in u .. adamlara bakmıyor, hıçkırara.k 
zaklaştığı zamanlar aşçı onları~. ot~r- yordu. . . de d1' 

ıınız. d"" 
Umumi işlere dair yaptığımız ihtar ve tenkid1ere, ileri ı~r u- Yük arabaları : 

dukları salona geçer, divanın ıı~E>nne O sırada Mister Latter eviil . 
kurulur, çubuğunu yak~rdı. Içlnde adımlarla mutiağa ~ir~i .. At91

: 1 cJ.i) .. 
ğümüz fikir ve mütal~a1ara muhatab olan resnıi müesseselerı, ne· 
den bir an, kravatımızla a1ikalananlar yerine koymuyoru.z? Bir okuyucumuz yazlyor: Köylüye arazi tevzii 

için sür'atle faali
yete geçilecek 

kuyruklu bir piyanonun, Lı;fahan ha.lı- - Nasıl kebab iyı pı.şıyor 
)arının, pencerelerinde renk renk Şı - 'lordu. 0 ., 

Hakikat'te, geçen giin, kristal tabelalar hakkında ~ır fık~a 
okuduk. Ertesi gün, kristal tabelilann mecburi olmadıgı tav:ı:ih 
edildi. Gazetemiz bir batka gÜn, Taksim - Harbiye· cadd.,.inin 
lıalinden kısaca bahsetti. lstanbul Vali ve Belediye reısı, yirmi 
dört saat geçmeden oradaki infaatı tetkik ederek i,in acele biti
rilmeıi emrini verdi. Demek ki tenkid mü"'pet olunca ve İrşad 
mahiyetini tecavüz etmeyinc~ faydah olabilmektedir. Ve filvaki 
gazete, her balomdan, bir hi7.met mÜe!l"esesidir ki kendi nev'in
den müesseseleri tenvir etmekle de vazifesinin bir kısmını yapmıf 
olur. Fakat. JUna buna hoı sröriinmek irin tenkidi dema.oji heline 
getirirse afnyan boğazımızdaki meondili 'kravat zannederek b ize 

Tarih Kurumu As· 
Prof. Afet 

\· ı ., Yaşama tartları modernleş-
tikçe ve şehirde hayat daha fa· 

\ı al hale geldikçe 110kaklarda ve 
~ caddelerde gklip ge!me müşkill-
1 !eşiyor. Tramvaylann kifl).yPt!tİZ· 

~: liği malU.m. Bu ki!3yel~7.liğin 

raz güllerile dolu nikel kaplı sak.ıı;.ı ~ -'- Yerken memnun olacağını 
ların havasında bir kadın tuvaleti ruyorum. daha leS" 

başkanı 

tetkikleri 

rayihasının bulunduğu bu salonları - Öyleyse dikkat et de 
Bürhan Ali çok se\.·erdi. Duvarlarda t.etli olsun!.. 

anlatıyor Vaterlo ve Verdun harblerini göste- Elimden geleni yapac~; ~t· 
rPn tablolar, kuş ve çiçek portreleri Sen karını boşamışın, o"J 

Türk halkının antropolojik karak
terlerini tespit etmek üzere yapt!aı1 tet 
kikler tamamlanmış, kat'J 11E"ticelerc 
varılmıştır, Bu ı,ıerle yakındıın ala
kadar olan ve bu mevzuıı dAir türk-

) tabii neticesi olarak Jehirde oto- ) 
mobil seyrüseferi. artıyur. AC'e- ) 
lesi olanlar işlerine yetışmf'k için 
tramvay beklemekten usanınca 

SAhibsiz. a.raz.inin köylüye tcvıii 
hakkında. hazırlanan talimatnameye 
göre, kadastro muamelesi )''lpılnuyan 
yerlerde, boş ve sahibsiz ara1i hiç kim
~eye verilmiyecektir. Kadast:"'l teşkl
li.tı hE"r tarafta olmadığı için, boş aıa
zinin halka tevili mPselesi de geri kal
mak.tadır, Maliye VekBleU bu ciheti 
gözönünde tutarak, hususi kadı:ı.stro 
postaları teşkili.lı yapmıştır. Bu poşta
lar, arazi tevzi edilecek yerlerde ıür
atle kadastro işi başaracaklardır. 

asılıydı. tim. 
Efendileri eve dönünce a~çı için 

gene bütün haşmetile mutfak hayatı 
başla.yordu. Mister Latter bir otomo
bil acentasının Tahran mümessili idl. 
Sık sık yemeğe davet -ettiği cıahlsl:ır 
ara:ıııında bilhaı.sa, Amerikalı Jeoloğ 
Fleming, komisyoncu Giamini kar -
de"ler, İsveçli Harison ve Alm:tn mü
hendi~i Karl Brün ile gene kansı bu

Evet, öyle oldu. bl·tlıD' 
- Nasıl yeni bir nişanlı bul• . 

bir otomobile atlayor, ~ 
mi?. 

uzun konferans veren zatın vaziyetine dü"er. 
Niyetlerimiz haliı::ken niçin kendimizden süphe 

karfımızdakilere neden husuai kasidlerimiz olduğu 
relim? 

ettirelim 
zehabını 

ve 
ve-
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çe ve fransı7ca E'cıPrler vücude ı;ı:etir
miş bulunan Türk Tarih Kur11mu as
başkanı Prof. Dr. Afet, bu husustaki 
tetkikler ve varılan neticeler hakkın
da şunları söylemrktedir: 

•- Türk ırkı üzerinde 19~ ~eneo
sindE"nberl etüdler yapmay• oo,ıarnış· 
t.ım. İlk etüdüm. Türk kadınhırı ü1e
rinde oldu. Ben bunu Hk denPme o
larak 200 kadın Ü7erinde yaptım ve 
neticelerini Bükreıte Bey.ıel"11ilel An
tropoloji kongresinde hu\isa etlim. 
Bu tecrübem netict'Jinde daha büyük 
mikyasta bir anketin bütün m"'n1le
kete tamil olarak yapılmasını çok ar
zu ediyordum. Bu işlern karşı Ata
türkün yakın bir al.ôkası vnrdJ. Bu 
alaka büyük mikyasta yapılacak olan 
bu işi çok ko\ı:ı.ylaşlırdı. Kendi~inin 
emirlerile hükUmet, bu l•i üzerine 
aldı. 

Ben de, geçen gün, bir has- /
1 

tama yetişml"k için bir otomobi- ~ 
11' le athıdım, fakat Kadıköy çar~ı-
~y, !undan geçerken durmağa mec-
~\ı bur kaldım. Otomobil ma11ım 

sür'atile yüri.irken yan sokak-
l)ı !ardan birinden iki atlı bir yük ı 
arabası çıkarak önüınii7e şı:t>cti. 
Arabanın bir ken:lra çekilmesi
ne sokak müsaid dE-ği~ıit. Araha· 
nın üzerlndrn atl·.m.-~a imkAn 
yoktu. Mecburt olar.ık başına 

kırmızı bir mendil o;11ırmış ve yük 
olarak ıı.raba~ına kırık bir araba 
tekerleği koymu' nrabacının: 
·Deh ... Çüş!. ]erine ayak uydur
mak zaruretinde kaldık. Acayib , 
manzara! Bit' anda otomobil bil- ~ 
tün mana<ı"ını kaybetmı, ve mo- ~ 

tör atın yedeğine a:eçmişti! lı 

KadasUo muamelesi yapılm:'l.dan, 
köylüye tevzi edilen arazi üzerinde de 
kadastro heyetleri tarafından tetkikler 
yapılmaktadır. 

Nitekim bir kaç sene evvel, Yakacık
ta halka tevzi edilen arazi üzerinde 
de, Kartal kadastro te,kil&tı tarafın
dan tetkikat yapılmaktadır. Vaktile 
buralarda kadastro muameleo;i yapıl -
mamıştı. Halbuki boş araziyi üzerine 
geçirenler, buralarını tma.r etntişler, 

ağac dikmişler, evler yapmJşlardır. 
Kanunlarımız.a göre, boş arazi ü1erin

de, bet sene icinde imar yapan kimse
lere tapu senedi verilmektedir. Hal • 
buki son kadastro talimAtname.slr.e ~ti
re, kadastro muamele!Iİ olmıyliln yer
lerde, arazi tevzi edilemlyece4inll! d~ir 
hüküm vardır. Biribirine zıd olan bu 
iki hükmün telifi için bir tekil bulu
nacaR:ı anlaşılmaktadır. 

lunuyordu. 
Alman mühendisi çok seyahat et -

miş, bilha~sa Avustralyada keçi ye
ti,tirme meselesini etraflı bir 'ekilde 
tetkik ederek .Avustralya keçilerinin 
ahlik ve adetleri• ismini tafıyan bir 
de kitab neşretmişti. 

Yemekler iştihalı, geceler eğlenceli 
geçiyordu. Aşçı vazifesini bitirdikten 
sonra evine dönüyor ve gene Karım -
na kavuşuyordu. Fakat ~ların ~eç -
me~ile Bürhan Ali yavaf yava, Şari· 
hadcın bıkmaya başlamış ve ona ilti
fat etmeı: olmuştu. Ne vakit evine 
dön!'le divenın üstüne uzanıyor ve o
rada can sıkıntısından sinek avlaya
rak veya yanaklarını davul gibi titi -
rip trampete taklidi yaparak vakit 
geçiriyordu. Gene karısı Şariha yanı
na sokulmak istedikçe onu: 

- Evlendim bile. ~ı'~ 
Amerikalı, aşçının omuzunll ~)Of_' 

Eline on dolarlık bir banknot 
1 ıtıı' 

tırdı. Nasıl olurdu da kendisine ı-.'d'/ı. 
yemekler hazırlayan Bürha~ biur&
karısını boşadı diye tekdir e t Jı ,.r 
Mutfakta. taze kimyonlu, bah9r fı fi' 
mek kokuları, buram buranı etr•tı~ 
rarken, salonda davetliler yutkOşaf.'>' 
sabırsızlanıyordu ve zavallı pr•~ 
himaycsiı:; ~hrin meçhul ve ıı.rı• ~ 
sokaklarında kendisine h81A .~ 1 ,,şJ>" 
cak bir yer bulabilmek için goı ) 
rı içinde dolaşıyordu. / 

Yerli çorablar 
Bir kaç gündenberi çorab labrika-

1arı, Ge-mlik ıııun'i ipek !abrikasın1n 
çorablarını tE-crübe etmekteydi. Ev
velki gün İktısrıd Müdürlüğünde ala
kadar fabrikatörlerin i,tirakile y~pı -
lan toplantıda bu tecrübelerin netic~i 
te!!pit edilmiftir. Şimdiye kadar Crt.m
lik fabrikası açık renkte ipek yaptığı 
için, çorabları boyamak pek güçtü. Da 
ha doğrusu bu boyama esna!llnda ip!; k 
]erin hayatiyeti azalmaktaydt. Çorab
ların az bir zaman zarfında yırt11ma
ıındak.i sebeblerdcn biri de budur. 
~mhk fabrikası bundan sonra mat 

renkte iplik yap~cağı için, boyama işi 
daha ziyade kolayhı.ı:ı."'lcaktır. Bu su -
retle y@rli sun'i ipcklerimiıdcn daha 
güzel yerli çorablar yapılacakbr. 

Iraktan neler istiyorlar? 

Son umanlarda Irakla aram1zdaki 
ticari münasebetler artmaktadı.r. 1 -
raktaki tacirlerdeon biri, Ticaret ~1ın-

laka Müdürlüğüne yazdığı bir mek
tubda, Türkiyedcn çukulata üıtemiş

tir. Ticaret Müdürlüğü de çukulata 
fabrikalarının c;ukulata ihrac edip e
dcmlyeceklerini !<Qrmuşlur. traktaki 

tüccar .~imdilik memll'ketintlzden 600 
kilo çukulata taleb etmiştir. 

Iraktan ist<'nilen maddeler arasın
d:ı. f('ker, şekerleme, terlik, ağll:lık da 
vardır. 

lsveçte ıd.tanbul aigara•ı» 

İsveçten Türk tütünlerine. ka~ı ta
lt"b artmaktadır. bveç, Tütün İnhisar 
idareı_inden, Ticaret Müd'lr!ü~üne 

gönderilen resmi bir broşürde, İs\ eç
te Türk tütünlE-rlnin sarfiyatı arttı -
ğından, hatta •İstanhul siR:arası• diye 
bir nevi sigara yapıldı~ınd~n bahse
dilmektedir. 

Son günlerde İsveçe 100 bin kiloyu 
miltecaviz tütün gönderilmiştir. Bun
dan ba•ka yeni sipari,Jer de verdı.r. 

H. A. 

Ankarad a yapılan dünkü 
güreş m üsabakaları 

cMemlE>ket on mtntak:ıya ayrıldı. 

Ankara 29 (A.A.) - Bu gün öğle-ı Cemal Öztürk (0.S.) Hü>eyin Ak
den evvel Ankara hipodromund.a _on pnk <!<·Bs.) a 1 D. 20 S. tuşla. . 
bine yakın bir meraklı yığ?nı onun- 72 kıloda - Yaşar Doğu (D.S) Ah 
de, tanınnuf profesyonel gürıe..<>çiler Özya7ıcı (A.G.) ne 3 D. 44 S. tu,ıa. 
arasında serbest gürcşl('r yaplldı. Muhiddin Uyar (H.0.) Salihnddin 

İlk güref Kara Ali ile Gi.ireş !ed<"- Kaptana.ğa!'l:l (11.0.). SalRhaddin gPl
raı;.yonu antrenörü Pellinen arasıııda medii?inden Muhiddin hükmen P!Alib. 
yapıldı. Bir dakika bile silnniyen kı- Lütfi Akçak (K. Bı.) Salih Oktay 
sa bir müddette Pellınt'n galib geldi. (.A.G.) ne 13 D. ıs ~: tu,ıa. 

On ekip için on takım ölçü alet!Pri 
getirildi. Bir doktor, bir nıır.taka hü
kO.met tabibi ve bir sıhhat memuru 
bir ekipi tetkil edecekti. Bunlar fa
kültede antropoloji pro!esArii doktor 
Şevket Az.iz Kantıu tarı:ı.fın~lan kı!'a 
bir kursa t.ibi tutuldular ve \nado
luda kendilerine ayrılan mınt:ı.knlar
da tetkiklerine ba~ladılar. B·ı f~ali
yet 19 ha:ı.iran 1937 den 31 ilkktı.nun 
1937 ye kadar sürdü. 64,000 kisi üze
rinde tetkikler yapıldı ve toplanan 
fi,ler İstatistik umum müdürN.;i;üne 
verildi. Bu 64,000 fiş ic;lndı?n yanlı, ve 
nok.san yazılanları çıkarıldıktan .son
ra 59,728 ki•i üzerinde 1c:at't he~bh.r 
yapılmıştır. Bunların 39,465 \ erke~, 
20.263 ü kadındır. Anket fi.ilerinde gö
rüldüğü gibi 21 ölçü, 6 mi.lş11.ht..de ve 
4 demokrafik malO.mRt, hl"r ferd üze
rinde toplanmıştır. Bu orijl:ıal fişleri 

1 ilPride yapılacak etiidl('r için muha.· 
faza etmekteyim. Bu kadar malômatı 
bir arada ve bil} ük bir yekün üze
rinde toplayan bu anket şi.iphe yok 
ki Türk ırkı için en ehetnml;yetli bir 

Tekirdağlı Hüseyinle Esseyyid Şe- 79 kiloda - Ziya Ozulu (H.0) Ali 
fik Baj:dadi arasında yapılan ikir.ci Şenyuva (K.Bs.) a 1 D. 30 S. tufla. 
kartıla,ma, günün en heyecanlı vr: . Celil Atik (0.S.) Kemaleddin Ay 
atika uyandıran güreşi oldu. Daha (0 S.) a 2 D. 22 S. tu,ıa. 
ilk anlarda tecrübeli ve tekniği mü- Şinasi Tunacan (D.$.) Sabri Ca-
kemmel olduğu intıbaını veren B.ığ· nakar (D.S.) a 3 D. tu•la. 
dadinin kaf\lıı;ında, Tekirdali:lı, her 8i kiloda - Cemal Metin (A.G.) 
bakımdan üstUn oldutunu gösterdi~i Raur Gökçen (H.0.) na 5 D. 52 S 
halde. kuvvetli rakibilt: 56 dakika uğ- tuşla. 
rattıktan 10nra~ nihayet tuşla g:'l.lib ÜÇÜNCÜ DEVRE 

celdi. 

A nkara Halkevinde 
yapılan güreşler 

Ankara 29 (A.A.) - Bu gün öi!
leden 50nra Halkevinde bölge gi.ıreş 
birinciliklerine devam edilmi.ş, mü
sabakalar baştan nihayete kadar çuk 
heyecanlı olmuş ve seyircilere vakit 
vakit heyecanlı Anlar yaşatmışhr. 

Müaabakaların teknik neticeleri 
,unıardır: 

•ı kiloda - Esad Pençdemir (H:arb 
okulu), Şeref Tomruk (Demirspor) a 
4 dakika, 30 saniyede tuşla; 

Abdullah El~göz (Ankaragücü), Or
han Akbaş (Kırıkkale Birlikspor) a 
2 D. 55 S. tuşla. 

56 kiloda - Fethi Teı.<".An (K.B.s.) 
İbra1'.im Tezcan (D.S.) a 52 saniyede 
lu"la. 

Niyazi Birinci (A.G.) Mehmed Koç 
(A.G.). Jm:ehmed Koç ekseriyetle ka
zandı. 

61 ~iloda - Suad Savaş (H.0.) >'..sad 
(H.0.) na sayı hf'!'abile. 

Abdullah Elagöz (A.G.) Şerci Tom
ruk (D.S.) a 3 D. 50 S. tuşla. 

66 kiloda - Cemal Öztürk (D.S.) 
Fethi Gürsoy (D.S.) a 8 D. 20 S. tuşla 

72 kiloda - Yaşar Doğu (D.S) Ali 
Özdemir (D.S.) a 10 D. 20 S. tuşla 

Ali Özyazıcı (A.G.) Muhiddin Uyar 
(H.0.) na 12 D. 3S S. tuşla. 

Lôtfi Ak~ak (K.Bs.) Ahmed Tü
fekçi (H.0.) na 58 ~aniyede tuşla. 

ilim ve.sika~ndır. Bu sahad::l uğraşan
lar için ıı:enelerce kaynaklık edPcek 
mA.hiyett('dir Ei"r lyl öi:rene-bilmi~
c;em Amerika1ıhırdan M>nr:. yapılan 
en büyük anketlerden biri olarak 
dünyada yer altyor. 

·Ben bu anketin umun11 neticele
rini kitabımda i7.ah ve teı ol!ırak Ce
nevre tlnivers.itesinde mi.iJbı.faa ettim. 

cTürkiycde erkC'kl<'r<le boy vaq
tisi 1 metre 652, kadınlarda 1 metre 
522 dir. Boy ~ri.sinde erkekler vasa
tiden biraz yukarıda, kadınlfl-::- ise ':'a"' 
.satiden a'8ğı grupa dı:ı.hild\rler. lkl 
cins aracıındıt.ki fark 13 !111.ntimetre· 
dir. Bu fark di~e-r ırk gruplarına na· 
zaran yük~k sayılır. Türkiyf'de boy 
her yerde aynı nispette bir fiz)'onomi 
gö~termez. Kı~a boylar Ti\rkiyenirt 
garb kı~ım1arında daha c:oktur. Batı
dan do~uya doğru gittikçe Anadolu· 
da boyların yükseldiği gOrüliir. Ş'-'rk 
vilayetleri daha uzun boylu ln~nla
rın bulundui;u yerlerdir. Şimdiye ka
dar Türk kadınlarının b<ıyla.rı ölçü
ye tcıtinaden malO.m değildi. 

·1937 de 200 kadın üzerirıde ynpb
jlm ölçüler boy için vaı:ıatl olarak 1 
metre 550 vermi~ti. 20,2113 kişilik boy 
va!'l:atileri 1 metre 522 dir • 

Sonbahar sergisi 
açılmayacak 

Mu!lala Beton (A.G.), Ahmed Ye
ner (Deminpçır)« 7 D. 45 S. tu,ıa. 

66 kiloda - Kadri il<ıytaş (A.G.) 
Ali Tomruk (A.G.) ne sayı hesabi1e. 

79 kiloda - Sabri Cankar (Lı.S.) 
Ziya Ötulu (H.0.) na 6 D. tu.tla 

Celal Atik (0.S.} Şinasi Tezcan 
(DS.) a 3 D. 45 S. tuşla. 

87 kiloda - Yusuf Gürer (K.Bs.) Bu aabahki ~azetelf"rden birindP, 
Mehmed Özturk (A G.) Celll llo

ı11ız (0.S.) a .,.yı hesabi1e. 
Fethi Gürsoy (D.S.) Nihad I i

man (H.0.) na 3 D. 23 S. tuşla. 
Mustafa Özkan (K.B.s.) Salim Önal 

(A.G.) ne 2 D. 55 S. ıu,Ia. 

rakibsiz olduğurıdan hUkmen :;ıalib. MilK Sanayi birliği tarafından, şehri-
DÖRDÜ~CÜ DEVRE mizde bir sonbahar scrgi-;i llÇJlaca-

SG kiloda - Halid Balamur (D.S.) ğından bah!'iedilmektedir. Bu huo;u!'lta 
raklbi çıkmadığından hükmen ;cavı.ndı. San:ıyi birliğinden tahkikat yaptık1 

Ml'btned Koç (A.G.) Fethi Tezcan bu haberin aslı olmadığı teeyyüd et-
(D.S.) 2 D. 3S 5. tuıla kazand,lar. mektcdir. 

Yalnız Kadıköy ça~ısında de- ) 
ğil, bütün İ!lltanbul sok11ıldarında 
yük arabaları daima otomobille· 
rin, otobüslerin, tratnvayların 
önlerini kesiyor ve dDr yollar
da seyrüseferi dalın çok güçleş
tiriyor. Acaba bu arabalar için l 
ayrı yollar @llstermek ve esasen 
kafi gelmiyen nakliyatı hira:ı da ı 
bunların yavaşlatmalarına m&ni 
olmak mümkün değil mi~• 

' Ve biz de .soruyoruz: Okuyu- , 
curnuz 

Haklı değil mi? 
ııııı ı ıttıım11111 1 11111111111111111111111111111ıııııtıı 1 11111ı ı ıııııı.t. 

1 KISA HABERLER 1 
f.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııuııııi' 

Jhtı•ad 
* PAMUK REKOLTESi - Ege 

mıntakasının pamuk rekoltesi 100 bin 
balya olarak tahmin edilmektedir. * YAÖ FİATLARI - Ticaret nıü
dürlüğü yağ tacirlerini bu gün bir 
toplantıya davet edecektir. * İTALYA İT,E T İCARETİ~IİZ -
Son günlerde İtalyadan m~l almak 
için talebler artmaktadır. Itelyanlar 
da kiiğıd ve manifatura vereceklerin
den bah!etmektedirler. * PEYNİR ŞİRKETİ - Mandra 
sahibleri arasında bir peynir ıtirkeU 
teşkiline karar verilmiştir. * MACARf,AR TÜTÜN ALIYOR. 
Macarlar son hafta i~inde 120 bin li
ralık tütün almışfardır. 

Vilayet ve belediye 

* EKMEK FİATI - Bu&day fi
atlarının artması üzerine bu sRbah
tan itibaren ekmek 11 kuruş 10 pa
raya satılacaktır. . . * K ÖMÜR MFSELESI - Beledı
ye iktı!'llld müdürlüğü mangal ~ömü
rü fiatlan hakkındaki raporunu, bu 
günlerde Ticaret müdürlüğüne vere
cektir, * TAKSİM MEYDANI - Tak>im 
meydanındaki inşaatın daha ıııür'atlc 
yapılması için amele miktarı iki rnis
line çıkarılmıştır. 

-- - - - - -

Avrupadaki akrabasına 

yiyecek gönderenler 
Bazı Avrupa memleketl('rinde \'e 

bilhassa Almanyada bulun:ın tanıdık
larına yiyecek gönderenlPrin miktarı 

artmaktadır. Yalnız., yal}, peynir, fe
ker, kahve, kakao, kavurma, ıucuk, 
pastırma, pirine, bu1KUr, mı!lır, un, 
soğan sarmı.sak patate!'I, yul:ıf ıibi ııı
da maddelerinin gönderilme'ii mene
dilmittir.· Daha b11ıtka f(!y1er gönderil
mek istendiği zaman Po!ta i:iaresi 
bunlan GümrüktPn ıııorduktan sonra 
muamele yapmaktadır. ı\.lman~·,.<laki 
talebemize, ancak talebe veli1f'rınin 
hediyelik kavurma göııdermeolerine 
mÜ!!aade edilmiştir. 

- Seni yanıma çağırmadım. Defol! 
diye. kovuyordu. 

Bürhan Ali son günlerde hamamcı
nın kızı Sümbül Ue sevişmcğe b~la
mıştı ve karısını tamamile ihmal eder 
olmu$tu. 

Şariha, bütün bunları işitiyor; fakat 
bir hi.diseye meydan vermemek için 
susuyordu. 

Bürhan Ali ona her akf8m: 
- Artık sen evine git, senden bık -

tım, çirkinleştin, beni rahat . bırak! 
Daha. gü:cel ve daha ııenc bır kızla 
evleneceğim, diyordu. 

İfle bu sıralarda Bürhan Ali '°{ôr 
Zakir ile beraber Alemr.adenin barına 
Ştiderek lçmeğe ve eğlenmeğe başladı. 
Bunları işiten Mister Latter toför za ... 
kiri kovdu, fakat aşçıya ilişmedi. 

1 Memleket haberleri 

Ona evde, pişirdiği nefis yemekler
den dolayı iltifat, itibar ve hatti. biraı: 
da hürmet ediliyordu. Fakat Bürhnn 
Ali şoförün kaptdışarı edi1diği ıtündcn 
beri atılmak korkusile titremeğe baş
lamıştı. Yemekleri beğendirmek ve 

1 
bir hataya sebeb olmamak lçln. uıtt "' 
1arce uğraşıyor, -pirincli püdingleri, 
gül tatlılarını. fıstıklı sülün kızart -

EDİRNE J\IEB'USLARI malarını gül suyile kokulanmı, taıe 
badem 'hoşaflannı her zamankinden 

İntihab dairelerini gezmekte olan daha fazla bir itina ile hazırlıyordu. 
Edirne meb'usları kaza ve köyl.,.rde- Evine döndüğü zaman Şarlha Jıö7.leri 
ki tetkiklerini ikmal etmi• ve Edir• yaş içinde ona yalvarır gibi bakıyor-
nfye dönmüşlerdir. du. Nihayet bir gece Bürhan .o\li gene 

DENİZLİDE BİR KONFERASS kadına üç defa: .Boş ol! Boş ol! Boş 

Cumhuriyet Halk Partisi uınum 
ol! diye haykırdı ve bohçasını koltut~ 
nun altına verip sokağa attı. Erte.sı 
~ de imamı çağırttırıp hamanıcının 
ku.ı Sümbül ile evlendi. 
Şarlha göz yaşlan içinde saçını, ba

nizon kumandanı, hükümet, Parti ve şını yolarak camiye, imam Kahiri_ şı:ôr 
diğer t('şekküllere men,ub zevat ile me~e ve koeasını ona ,iki.yete ııtti. 
vila:> ete bağlı kazalardan gelen he İmam onu görünce: 

idare heyeti a1..asından Ankara meb 
usu Mümtaz Ökmen, Denizli Halkev 
salonunda, Vah, Parti mü.fetti~i, 6Br 

)'etler ve seçkin bir h~lk kütlesi hu _ Benden ne istiyorsun kadın! diye 
zurunda evvelki gece, dünyanın içinde sordu. 
bulunduğu buhran ve Türkiyenin bu _ Koeam beni evden kovdu. 
variyet karşısındaki kuvvetli durumu Kocanın adı ne?. -.,_---------------1 hakkında bir konferans vermiştir. _ Aşçı Bürhan Ali .. 

Hatib konferansında Cumhuriye Seni ne vakit kovdu?· YENi NEŞRiYAT: 

YENi YOL 
Cumhuriyet neslinin fikir ve san

at organı •Yeni Yol• m~cmuasının 

ikinci nüeç,hası bu gün çıkmı•tır. İçt:
risinde ·Avrupa birliği olabilir mi?• 
mevzuu Ü7,f'rinde Necip Ah l(üçüka
nın bir beyanatı, Sablha Zt-kE>t iya 
Sertelin aynı mevzuda bir yanıın, 

Talha Balkı, Abidin NesJmi, Fehmi 
Yazıcı, Ercümend Bch1ad, Abidin Di
no. Arif Dino, İhsan Altay ve diğer 
bazı yazıcıların kıymPtli yazı ve fi
irleri vardır. Karilerimize tavsiye e
deriz. 

hükômetinin h'diseleri daha evvel Dün gece, hem de bofayıp kov-
den görerek milli menfaatin tcab et- du. 
tirdiği bütün tedbirleri aldığını, kah Şeriat onunla beraber, yapacak 
ramanlığına bütün dünyanın hayran bir şey yokl 
olduğu ordunun son sen~lcrde teç - O halde ne yapayım ben •imdi? 

hizat itibarile dahi en mükemm~l bir 
_ Onu ben ne bileyim &üzelim .• 
_ Nereye gideyim?. 

derece)·e yükseidiğini ve Türk nı1lle _ Nereye istersen güzelim .. 
tinin büyük haf, büyük asker ?--'lill şarihp erkek kardeşinin evine dön-
Şef İnônünün etrafında ve emrinde dil. Evin içinde bir sürü irili ufaklı 
yurd müdafaası için her türlü ft'd&- çocuk tepişip duruyorlardı. Karde,i 

kirhğı yapmağa amade olduğunu 

müttehid ve bunun için mi.ih:ı.;aniııı 

bir halde hazır bulunduğ\.lnu tebarüz 
ettırmiştir. 

onu çok soğuk bir ta.vırla karfıladı 
ve: 

- Neye geldin? diye sordu. 
- Kocam beni boşadı! 
- Sen böyle keçi gibi sıska olduk-

- -~ 

İnhisarlar va İktısad • 
Vekillerinin tetkikler• ,. 

till' ,., 
Adapazarı 29 (A.A.) - Tü. hi,.ıl" 

te.ka1arında tetkikata çıkan In gohl ~ 
Vekili Raif Karadeniz Gerede. oC'e'J' 
Düzcede tetkikler yapmış ve '((. b·Jl!JSl' 
ye geçerek Hendekte tetkikallJ ı'ıııl" 
duktan sonra bugün saat 14. U 

nilze gelmittir. tt ~ 
Vekil, Vali tarafından Hendclı rltp 

tılanmış ve şehrimizde de kaı9, e}\~ 
Belediye reiııl, Emniyet ômiri. '~tıJldl 
!ar memurları ve uıir Z!vat tsl' )O.Si bİt 
selimlanmı,tır. Parti binasınd'J·~r~ 
istirahatten sonra, Vekil 1n~1

1JS'rtl bütün depolannı gezmiş ve ııı. 
dairesini ziyaret etmiştir. ·ıJ~ 

Saat 16 da otomobille t:chr~;:iıV~ 
İzmite hareket eden Vekil. ıı"Y8:8&1ı~e' 
İzmitten ıııonra Bilecik, Bursa. dJP tt'' 
slr ve Manisaya kadar deva':" e ur· 
kiklerde bulunacağııu bildır"111 ;#'' 

Vekile İnhisarlar tütün ı~I•ri ;,..ı:· 
rü ve arkada,ları refakat etrıı8 ~ 
ler. Vallmlz Vekille beni><' 
dönmüttür. 

lktuıad V ekilioi11 

tetk ikleri ·• , 1 • 

Giresun 29 (A.A.) - HoP~~ii ç• 
mekte o1an lktısad Vekili ('Iı.ı ~ 
kır, Cumhuriyet' vapurile ~iltl~it !., 
ııe\rrJştir. Vali ve Parti reisıle ,,,tf' 
vh.iyel' erkAru vapura pderck: .. ,.~e~ 
ael8.m1amıtlar ve vapurun Jıad. t' 
kadar memleket itleri haklttn 

11 

rü,mü,lerdir. ~-

Belediye İklısad Miid 
1 

runun peynir fiatıar 
hakkında beyanall~,ıı 

Geçen sene 70 kurup sat.ılaP şıl' 
peyniri, bu sene 125 kuruıtut·._.. f 
dan başka beyaz peynir fiatlatl tf1".ld "' 
çen seneye niıııpetle iki misli •~ f 
Bu meseleler hakkında, bu 5" 'fi' 
ltdiye İkbsad müdürü Saffet tı.l 
batı vermiftir: .

1 
ti/ 

c- Peynir fiaUarı mesele_~ ~~ıJ 
den baı,ka Ticaret Mıntaka nıı.ıcl ~ 
Ticaret odası da meşgul olfll'~ ~ 
Bugün öğleden sonra toplaoac• ~f 
fiatları murakabe komisyon1'11cl'•r,tf 
diye kadar ayrı ayn daireler ~11 '1 
dan yapı.lan tetkikler de bir •'" ~ı 
tirilerek, bu mesele hakkJndl 
bir karar verilecektir. 

Dün 17 foför• 
ceza kesildi I ... ~ . 

Dün Emniyet Altıncı Şube 
1 

rı", 
lan tarafından yapılan konU: ~ 
ce!inde 17 otomobil ve otob~e-' 
•e sahibine ceza kesilmi*tit· ~)"".I 
cezalar karnesiz çalıtmaktaını t~ 
name vermemektellı pli.kası dıb 
siz otomobil kullanmaktan, b& ol' 
tia biden fazla yolcu a}nıakt$ll 

J - Arkadaşın Didaı-danl.. f - İşe polis el koydu ... Hayli sorgu [ ta ve öyle takatsizdim kil.!. Kalem tu- [ lıyordu. Biraz evvel ?.ifirt gördüAUm 
~ir kaç sozle okuduklarımı huli!'l:a 

1 

&uale çekıldık ... Fakat, ~ilerim yaşa- tamadım! .. Sonra, cevab ııondeımek kıyılar, tenlık gecelerinin mini mln.J 
ettım. . . madığJ için ileri ~ıtmediler .. Ah Ne- için yorulup üzüleceğıni duşundum!. ampullerile aydınlanmıt, ııokyU.zi.ı ıa-
Halsız halo:ız. gulmej;e ba,Jamıştı: jadl .. Ne buyuk vıcdnn a7abları çek- Se,;i pUri.ızlu çıkıyordu. Elimi ) u _ ldı ı 1 d 1m~-ı 

h ' o b' 'd . d . . . . di . .. . yısız yı z ar a o a.., u. - A . ı:aten scrsemın ırı ır, c- tıgımı bılmezsın! .. Kt'n mı bu fela- zline götürunce parmaklarun k ~ . . , 
d. E · · b' ""!"' ~ d F k · .. d.. sıca Zulalın kulağına eğıldım• 

yıdır. 

Giresun da tındı~ 
• 

pıyasası "'f 
GlrE-sun gazetelerinln yaı:d1~ 1 'p__ 

re, Gires~nda fındık piy~<•~1 )f 
gundur. ihracat komitesinın f f 
ruş olarak tespit ettiği fı•11~· ~ 
oının tek olması yüzünden ~ 1 
ruşa kadar düı::rnü"tür. suncl bif t 
layı bir ecnebi kumpanyanıı1 ·ği f( 
gonda 1200 lira k.ir temin etti)( ti ( 
lenmektcdir. Bu vaziyet /1n~:uıo: 
cıları arasında memnuniyet!1

• 

1 

Edebi Roman 
TEFRiKA: 5 9 

KERiME 
NA D 1R \~ 

Bu muhakk..,k tl·~·zemdi~ Hıçk.ırık- ı - Nejad'. Ne uman geldin~. İyi
larımı duymu,, merak ederek yukarı leşla.n mi'! diye 90Idu. 
çıkmu,tı. Çıldıracaktlmf. 

Sesimi ke,tim, Fakat kıpırdama - Korka korka, kolumu tutan eli ya-
dım. Hiili için için ağlıyor, bir türlü kaladım: 
eöz yaşlarımı dindiremiyordum. - Kaçmıyorsun Zül.il!.. De:-nek ki 

yaşıyorsun! .. Hayal dctil!ıin? 'dedim. 
Ayak ıesi çok yakınıma geldi ve 

arkamda durdu. Bir elin yava,ça o
muzuma dokunduğunu ve bir fıMl ... 
tının: 

- Nejad!. dediğini duydum. 
Bütün viıcudU.m ürpermiş, kalbim 

duracak gibi olmuştu. Zira, bu aes. 
Ztillılindi' ... 

Clıiıleri dolmuş; fakat dudakları 
gülüyordu: 

-·Neler söylüyorsun Nejad?. Sa -
na ya,amadığımı kim söyledi'?_ 

- Allahım! Bu mümkün mü? diye 
has kırdım. 

Ellerini şımııkı tutmuş, yüzü.ne 
bakıı·or,· hilA .. ~kın ve mütereddid: Birden hfl,ımı k.aidırdım. Arkama 

dOndum. Evet! O idi! Arkasında utun - Imkinı yok:!. Bu rüyadır .. İm -
bir geceJikle karı;ımda duruyor, do- kQru yok!. diye mırıldanıyordum. 
nuk bir ziya içinde eri.)ıCn solgun yü- - Rüya delil Nejad!. Belki bir 
zünde hayret ve se·ırınc dalg:alanı - 1 yanlıthk olmuş!. Anlat bana; sana 
yordu. ne dediler? .. 

Göılerime inanamadım. A'luhakkak Biraz kendimi toplamıştım. Ht!yeca
hayal görüyordum! .. 

Zülil!., Beni aldatma!. 
dim. Ve ayaSa kalkmak için 
clım. Kolumu tuttu. Yanıma 
Heyecan içinde: 

nımı djndlrmek için bir dakika l'IUS -

diyebil- tuktan ~onra a~ır ağır konuştuın: 

davı-an- - Sıikütun beni zehirliyordu .. Bir 
oturdu. mektub aldım .. Bu beni öldürdü .. 

1 - Ne mektubu?. Kimden aldın~ .. 

1. vımıze ır o um u&ra ı... a at ketlerin başlıca imHı gor um.. Hele yaşlarla ıslendı. Birden başını , _ · 
gOrüyors~n ki .be~ sağım!.. Namığa karşı bulunduğum çirkin mu· ladım: göğ~üme çektim; yaramı~"~~- - Bak, Samanyolu bu ııece ne ka-

- Ya olen kını... ameleden dolayı kendimi hiç affetmi- tüne bastırdım: dar aydınlık! dedim. 
- Namık!!.. yorum.~ Günlerce hicab ve nt-damf't Ba~ını kaldırdı: 

Yerimden ~ıçramıştım, Bir elimle 
sızlayan göğsümü bastırarak: 

- Alay ediyorsun?. Beni aldatıyor
sun? dedim. 

- Zavallı Nejadım!. Öyle şaşkın ... 
sın ki, şu ,anda hakikatle hayali ayıra
mıyorsun!.! Biraz dinlen!.!. Açıl!.. 

Zülıil bu sözleri tutuk tutuk !ilöylü
yordu. Ne kadar zayıf ve halsizdl. 
Omuzlarını tutarak dedim ki: 
- Bir ay içinde öyle inanılml-tz ,ey

ler oldu ki ZülAl, bunların te{errüatın.t 
çabuk anlatmazsan meraktan çıldıra
caR;ım .. 

Bir an düşündü. Sonra: 
- Dinle! dedi. Sen vurulduğun an

da ben kendimi kaybetmiş:tim!,. Tam 
bir hafta sonra açılabildim ... Doktor, 
tehlikeli bir kriz gcçirdiii.mi ve on -
cak bir muci7.e kabilinden kurttılabil
diğiml aöyledi .. Nımığın ölümüne aıd 
izahatı sonradan aldım: Kendb•ıinde 
kalb rahatsızha;ı vardı... En ufak bir 
heyecana bile gelemezdi.. Tedavi ile 
yaşıyor, kendini kullanıyordu- O 
büyük hAdise karşı •nnda, derhal ol
duğu yere yıkılıp kalmıt!I. Annem, 
silih se!'!ine koştuğu zaman, ıeni ya -
rail. beni baygın, Nam.ığı ölü bulmu~!. 

Biraz durdu. Derin nefesler aldı 

Sonra devam etti: 

- Saadetten ağlıyorsun deıl:il mi Zii-
içinde kıvrandım .. O, iyi olmak için !il? dedim. - Saadet bize öyle mükemmel ka-
yvaş.mıştı... Gayelerine yardımdan Cevab nadlar taktı ki. artık ona ulatabilırıı; 
kaçınan gene bendim!. Bir in~rı. ne .... .. .. ~er~edi. Bana sarı'dı ve dıye gi..ılümsedi. 
kadar fena olsa, iyiliğe meyyal yaş;er. goJ!;:SUmun ustunde hıçkınnağa b..,la- ı Karanlık. sivah bir tul gibi üzerl
Namık, iyilik ve salah yolunda rac.t- dı. . mite Ortulı.iyor, bizi sukıln ve sessiz-
ladığı güçlüklerden usandığı içın kö- Yaram başının tcmasile sızlıyor. a- lik içinde sarıyordu.• 
Lülük yolunu takib etmişti!.. cıyordu. Bu acıyı duymayordum. Bu- •••• ••• ••••• , • 

_ Bu mantığında haklı değilsin Zü- t?n varl.ığım sevine ve saadet s~r'nla- ••• , ••••••.••• 
ıaH. Her ferd kötülüğü, iyilikten da- j rıle derınden sarsılıyor, manev:yetirn •••• , .•• • ••• , • 
ha kolay icra eder .. L&zım olan, nef- · en temiz ve en yüksek hi~lerle )'ıka- Koruluk, akşamın erıuvanf renkle-
ıııinden ve zevkleı·inden ferağatle in.!la- nıyordu. Oh! Bunca yıllar cektiğım rile boyanmıştı. 
niyete hizmeti kabul etmektir! .. An- mihn~_t_ ~e ~.slır~b .. sona ermi_şti artık!~ Salah, ya~aran gözlerini, kendisine 
cak bu va:zi!e insanı yük!!eltir!. Şu gogsumun ustunde sıktıgım sıcak derin bir alftka ve şefkatle bakan si-

z .. 1., d . b" d" .. e d ld baş, Zülilindi! Ve bu ba,, ölünceye yah gözlere kaldırarak: 
u a.ı erın ır .. ~şuncey a ı. kadar benim kılacaktı! .. 

Onu bu karanlık duştincelerden kur- - Bana istikbalimi ve saadetimi 
tannak için hah.si değiştirmek iste - YüzÜmü saçlarının arasına soktum; kazandırdınız Nejad Beyefendi: dedi. 
dim: lözlerimi k&padım: Bu iyiliğinizi asli unutmıyacağırn ve 

- Benim için nasıl bu kadar hıya
net olabildin?. diye sordum. 

- Bütün acılarım dindi!. diye mı- lizi daima minnetle anacağım ... 
rıldandım. Nejad, çocuğun omuzunu okşadı. 

Hayretle ba,ını kaldırdı: Göğsümden heyecanlı bir fısıltı onun da gözlerinde yaşlar kabarmı•-
yükseliyordu: tı: - Na11l? dedi. 

_ Bir mektubla hatırımı soramaz - Nejad!. Benirrı aevıili NejadımL ... 
mıydın?, Beni hayatından, sıhhatin-· İkimiz de saadetten sarhoştuk. U-
den haberdar edemez miydin?. • yuşmu, ııibi hareketsiz ve sessiz du· 

Koyu lotluk içinde güç farkolunan ruyor, k:alblerimizin atışını dinliyor
yüzüne dargın bir nazarla uzun uzun duko 
baktım. Gönlümden geçenleri tama - Bir aralık, pencerenin hizao;ındaki 
men anlamış olacak ki, ba,ını omzu- , ceviz ağacının dallarında bir kuşun 
ma koydu: .. kanad çırptığını duyarak doğruldum. 

- Danlıııa! diye yalvardı. Oyle has- Dışarıda berrak bir eylO.I ıecesi baf"' 

- Mademki tahsile karar 
artık kendimi zafer bulmut 
bahtiyar addedebilirim; dedi. 

Sonra gülerek illve etti: 

verdin; 
kadar 

- Yarın akşam yalıya davetli">in!. 
Zülal sana kendi elile yemekler ha .. 
zırlayacak!. Bu meyanda da Saman .. 
yoluna ulaı,abilmenln sırrına müte ... 
allik teferruatı bizzat anlatacaktır!.! .. 

- SON -

yandınnaktadır. •• ~ 
Ticaret müdürlil 

teşkilatı . ,,~·; 
Ticaret Mıntaka . müdürlüğ\l .~ti'7 

gcni\'lemektedir. lhtikir harciJJ· rl. 
daha yakından takib etmek JÇ ; '( 
taka müdürlüğü kadrosuna _Y"~t / 
murlar iliiıve edilmektedir. 'l'JC' 11 ;,/ 
kiletinin diğer şubelerinde ~a 1:).lV'..w 
murlar, Ticaret Mıntaka rnlJ.~ ~ıt ~1' 
de çalışacağından, yeni ıeşıc.l: oY 
Dördüncü Vakıf hanında )'-cfll 
bulunmuştur. (1 

Şi§e ve cam fiatlıı. 
tetkik ediliyor "' ~ 

Fiatlan Murakabe korrıi~:,ıt' 
gün öğleden sonra toplan::ır31t f~.11 
ı:ıişe fiatları hakklnda tctkik1'~ 1'.t 
cak.tır. Bu tetkiklere sebeb. dır· 
lerde şişe fiatlarının artmaJJ ~ ı .. 'f' 
misyon bundan başka tereY1 ıil" 
!arını tespit etmek ü1ere >'~tıır· 
lerinin de mütaleuım ı;orac»' " 

t 



h• ıeı· 

ısad 
• 

klerı 

ındt~ 
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1 
ltıııvta. DEVLETLERİNİN DÜŞÜN· 

DUkLERİ YENİ NİZA.M İngiliz tebliği 
""nı lJ . 

)l tr 
1

• Almanya, Italya ve Japon- Londra 29 (A.A.) - Hava ve Da-
~-ta~nda akdedilen ittifakın gayesini hlll Emniyet Nezaretlerinin lebliAi: 
,\Vru ' 1 ederek, iki totaliter dev)etin 
)lt Pa ve Afrikada kendileri itin hn- Londra, İngUterenln cenubu ,arkt 
ı.,; 1~aaı telikkl ettikleri memleket- mıntakuı, Mersy nehri ve merkeı.l 

.. at Jt k İngilterenin '8rk kısmı cihetleri, dün ~ a ına alma , jstediklerini, bu 
İıııfe d hAsıl olurıa fU iki surette !SÜ- ıece, düfman bombardıman tayyare-

letnın edeceklerini söylüvor. lerinln hücumuna maruz ltalmıttır. 
~ . 

'-'!ttl - Yent bir nium altina aldı.klan Diğer mıntabılarda münlerid nok
~~kl e~lerden lstedikleri kadar ııda talara birbç tromba düfmüşse de hiç 

2 erı 'Ve Uk madde almak. bir huar ve hiç bir telefat olmam.ıo-
lttııı.~ Yeni nizama giren memleket- tır. 
h4t, UdudJarını ve idarelerini Avru- İnıiJterenin cenu\ıu farkisinde, 
•lfıhi' hııevrud olan bütün devR:tlere diifman, hücumlarını eberiyetle Lon
~~ 0.1.araıı: Sovyetler Blrliii de dahil dranın cenub ve ıa.rbına. Londra ci-

ltı.tha. llz~re- kabul ettirmek.. varındaki kontluklar mıntakuına ve 
·~tı.s rrır bundan ıonra diyor ki: payitahtın cenub ve ıarbındak.1 mın-

'-'ııitt(ırı11 lstilisına ve Süveyf ile ce.. tak.al&.ra tekaif etmişUr. Bir miktar 
liıı k rıJt bo(azının totaliter devletle- yangın çıkmıf, fakat sür'atle ıöndü
'1~ 0rıttoları allına ahnmaıl.l\ll bağlı rülmüttür. Ha~ar, ekseriyet itibarile, 
-.ıtl~~l'Upada yeni nizamın tatbila evlere ve mağaz.alara inhisar etmiş
Gl.t.Q f'.!lttte relince, lstildi.Uerlne hailt tir. Birkaç ölü vardır. 
'tt, erı küçü.k memleketler bile bunu Mersy nehri boyunca. hücumlar, 
~~ıı""e kabul etmlyeceklerdir. Ancık son hücumlardan daha u flddetli ol
~l: durulamaz blr cebir önünde Jı- muftur. Birkaç ev ha.sara uğramtfSa 
t-.bt rek boyun etenler olacakhr. da hiç bir ölü yoktur. 
~ korrıi!'iyonu hakkındaki Sovye:t Merkeıt İnailterenin prkında, kır 
~ir~·'· ın.i~ali ıöstemüş:tir ki Suvyetler mıntakalarına yilbek kuvvette in
t~ dahi bu yeni niı.am den11en ft)'l fillk bombalan ve yanıın bombolilrt 
~Ur. kapalı olarak tasdik elmlyc • atılmı,tır. Halli', haliftır. Hıç bir ölü 
•lııııı yoktur. 

•• ~ ltre ve Amerikaya rellnce, yüz 
~t ~tılarcı nüfustan mürekkeb büyük 
"lktttı olan bu memleketlerle anıa,~ 
l,ı d ıa '- bilhassa lngiltore ile harb Londra 29 (A.A.) - Hav• Nezareti· 
~dl tvanı. ettikçe mihver devlct1erinin nin teblJli: 
,.htt •ralannda verdikleri ı:ararlnn Dün ~ce, ıeceyarwndan aonra, in
'lfit1:11~ '~ki dünya mHletlerine kabul filtere üıerinde üç düışman bombar
'Jıi . ' olqlar bile cene mu\•akkat dıman tayyareıi düfürtllmüttür. 

~ l~tte kalacaktır.. Bu nbah, dü,man faaliyeti, milnfe-
:......... rid tayyarelerle yapılmıt. bazı hü-
~SN'i İTTİFAK KARŞl~l ... Oı\ cumlara inhisar e:tmi,tir. Timeı mun-

OVyET · · ET ubında baıı noktalara, cenub u.hi-
lt LERIN VA.Zl:I' 1 linde iki f"hir ve bir lr.öye, Londra 

Iİ;ı,t t.~kerlya Sertel JaPony&dakı fa- civarındaki kontluklarda bir köye bir· 
~~ Urnetin Asyaya hikinı olmak kaç bomba düfmüttür. Pek aı; hasar 
~ 0 lrıl ilk defa olarak 1927 tarihin- olmu.,:tı..ır. Yaralı ve ölü miktarı da 'll\ ~•kitki Başvekil GenerA.l. Tama- pek azdır. 

'So .llh ettiğini aöyleyor ve diyor ki: 
"'1ı, '>et Rusyanın Lkl büyük dü•· 
tılı,,. "•tdtr: Almanya ve Japonya. in-
ı.. "· • . • -qıJik "menka, So\'yet Rusl& lçın 
"'ı, 1~ .ol01aktan çıkmıttır. 1\-fihver 
tıı,:t'a ~ti rallb ıeldiğ:i takdirde, Sovyet 
ı, •I ki taraftan ııkı bir çember iti· 
~•Uıı 1rıın1, demektir. Binaenaleyh, 
~~•de .. ltonıa - Tokyo lttifaklJe en 
~ S. alokadar olan devletlerdon biri 
~ t ~Y,•t Rusyadır .• 
~SABAH 
~·· i'rriFA.KIN MA.NASI 

<ı;.,. ıı..ı,;,, Cahid Yalçın, Berll.ıı !ttifa· 
•.\ti~ bahsederek: 

C. ·~ \ltr devletlerile Japonya uum ... 
'-k,1'~ilen ittifak, her ,eyden evvel 
\.ta 'f'in düşmesine hizmet etmiş ve 
~ıı.rıırı kaflılaştıjı, daha doJrusu "'1,, !lhiloceğl felaket hakkında kiın
~t:ılc bir tüphe bırıktnamı$hr. Bu, 
~ı,~ •rı:. Payla.şı1m11:sı demektir. t~ç 
"'~ td klanı devletin hulyalal1. tahık
tiilı >ı,'.tıe Avnıpa Ue A~erika ve ~ü 
~lıl•ya, A.lmanya lle ltolyı hiikım 
>• h~~~.rdır; Büyük Asyıda da Japon
~d.iJtunı •ilrecektir .• 
''i1: ~en ıonra 1fUn1arı ıöylayor: 

~iil\e u ittifakın re~men Uıiıı edil
'"""k~ ~ernnunuL Çünkü bu sayede 
~do ~kikaU ıörmek ve harb "' • 
~ i<kll\ihver d•vletlerl galih geldik· 
rı .. ldirde ml••kln ne ıı.ı. ıelece· 
~ lmkirunı bulmuttur .• 

~ E~ll'ERYA.LİST İTTİFA.KI 
L ~di ISINOA. SOVYET RUSYA. 
(J1. 1~ Oaver Almanya ... J3nonya· 
~ h,rı .. fakı hRkkında Sovyet Rusya
"'>'fıt- ,,. Ut hiç blr ses çıkmadığını 21öy
·~ı. • diyor ki: 

"ı ""•ny . •L ~kler1 1 - ltalya - Jıponyan•n nk-
~)ıı.. •skerl ittifak ü:ıerlne So\ıyet 
~ ''11'1 )' rl . 
t.. }ıd"dl e lngiltere - Amer!kıı cep 

Alman tebliği 
Berlin 29 (A.A.) - Alman ordu

ları ba,kumandanlıgının tebiiAi: 
28 eylıll günü ve 28 • 29 eyilll ı•· 

cesi, hava kuvvetlerimiz.in muka~le 
bilmisil hücumları. bUhUfB Londra
yı, Liverpool'u ve cenubt İngilterede 
diler Um.anları hedef ittihaz etmiş
lerdir. Londrada, Silverton ve Gra
ve1>end doklarına, Tibury doklarına, 
Timeı kav.ıine ve East-India dok]a ... 
rına ciddi hasarlar ira1 edilml,tlr. 

İskoçyanın flırk sahilleri açıkların
da, her birisi takriben altı bin to
nUltoluk ve kuvveW muhafau al
bnda bir kafile içinde ıeyreden iki 
vapura bomba ile hücum edilmif ve 
bu Jld vapur batınlmıftır. 

Gündüı: hücumlan esnasında, Lon
dra ü.r.erinde birçok noktalarda tid
detli hava muharebeleri olmut ve bu 
muharebeler bize büyük muvllffık.i

yeUer kazandırm1'1ır. 

inglllı hava lr.uvveUerl, bilhassa 
Almanyanın garb ve cenubu garbi 
budud mıntakalarına kartı gece hü
cumları • yapm.ıftır. Bertin civa.rına 
kadar ıelen birkaç İngiliz. tayyares4 
BerHn ban1iyöıüne varmadan hava 
defi bataryalarının ate,Uı seri dön
meğe mecbur edllıniftir. 

Garbi ve cenubu garbi Almanyada, 
düışman. birçok nolttaılar üzerine bom
balar atmı,, fakat kayda değer h.,a· 
n mucib olmam!ftır. Garbt Almnnya
da bir ,ehlrde, ıivtl halkla mesklın 
mahallelere: yeniden hücum edilmiş
tir. Sığınaklara slrmemit olan birçok 
kişi ölmü.ş ve yaralanmıştır. 

1~,ıtı· r; fakat bunun ıamanı heniiı 

~;et Demiryolfarı İ. U. Müdürlüğünden: 
~.~ııı,.~:::-;--:-::--:=~~~~:-:-::-=-="-':---::":::-:~--=--# ~-;"i ... 1ınmen bedeli (570) lira olan 1!500 Kg. toz tabun (7/10. 940) puartesl 

Dün. dütman1 cem'an 28 tayyare 
kaybetmiftir. Bunlardan üçü hava 
defi bataryaları tarafından düşürül
mü,tür. Bir tek Alman tayyaresi ka
yıbdır. 

"'"-ı. (il) on birde Haydarp ... da Gar blnaa dahilindeki Komlsyon ta-
' 1!11 •çık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
'1. ı..;;u iıe girmek isleyenlerin (42) lira (75) lr.urutlulr. muvılr.kat teminat 
"I> .... n~ tayin etül!i vesaiki• birlikta elWltmı tı(lnil taatine kadar Ko· 

&ı.t ltı.uracaatleri lizımdzr. 
\.. lıe aid tartııameler Komlayondan PlflUlZ olarak dıJıtılmU:tadır. 

;:--......_ (8922) 

·~~- T. T. Umum Müdürlüğünden: 
t·~~:;: idare ihtiyacı için .100,000. aded .o,sı. m fm ve c300,000• aded 

~lltnı nı.ırn ki cem'an •l,000,00<b aded mukavva maıura açık ebiltmeye 
~ ı f!ır. 
~·· .... il! ~'!ııi 1 Uh~~men bedel .4320., muvakkat teminat c324. iira olup ek-
'-~ 4 bırınciteşrin 940 pazartesi günü uat 16 da Ankarada Evkaf 
~lıt llında P. T. T. Umum Müdürlük Satınalma Komlsyonunda yapı-3 . 

' ~~!ekliler muvakkat teminat makbuz veya banka tem.inat mektu .. 
t 'd~ t Vesikalarını hamilen mezkUr fiin ve 11.atte o Komisyona müra

\ı 1 ..._ •klerdir. 
..... ~ ~•rtnameler Ankarada P. T. T. Levanm, lstanbulda Yeni Valde 
~ltelu;~ T. T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdilrlüklerinden bedelsiz olarak t ~ ,5115. (7964) 

stanbul Defterdarlığından: 
1 ~•d• 
ı: ,,. '•uı d h t · k · ı:'tı:') lll e e. Rum a!'> anesı ar a~ında Istanbul Cezaevleri inşaat deposun-

(8928) 

'4 h:li 01.rıyık (7) mermer merdıven ba!iamağı (900) aded kırıklı Avrupa 
ıı~, <400) aded içi ıırlı ve (80) aded ı;imentodan mamul mecra künkleri 

k._ ~:n b~uhammen bedelle . ve Vi~~yet HükG.met konağı .karşısındaki eski 
h..1-latil Vltt bina5ı. bahçesınde ~ohne otomobil. demir karyola, motosiklet 
~~ı, ' huna müma!lil muhtelıf e•y• (64) lira (73) kuru, muhammen 
~ t1.ı~c •;,ni Jiıcıte içinde hurd~ ayak pedal makinesi ve teferrüatı bll-

tıııtı ak miktarının beher kilosu 20. 18, 15 Jcul'Ul Uıerinden satıflan 
lıtu1'.fı ?'tnaya konulmuştur. 
~Ud·~'de 7 1 10 ı 940 paz.arte!'İ günü uat on dörtte Defterdarlık Milli Em
'ttılihUrliitünde Müteşeokkil Komisyonda vıpılacaktır. 
~t letin muhammen Wellerin 3 7,S teminat makbuılarile mu"'"''f"n 

~ "•tt.e Komisyona müracaatleri. • 

1 ,~~ik Okulu Müdürlüğünden: 
~h•nd· 1 

C;;lı:tı ıs kt!;:m1 giriş lmUhanlan 1 tetrinievve 940 salı (ÜnO yapıla-
~, ?tı,lttrb l<aydolunanların karne1erile o gün uat (8,30) sekiz buçukta 
~,~ti\ e de hazır bulunmaları.. 

're~enı.uru kısmı giriış imtihanlan günü aynca. illn olunacaktır 
a.ta 21 teşrinievvel 940 pazartesi ıünü ba,lanac:atı llln olunur. 

(8997) 
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İtalyan tt!llliği 3 
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Orada imparator toprağın, insanların 
efendisi hatta Allahıdır sahibi, 

italyada bir mahal 29 (A.A.) -
llf numaralı İtalyan tebliği: 
ŞimaJi Afrikada, mutad keşif hare

kih esnasmd•, 113 numaralı tebli~de 
imhası bildirilen tayyarelerden blri."li· 
nin pilotu bulunmuş ve esir edilmi•
tir. 

4 
5 
6 
7 

1•1 
• 1 

1 
l•I 

1 1 1 
1 1 1 1 1• 
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ı 1•1 
1 l•I 1 Japonya Çinle senelerdlr ıı:üren bo

ğuşma:una devam ederken büvük 
dünya. harbi patladı. Japonvanın der
hal Roma - Berlin mihve;ine iltihak 
ettiğini gördük. Buna rağmen Japon
ya Avrupada cereyan eden harbe he
nüz bigıine kalmaktaydı. Şimdi i.coe 
onun mihver devletleri ile askeri bir 
ittifak lmzaladığlna tahid oluyoruz. 
Herkes Japonyanın Asyada büyük e
meller beslediğinden bahsediyor. İşte 
son günlerin en mühim hidiseı-i. Bu 
müna~betle biraı; Japonlardan bah
setmek istedik. 

Japonya bir çok eskl ananelerine 
sadık kalarak ve ruhunu muhafııza 
ederek baz.ı şeylerin fekUnl dei:iftir
miş: ve JaponJar medent dünyaya uy
maya, yaşayışlarını ona göre tanzime 
başlamışlardır. Japonya, çoktanberi 
evleri, sokakları ile harbde olan bir 
memleket manzarasını almış bulu
nuyor. Caddeler askerlerle doludur. 
Gene askerlerle dolarak hareket eden 
trenler, haıi.n veda sahneleri, bir 11n1-
fın teı'idi, harb Ahaaında ölenlerin 
küllerinin merasimle nakli •İfte Çin -
Japon harbinin neticeleri.. 

Düşman, Bardia ile Deme üzerine, 
Sollum ve Giarabub mıntaka.lanna 
hav11 hücumlarına devam etmit, fakat 
netice alamamıştır. Bir tek kişi ya
ralıorımış ve bir kamyon hasara uğra
m1etır. 

Şarki AfrikRda, Kenya hududu bn
yuncA, Gerelle, Viagir, Todignae ve 
Rodolphe gölü civarında vukua gelen 
keşif kolları çarpışmaları. İtalytıınlar 
lehine neticeler vermiştir. Düşman, 

kaçırılmıttır. Düşman muharebe mey
danına biri!;:i küçük subay olmak ü
zere altı ölü ve birçok yaralı bırak
mı,tır. Bizim tarafımızda, dört yeril 
asker yaralı vardır. 

Tayyarelerimiz, Gallabat'ın •imAli 
garbiıdnae: Nadi-Yusuf radyosunu 
bombardıman etmişler, alçaktan uça
rak bir otomobil kolunu ve hava defi 
bataryaları mev:ı.ilerine bomba ve 
mitralyözlerle hücum eylem1tler ve 
bllAhare üslerine dönmüşlerdir. 

Düfman hava kuvvetleri, mahslia 
hasarı mucib olmadan, Assab, Dessie 
ve Combalicia'yı bombardıman etmit
lerdlr. Bir İtalyan yaralanmı,tır. Ma
gi'nin cenubunda Ueska ve Veka 81 
bombardıman ~lmiıştir. Burada da 
ha.sar pek azdır. Telefat yoktur. 

1 i•I 1 1 1 ~! ........... ..:.....:...='·~' ~' II 
Soldan safa: 

1 - Bot ve lüzumsuz: - ltfeydan. 2 • 
Bir uzvumuz - Ağacın aksamından, 
3 - Cüz'! • Rabıta! haliye edah • Şart 
edab. 4 - Manevi yol. 5 - Ustalık. 
6 - Pifmanlık. 7·- Azmaktan emri 
hanr - Noksansız - Bir nota. 8 -
Bulmaktan emri hazır - Em.ue. 9 -
Israr - Oııı:man.lı padişahlarının aJ&meti 
mahsusa] arı. 

Yulr.and•n aıafı)"a: 

l - İrad - Divan edebiyatı pirle
rinden biri. 2 - Soğuk bir madde -
İzinli. 3 - Bir uzvumuz: .. Lezzet • 
Bir nota. 4 - Açık1ılt. 5 - Konya vt-. 
liyeti kazalarından biri. 6 - Evin 
damlarını örter. 7 - him - Sekte • 
Bir işaret sıfatı . 8 - Ekinin biçilmesi
Yılan. 9 - Vasıta - YapL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tokio caddelerinde gık ıık neka -
hatte olan yaralı askerlere ve Çinde: 
harbeden askerlere hediye toplamakta 
olan milli elbt.elerini giyml• çokik 
göılü, solgun yüzlü, fakat saçları ke
sik Japon kadınlarına tesadüf edil
mektedir. 

Tokonoma denilen köşelerden biri. Binbir küçük mukaddes efya He 
siistü olan bu köşeler şimdi harbdekl askerlere tahsb edilmi.ştir. Resimde 
yelpazeler, fetisler arasında askeri bir kasket, kıhç ve bayrak1"r görünüyor 

ANKARADA CUMARTESi 
GÜNÜ YAPILAN BİSİK· 
LET MÜSABAKALARININ 

1 IMIO LIAl•IY ı SfA1 
2 AIDI ı • K AIŞI I K~ 
3 SIA • K AIR A FIA 
4 A • KIIIL •IRIAIB 
5 •IMIA R •IS EIT • 
6 DIAILI• N OIT •H 
7 AN l iLi l Nl•ILIA 
8 M AiT EIMI• Si L 
9 AT EJH •iÇi llVI l 

Japonlar dindar bir millettir. Orada 
her insanın, hattA her eşyanın kutsi 
bir manası vardır. Denilebilir ki 70 
milyon Japonun hep!li kendini biraz 
Allah telikki eder. Muk,.ddes billnen 
,eylere gelince bunlar da Japcnye.da 
milyonları &f&I'. 

Harbden evvel Japonya daha mes'ud 
bir m.lllettl Şimdi harb dolayısile Ja-

Japon İmparatoru Jlirohito 

ponyada hayat pahalılığı artını,, ver
giler de son zamanlarda oldukta faz ... 
lalaşmlştır. 

Evvelce her Japonda bir artist ruhu 
hissedilirdi. Bütün o küçük tahta •i

heykellerle süslenmesi adetti. Şimdi 
bu köşeler dua yeri haline konmuı
tur. Şimdi bu dua yerlerinde harbde 
olan askerlere aid küçük feyler, uğur 
gelirecek Fetişler ve Samouray seferi
nin tablosu görülmektedir. 

Japon askerleri harb ıaha!lna '3 -
yanı hayret bir bayrak bolluğu içinde 
giderler. Zira her askerin ailesi gara 
bir kaç bayrak getirir ve tren hareket 
edince bu bayraklar sallanarak te:ııyl 
merasimi yapılır. Bu esnada hiç bir 
Japon kadınının ağlamaya hakkı yok
tur. Zira bir Japon kadınının hAlk 
içinde gözleri yatlı görünme~! bilytik 
bir ayıpbr. Onun için kadınlar 111kin 
durur ve tren kalktığı zaman birbiri 
arkasına reverans yapmaya koyulur
lar. 

Harbden yaralı dönenler IU'asında 
bir çok da körler vardır ki bunlara en 
çok caddelerde te5adüf edilir. Bazısı 

siyah gözlükler, baıısı ise yalnıı gilı
lerinin üzwinde beyaz bandajlar ta
şırlar. Beyaz uzun elbiseler giymiş -

terdir. Flüte benzeyen ve Japonyada 
pek meşhur olan bir müzik çalmayı 
öğrenmişlerdir. Şehrin sokaklarında 

dola~ır. halkın yardımı, verdiği hedi
yelerle geçinirler. 

Harbde ölenl~re gelince bunlann 
külleri silih arkada,Iarının boyunla

rına astıkları topmk bir kabın içinde 

merasimle mezaristana getirilir. Bu 

kahlar beyazdır. Çünkü beyaz Japon· 

yada matem rengidir. Bu merl.him eı· 
nasında sokakta bulunanlar, külleri 
taşıyan askerler geçerken hürıneUe 
eğilirler. 

Bütün m.lllet İmparatorun etralında 
büyük bir saygı ve sevıi ile: toplan
mıştır. JaPonyada İmparator Allah 
gibi bir feydlr. Şimdiki İmparator A
tambasu Hirohito Hihmdan ve 2600 

rin e:vcik.lerde Tokonoma denilen bi- sene evvel hükümdar sülilesini kuran 
rer köşe bulunurdu ki bu köşelerin ı Yimmu ahfadından gelmektedir. 
tablolar, Budalar, mukaddes öküı;ler, Japon İmparatoru iyi bir biolo -

giste'dir, kültürlü, zeki bir adamdır. 
O, hallun naUll'ında bir il8htır. Ja -
ponyanın tek sahibidir. Resmi mu .. 
kaddestir. Bu resme hürmetsizlik e -
denler büyük cezalara çarpılırlar. 

Meraklı bir okuyucumuz 

24 eylO.l 940 salı günkü nüshamııda 
·Bunları biliyor musunuz?. başlığı 
altında Empire State binası hakkında 
çıkan malılmat üıerine bir okuyu ... 
cumuzdan şu tavzihi aldık: 

·Bu bina 200 değil, fakat yalnız 

102 kattır. Meraklılar ancak lCIQ üncü 
kata kadar çıkarlar; son \ki kat me
teoroloji işlerine ha.sredilmiş:tir. ~i

nanın irtifaı 1250 •feet• yahut İ375 
metredir. Tam 6500 penceresi vardır. 

25,0ÔO kiti istiab eder. 1931 de lnpatı 
ikmal edilmiştir.• 

Okuyucumuzun alikasını tefekkür
le karşılanz.. 

NETİCELERİ 
Ankara 29 (A.A.) - Mevsimin illr. 

bisiklet müsabakası bu hafta cumar
tesi günü yapılmıttır. 

Muhtelif kategoriler arasında ter• 
tib edilen ve seri halinde devam ede
cek olan bu yarıışların ilkine kırkı 
mütecaviz bisikletçi iştirak etmiftir. 
Yapılan bu müsabaka, şimdiye kadar 
tcrtib edilen bisiklet yarı,larına hic; 
girmemif gene bisiklet.çiler arısında 
idi. 

Büyük bir alika toplayan vı j}d 

kategori üzerinden icra edilen bu mil
aabakaların teknik neticesi ,udur: 

18 bisikletçinin ie;tiralc ettiği birin· 
ci kategoride: 

1. Aydollmu• Tur, 2. Hamdi Güç
lü, 3. !.mail Kutay, 4. İhtan Selep, 
5. Muhiddin Erengil. 

26 blslklet;lnln ittiralr. etUği Jldn. 
ci kategoride: 

1. Yılmaz Er, 2. Bülend Simer, 3. 
Mustafa Özgiim.Üf1 4. Sadeddin Emeç, 
5. Haluk Çlftçioğlu ııra Ue derece 
almışlardır. 
G~n• Ankara BiaiJtlıet ejanlılı tara

ltndan tertib edilen blsi.kletli ıezlle

rin dürdüncüsil de, bu gün, ilk defa 
olşrşk bayan bisik1etçilerimitln de iş
tirakile yapıldı. Sabahleyin havının 

hafif serin olmasına rağmen kırkı 
mütecaviz kadın, erkek bisikletçi ge
z.iye iştirak: etmek üz.ere: 19 May11 
stadyomunda toplanmıt bulunuyordu. 
Bu ,Unkü gezi Balk.at köyü civarın
da Sölüdözüne yapıldı. Büyük bir 
zevk ve net'e içinde geçen bu gün
kü gezide blsikletçileri.mize dördün
cü defa olarak zengin ve :ıevkll blr 
hafta tatili ıünil geçirmefe ve.sile ol· 
du. 

Güneş - Ankaragücü 
arasında döstluk 
müsabakaları 

Ankara 29 (A.A.) - Bu giln A.n
karagücü sahaıında Günef ve Anka
ragücü birinci takım.lan arasında blr 
dostluk müsabakası. yapılmıştır. Ta· 
raftarlarına heyecanlı dakikalar ge
çirten bu müsabaka 4 - 3 Günef ta• 
kımının lehine neticelenmiş:tir. 

(iFAV D A 16. O 
~GILER 

GELiP GiDEN TRENLER 

Hli:RGUN HA.YDA.RPAŞA.DA.N 
MUHTELiF YERLEIIE HAREKET 
EDEN TRENLER: 

ta•tl 
9 cumart,aı. Panr. sarı. l'e?fe.mbe 

ıünltrl H&Jd&rP&f&. Ankara. Pa.
urt.eeı. Qa.rpmba.. cuma ıunıerl 

Anll:ar.ı. üzertnden Adana yoWe 
:Baldada"dar 11ldınm. t:renı. 

9.25 Ealı:lfebt Konya, Adana 
Dlfarb&t 

1 ... 45 H&Jd&rl*f& • Aıık&ra muhtıellt 

katan. 
16.<C5 Haydarpq& - s.a.ın.un. Bayd&r• 

P&f& • Erzurum. Haydupaf& • 
DIJ&rb&kır. Afyon • Ut&le JOllle tz.. 
mır. Afyon :rotııe i.parta...Burdur .. 

19 
Al••ncalt. Ankara yoıue Ada.na 
Anadolu eUpre.ı. B&Jd&rPaİa • 
Ankara, 

20.15 Baydarpap • Ad.apaan, dolrU 
tren. 

RERGUN lllUHTELIF ISTA.S• 
YONLA.RDA.N HA.YDA.RPA.ŞA.· 
YA GELEN TRENLER: 

Oeldlll -· 7.45 Ankara muhtelit tatarı. 
8.50 Ani.ara eklıpre&l. 

11.50 Haydarp&f.&dan 15.45 te ba:eket 
eden trenln. karttlı&ı. 

18.55 Dlyarba.klr. Adana. ıtonn. DJd
~lr t.rent. 

19.55 Haydarpq;adan. u1:>&h. aut 9 da 
hareket ecıen. Jl}dırım t.ten.1 ur. 
,ıııtı. 

BASTA.NELER: 

lleJOllu Hutane1t 
Cerrahpqa Butaneaı 
Qocuk Butan..ı <Otfıt) 
Emru:ı AkllJ• ve Aaab1J• 
Butaesı 

Gurtb& But&ne:al (Yen1ba.hçe) 
B&Mkl Hut.anut 
Haydarpıı.p Nümunt H&ltaneal 
Hayvan Hut.aneıııl 

Tel et on 
49476 
20036 
80014 

* YEN"i BİR SİLAH 1 veyi ve çayı kaldırmaya karar verdi. , ti~ahat salonunda oturac~ksa mualli

Almınlar bir buçuk aydanberi, İn- Fakat senelerce masasının lbtünde mmına-. maerka~.e1bdndea bnuelun18mrasık le010bcua~n3mcaa: fincanı ikide bir görmeye: alışm1f o- ·~~ ... 
giliı.lerin giı.li bir bomba kullandlk - lanlara bu yasak pek mües.sir olma- ,ba.,,,•-" .. "'--'"B"'.-'S'".----------

Ankarada tabanca 
müsabakaları 

A.nkara 29 (A.A.) - Abt pollgo· 
nunda yapılan tabanca müsabakası 
bu gün güzide bir kalabalık: kütleli 
huzurunda n1hayetleruni.ştir. Bu mü
sabakaya her ı.aman olduğu gibi bü· 
yük bir alika gösterilmiştir. Müsaba ... 
kaya altmı, abcı ittirak etmittlr. 

Kuduz ı:ruıtıtU•U 
'Ö&küdu QocuJc: Ba.kın.u:91 
zerneb-KlmU Hutan..ı 
Verem 011.panJllCrt 

16 .. 60 
24368 
24553 
60363 
23.400 
42774 
60771 
60179 
20243 

59/ 439 
60!?61 lanndan fikiyct e- • dı. Şimdi hükiimet, kararını bir kere 

diyorlar: daha teyld ediyor. 
Bef aantim enin- Bizim burada anlamadığımız bir feY (SİNEMALAR) 

Verem ea.natnf7Qmu (Be:Jbelt) 
Pre••ııt,..,M'nm (V&ldeb&fı) 

iTFA.iYE: 
htanbuı 24222 
Be1otıu 44644 

de ve bef santim var: F.ski mümeyyiz veya kalem e -
boyunda olan bu fendisinin elinden fincanı alm3k belki BEYOGLU TARAFI: 
küçük bombadan ----~G 

kadılr:OJ 60020 
Uaküdar 60625 

Küçük u.ntrallar tçl.n teıeton memu
runa (Yansın) demek k&tldir, bir tayyare bin

lerce ta,ıdığı ıçın ~--"\. 
sağa ıola aavuru
yor ve bu, düştü- ---~Ti"~ 
ğü yerde bir kaç 
dakika sonra müt- ...,_..,.T 
hif bir yangın çıka- "$1111iıli 
rıyor. Selliloidden ::._ 
yapılan bu bombacıkların orta!iında 

fosforlu küçük bir kapsül vardır. Çok 
ucuıa malolduğu, kolay taşındıgı ve 
kolay atıldığı için bunların Alman 
çiftliklerinde mahsulit üzerinde bü -
yük tesirleri olmuş. 

Ancak İtalyanlar ve Almanlar bu 
hareketi insaniyete muhalif bu:duk
ları için bunlara lizım geldi~i gibi 
mukabele: edileceğini yat.ıyorlar ve 
betti kimyevi ve zehirli bir muhtevası 
olduğunu ileri sürüyorlar. 

Bunlar bir bahane olabilir. Bu gü
ne kadar z.ehlrll gaıı kullanmaktan 
çekinen muharibler acaba böyle )lir 
bahane ml arıyorlar? Zavallı in!ian -
lar acaba bir de zeitirU gazı mı tada
caklar?. 
Diğer taraftan İngilizlerin Alnlan 

tayyarelerine karşı da yeni bir müda
faa silihı kullandıklarından bahao
lunuyor ve İngilizler bunun ne . bir 
top ne de bir öldürücü ziya olmadı
ğ~ söylüyorlar. Mermi Ue .ziya anı
sındaki bu müdafaa vasıtası nasıl 
,eydir? Harbden sonra kim btltr ne 
,ayanı hayret esrara vakıf olacağız!. 

* KA.HVE VE ÇAY 
Resmt dairelerde memurlArın1 1• 

ba,ında kahve ve çayla vakit geçir
meleri muvafık görülmemitti. İki yu
dum kahve ve bir nefes sigara ile ma
sadan masaya teati edilen bir çift söz 
ara:ııında pek iı rık-madıA:ını gören hü
ktıınet, dairelerinden evveli '" kah· 

güçtür. Fakat bu kahveyi veya çayı 

ona getiren birisi, bir kahveci var ya ... 
Onu• daireye sokmamak ned~n güç 
olsun?-
:Ôahası var: Yasala rağmen h5.1A 

bazı aairelerin kahve ocağı açıktır. 
Bunların kapısını kilidlemek kifi de
ğil mi?. * GENÇDE YA.lliGIN 

Evvelki gün li
manda bağlı bulu
nan Genç şilepin

de fazla istim 
yüzünden yan5tın 

çıktnlş. ( 
Gene şilepinin 

bu hali genclere 
ibret olmalıdır: 

Faıla istim yan ... • 
gına sebeb oluyor! 

* A.NLA.ŞILMA.YA.N BİR KA.RAıt 
Maarif Vek8.letinin bir kararından 

ve bu karara liı;e muallimlerinin iti
razlarından bahsolunuyor: 

Muallimler, der~lerini bitirir bitir
mez mektebden çıkıp gitrniycrek ta
til oluncıya kadar bekleyeceklf"r. 

Vekalet, lise muallimi olmak isti· 
yenlerden çok şey istiyor. Bir li!"e 
muallimi ömrünü hemen hemrn oku
tacağı derse hasretmiş, bu uğurda bir 
hayli alınteri dôkmü,tür. Buna muka
bil ona mektebin verdiği para kafi 
gelmediği için bir çok muallimlPr 
derslerinin haricindeki saatlerden isti
fade ediyorlar. Şimdi Vekilet onları 
hemen hemen bütün ömürlerini yal
nız derslerine değil, mekteblcre de 
hasrebnelerini istiyor. 

Bu çok olmaz mı? 
· •Hele dersinden çıkan muallimin 
mekteb tatil oluncıya kadar ne: yıp•
caltı da pek malfım detildır. Eler b· 

• ALKAaAR - MacaraJt 
• LALE .. Kral aşllı 

• lPE.K • Kralın ba.Zı.neaı. 
• MELEK .. Bll' balo ıece&.1 

• SAKAR YA - Masum kadın 
• SARAY - Ka.nadll lı:adınl&l' 

• SOMER • cawmın tcı 
• TAKSİM • Saadbt Yuvaaı 
• YILDlz . Blt.mem1' aenronı.oort mıı1on 
• TAN (Panı;:;aıtı) _ Bahriyeye Hl&m .. 

A•k b&hceıert 

İSTANBUL TA.RAFI: 
• ALli?-lDAR . Oöruıımeyen adam art.mıa. 

da _ Oç p&l&vraeııar Polla h&!lyesl 

Bayanlardan '4 puvanla Fazilet 
Gorbon birinci, baylardan 58 puvan
la Rebii Gorbon birinci, 50 puvan
la Hasan Rıı.a ikinci ve 48 puvanla 
Klzım Köylü üçüncü olmuştur. 

Derece alanlara poligonda törenle 
hediyeler verilmiştir. 

Harici kısa haberler 

Snmt llllDA.D : 

t111tanbU1 •e Be1otıu 
BütQn Anadolu ıalı:uı 

Telefon 
44998 
60536 

NöBETÇIECZANELER 

30/9/940 Pazartesi 
• AzAK • Polt&v& mUharebelı • KovboJl&r 1 . *- B•l/Ollu kuaıt _ M~rkezde lh.tt.>vto 

resmt ıı:eçldl * Münibe hareket etrnif olan ıapan- 't'e İtlmad_ Tablmde kemal Rebt?i.. $ltll-
• Çır.M.BERLİTAŞ • HoU•ud revtı.lü • ya Dahiliye Nazırı Serrano Suner, de Hallı: Oalatada iamet. Ka.aunp&1ada 

Korkunc hane • Varyete Vanterboı oradan Romaya gidecektir. MUened. HultOyde H&Jıcı~ıu eczaneJerl 

• ~.~ı:!tı. _ Ölüm muıneat • Kadın * Lord Halifaks, Bükreşte beş İn- l'mfnöna ktua.?1' --Merkezde Sa.ılh Ne-
1bmaı edilince gilit tebaasının tevkifi işile alakadar c•U. KüçUtpaur.ıa Yorıı. Alemdarda AU 

• Hi.L.AL • Kutub J'lldı:1ı _ Korlnı.auz kur· olmAk üzere, Romanya mastahatgü- Rı:r.a. Kumlı:apıda Cemil eezaneler1 
ıun - Loreı Hardl İt arayor zan F1orecu'yu Hariciye Nezaretine Tatı.\ k-.aaaı - ,S.bza.debaşıo.cıa. Hamdi. 

• M1LL1 · Üç &bbab •1l&hforıar • GOrün- davet ederek bu h~diseler hakkındı ~~remlnlnde Hamdi. Kara&'ÜIIl?'Ükte FU&d 
• ,:,~~:~·~ Cebe!Ut.tarık cuuau izahat i.stemif ve bu İngiliz: tebaaaırun hnenıe Vlt&U. Sarnatyada Teo!Uot. Ak· 

lllll'•Yd• Sarım tt:u.neıerl Son•uz a.eıc maruz kaldığı muameleyi protesto ey-
• TURAN - Poltava. muh&rebesl • lemİ!51tir. Oak-Udar ka.taat - Sellm.1Jede seumt. 

Kovhovlar reKml lt't'Çldl * Fas Sultanlığı veziri, yanında P'as 7e ~zanelerl 
KAOIKÖY TARAFI: ld Be~ktcıJ kaa:a.ıı - Beoltt.&lt& N•ll B&• 
• HALE _ ı, t.ra.u . Veaıton BoJten Or. yüksek memurları olduğu ha e, tay- lld, OrtakOyde Ortaköy. Arnavudlı:öyünde 

m•nlar hl.kimi yare ile: Madride varmışbr. Koıtantın . Bcbf>lı:te Merkeıı eczt.nelerı 
• OPERA • Mııdatn ve eoförü - l"ranken.e * Cibutlden ı.iınan haberlere ııcöre, Kattıko11 kc.Jcı.n - Aıt.ıroı atz.ında Mer. 

ta•ntn ot\lu bir İngiliz tayaresi. bu şehJr üzerinde keE t<:uneet 
• SÖREYY A - Kl'lrkunc hane-Bü1ük .cu alçaktan uçarak eehri bombardıman &on11er ka.aM1 - ARal ~e11t 
U"°KÜDA.R TARAF1 • ka Adolo'o • .,.- - Hevı>elladad& Tan&f ~ · etmiştir. Şehrin merkez mınta sına .... " • HALI: • Tan.an ve oA;lu • Jtadın htntm aüJ1tk&dAd& etnul Rıza eczaneleri 

ba:u bomba. düşmüş ve on kifinin ölü- l'vUb kuııaa _ EvUbde Hikmet eeza-
!•ıt1t11ııuııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

- - mUne seoheb olmUftur. neo .. ı 

~ ~ ~ IQ'J v o ~ .---~--~-------·-. 
t .. ;~~·~·~~~ .. ;;·~~;·~; ... ~ I S T 1 K LA L K A H R A M A N 1 

18,00 Pro~am, 18,03 Radyo caz or
kestrası, 18.40 Fasıl heyetJ, 19.15 Ko -
nu.şma, 19,30 Aajns, 19,45 Türk musi
kisi, 20,15 Radyo gazetes.i, 20,45 Musiki 
Kaledyoşkopu, 21,00 Dinleyici istekleri. 
21,30 Konufma, 21,45 Radyo orkestrası, 
22,30 _Ajans, 22,45 Dans müz.iği, 23,25-
23,30 Y arınkl proııram ve kapllllf. 

müşterek düşmanlarına 

karşı müdafaa eden kahram~n . 
TÜRKDE SÖZLÜ BÜYÜK ASK VE HARB FiLMi 

Vatanını 



• 
H'.A:KIK;ti:T 

Şişi i Terakki 
Lisesi M üdürlügünden: 

Esas talebe kadrolartmıı dolmuıtur. 
I)('vam eden müracaatler :ıı:ar,1sınd1. 
•ınıttarımu·• (yenl fub.-Ier) açınıJa 

karar verdik, lı:&Jdolmalr: l•tlyen -
ı lf'rln acf'lr f'tmf'tftrl kaç f'dtr 

Leyli Yenı· Erkek 

İLK-ORTA 
Taksimde Sıraselviler 86 

, 90 ErlGI t 940 " 

LİSE 
YENi AÇILDI 

1\-lüdürü - E.<tki ~Şişli Terakki Direktörü: M. Ali Haş;met Kı~• astlı 

10,000 seyirci önünde ABONE ŞARTLAR! 
Türkiye İ(İn : 

Bir aylık 90 Kuruş 

Husu!'liyetlcri: YABANCI Dll.LER OORETIMINE genit nukY .. 
ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin J:r. 
lışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatile yakından alikadar oıına 

Mektebin denize nazır kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi v~) 
Hcrgün saat (9 ile 18) arasında talebe kayıd ve kabul olunur. (Tel: 411 

oynanan-dünkü 01aç • 
Uç aylık 250 
Altı aylık 47S 
Senelik 900 

Yabancı memleketler i('İn: 

Altı aylık 850 Kur\lf 
Bir senelik 1600 

• 
> 

• İ STİ K LAL LİSESİ 
KIZ va ERKEK LEYLi ve NEHARi 

Galatasarayla F enerbahçe ikinci devrede 
yaptıkları birer golle berabere kaldılar 

Imtiyaz Ahibi ve Başmuharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyab idare eden 
YaıJ lşleri Müdürü : 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: 

\._ Cumhuriyet l'tlatbaa51 .J 

saat 10,30 ile 12 veya 14 ile 17 ara
sında Tak~imde bölge bina!ında ko -

mitemize biz.zat müracaaUeri lüzumu 
tebliğ ve rica olunur. 

1 Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Şehzadebaşı Polis karakolu arkasında. Telefon : 225~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Hatay Nafia Müdürlüğünden : ~ 
1 - Vilayetimiz hududuna Mürselek, Harabe kilise, Düsturiye, l{ııltgedlr'° 

Ord~k::ıpı, 419 numaralı Bedirhun, Şakhore, Dürrürahban, Ha~Uf 
Yenıkoy yolçatı, Telköprü, Karababa mevkilerinde 13 aded P"" ~ 
Gümrük memur karakolu inşaatı kapalı zarf usulile ebilt.nıeYe 
nulmuştur. a~ 

Galatasaray la Fenerbahçe dün sa- ı 111.- \g;~ (r.~, ·~,~,°l'y-, '~ ~ •• ' • m~:?J:!i!l'~ 
bırmlıkla ve heyecanla beklenen oyun ,.. (. t \ ~ 

~·-' ~~~· ' '''"'-. . larıru güzel bir hava ve on bin ....,... ka- ;:;::; ~ _ 

:? - Eksiltme ll/10, 940 cuma günü saat 11 de Antakyada Na.fıs oı 
dürlüğü odasında müteşekkil Komisyonca yapılacaktır. ~ 

3 - lsteyenler hususi şartname ile proje ve evrakı keşfiyeyi .97• 
dar tahmin edilen bir kalabalık önün- -. Ünvan. Sadullah Evrenos, Ekrem 

Rüşlü, Cemal, Davud, Suad, Hilmi A
lemdar, Ragıb, C. Başaran, Şinasi, Ali 
Besim, Abbas, Muhaffam Yazıcı, Ro
gers, A. Nadolıcky, Cezmi, Enis, İh
san Belor, Receb, Fethi, Mübeccel, 
Cemil Uzunoğlu, Sadık Ceylani, Ya· 
sum.is, İrfan, Haluk Hekimoğlu, l\Iu
fahharn Elmen, Musa Kizım. 

bedel mukabilinde satın alabilirler. 
de oynadılar. 

Hemen aöyliyelim ki dünkü maç iki 
takımın yarattığı kardetçe bir ha,·a 
lçindf.! ıeçU ve gerek Galatasaray ge
rek Fenerbabçe süUI bir oyun çıkar· 
41ılar. 1 

Galatasaray, takımında Bodurı'yi 
oynatmanın ve Fenerin Melihten mah
rum bulunmuının tevlid ettiği yük.o;ek 
bir maneviyatla sahaya çıktı ve ekse
riya olduju gibi bunun menfi neticesi• 
ni al~ 

Fenerbabçe Melihten bqka kaptoru 
ve en ince oyuncusu olan ve aakat bu
lunan Fikretten de mahrumdu. Bunun
la beraber en iyi oyunlarından bırini 
oyna~ 

Esad Gündüzü Ömer de Boduriyi 
tnarke etmekle ve bunda muvaffak ol
makla takımlarının aldığı neticede mü
essir oldular. 

Galatuaray da forverdinln akın ya• 
pamamuı ve Fenerin bundan istifade 
ederek hücumlara geçmesi neti~i. 

tnüdafaasını hep geri oynatb ve hafbek 
lJe forverd arasında irtibat tesi3 ede· 
ınedi. 

Fenerbahçe birinci devre çok Ustün 
bir oyun çıkardı, fakat kaçırılan çok 
müsaid fırsatlardan başka ,üt poUsyo
nuna giren orta muhaclmlerin tüt at
mama.u dolayısile netice alamadı. 

Galatasaray forvercli uzun pasla hü
cum etmezken, Fener de lklncl devre, 
en tehlikeli okıncw Küçük Fikreli ih· 
mal ediyordu. 

Hakem Samih Duranaoy için hatah 
leli eliyemeyiz:. Çünkü böyle gergin bir 
haV11da yapılan bir ç bundan iyi 
\dare edilemezdi. 

Oyun naııl oldu? 
Ü)'una Fenerbahçe batlad.ı ve aka .. 

bind~ Galatasaray hücuma geçti; ilk 
dakikalar oyuncuların tuunuz fakat 
çok sür'atli hareketlerile geçiyor; bet
ti ki hiç bir ~Y dütünmüyorlar, fakat 
insiyaki hareketlerle rakib tarafı del
mek istiyorlar. Bu hal 9 uncu daki'lta
ya kadar devam etti. Bu ana kadar Ga
latasaray iki frikik kazanmış, fakat 
tstüade edememişti; Cihadın çok gü
zel kurlar!florına ,.Jıid olduk. Fakat 
dokuzuncu dakikada Fenerbahçe santr 
foru Yatar uğ açık Küçük Fikrete gü
z.el bir pas verdi ve Fikret önündekileri 
çok ince d.iriblinglerle atlayarak kale
)'e kadar sokuldu ve hafifçe ortaladı. 
Bir müddet kale önünde vuracak ayak 
bekleyen topu Galataaaray beki uzak
la4tırd.ı. İki dakika sonra bunu, Naci
ııin bot kaleye çektiği fakat dııorıya 
çıkan fiiti.i takib etti. Birbirini takib 
eden Fener hücumları hakim..iyoeti san 
llciverd formaya veriyor ve tara.Har .. 
]arına ümld vermiyerek sahaya çıkan 
Fenerbahçe, dakikadan dakikaya ra
kibini ambale edeceğe benziyor. Bu a
rada Basri 10l iç mevkiine gidet't:k fev
kalide bir vole çektij bu füt de dıreği 
aıyırarak avla çıktı. 

2ı inci dakikadayız. Galatasaray an! 
bir hücum yapıyOri Fener bekleri rakib 
ut açığı Cemili iorverde dü.;;til diye hı 
takıyorlar, fakat hakem düdük çalmı
yor ve Cemil kaleye kadar giriyor; Ci
had üstüne çıkıyor; atılan fÜt avt ... 

Fenerba.hçe gene hücuma geçti, fa
kat yavq yavaf hızı ge~iyor. Nite· 
kim bir kaç dakika zarfında oyun ta
mam.ile mütevazin bir cereyan aldı ve 
top daha ziyade ortalarda dolaşmağa 
baıladı. Bu sırada Saraflın Galatasar.
yın, Niyazi de Fenerbahçenin yarattığı 
!ki büyük fırsatı kaçırd•lar ve devre 
Fenerin ton dakikalarda yaptıtı bir 
kaç neticesiz akınla golsüz olarak bit· 
ti. 
İKİNCİ DEVRE: 

İkinci devreye Galatasaray başlad•; 
ıoldan inkişaf eden hücum bir netice 
vermedikten aonra yapılan bir kaç mü 
e90ir akın ela Cihadın güzel blokajları 
Ue durduruldu ve kalecinin yaptığı 

degaujmanlarla top gene ortalarda do
la,mağa batJ.adı. Bir an oyun müsavi 
bir tekilde devam ettikten sonra Ga

latuaray forverdleri üstü.ste ve bunal
tıcı akınlar yapmağa başladılar. Bilhas
aa Gündüz.ün bu akınlarda gösterdiği 
çok müessir oyun kaydedilmeğc değer. 

Gündüz, bir aralık .,.ıuı bır gayretle 
ortalarda kaptığı topu muannidane mü 
dahale eden Fenerbahçe haf v~ bek· 
lerine raim.en Fener ceı.a çizgi~ önle
rine kadar getirdi ve burada hatalı bir 
"'kilde durduruldu. Çekilen frfölc bo· 
fa gittikten sonra Galatasaray tekrar 
faaliyete geçti ve Fenerbahçe müda
fauı çok müfk:ül anlar yaşadı. 

Fenerin golü 
Fakat yavq yava, bu tazyikte11 kur

tulma5UU bilen ve büyük gayret sarfe
den Fenerbahçe mukabil akınlara on 
~.inci dakikadan itibaren ceçU. Bir 
iki dakika süren sarı liclverd taı.yikın
da Basri topu Faruku geçerek ıürdü 
ve üzerine çıkan sol bekin ellle itmem.
le yere düştü. Basrinin ceı.a çizgisi 
kenarından Ç<?ktiği tüt kalenin tam or
tuından içeriye gireli. (dakika ı8) 

Güre§ müsabakaları 
Cumartesi gecesi ve pazar !l:Ünü Sü

leymaniye kulübünde İstanbul ~' 
birincilik müsabakaları yapılm.ış~ır. A
lman neticeler: 

56 KİLO: 
1 - Hoklu Akpınor (Beşiktaş) 

2 - Fehmi (Güne,) 
3 - Salahaddin (Demirspor) 
6ı KİLO: 

4 - Bu işin keşif bedeli ·19481· lira .s7, kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat cl461· lira .. 13. kuruştur. bat':"' 
6 - Talihlerin ihaleden en aı. sekiz gün evvel bu işe benzer inşaJ.tl ed~ 

dıklarına dair evrakı müsbilelerile birlikte Viiayet.e müracaat ıırll~ 
alacakları ehliyet vesikasını 2490 .sayılı kanuna uygun olarak ha .. -e)·I 
yacaklan teklif mektublarını ve bunlarla birlikte teminat mekttıb ~dl 
makbuı.larmı ve Ticaret Odası vesikasını ihale günü saat 10 • 

( Devlet Denizyolları i. U. 

Komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vereceklerdir. (89=1) 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ~ 

Müdürlüğü ilinFa;;J _.... 
== 

30 Eylülden 7 Birinciteşrine kadar muhtelif bati•'' 
. kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün '' 

Dünkü 9.naçta Galatasaray kalecisinin güzel bir kurtarı~ı 

1 - Halil Uzer (Güneş) 

2 - Manol (Kurtuluş) 
3 - Muzaffer (Beşiktaş) 
66 KİLO: 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
) .• 

1940-41 senesi lik maçları puvan cetveli 1 1. Spor: 1 • Beykoz: 1 
Birbirine rakib iki kulübün bu maçı 

bir hayli heyecanlı olmuştur. Her iki 
takınun da gene ve enerjik oyuncu1ar· 
dan tetkil edilmiş olması oyunun sıkı 
cereyan etmesinde başlıca amil olnıut
tur. Neticede bir buçuk saatlik bir çe
ki4meden sonra her iki takım da birer 
gol yaparak sahadan 1-1 beraherlik1e 
çılmuflardır. 

1 - İzzet K.ılıc (Kasımpaşa) 
2 - Felhi İpudscrer (Beşiktaş) 
3 - Hasan (Güneş) 

Karadeniz hattına Salı ı2 de (İzmir), Perşembe 12 de (Atıl<at' 
Pazar 16 da (Erzurum) Galata rıhtımınd.~n. ) ;il' 
Sah 18 de (Anafarta), Cumartesi 18 de (UlgeJ\ ' Klübler Oyun 

Be,ıkıaş 2 
G. Saray 2 
Vefa 2 
B. Spor 2 
Altın tuğ 2 
Topkapı 2 

Galib 
2 
1 
1 
1 
1 

Mıığlub Berabere 

ı 

1 
1 
ı 

2 

A.Gol 
s 
ıo • 
3 
6 
3 
5 

Y.Gol 
1 
1 
ı 

5 

Puvan 
6 
5 
s 
s 
4 
4 

72 KİLO: 
ı - Ahmed Kwlkan (Kasım~aş3) 
2 - Faik Büken (Galatasaray) 
3 - Zeki İpek (Güneş) 
79 KİLO: 

Bartın hattına 
keci rıhtımından. ~· 
(N O T : Analarla vapuru İneböluya kadı' 
decektir.) pv" 

İzmit hattına 

r\fudanya ~attma 
F. Bahçe 2 ı ı 2 

3 
s 
3 3 

1 - Refik Tabaklar (Kasımp31şa) 
2 - Mehmed Ali (Güneş) 

Sah, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uaur) -to 
rıhtımından. Ct.lıt" 
Pazartesi 13, Salı 9,50,' Çarşamba, Perşembe "~~ 
16 da ve Pazar 8.15 te (~'i'arakaz). Avrıca Ctı 
14 ve Pazar 19 da (Sus~ Galata rıh'iımında0 · (SV'1 

Pazartesi, Salı, Çarşamba Vf> Cuma 8,15 te , 
Galata nhtın11ndan. Ayrıca Çar$amba ve C\1111 

Beıiktaş: 3 • Altın tuğ: O 
~ykoz 2 ı • 1 1 3 4 

3 - Nari (Kurtuluş) İ. Spor 2 ı 1 1 ıo 3 
87 KİLO: 

Bandırma hattına 

Süleymaniye 2 2 1 4 2 

________________________________________ ..;;. __ _ 
Son olarak Şeref stadında oynanan 

bu maç 3-0 Beşiktafın üstünlüğü ile 
nihayetlenmiştir. 

Mustafa Çakmak (Güneş) raklbsiz 
olarak birinci • 

20 de (Konya) Tophaneı rıhtımından. 1c9' 

Maç umumiyet itibarile Beşiktaşın 

hakimiyeti altında geçmiş~ de ~ene ve 
enerjik Altıntuğlular da Beşikla<ş kale
sini tazyik etmekten bir pn geri kalma
mış:lardır. Yalnız birblrlerile anltışmak
ta &:üçlük çektiklerinden gol çıkannl'J!a 
imkan 'fiu1amamış1ardır. Bcşiklaştn Al
tıntuğ kalesine üç gol attığı halde ken
di kaleıd de tehlikeden uı.ak kalm::t -
m14tır. Böylece her iki tarafın da cid ... 
eli akınlarile geçeQ bu maçta tecrübeli 
Beşik.taş forverdleri Uç gol t;ıkamıağ:-ı 

muvaffak olmuşlar ve maçı 3-0 kazan
mışlardır. Beşiktaşlılar sahaya geçen 
hafta Fenerbahçeye çıkan kadrolarile 
çıkmışlardır. 

AGIR: 
1 - Ahmed Yener (Beşlktaş) 
2 - Mchmed Kından (Güneş) 
UMUMİ TASSİFTE: 

Karabiı-a hattına 

İmroz hathna 
Ay\·alık hattına 

Salı ı9 da (Mersin), Cuma ı9 ela (Antaly•l 
hane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Seyyar) Tophane rıhtımından. 1' '(fi', 
Çarşamba 15 le (Bursa), Cumartesi 15 te ( I! 

Sirkeci rıhlımından. . . ~ J 
14 puvanla Güne1 kulübü birinci (N O T : Cumartesi postası Jımire kadar gıd~ rı'f 
12 puvanla Beşiktaş kulübi.i ikin-:i İznıir sür'at hattına Salı 11 de (Kadeş) Pazar 11 de (Aksu) Glll4 
6 puvanla Ka.sımpaşa kulÜ1.JÜ üçün- tımından. 

cü olmuşlardır. İzmir ilı'ive ı>osfası Perşembe 13 te (Tırhan) Galata rıhtımındaJI (~l 

T eniı maçları 31 
Dün Dağcılık kulübü kortlarınd~ İs- . r. rı 

::.b~:,.;:;:"7~:·::n:;:;::e~n:11m':.~= 'l lst. Komutan lı ğ ı Satınalma Komisyonu ilanla ~·'· 
hr: Askeri ihtiyac için kapalı z.arf usulile 500 ton yulaf saUn alın•'' t-11 

TEK ERKEKLERDE: Eksiltme 7fl0.'9-10 günü saat 11 dedir. Muhammen bedeli kırk sekiS ~ 
H~~n - Telyanı, yedi yüı. elli liradır. ilk teminatı üç bin allı yüz e1H alh lira yi~ f)' 
ÇİFT EUKEKLERDE: kuruştur. Şartnamesi hergün Istanbul Komutanlığı, Izmir ve .An)c.st~ t' 

Kalabalık tribünler Onündc beyecanh bir an Balkan oyunları Orga- Suad - Hasan, Jafe - Bambinoyu vazım Amiri.iği Satı.~alma Komisyonunda görülebilir. Isteklilerin }>eli~ 
TEK BAYA1'"LARDA: ve saatten bır saat onceye kadar teklif mektublarını FındJklıda K.ol11"' 

G l t 1.. 1 2 ı Be ·ı ı h nizaayon komitesinden s tın lın K . ı a a asar ayın go U mış ve "' yog usp0r e ine netice- Bayan Grodeski ... Bayan Gindor!u a a a omısyonuna makbuz karı::ılığı vermeleri. 
.. . lenm~tir. Oyun biraz sert ve sıkı ce- BalkAn oyunlarını idare edecek, i- l\tİKSTTE: ~ 'J'İ. 

•Galat.asaray golu yer yemez .• kendıne reran etmı·ş, daha du"z .. ün ve kombine . 1 l "d l h k Asker· 'ht" . , k lı 1 uı·ı al ,,,c~:.J has hızıle hemen Fener kalestne dolrlu b' Be" 'l 
1 1 

r sım er aşal'ı a yazı ı a em arkadaş- Bayan Grodeskl ... Vcdad, Bayan ı ı ıvac ıçın apa zar us ı c 500 ton yulaf satın l aJl'A 
.. . . . ı oyun oynayan yo,,. uspor u a ların görüşülmek ve davetiyelerini al;- Gindorf _ Tclyanı mağlO.b cde:-ek şam- J ~~sil~me 7 '.10. 940 günü saat 11,30 dadır, Ilk teminatı üç bin iki yi.i' lf ~ 

ve mutemadiyen .. yaratılan tehlikeh ftr- sahadBn 2-1 galib ayrılmışlardır. mak üzere 1 birinciteşrin salı gu''nü piyon olmuclardır. ıkı lıra ellı kuruştur. Şartnamesi hcrgün Istanbul KomutanJıA-., ıı.111,'.fi 
utlar Fener mudafaasını bunaltma"a °' 

5
' )c. V"j, • ----------------------------------------------- Ankara Levazım Amirliği Satmnlma Komisyonunda görülebilir. ı..te dl~,.; 

baıladı. YATILI HAYR.ıYE L·ısEsı· K 1 z belli gün ve ... tten bir '8Rt önceye kadar teklif mektublanm fıP(~ Tam altı dakika devam eden bu taz- Komutanlık Satınalma Komisyonuna mnkbuz karşılığı vermeleri. 

yik, bir karışıklıkta semere vereli ve y ATISIZ - - ./ tara/tarların Galatasaray forlarmdan ERKEK - , H d k h ı d< ıl 
bekledikleri golü sağ hafbek Muıı:a Cı- Saraçhanebaşında H orhor caddesinde. Telefon : 20S30 k ·tt a ı~I öy ast~ne~nin tıtmiri 11 birincitc~rin 940 

gÜnü snat 
1 jl~ , 

hadın önü kapah olmasından istifade A N A 1· L K L 1· S E (! .sı me ı e .y:tplırı aca tır. Muh:ımme.n bcd<'li 7560 lira 56 kuruşlu::.ııtr-' Q R T A ı:nınntı 567 hra S kuruştur. Ş?rlname~ı hl'r gün Komisvonumu7da JZOl -~"" 
ederek. aüzel bir fÜile 24 üncü dakika- ı~tcklilerin belli sxün ve saatte ilk leminatlarile birlikte Fındıklıda ~~ 
da yaptı. Talebe Kaydına her gün devam olunmaktadır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. Son sınıfta fen tanlık Salınalma l{omisyonuna gelmC'l".'ri. 

tubesi de vardır. Talebe mektebin husu.si: olobüs ve otomobilile evlerine nakledilir. Derslere 1 teşriniev\·elde ~ Golü atan Galatasaray galibiyeti te
min etmek maksadile akınlarına fasıla 
verrnf"di, fakat Fener müda.faw ve iç
leri heyecanı hid dereceyi bulan hal
kın uğultu.su ara!'ında yavaş yavaş 

mahk:Um vaziyetten kurtuldular \'e o
yuna mütevazin fakat çok sür'atli btr 
cereyan vermeğe muvaffak oldular. 
Şimdi oyunun bitmesine be1 dakika 

var. Fenerbahçe bütün devre imtidadın 
ca ihmal elliği sağ açığı vasıtasil'! uı.un 
pa~lı akınlar yapıyor. Halkın uğultu
lile bütün enerjilerini sarfed"?n her iki 
taraf oyuncuları Galatasaray nısü sa
hasında didi~iyorlar. Yavq yavaş oyu
nun temposu aRırlaflyor; yorgıın dü
feD oyuncular kontrol-ruz fakat çok 
gayretli bir şek.ilde topa çıkıyorlar 

Üç dakika kaldı; timdi Gı.i.ndiliün 
sürüklediği top Fcnerbahçe sahM.ında. 
Fenerbahçc cidden sıkışıyor. Çekilen 
korner de boşa gitti ve Fenerin muka
bil akınını Faruk el ile kesti v~ her.d
bol çekildikten aonra oyun da bitti. 
., Fencrbahçe: Cihad, Muzaffer, Orhan, 
Omer, Esad. Lebib, K. Fikret, Naci, 
Yaşar, Niyazi, Basri. 

Galataıııaray: Osman, Faruk, Salim. 
Musa, Enver, 'Eşfak, Cemil, Salihaddin, 
Gündüz, Boduri, Sarafim. 

Vefa: 1 -Topkapı: 1 
Dün Fenerbahçe stadında ille maçı 

Vefa ile Topkapt yaptılar. Hakem Şa?.i 
Tezcanın idaresinde cereyan eden bu 
oyun oldukça gayretli ve ıür'atli geç
miştir. Topkapı birinci devtl'dl) çoi< 
enerjik bir oyun çıkarmış, bir Je gol 
atmıştır; Vefa bu gole mukabele ede
mem.it ve devre 1-0 Topkapı lehine 
bitmiştir. 

İkinci devrede biraz kendini toplaya
bilmiş olan Vefa bütün gayrıeline rıoğ
men ancak bir gol çıkarabilmiştir. O
yunun son dakikalarında takunla":' J!a· 
liblyeU almak ilze-re tek bir p,ol atmak 
için çok uğraşmışlar, fakat bcrRbelik 
bozulmam.tf ve oyun 1-1 bitmlflir. 

Beyoğluspor : 2 -
Süleymaniye: 1 

Dün Şeref ~tadında ilk maç Bcyoj:
hapor ile SUleymaniye arasında yapıl-

başlanacaktır. Talebenin o gün mektebde bulunmaları. •••••••••••mi Selimiyc fırınında yAptırııa·cak ~rik tesi~·ıtile tamiratının r'.ı; 
2 birincitc1rin 940 günü Mat 11 de yapılacaktır. Keşif bedeli bin seJcııııl. 
otu~ s.~kiz liradır .. ~art namesi herj:(ün Komisronda J(Örülebilir. tstt~ 1,:J 
hellı gun \'e ı;a;:ıtte yu7.de on beış tcminatlarile birlikte Fındıklıda K.oJ11 (~' İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Enakın cinsi 

Ekmek 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Pirine (Bursa) 
Bulgur 
Nohud 
Kuru fasulye çalı 
Kuru fasulye barbunye 
YcşH mercimek 
Kırmızı mercimek 
Aşurelik bu~dav 
Beyaz peynir 
Kaşar peynir 

Un ekstra ekstra 
Pirine unu 
Makarna irmikli 
Şehriye muhtelli 
Nişa~ta 

İrmik 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sadeya~ 
Tereyağ 

Zeytinyağ 

Zeytin tanesi 
Sabup 

Süt 
K.Ue yoğurdu 
Silivri yoğurdu 
Kaymak 

Muallim K. 
Kllo 

24000 

2500 
ıs30 

ı500 

173 
235 
965 
400 
250 

70 
90 

400 
300 

1445 
50 

415 
ı90 

85 
80 

650 A. 
425 • 

1570 
ı75 

1325 
42S 

l135 

2500 
3750 
ı500 

ıoo 

Pansiyon K 
Kilo 
2244 

380 
7S 

450 
40 
50 

ı30 

30 
40 
ıo 

20 
80 
4S 

ı08 

ıs 

90 
40 
ıs 
30 

80 A. 
70 

250 
2S 

165 
60 

120 

220 
375 
300 

40 

Beher kilonun 
tahmin bedeli 

ıo,75 

36.5Ö 
40 

3S 
ı3 

20 
27 
ıs 

23 
ıs 

9 
45 
7S 

ıs 

22 
28 
28 
2S 
20 

70 
ı5o 

ı3s 

14S 

60 
30 
38 

14 
6 

20 
ı20 

İlk teminatı 

211,59 

Ek~iltmenin 

gün ve sanH 
4 x .1940 da 

Cuma günü 
Saat 14 te 

4/Xi940 da 
Cuma günil 

ı37.36 Saat ı4.ı5 te' 

117.82 

37.50 

94,oı 

206.02 

ııı,48 

86,72 

----

4 x.910 da 
Cuma ı;:ünü 
Saat 14.30 ela 

4/X/940 da 
Cuma günü 

Saat ıs le 

4/X/940 da 
Cuma A'ınü 

Saat ıs.ıs te 

4/X/940 da 
Cuma ştünil 
Saat ıS,30 da 

4/X/940 da 
Cuma ~nü 
Saat ı6 da 

4/Xı940 da 
Cuma günü 
Saat 16,15 te 

1 - İs~bul ~z ?tretmen okulunun Muallim ve Pan siyon kısımlarının yukarıda yazılı yiyeceklerine 20 ve 24/ 
IX,, ~O gunlerın.de yapılan açık eksiltmelerinde isle kli çıkmadığından on gün uzatılarak yukarıda miktar ve 
tahmın bed.e~~~rıle ilk teminatları ve gün ve saatleri yaz.ılı yiyeceklerin Beyoğlu İstiklil caddesinde Liseler 

' !tluhasebecıJıgındc toplanan Komisyonda yapılacak tır. 
2 - Isteklilcrin ilk l~minatl~r~ belli gün ve saatten evvel mezkiir Muhaı;ebc veznesine yatırarak teminat mak-

buzlarını ve yem yıl Tıcaret Odası vcsikalarile birl ikte Komiayona gı;lm.eleri ilin olunur, (9169) 

Salınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Askeri ihtivac i~in aşa~ıda cin~~ktarları yazılı inşaat ına1ıef1'1~ ~ 
10,9~ günü saat ]0,30d~ pazarlıkla satın alınacaktır . Şartnameı;i hl!..: ~11 
komısyonda ~örülebilir. isteklilerin belli gün ve saatte yüzde on bf'-:~ 
teminatlarile birlıkte Fındıklıda Komutanlık sahnalma komisyonuna 1F':... 
lerl. . ,~ ~ 
Cınsı Miktan Eb'adı Muha"'"' µı' 

Tahta 
Kiriş 

Kalas 
Dikmelik 
Başlık 

Kuşaklık 

Aded 
780 
ıso 

32 
30 
30 
ıoo 

Muhtelif 

sx4 . ooxo. ıoxo. ıo 
SX4. ooxo. ıoxo. ıo 
sx1. ooxo ıoxo. s 

ı37.900 -Askeri ihtiyac için aşaı:ıda cins ve miktar lan yazılı inşaat msJ1et11~ J" 
10 1 940 günü saat 10 d!l pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her tJ.~ı!f_ 
~isyo~d.a görülebilir. isteklilerin belli RÜn ve saatte yüzde on beş tc.rıı1~ 
rıle bırlıkle Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gelmelet1• tl"I ~ 
Cinsi Miktarı Eb'adı Muhs.rıtl1' J)t' 

Aded 
Dikme 
PayandP 
Tahta 
Kiriş 

Mertek 
Kadron 

ı3s 

330 
7JO 
65 

?50 
25 

Muhtelli 

SXS. OOXO. ı6XO. 08 
sx4. ooxo. ıoxo. 04 
5X4. OOXO. OSXO. 05 

144.505 -
~~ 

ı 
rJ 

Askeri ihtiyac ıçın 4.'ıO 940 günü saat 11,30 da 200 ton yemli~. ~ f 
pazarlıkla satı~ alınaca~tır. Sa~tnamesi hergün Knmi<=\·onda 1?örülrl~111 ct1.' ;I 
hammen bede1ı 13000 lıredır. lsh~klilerin belli gün ve saatle yüıde. ti'"..r 
kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Salınalma l(oo~ «f 
gcJmeleri. ~ ~ 

Askeri. ihtiyac için pazarlıkla 4. birinciteşrin 940 günü saat 11 ,~e ~? 
cins ve mıktarları yaı.ı.lı yağlar satın alınacaktır. Şartnamesi herg~ )(1İ~ 
yonda görülebilir. Bu yağlar ayrı ayrı talibiere de ihale ~ilebiJir. ısttd' >~ 
belli gün ve saatte yüzde on bet kat'i teminaUar:ile birlikte Fındıkb ((.7 
mutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri. el'~ 

l\.'Iiktarı Muhammen bC 
Yazlık vakum 
Valvalin 
Gres 
Gaz yağı 

21250 kilo 12537 fJO 
6340 3740 60 
4110 • 1126 ~ 
550 • ı:ıo • 

- sı 18ı34 


