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~t~·fı'Yatı b ~ofe, Yunan ienret -
1 "e . ır talyan tayyaresi 
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Atina. 4 (A.A.) - İtalya ile 

harbin ilk haftası bitmiştir. E
len halkı, geçen Pazartesi günü 
saat yedide Atina üzerinde ilk 
alann verildiii zamanki kadar 
soğukkanlı ve azimkardır. 

Dün Atinalılar, şımal hudu
dunda meşhur Efzonların Yu
nan tebliğinde bildirilen ileri 
hareketle neticelenen mııhteşt-m 
süngü hücumu haberini okur
ken, Sunderiand tipinde büyük 
bir İngiliz-deniz. tayyaresi, artık 
yalnız söz sahasından çıkmış o
lan Ingiliz vardımının sembolü 
halinde Akropol üzerinde dola
şıyordu. 

Resmi mahfeller, İtalyanların 
şimdiye kadar harekatı idare 
tarzından hayret duymnktadır
lar. Muazzam hava hakimiyet
lerine rağmen, ltalyanlar, Yu
nan seferberliği için çalışan bü
yük münakale hatlarını bom
bardıman etmeden beş gün ge
çirmişlerdir. İngiliz harb gemi
leri, hiçbir manile karşılaşma· 
dan ltalyan mevzilerini bom
bardıman etmişlerdir. Florinn• 
ya giden şimal geçidi daima Yu
nanlıların elindedir. İtnlynnların 
kullnndığı tanklar, araziye hiç 
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Yunanliiar cenub 
cephesinde 

taarruza geçtiler 
Şimalde bir Arnavud 
kasabasının Yunan 
ordusu tarafından 
zapto/unduğu haber 

veriliyor 

Korfu c ivar1ndaki 
deniz muharebe
sinda bir ltalyan 

harb genıisi yandi 

Milli Şefin 
nutkunun akisleri ı 

,..--- Ankara dil, tarih, coğrafya ---, 
L- fakültesinin yeni binası açıldı .....J 

---
"T~rkiyeye . Başvekilin nutku 

Bulgaristan yolu 1le 
taarruz bahis 

mevzuu olamaz, 
"Ankarayı kültür müesseselerile 
memleket münevverlerine manevi 

mihrak olacak bir merkez 
haline getireceğiz, 

4, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , Bulgar gazetelerinin 
neşriyab 

F ran•ızların T emp• gazetesi 
de: H8erlinde, Moskovada ve 
hatta Romada sariedilen bü
tün d iplomatik gayretler Tür
kiyenin müdahaleıine sebeb 
olacak bir had iseden içtinab 

Maarif Vekilinin nutkundan bir parça: HBiz kör bir gu
rur içinde yokumuzu var gö•termek • i•temediğimiz gibi 
varımızın da yok gö•terilme•ine razı olmıyan bir duygu
dayız. Onun içindir ki bilmediğimiz cihetleri öğrenmek 

için ilim erbabını hangi milletten olur•a 
ol•un aramıza alıyoruz.» 

'··········································································-···-···················.,/ 
Ankara 4 (A.A.) - Ankara Dil, Ta-

edilmesine matul bulun· rih, eo~rtıfya Fakültesinın yeni bi _ 
maktadırn diyor nnsının açılma töreni bugün parlak 

-- bir surette yapılmıştır. Törende Bü-
. ~fya 4 (A.A.) - Bulgar ajansı bil- yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 

dırıyor: Renda, Başvekil Dr. Refik Saydam, 
~~tun Bulçar g~z~tele~i Türkiye Vekiller, birçok meb'uslar, Temylz 

ReıSıcumhuru Isınet Inonunün ~utku- mahkemesi, Devlet Şılrası, Divam Ml.\ 
nu, bazı parpçalannın nitını çızerek hnsebat reıS ve aznları muhtelif ve
hassate~ tebarüz ettirmek suretı!c kfıletler crkfı.nı ve gc;ek Dil, Tarıh, 
ne,Jretm~tir. . Co~rafya Fakültesi, gerek Ankarada 

Zora gazetesı başmakalesinde şun- mevcud yüksek okullar, idare ve talim 
ları ynzmaktndır: . . heyetlerile İstanbul Üniversitesını 
.:r~rkiy~. RelSicümhuru ısmet Inö ~ temsil etmek üzere gclmlş olan Tıb 

nunun buyuk nutku Yakınşarktaki Fakültesi Dekanı Kemal Atay Edebi
vazıyet uzerine bol ve rahat v~rici yat Fakültesi Dekanı Hamid 'ongun
bir aydınlık serp.miştir. Türkiye In - su, Hukuk Fakültesi Dekanı Fund Baş 
giltere lle olan ıttifakını muhafaza gilden mürekkeb heyet bulunmuş _ 
etmektedli'. Ayni zamanda Sovyet Rus tur 
ya lle en .sı~ı d~tı.uğunu_ da. yeniden Fakültenin büyük konferans salo -
tesıs etn:ışt:!· .. Hulnsn, Turkıye, gerek nunda yapılan törene İstikHU marşile 
ş.maldekı buyuk komşusunun gerekse başlanmış ve bunu müteakıb sayın 
Bulgarıstanın arzu ettikleri sulh PO- Başvekll Dr. Refik Saydam sık sık nl
lltıkrunna devam .. c~ccektli'. Bunu~ kıştarla karşılnnan aşa{tıdaki nutku 
ıı:ıanası şudur: Turkı.ye harbetmcksı- irad etmiştir: 
zın ve fakat sil~hı elınde olarak Bal- Sayın Reisimiz sayın davetliler 

1 

Refik Saydam kanlardakı h~diselerın inkişafını bek- (D 3' ·· .. f d ) ' 
1
. kt' evamı uncu :.ay a a 
ıyece • ır. ------------------------------

Turkiyeye Bulgaristan tarikUe taar-
ruz edılınesı mevzuubahs olamaz. Bi
nnenJ.leyh bir Bulgar taarruzuna mü
samaha edlle]lliyeceğlnin Türkler ta
rafından hatırıatılmasına lüzum yok 
tur. 

Nutuk ISofynda iyi karşılanmıştır. 

ingiliz' er Ki e 'i 
· ve Napoliyi 

bombalad1lar 
İnönünün nutkunun, takviyesi Bul -

Atina, 4 (A.A.) - Bir hafta garistnn iç,n ook ehemmiyetli olan 
süren şiddetli muharebelerdcu son- müna.sebetlerde yeni bir hava vücude 
ra §U cihet anlaiJılıyor ki, yüksek l- getirmiş olduğu söylenmektedir. Saf
talyan kumanda heyeti halyanın yada Turkiye Cümhuriyetine karşı 
Yunanistıına tnarruz etmekle üzeri- iyi hıSSıyat ve iyi niyetler beslenmek
ne aldığı işi istihfaf etmi§tir. tedir. Tam bir komşuluk yaptıkları 

Vugos avya, 
vaz i yeti n i nas1l 
tarif ediyor? 

Belgrad, 4 (A.A) - Hükume
tin naşiri efknrı olan Vreme ~azete
si, başmakalesinde Yunan - Ilalynn 
(hatbi karşısında Yugoslavyanın 
noktai nazarını izah etmektedir. 

Vreme gazetesi yazısına şöyle 
nihayet vermektedir: 

Londra 4 (A.A.) - Hnva neznretı
nin istihbarat dairesi dün gece Na -
paliye İngılız tayyareleri tarafından 
yapılan tnarruz hakkında şu mal u
matı vennektedir: 
İtalyan hava dafi bataryaları ge -

çen Cwna gecesinden daha mücssır 
olarak İngtlız bombardıman tayya -
relerine karşı koymuştur. 

Askeri Yunan mnhfellerinde söy- takdirde Türkler ve Bulgarlar dlin
lendiğine göre vaziyet bundan yedi yanın bu kısmında bulunan e~ ibü -
gÜn evvel ümid edilenden çok da- yük devletlerin menfaatleri arasında 
ha iyidir. Hatta, gayri resmi haber- hakiki bir mfıvazene unsuru olabUir
lere göre ~on kırk sekiz saat içinde ler. Zira ne kimseyi tehdid etmekte ve 
Yunanlılar cenub mıntakasındn ta- ne de kimsenin meşru menfaatlerini 
arruza geçerek bazı noktalarda Ar- haleldar eylemek arzusundayız. Ka -

<Devamı S üncü sayfada) radeniz havzasında bulunan devlet-
--------------~------------- ler arasındaki tesanüd, Balkanlarm 

Sultanahmed cinayetinin esrarı aydınlandı garbındakı inkışanar uzerıne de mu

((Bir yeni Avrupa niz.amı kurmak 
maksadile Alnıanyanın başinmış ol
duğu büyük işi Yugoslavya aniayıp 
takdir etmektedir. Yugoslavya bu 
iş için teşriki mesai etmeğe hazırdır • 
Esas temeli Almanya ve İtalya ol
mak üzere bu memleketlerin etra
fında kurulacak olan yeni Avrupa 
nizarnının memleketimize layık ol
duğu mevkii vereccğine emin bu
lunmaktayız. ıı 

Dün geeeki taarruza bulutlar en -
gel olmuşsa da başta giden tnyyare 
aydınintıcı fişekler atmış ve sonra a
şa~ı inerek başlıca ga.rlar arnsına ve 
demir yoluna müteaddid bombalar at.. 
mıştır. 
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Yugoslavyalı bir muhacir olan katil dün 
yakalandı, 86 yaşındaki kadını 10 lirasını 

almak için -öldürdüğünü söylüyor 
86 yaşlarında Havva adında ih

tiyar bir kadının boğazından kesil
rnek suretile öldürüldüğünü ve ce-
8edinin Sultanahmeddeki esk~ ha
pishane binasının arsasında bulun
duğunu dün yazmı§tık. 

Ilk nnzarda çok esrarlı bir mahi
yet ta~ıyan bu cinayet dün adiiye 
ve znbıtnyı bir hayli yorduktan son
ra ak~m geç vakit tamamen tenev
vür etmiş, katil meydana çıkarıla
rak yakalanmıştır. 

Katil, Yugoslavya muhacir)erin
den Priştineli Zübcyir oğlu Remzi 
adında 19 yaşlarında bir gençtir. 

Bundan 5 ay evvel Yugoslavya- 1 
dnn şehrimize gelen katil, ayni za
manda bir kan davası gütmekte ol
duğunu söylemektedir. 

Remzi Yugoslavyada iken Ali 
namında birile kavgn etmiş, bu es
nada Ali bu;;akla Remzlyi kolundan 
ve- göğsünden ağır surette yaralıya
rale memleketimize kaçmıştır. 

' müteakıb hir müddet 
vi olunan 
öğrendlği 

ve kendi-

es.sir olabilir. 
Kiyasetli bir diplomasi, azimli ve 

durbin bir idare ve sulh ve adalet fi
klrlerile meşbu bir millet, Türkiye 
ReiSicUmhurunun nutku ı11ünasebcti

le serdettı~lmiz bu mütale:ı.larda dcr. 
piŞ edilen inkişafa yardım ettikten 
b::ı.şkıı., bu inkişafı süratleştirecek ve 
hattii tahakkuk ettlrecekir. 

<Devaını 7 nci sayfadn) 

Nevyork, - Stefani 
ajansından: 

İki fırkanın zimamdarları da 
kendi namzedlerinin muvaffakiye
rinden emin oiduklarını iliin etmek
tedirler. lntihabatn iştirak edecek 
müntehibler miktarının evvelki inti
hablardakinden fazla olacağı tah
min edilmektedir. 

Ruzvclt, intihabatın neticesini 
Hyd-Park'ta öğrenecektir. -

Askere allnan 
ücretli memur 

ve müstahdemler 
Ankara, 4 (Hususi) - Tnlim 

'P. manevra maksadı ile er olarak 
.. ııtıh nitımı alınan bütün ücretli me
murlarla şoför, odacı, kaloriferci 
gibi müstahdemlerin ücretlerinin 
verilmesi, Oivanı Muhıuebat ile 
Maliye Vekllleti arasında kararlaş-

n • r 
rs yıl 

DiCcr tayyareler de No.poli civarın
daki Reggio Reale petrol depolarına 

(Devamı S fuıcü sayfada) 

mzi ci 
ı 

Rektör, bir nutuk söy iyerek, Üniversite
nin bir y1lhk faa iyatini hüUisa eHi 

DünkU menuimden bir "nbba 
Üniversite, diln ısnbah merasim

le açılmııı ve sekizinci ders yılına 
baıılamıştır. 

nin bulunduğu Üniversite merkez 
binasında hep bir ağızdan söylenen 
İstiklal marşile başlanmış, mütealcı
ben Rektör bir saat süren açıt nu"' 

(Devamı 2 nci sa) fada) 
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He rgun 
Üniversi~iz 
Açılırken 

r uan: Muhittin Biqee 

I atanhul Un.iversitesi, mahteren.t 
Rektörün bir nutku ae dün yeni 

ders aeneaini aç b. Yeniden Türki
yenin bu yükaek kültür makinesi 
devri hareketine girmiş bulunuyor. 
Bununla, orada, Türk gencini ilim 
aleminin esran arasına sokacak, on
lanı haynUn maddi ve manevi sır
lan hakkında bir takım aydmlatlcı 
bilgiler verecek olan hocalar ıçın 
yeni bir hamle senesi başinmış olu
yor; bu hamleyi onlarta beraber 
gençler de yapacaklardır. Tabint ve 
cemiyet dünyalannda hüküm süren 
kanunlarla ilmi bir aşinalıl tesis et
mek için, merak ve heyecan ile çır
pınan her genç nıhta, böyle bir 
hamlenin bütün dinamizmi, bir 
ham madde halinde, kendaiğinden 
mevcuddur. Eğer, Ünivenitemiz, 
bu ham maddeyi iyi işlemesini bilir, 
onu kendisine çeker, canlandınr, 
ısıhr, yoğurur ve yürütüne sene so
nunda Türkiye yeni bir neslini, ye
ni bir öz ve yeni biT ruh ile techiz 
etmi~ bulunur. ~er böyle olmaz da, 
Üniversite ile talebe, birbirlerini 
anlamamakta.n ibaret olan tarihi 
an'ane içinde, münasebetlerini gene 
eski cereyanında götürürlerse, yeni 
senenin de Üniversite rekoltesi, 
bundan evvelkilerden az farklı o
lur: Makine döner, gürültüsü i§iti
lir, fnkat, ortada göze c;arpabileeek 
bir eser bulunmaz. T emenni edelim 
ki, yeni sene, eskilerden dnha fay
dalı ve daha feyizli olsun. 

* Bizim Ünivenıitc:miz gibi, henüz 
tc:şekkül ve tekemmül devrinin ilk 
eafhalannda bulunan bir ilim mües
eesesi için, her yeni senenin e,tiğin
de uzun uzun düşünmek, geçirdiği 
seneyi ve seneleri Slkı bir tetkik ve 
mürnkabeden geçirmek çok lüzum
Ju, faydalı bir işdir. Hatta, bu, böy
le bir müessese için ilk .rnpılacak i~ 
lerden biridir. Eğer, Universitemiz 
~imdiye kadar bu vazifenin ifaslna 
bilhassa itina gösterseydi zanneder
aek, bugün müessesenin daha ıyı 
bir tekamül devresinde bulunduğu
nu görerek memnun olurduk. Zan
nımıza göre, bu noktada Üniversi
te, ktili bir dikkat ve ihtimam gos
terrni!f olduğunu iddia edebilecek 
vaziyette değildir. Çünkü, onun 
muhtelif sahadaki faaliyetlerini ne 
znman biraz yakından tetkik ede
cek olsak, daima kart~ımıza büyük 
nok.sanlnr C(ıktığını görüyoruz. 

Mesela, Istanbul Üniversit~inin 
en mühim vazifelerinden biri de bu 
memlekete bir ilim dili yapmaktır. 
Yahud, daha iyi Hadesile, meml~ke
tin mevcud olan ilim dilini, Türk 
milletinin bugünkü tekfımül ihtiyaç
Ianna göre ve salim şartlar içinde, 
süratle tekamül ettirmektir. Hal
buki, Üniversitemiz bu sahada mu
vaffak bir yol tutmuş ve eııer mey
dana getirmn değildir. Eğer, bu if1 
bundan sekiz sene evvel, daha yeni 
kurulurken, Üniversitenin birinci 
derecede mühim bir davası olarak 
ortaya atmı~ bulunsaydı, bugün da
ha iyi bir mevkide bulunmaz mıy
dık ~ Zannedenıem, sekiz senede 
çok i~ görülebilirdi. Halbuki mev
zu. henüz hiç i~lenmemiş bir halde 
bulunuyor. Ne zaman i~lenecek~ 
Bu suale doğru bir cevab veTchil
rnek için, bize kılavuzluk edecek 
unırurlaTdari mahrum olduğumuzu 
itiraf ederiz. 

* tkmci bir misal: Onivemtc:miz. 
talebenin ~aha dikkatli, daha mü
dovim, dahn hazırlıklı ve daha gay
retli olma8l için, geçmiş senelerde 
bir hayli tedbirler almıstır. Acaba, 
ayni hareketin bir ele talim ve techis 
heyeti icinde tahakkuk etmesi için 
)mm gelen dikkat ve ihtimamı gös
terınİ midir~ Göze çarpan alamet
)ere bakılır .. a. bu noktada nokaa.n
lar bulunduğunu itiraf l"tmek icab 
ediyor. Evf"t, itiraf etml"k bir insaf 
borc.udur: Her tf"kamül. bir takım 
safhalar geçirir. Bir hamlede, hiçbir 
müesseuden kemal beklenemez. 
Fakat. ne olunul olsun, bu tarzda 
bir miic:Mesenin bize verrneğe mec
bur olduğu asgari bir teldimül bor
cu vardrr ve meydandaki aiSmetle" 
de bu borcun öd~ndiği inhbaını ve
rir mahiyette d~~ildir 

Temenni edelim, kuvvetle te
mt-nni edrlim ki bu sene olsun, 0-
niversitı-miz. kendi k,.ndisini tetkik 
Vf' ten ·id ~tmesini b:lsin ve bu işi 
bizlere bır~kmaBln. 

U{ ufıiflbı ~L .. t]-t!H 

Nafia ve Ticaret V eki'leri 
Ankaraya döndüler 

Birkaç gündenberi şehrimizd 
bulunan, Nafıa Vekili Ali Fuaf Ce 
besoy ili"': Ticaret Vekili Nazmi 
T opçuoğlu, dün akşam ki trenle An
karava hareket etmi,lerdir. 

VekiJit"l', istasvonda nafıa ve ti-

SON POSTA 

Resimli Diakale • ~ Temennide ihtiyat payı = = üniversite 8 ind 
ders yılına başla~ 

(Baştaralı ı iDCi ~ 
kunu vermiıtir. 

On.ivenite Rektörü ~ 
milletin büyüklüğünü iliın 
acierinin yapbğını kayıd ile 
rada yeni binası meJ1l5irnle 
maltta olan ve Üzerinde B~ 
taneının «En hakiki mütfl .1 din) vecizesi yazılı bulunan pı ' 
rih, Coğrafya F akühesini 
nuştıT. Ilmin bir milletin üstün 
veti olduğunu söyliyen •. ·ıııı• .~are 
?~yanın b~tün ilerlemelerını ~ot<' ~lh • 
ılmın de venmlerini karaktere '111Z 
hı olduğunu tebarüz ettirmiş ~lt ~e 
yı) buna harbin getirdiği te1' ~ Ya 
den bahaeylemiş ve sözleriııe 
le devam etmiştir: 

- Diyarımız kahramanlar 
rıdrr. Kahramanlar diynrınd11 !lle 
istiklaldir. Kahraman Türk ~ 
t~~in .. C:~ g~.ç şartl~rı içind~ ii 
dun butun dunyaya ısbnt ettı 

Eski Frnns1z tilozo!lnrından La Bruyere §Öyle demt.vti: istek, mnel, ümid insanın kalbinde doğar, karar, azım ve irade beynin- tikliil ancak onun yolundıı . h,.. 
- eKendirnden ıb:ı.h.!ederken günün birinde ;11ırsız obnı,yacaAmt, ikatil de büyür, inkişaf eder. BiZi iSte~imiz bedefe götürecek yolu bularak ve öldürmeği bilen milletlertn 

o~ıynca~. böyle bir eftrüm altmda malıkftnıi;fet görnılyee~imıı diye. onun fizerind~ yürümek kendi elimtzdedir, fakat hedefe vanp varmamak- kıdır. ·d,~ ~~irim. Bu, benim haltkımdır, sıımim1 düşüncemdlr, emelimdi:r. Fakat ta hfidtselcr:in, tesadüflerin de mühim rolleri vardır. Temenniyl yaparken Türk milletinin büyük e"'~11tcılii 
i 'ada pek ileri gitmiş olacatım da muhakkakbr. ihtiyat payını koymayı unutmayınız. Mi1li Sefin her birinizden ıs rf 

C 
E -E-BlYAT-:J··---[-·------· .. --.. ·-·-... -·-.. ····-·----·--·---... ····· ............................................................ ~b:~~~n~z~eThseett~a!:~fı:w~k~:ı~~ 

J sınız. Kahramanlık diyannd11 rıı'!' 
guncu ve beşi nd kol cu barlt ~ 
işçisi, genci. yaşlısı, kadını. .e ~ Harb edebl

·yatl llilllii~llll Türk milletinin her ferdi, k~~ 
iç bir yer kıt' aaı yok ki on- takdirde bizim ne yapaeağımızı bü- yüreğinde bir tek duygu. bır f"'~ 

Yazan: Jbrahim Hoyi da milJetler harbin ızbrab tün millet Cümhur Başkanının, bay- sevgi taşıT: Yurd duygu5U• ~~;ıl 
Bana öyle geliyor ki, 1939-40 ve endi~elerinden uzak ve rom günü söylediği Millet Meclisi sevgisi, bunun için her fedP 

harbi, edebiyat dünyasında yepye- emin olarak ya~ıyabilsinler. Hiç açılış nutkunda gördü ve öğrendi. katlanmak kararı.» ,ı:ısi' 
ni bir merhale teıkil edecek ve tim- bir dünya köşesi yok ki orada in- V Fnkat öğrendi demek yerinde bir Rektör bugünkü harbde .. ~~~ 
diye kadar yazılagelen barb edebi- san, tecavüz ve tasaddiden masun söz değildir. Çünkü millet bu tarihi rolünü izah ettikten sonra 

60ı 
.. d . ola ...... '- '-endı' benlı'gıv• ı'çı'nde hu"r ve nutukta kendine yabancı emri vaki- dev ı d . t' ki yatı nurnun ennin bambaşka bir •~& r. am a emı ır : bir 

-'-1' .. d b 1 k m"-t-'-:1 yaaıy"bı'l•ın.' Her tarafta ler değil ancak kendi düoıünce ve c· d' 0 · 't ı'n "-( ıı~ ı vucu u aca tır. Şimdiye ka- w:ı wu ,. .. ., " - ..,ım ı, nıversı en . ...,, v 
dar okuyabilmek fırantuu elde et- insanlık, gene inıınnlnnn tasallut, hislerinin en yüksek ve veciz bir lık meselelerine temas ede)'l'''i<':J' 
tiğim bu gibi yazıların ekseriy~tle tecavüz ve tahakkümünden şiddetli ifadesini buldu. çen yıl dünya hnrb buhJ1lnı ,;;;'-

h ıztırablar duym
- ı.ta ve bı'r tu'" rlu" e- Evet §imdiki İtalyan - Yunan çalk k 0 · 't ı·~:ıı 

o: atıra», «ruznnme» jannnda !tale- wı;. anıt en nıversı e.ın - o 
me alındıklannı goruyorum. Al- bedi kurtuluş çaresi bulamamakta- harbinin mevzii kalacağını dü:ünüp mi, şimdi göreceğiniz gibi ll -' 

dırlar. söyliyenler olnbilir. Yalnız gözden 1 "' 
manlann bu arada radyolannda k I 

0 muştur. 96 ~ 
temsil ettirdiltieri muk.ayeaeli skeç- MihYer dcvletl~ri Avrupaya, Ja- ~··•••••••••••••• YAZAN ••••••••••••••••! ıra etmeme i ki, Romanya ile Yu- Bu yıl Üniversiteden 6 zO ' 
ler, mevzulnn tarihi vak'nlardan a- ponya da Asyaya yeni nizarn ve e- Emekli general ı nanİstanın işgalleri drııng nah ostcn mezun olmuştur. BunlardoP ı,~ 
lı _ı___ bed'ı sulh getı'rmek, ı'nsanı·y-te di- 1 ~ - siyasetinin tatbikine doğru atılmı" T bd 142 . H k ktıın . nmış ve c:.&.aeriya da sonu bir ibret ~ - H E ~ E ı.il f " ı an, sı u u ' 3ı 

1 

diyaloğu ile biten radyo oyunlan, aiplinli yeni bir y~ma tarzı ver- • mlr T.u e ilk adımlar olmak ihtimalleri de Fenden, 76 sı Edebiynttan•. de 
1940 harb edebiyatının bnriz va- rnek için harbettiklerini $Öylüyorlar. ı •Son Posta.nın asker! mnharrir\ vardır:. Fakat eğer zih~nlerinde, var- tısaddan. 16 sı Di~ tababeWl etti 
ınflı nümuncleridir, eüyebilirim. ln- Onlar, galibiyet halinde, bu iki ••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••• .... • an Bogazlardan. umu~ı. ve k.nt i ~- Bu sene Üniversitemizin ~ııd rf 
gilizler de radyolarında ayni usule kıfanın sakinlerine yeni bir cennet 1 dan garbe doğru itecek bir durum j ret~e bahsedebılmek ı5ın Mıhv~rcı- nisbeti, vasati 90-94 arasın. 11i~ 1 
müracnnt ediyorlar. vfı.dediyorlar. Almanlar ve İtalyan- ve kuvvet kazanmı~ olacaktır. len.n yjlnız ~o~ayra ıle Yunnnıs:a- Bu yıl Üniveraitemizde 

1:3;" 
Türlü türlü aürprizlcr arzeden bu lar Avrupadan ve Akdenizden ko- O halde üçlü ittifakın harb he - n~. ı!ga .em:ıe en, • ugoslnvyayı. bus- lara giren 5547 talebN)erı .t1'j 'b' 

harbin edebiyabm kurncak olan vaeaklan Jngiliz nüfuz ve tahnkkii- deflerini İngiltere ile Çini mnğlub b~t~n sın.~ı:.melerı v~ !l~lganstnnı terfi etmiştir. Fnkültelerl 1: 1' ıl' 
mühim, mea·uı şnhıalann tarihi ha- mü ( 1) yerine kendilerinin ,imdiye etmek veyahud sulh e icbar §eklinde bırlı.kte suruklemelerı kafi ~I"?!.Y~P muvaffakiyet nisbetleri eu~0 fr ~ 
tıralan, mesela Çörçiün, Reyno.nun, kadar görülmemiş hakimane ( 1) i- ifade etmek kabildir. Ve hakikaten aynı ~aka~~nd Sovyetler b Bırlıf.nt da 84,3, diş tababerinde 59 
Belçika knılı l.eopoldun, Fin baş- dare ve vasayetlerini iknme ederek üç silah_şorlar için bugün meselenin muva a ntını e .fll veya u şe ıl e 70. edebiyatta 63, hukukttı . t 
kumandanının yazacakları eserler buralarda yaşıyan milletierin kabili- esasını Ingiltere ve Çini sulhc mec- beJtaraf etmelen l~~dır. F.aka~ kuktaki muvaffakjyet nisb~;ı. 6ı 
ve bu eserlerle vukuatın bizzat için- vet ve liyakatine göre hudud, nıev- but etmek teşkil eder. Buna mu - bunlar da yetmez: çunku "':ürkiyeyı ci sınıfnı yüzde 34, diğer uÇ ıt' 
de yaşamış olan muharrirlerin orta- ki, salahiyel '\'e faaliyetlerini birer vaflak olduklan takdirde onlara bir yen;e<Ih~ ~~ ok?usunu P1r:an1 et - ;se yüzde 80 elir.» O .,.,.ı• 
ya atacaklan mahsuller, hiç '!Üphe nizarnname ile teııbit ve bunun tat· çok kapılar açılacağı gibi bu hedef- me en ıç ır ımse .ne ognz nr - . Rektör b~n~n~ sonrn 'Yo "di 
yok ki romaola unlllll§ tarihler, si- bikine neznret edeceklerdir. lere varamndıklan takdirde de har- dan ve ne de Gnrbı Anadoludan nın tam venmını, ancA~ .• Jcs' 
nema senaryolan için ucauz bucak- Bu takdirde milletler ve memle- bi kaybedecekleri muhakkaktır. geçemez. vılı sonunda verebilecegtnı 11 Jt :ıız malzeme vazifesini görecekler- ketler Alman veya İtalyan hima - İngiltereyi mnğllib etmek için ise Görülüyor ki Mısın şarktan zapt mis. Üniversite kadro!~ p 
dir. 1914 barbinin her cepheden yesinden istifade ( 1) edecekleri için Mihver devletlerinin İngiltere adaai- etmek öyle söylendiği gibi kolay Türk, vediıri ecnebi 1 O y~n~1of; 
tahlilini gösteren eserlerin daha htl- ordular beslemek ve kaleler inşa le Mısırı zaptetmeleri lazımdır. Bu değildir, belki de muhal kadar güç- <ıÖr kahldığını, iki ccnebı ıdıı· -~ 
la tabı hruıına çıkanldığını söyle- etmek kfilfetinden tiz.ade olacaklar- sebeble Almanlar, adayı zaptet - tür. Elhasıl İngiltere şimdi hem mu- nin yerlerinin münhal 

0 

Jıl1dı 
mek. artık hiçbir tarafı karanlıkta dır. Avrupada tek irade, tek J)ara mek gayeaile bir taraftan orasını u- kavemet ediyor ve hem de iyi çalı- imtihnnla sekiz doçent 

0 

r 
kalmamış olan bu devrin ne kadar ve tek ik.usadi &istem hakim ola - çak hücumlarile tahribe ve diğer ei· pyor. Elen doatlanmızın da, top - bildirmiştir. . ' tl eşelendiğini isbata yeter. Benim en cağı, aa ulacak ve alınacak madde- hetten Ingiltereye gidip gelen ge- mklanna girmek cesaretini göste - Müteakıben Üniversitt'ntP fıır~, 
çok üzüldüğüm noktn, l!.tiklfıl haı- ler memleketlere göre standardize mileri baurmak yolile aç bırakma - ren düşmana adamakıllı bir ders sek bir meslek mektebindl:crr. (~( 
himizin edebiyatını istediğimiz şe- edilecekleri ve hatta fiatlar bile tes- ğa çalışıyorlar. Filvaki, nazari ola - vereceklerine eminiz. Farzı muhal dikkati çeken Rektör. tnle j•el t 
kikle vücude getircmeyişimizdir. bit c;ılunacağı için ortndan rekabet rak, Büyük Britanya adası tahrib e- onlar kalabalık karpında gerile - versite bil~ill"ril" ve Oniverdij/ 

Hiç fÜphe yok ki, harb edebiya- kalkacak ve insanlar fesaddan kur- dildiği ve aç bırakılabildiği takdiT- mek mecburiyetinde ka'lsalar bile rakterile bezeli olmaları ide-
tından kasdim, yalnız kupkuru sa- tularak ebedi refah ve snadete de teslim olur. Fakat Ingiliz impa - Boğazları ve Anadolunun kara ve bulunmuş. çalıskanlıktıı. ~rıı'ı
dece müşahedeye dayanan tarihi nail olacaklardır!. ratorluiiu buna rağmen har be de - havalanndan geçen bütün yolinn ahlakta ve karakterde de \ ( 
vak'alann sıralanı§lna yarayan bir Japonya da, bütün doğu Asya- vam edebilir. Onun için ilk merhale müdafaa etmesini bilen Türk sün- malannı istemiştir. fJII"rif ~ 
edebiyat değildir. Harbin mühim da ve garbi ve cenubi Patoifikte olarak Mısır alınmak ve Süveyş ve güleri, Türk top ve uçakları vardır. Rektör Bnsvekil ye Jııı1J\
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cl 
hiidiselerini tam olarak kullanan hi- münhasıran _kendi nüfuz, hakimiyet Cebelüttarık kapatılarak Jngiliz nü- Görülüyor ki ne İngiltere, ne İngiliz kiline Onivt-rsitenin ŞÜ~

160

,,?1Y 
kayeler, romanlar, romanla.ştmlmı~ ve nizarnını sokmak. kurmak ve yü- fuzu Avrupadan külliyen uzakla~ - imparntorluğu ve ne de onun müt- Milli Sefe sonsuz sevgı. 

5

ıt11i 
tarih' nevileri, biyografi. otobiyog- rütmek maksadile harbetmektedir. tınlmak iktiza eder. tefikleri yıkılıverecek gibi şeyler ol- bağlılığını bild;rerek ııözle ( 
rafiler, hatıralan, ben harb edebi- Mihver devletleri Şimal Buz de- Bunun için de bir lta}yan ordu - madıktan başka çok kuvvetlidirler. miı~tir. pr" ı' 
yabnın kadrosu içinde görüyor, ka- nizile Atlas Okyanusundan Tunaya sunun Ubyadan garbi Mısır çölün - Bahusus hak da onlann tnmfında - Açıı- nutkundan ııorır~0~ii 

1 

1 
bul ediyorum. ve Balkanlam kadar hemen bütün de Sidi-Barraniye kadar ilerlediğini, dır. Ne.<ıet Ömer lrdelp «Bu~, ııı'~ 4' 

Belki tuhaf bulacaksınız, amma, Avrupa devlet ve milletlerini ya fakat İtalyan taarruzunun Mısırdaki Doğu Asyada da Japonlar Cinli- bette ~miyoterapinin ye~11t ı ı/ 
ben ayni zamanda harbe dair knri- mağlub ve perijan ettiler, yahud da İngiliz kuvvetleri tarafından bura - leri yenmek veya boğmak imktınını lu nçış dersini vermiş vel e l>B• 
katürleri de harb edebiyatının çiz- "indirdileT. Bugün onlara knrşı es- da durdurolduğunu biliyoruz. Bu bir türlü bulamıyorlar. Ingilizler bütün fakültt-leTde ders er 
m)e ifade edilen en muvaffak, en kiden harbeden lnı;iliz devletile ye- tecrübeden sonm Mısın şarktan zapt Birmanya yolunu açtılar ve Ruslar m~tır. __/ ;~ciz nümuneleri olarak sayıyorum. ni ve müsellah bir mukavemet gös- için Mihver devletlerinin g\iya Bo - da Çine yardımdan vaz geçmiyor- ·--- _____-:k" H •ciY ·e• 
Nitekim 1914 haThinde neşredilcn teren Yunan devleti vardır. Japon- ğazlarla Anadolu üzerinden ilerle - lar. Filvaki Japonya bir taraftan Bı:tŞVP. '' ~ri 
talihi haTb karikatürleri. bu 1939- yaya karşı dn senelerle mukavemet rnek İstiyecekleri $8Yi oldu veya - Birmanya yolunu bin küaur kilomet- V kAl fnd8 ~ 
40 harbinde de bugünün karikatü· eden Çin mevcuddur. Eğer Alman· hud edildi. Hatta Romanyanın Al - reden gelen uçaklarla bombalamak- 6 cu8 1 ~~ 
ristlerine en köklü ilham ve muka- ya ve !talya, Yunanistandan sarfı manlar tarafından işgali bu hedefe ta olduğu gibi Moskova sefirini de- Ankara 4 (Hus~! -::-~1 detl :1' 
yese kaynağı olmuştur. Bu janıda nazar, İngiltf':reyi mağlub edl"bilir- doğru atılmı bir adım olarak gÖs· ğiştiTere.k Sovyetler Birliğini Çine Refık Saydam, bugun o., c fB 
en ileri gidenler - muhakkak ki - A- lerae Avrupada, Ak denizde, batı teriidi; belki de hakikat bundan iba- yardımdan vazgeçirmek istiyor. Hariciye Vekfı.letine ge)lllol:llştl)f 
merikalılat olmuştur. İngilizlerin Asya ve Ahikoda neler yapacak - rettir. Sirndi de ltalyanlar Yuna - Fakat. her ne yapsalar Çunkung'i bir müddet me.şgul ""~ ~~~ 
Punch adlı mizah mecmuasında çı- larmı, yani t.endi kanun ve nizam- nistanı isgale çalışıyorlar. Bu yeni yakın biT zamanda tecrid edemiye- ~ tf1r1'Y"~ kım siyasi karikatürlerle, Amerika- lannı buralarda yerleJtirmek için harble Romanya hareketi ara8lnda cekleri anlaşılıyor. Ingiltere. Avru- Atina radyosunda .... -~-' 
Jıların Rewiew of Rewiews mecmu- nnsıl hükmetmek istiyeeeklerini yu- bir münasebet olup olmadığını bile- pada fevkalade meşgul oldu~ ve A••'' ·ı~ 
alannda ne§redilen karikatürler kanda ızördük. Faknt İnıziltereyi na- miyoruz, fakat, Mihver devletleri - bütün kuvvetlerini orada toplamak Atina, 4 (A.A.) -~-~tl 
harb edebiyah artivlerinin en kıy- sıl mnğlub etmelidir~ 1. l,te i~in e - nin doğu Altdenizle Muıın doğudan mecburiyetinde bulunduğu için uzak yon, dün akşamdan ıtJ cııı~tı!• e tl 
metli malzemeleridir. sası budur. yani Balkanlaıla Türkiye üzeriııden doğuda bir ~y ynpamamaktadır. lisanüe ne~riyata ~nt'\ile~~ 

Tayyare, paraşüt akını, tankiann Kezal:k eğer Japonya, Sang-Kay- zaptetmek planlan bir hakikat ise Amerikanın Japonyaya karşı yalııız emisyonlar, fürk dın e)'ıbıt~ş ,Y 
cehennemİ gürültüsü arasınd::ı. vü- Cek in milli Çin hükumetini ve mil- bunun tohakkuku için Romanya ile ba,-ına herhangi kat'i bir harekete tab eden birkaç aözle 1'~ 1Jcife / 
cud bulan yirminci aııır ortalan harb li Çin ordusunu son bir mağlubi- Yunanİstanın i~ğal edilmeleri, pek geçmesi de beklenmemektedir. O Neşriyat, her akşal m kt~d~!:··· 
edebiyatı, bana öyle geliyor ki, vete ugwratabilse veyahud bunlıırı ta'bii ilk şartlar ve ilk hazırlıklnrdır. halde harb burftda dahi uzamıyn ile 22.30 da vaoı ~~······· • A dünyanın prndiye k~ar ta.slamndı- teslime icbar edebiise o zaman, A- Romanyadan •onra Yunanistan iş- mah'kumdur. ·········T······A·····~'·K······v 1 rv· 
ğı b&kir ve yüzde yüz orijinal bir merika ile İngiltereyi doğu Asya - ~al edilmeli ki Yugosla~ kendili- Z::ıten Ingilterenin istediği de bu
edebiyat olacak; bı. üstünlüğü ile .:lan ve batı Pn~ifikten kat"i surette ği nden büsbütün kıpırdanamaz bir dur: Harbi uzatmak ve kazanmek. 
de diğeT edebiyat nevilerine renlist rıknrabilece~ gibi Sovyetler Birli - hale gelsin ve Alman-İtalyan ordu- Hadiseler de şimdilik bu yolda, ya
damgasını bütün kuvvet ve kudre- l.ini de Vladivostoktan. doi!u Sibir- ları Bulgaristanınkini de siirükliye - ni Ingilterenin yolunda yürüdUkle -
•ile baaacakhr. İbrahim Hoyi ya, Moğolistan ve ~arki Türkistan - rek Türkiyeyi tazyik edebilnn. Bu (Devamı 8 neı sayfada.) 
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Dünkü oobah .L:ı.: .. :~ ~,;M~ ~~k ~ •• ~:devhalo 

bir havadis okuduk. Bu haber bütün gazetelerde vardı. Yalnız bir 
farkla ki, refikimiz, başı kesik olmıyan cesedi znbıtava, hapishane 
binasının metruk enki\Zl arasımda buldurmuştur. Halbuki hapishane 
binasının enkazı çoktan kaldırılmıştır. Gene refikimiz, 3-4 gün evvel 
işlenmiş bir cinayet, diyor. Halbuki adiiye doktoru raporunda cina
yetin taze, en g .. ç 12 Matlik olduğunu söylemektedir. Refikimiz ölü 

STER INAN MAl 
iç:n genç bir kadın diye yazmakttutır Halbuki z:ıvallı kadın• 80 
~ lı!'lında bulunm~kt"ldır. Refikimiz kadıncağızını ba§ını koparmış, 
kesik baş, demiştir. Halbuki, kadının başı yerinde durmaktadır. Ha
vadiste zabıta akşam, geç vakit haber almıştır, deniyor, holbuki 
öğleden bimz sonra meaele meydana çıkmıştır. Haberde adiiye 
doktoruncn cestodin morga kaldıTılmasına lüzum gösterildiği yazılı
dır. Halbuki, tıbbı adli dcfnine ruhsat verrnittir. Hülnsa 16 satırlık 
bir havadiste 6 yanlış meveud bulunmaktadır. 
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'1-elgraf, Teıe .oa Ve Telsiz Baberieri 
adoluda petro ll Ankara belediye meclisi -~$1Q-e: ı 
ntısı kalmadı içtimalarına başladı 

Ankara dil, tarih, coğrafya 
fakültesinin yeni hiPası açıtdı 

Nazıni Topçuoğlu 
et münasebetle
hakkında dün 

Belediye Reisi su, elektrik ve otobüs fiatları
nın artmaması için tedbir alındığını söyle:li 

Ankara, 4 (Hu!'usi) - Ankara ı mahsus fiat yükselişinin bunda amil 
Belediye Meclisi toplantılaıına baş- olduğunu tebariiz ettirmi~tir. 
lamı§tır. Belediyenin 940 bütçesine Belediye reisi, bu izahatı a~as.ın
munzam tahsisat ilavesi hakkmda da eskisine nisbetle birkaç mıslıne 

~tr .• - • • daimi encümenin teklifi gÖru§ülür- temin edilmekte ~lan benzin, .l~stik, 
~ rnunasebetile şehnmıze ken toplantıda reislik. eden Vali ve yedek parça ve!laır levazım gıbı za-
0 arı, Ticaret Vekili Nazmi Bel~diye Reisi Nevzad Tandoğan, ruri ihtiyaçların su, elektrik, hava

dün akşamkı ekspresle ı encümeni böyle bir tekiifte bulun- ga.zı ve otobüs fiatlarına te~r e.tme-
dönm~tür. Vekit, haıe- mağa aeTkeden sebebleri geniş tarz- mesi için lazım gelen tedbı~lerın a

evvol bir ml!ha:ririmize şu da izah etmi, ve dünya ahvalinin lınmış bulunduğunu söylemı' ve bu 
bulunmuştur: arzeylediği fevkaladeliğin tesiri ile şehir hizmetlerinde bir zam İcrası-

ltı bulda tihik ve yapağı iş- muayyen şehir hizmetlerinde ku11a- run mevzuubahs olmadığını ehem-
tfguJ oldum. T acirlerle bir nı lmak ta olan mab:emedt: görülen miyetle i~aret eylo:miştir. 
~aparak eakı işler üzerinde 
tıni clinledim. K('ndilerine 
·~hıtt verdim. Eski satıştan 

rtı• sevkedilemiyerek ka -
bı, ~~~on liralık tiftik ve yapağı 
~Unlerde akreditif beklen -

Mallar bundan ao!'ra seT-

en rnühim meseJelri, mer-
b bol bol petrol ve müt-

llo~ ulunduğu halde, teneke ve 
'-nı yüzünden Anadoluda 

•ı~ınhsı çckilmesıdir. Bu mÜ§ 
online geçmiş bulunuyoruz. 

miihim miktarda tene
ir. !talyan - Yunan harbi 
'irndive kadar Yunanis

Ve tıtkyn yolilr.. merkezi Av
ıtı··Balkan devletlerile yapılan 

11111lııebetlerimi~.: bundan son 
tolile yapılacaktır. Harb 
Yunanistanda kalan mal

tetiril~cektir. Yunan ,.. -
A.. seferleri nı tatil t"tmelerine 

id lllt>rilı:a ile ticari temasla -
'me ettireceğiz. Nakliyab 

n Süveyş kanalından ya-

lllt>nılekctleril! ticari m ii -
R •niııl('tmck üzere. gÖn 

rnümt>•siller tetlciklerine 
ektc.-dirler. Sirnal m«-m

ııi · h ir mal mübade
,.ğimizi, ihtiyaçlarımızı 

\ · · ümid e<:liyo -

JUid 1 
~~v er e Ankarada müzakere-
~ etmektedir. Bu müza -

ahnıp verilecek malların 
"e 1 ınikdarları tesbit e dil -

ngili~ler, bütüıı ticaret 
an nlacakları ~ibı, bize 
ithalat e~yuını verecek-

Yunanliiar cenub ceph9sin
de taarruza geçtiler 

(Ba~ft ı inci sayfada) 

navudluk araziaine ilerlemiıtlerdir. 
İtalyan topçusunun çok oiddetti. 

atefine rağmen Yunanlılar, ilerleme 
zamanının vuruduna intizaren dağ
larda büyük bir azimle tutunuyor
lar. Her iki tarafın da büyük kuv
vetler tahtid ettiği merkez ınınta
kasında vaziyet daha müatnkardır. 

Son umumi vuiyet 
Atina, 4 (AA) - Cepheden 

gelen haberler mükemmel telıikki 
edilmektedir. Hududdan gelen son 
haberler Pindu~ merkez mmtaka
sında, büyük Yunan kuvvetleri iki 
gündenberi kendilerile temaı~tan çe
kinen İtalyan kıtaatı ilc dün temas 
tesis etmişlerdir. Bu mıntakada ~im
diden bir İtalyan taburu muhasara 
edilmi~tir. 20 dü,mnn tankından 
dokuzu imha edilmi~tir. Geriye ka
lanlar kaçmışbr. 

halyo.nların Kalamas deresinin 
.. iıraline kadar püskürt'iildukleri 
ar': ~ilmektedir. 

CenuL mıntakasında, her aınıf 
kıtaatını kullanan İtalyan kuvvetle
rinin şiddetli bir hücumuna uğradık
tan sonra bir Yunan firkası ilerle
meğe muvaffak olmu,tur. Düşman 
topçl!sunun açttğı oiddetli himaye 
ateşine rağmen Yunanlılar tepelere 
hakimdir. Bu mı:ıtakaya her saat 
bü,ük takvive kıtantı gelmektedir. 

Teyid edilmiyen haberlere göre 
elli Tı&blus askeri esir alınmı' ve 
bir !talyan motörlü nakliye kolu 
Areavud çeteleri tarafındau dağıtı
larak imha edilmiştir. 

Hududdan gelen haberlerin hep
i Yunan kıt'alarının büyük seeaati

ne ve hücum kabiliyetine işaret ('t
mektedir. 

Harbin başındanberi dün Atina 
'lk a!armsız gününü yaşamı~ır. 

İtalyan toprağına airen Yunan 
kuvvetleri 

Belgrad, 4 (A.A.) -- Royter: 
Hududdan gelen haberlere gö

re, Yunan kuvvetleri. Bikli~tayı 
zaptetmişlerdrr ve Göriceye hakim 
tepelerden ltalyanlann Amavudluk 
taki bu iaşe üslerini bomb:udıman 
etmektedirler. 

Sövlendiğine göre, me~ur kap
tan Varda kumandasındaki bir çete 
~rupu, 30 bin ki ilik bir kuvvetle 
Yanyayı tehdid eden halyan ordu
~unun münnkalesini kesm~ir. 

Deniz muharebe-si 
Atina 4 ( A.A.) - Atina rad

vosunun' bildirdiğine göre, Korfu
~un şimalinde bir deniz muharebesi 
vukua gelmill ve bir büyük halyan 
~emisi, pek muhtemd olarak yana 
yana, şimale doğru kaçmı~tır. 

PireGe bir Ingiliz muhribi 
Atina, 4 (A.A.) - Avustralya 

torpido muhriblerinden ~'hr?eckin 
Pireye geldiği resmen bıldırılmek-
tt"dir. 

Yunan ve ltalyan 
resmi tebfii)leri 

Suitanahmed cinayetinin 
esrarı aydınlandi 

(Bqta.rafı ı lnei sayfada> 
ainden intikam almak için onu şeh
rimizde bir hayli aramışsa da bir 
türlü bulamamıştır. 

Seraeriyane bir hayat sürmekten 
hoşlanan ve bu itibarla çok mace
rapeyeat bir genç olduğu hemtetile
ri tarafından söylenen Remzi, şeh
rimizde bulunduğu dört aylık za
manın son iki ayıriı bir hırsızlık su
çundan mahkum olarak hapishane
de geçirmittir. 

On beş gün evvel müddetini ik
mal ederek cezaevinden çıkan Rem
zi bu müddet içinde ötede heride 
yatıp kalkan düşkün kadınlardan 
hıuaç almak surctile kendisini ge
çindirmeğe ba~lamı•tır. 

Bu süfli hayata devam etmekten 
zevk alan katil, nihavet evvelki ge
ce gene bermutad haraç almak ü
~ere dü.,kün kadınları takib eder
ken Sl!ltanahmed parkının tramvay 
caddesine yakın bir yerindeki kal
dınmlardan birinin üstünde otur
makta olan ihtiyar Havvayı gör
müııtür. 

Kılık kıyafd itibari),. çok dü.,kün 
bi~ halde bulunan ihtiyar kadın, 
Remzinin iizerinde zengin bir dilen
ci hissini uyandırmış ve bu sebeble 
de maceraperest ~enç derhal Hav
vayı soymağı ve 'üzerindeki parala
n almağı tasarlamı.,tır. 

Bu mak.aadlıı. Havvanın yanına 
sokulan Remzi. onunla kısa bir za
man sonra ahbablık tesis etmi~ ve 
zavallı ihtiyarı kandırarak hapisha
ne arsasına d~ru götürrneğe başla
mıştır. 

Arsanın karanlık ve kuytu bir 
,ıerinde birdenbire ihtiyar kadrr:ın 
iistüne çullanan katil bir müddet 
kadınla mücadele etmi$. nihayet bı
çağını çıkararak zavallıyı gırtlağın
dan keserek öldürmüştür. 

Bundan sonra kadının üstünü ba
şını arayan Remzi Havvanın koy
nunda ancak 1 O lira bulmuştur. 

Işin garib tarafı, katil bu tüyler 
ürpertici cinayeti yaptıktan eonra 
geceyi Sultanahmeddeki dü,künler 
evinde geçirrni4 ve ertesi sabah ta 
Alemdar emniyet komiaerliğine 
müracaat ederek: 

«- Ben şimdi Sultanahmedden 
bir aradan geçiyordum. Orada bir 
~adıru öldünnütler., gelip bakın.>~ 

Demiştir. 
Fakat bu ihban yapan katilin te

l! ş lı hali, cinayet hadisesine el ko
yan zabıta memurlarının gözünden 
lc.açmamışttr. Nitekim bu ~phe kısa 
bir zaman sonra Remziyi tamamen 
katil mevkiine düşürecek delailin 
toplanmasını temin etmiştir. 

Cinayet tahkikatını idare eden 
müddeiumumi Cevad dün, cinayeti 
tamamen itiraf eden katilin ilk 
"orgusunu yapmış ve suçluyu cina
yeti iı~lediği yere Retirerek mahallen 
t ... tkik lerde bulunmuştur. Remzi, 
burada müddeiumumiye Havvayı 
nasıl öldürdüğiinü büyük bir aoğuk
kanlılılda itiraf etmi!ltir. 

Katil, maktul Havvadan aldığı 
1 O liranın beş lirasını arkadata Sa
lihe saklattığını söylediğinden dün 

Atina 4 (A.A.l - Bu sabah ne~re- geç vakit Salih te vakala.narak bu 
dilen resmi tebli~de Arnavudluk ara- nara kıondi!'inden alınmıştır. 
zisinde yeniden bir sıra tepelerin i.ş- Hadise me~hııd t'uçlar kanununa 
gal edıldığı bildirllmektedlr. tevfikan bugün Ağırceza mahke-

Tebliğe göre, Epir cephesine karş. ı . 'k 1 d kt' ,..... .. ~j,.. .. ıntı a e ece ır. 
tankların himayc.cıinde yapılan bir I. ,;,;;,;,;~~;,;;;========== 
talyan taarruzu pUsltürtUlmüş, 9 tank 
tahrib edilmi-ştir. 

F1orina bölgesine karşı yapıltın ş :i 
e <nev:uru 7 nci sayfada> deUi taarruzlar bomb:ı ve süngü ilc 
"~ttk . tardedilm~tir 
"'lıtıb ll1ilessir bır tarzda bu k.s y kıt'aları 
~a l~mışlnrdır. Düşman e erısı un.an 
tl' }{ el ter~anesi birbiri turatmdan ahıren Lşgal edilen meVZı
t1a n tayyarelerımız tara _ ıere kru'şı olmak u:ıerc şiddetli hava 
~ •!ta mütemndıyen bom- hucumları yapmıştır. 

' t ılını.ştir. İlk tayyare ter. Düşman tayyareleri, Selani{;i bom. 
t~ıellılar çıkarmış ve bir aa- bardırnan ederek sivil tı.hıı.li arasmda 

tt ıı. tayYareler bu yangın. birÇok ItimSelerin olmesine ve yara -
~ e,aın etmektc oldu~unu 1a.nma.sına sebeb olmuştur. . 
"-... tersane mıntakasma a- Ta.yyo.re dafi bataryalanmız 3 Itıı.l
.:-uıtıbaıarla müteaddid i _ yan tayyaresi dU~rmüştür. ~er bir 

iki :ran- halyan tayy&reSi pek ziyade 

ması çok muhtemeldir. 
İtalyan tebliği 

Roma 4 <A.A.)- 150 numaralı tcbli~ı: 
Epir bölgesindeki cüzütamlarımı -

zın ho.rekiitı Kalibakı'deki mevzilerin 
ner.-ıine doğru devam etmektedir. 
Korcha mıntakasının, civ:ı.r ve şar -
kındaki dümnan mevzilerini şıddetli 
bombardımanıara tAbi tutarak ha va 
kuvvetlerimiZ kara harekAtını tak -
viye etmişlerdir. Tayynrelerillllz, Se
lfıni~i. Korfu ktı.lcsini, Navaren kale
stni Ya.nya - Kalabaki yolu boyun -
ca Yanyanın ,!Jimali şa.rk~lndeki sırt
ıarı tekrar bombardıman etmişler -
dir. TayyarelerimiZden biri avdet et-

e Anizyana sivrisinek 
Saz gelir. 
Anlamıyana davul 
Zurna az gelir. 

(Baştaraft ı inci sayfada) 

Büyük Atatürkün dlifüniıp, kurul
masını emrettıği Ankara DJ, Tarih ve 

yazan: Selim Ra gıp Emeç Co~rafya Fakültesini, yeni binasında 
açmak, benim için büyük bır 'bahti -

i talyanın Yunanistana kartı gi- yarlık oluyor. Ankara ÜniversiteSinin 
riştiği askeri harekatın ver - ikı rülınünden .birı olan bu müessese 

diği neticeler malümdur. dört yıllık kısa bir devre içinde tak. 
Bu harekatın başladığı bir hafta- djre de~er bir lnkişaf göstermi.Ş ve 

lık bir zaman içinde Yunan ordusu geniş mikyasta mezun verrneğe baş
kahramanca bir mukabele aöster- lamıştır. İlmi mesai ve iltm adamı 
mit, İtalyan kıt'aları da, giriştikleri gençler yetıştırme yolunda cmekleri
teşebbüsün azarnetile miitenasib ol- ni vermiş olan arkadaşlarımı takdır 
ınıyan bir hataetle yerlerinde say- ve teşekkürle karşıları.m. 
mak vaziyetinde kalmışlardır. Bu :Milli Şeflmizin, ıiç gun evvel Bilyuk 
hal, adedi ve vesaiti ne olursa ~ - Millet Mecli.sinde irad ıbuyurdukları 
aun, haksız bir mütecavizin, hak - açı.ş nutuklarının maarife dair kıs -
kından emin bir memleket karşı - mında. hükümete verdikleri şu dırek
sında düşebileceği hacalclt: bir ör- tıfı bi; kere daha huzurunuzda tek
nek olmak vasfında ve büyük öl- rar etmek isterim: 
çüde bir dönekliktir. eAnkaranın yüksek irfan müesse -

Filvaki bu harbin başlangıcından selerile takvıye.sini, kültür davaları -
beri bir terane halinde tekrar olu- mızın önünde tutmaktayız.» 

çen, on dokuzuncu asrın emperya
list hırsı ve sömürgeci siyaseti, ay
ni masalların temadieine saik ol
muştur. Halinde ve mazisinde, ıa
§ında ve toprağında Türk hakakati
ni görmüş, bu dalaletten sıyrılrnıt 
ecnebi idimler d~ yok değildir. l3iz, 
kör bir gurur içinde yokumıızu var 
gö ı • • · i:ıtemt"diğimiz gibi varı-
mı ı· > '· gösterilmesine raı:ı 
oh · -lunıudnvız. Onun için-
dir l.i bıl.,ediğimiz cihetler: öj';ren
mek için ilim erbabını hangi millet
ten olursa olsun. aramı2'a alıyoruz 
ve onlardan ;atifade etme~e <,al·şı
voruz. Kendimize ve başkala•ına n
id olan hakikatleri ne kin, ne de 
muhabbt"tle t<'hrif etmenin apsıçık 
alevhinde}iz. lnqan ruhunun bütiin 
kudretile eııva ve hadisel,.r önünde 
bitaraf kalma1·, Türk ilminin ana 
düsturudur.ıı 

Bundan sonra fakültenin tarih 
profesörlerinden Manisa meb'usu 
Hikmet Bayur, kürsüye gf'lr.rek fa-
1.-ültenin açılma dNsini vermiştir. 
Dersi müteakıb davt"tli!er 4 yeni bi
na gezdirilmiştir. ------------

Iş Bankasinın 
kumbara 

nan siyasi parola, Balkanların harbe Reisicümhurumuzun bu emırlerini 
kanştıralmak istenmediklerinden yerıne getirmek ve fakilllelcri tam 
ibaretti. Zaman zaman şarki Akde- olarak kurulmuş yeni bir Türk üni -
nizi ve Ege civadarını kontrole kal- versitesini çal.şmaya başlatmak, va
la,an İngiliz donanmasının Lu ha - zifemız ve emelımızdı.r. Ankarayı A -
reketi Balkanları ateşe vermiye ma- nadolunun ortasında, müzeleri, k.ü -
tuf bir tahrik olarak ifade edilirdi. tübhanelerı, üniversitesi, ilmi ensti -
Yunanistana karşı harekett: geçen tülerı, oper~ı. tiyatrosu, d~cr kül -
ltalyan kuvvetlerinin esas maksad- tür ve içtımai muesseselerile bUtun 
lan ne olursa olsun, bugün, İngilte- memleket münevverlerille manevi milı 
reye atfedilmiş olan tecavüz ltal- rak olacak bir merkez haline getır _ ikramiyeleri 
yadan gelmiş ve Büyük Sritanyaya rnek yolundayız. Bu dileğimiz taha.k- . 
maledil-en niyet ve kasdların kaffe- kuk ettikten sonra, yurdun şark böl- Ankara, 4 (A.J\.) -Türkiye Iş 
!linin karsı tarafta mevcud bulun -, gesinde de yenı bır ilım merkezı ı·ur- Bankasının kumbar&lı ve kuınbarn
dug~unu kabul ve tasdik etnıek za- · k ı sız küçük tasarruf hesabiarı arasm-mayı Ebedi Şefimizın bizlere ıntı ·o. 
rureti ha~ıl olmuştur. Herb tehlike- k gozu _ da tertib eylediği 1 '140 ik ramiye 

k k • b eden yüksek bir ıdeali olara ' planının İkin:-ite,.rın keqi,!esı· baııka 
sinin yavaş. fa at at i iT emniyet- müzden uıak tutmıyacağız. - ... "'"' 
le kendi kapılarına doğru ilerlemek- umumi merkezinde ve noter huzu-
te olduğunu gören ve tedbirlerini Sayın daveUiler, runda yapılm: .. tır. 
ona göre alan memleketlerin de, bu Dil, Edebiyat. Tarıh, Co~ra!ya gl. Bu keşidede k('ndiierint" ikramiye 
ihtiyatkarlıklarında n,. d('rece isa - bi, humanıst ruha ınkişa! veren mev- isabet eden talılılerin i .. iınleıinı, he-

~tli hareket etmi~ olduklan bir de- zuları çalışnın plfı.!l:nn almış bulunan sab nurnnral<lrını ve bulundukları 
fa. daha sabit olmu~ur. bu müessesenın, lstanbuldakı ~ş le 1 şehirleri bildiriyoruz: 

Hadiselerin arzetmekte bulundu- beraber, Tur k kultiırune ve bu yu n- 1 000 liralık ikrarr.ı> e) i Ankara-
ğu inkişaf istikametleri karşı•ında den dunya ilmıne buyuk hızmetler · 32846 he:.llL numırnlı ,\dil. )00 
memleketimizin durumunu elbette yapacağından şüphe etmıyorum Bu 11 .. dık ikramiyeyi lstunLı.:l...la lleya
ki en iyi şekil d~ tayin ve tesbit et- yoldakı ihtiyaçları karşıltı.ma~a. Cu m zıdda 1 5 7 3 he sa b numtı.r.,Jı f e\Zi 
rnek vazifesi, memlektin birinci ev- huriyet hiıkümcti, şimdiye kad.ır ~~- kazanmıştır. 
ladı olan Milli .Şefe teveccüh ediyor- du~u gibi bundan sonra da çalışacak- İkı Ylıl. ellişer lira kazananlar: 
du. O, bunu, hakiki bir salahiyetle tır. Erdoğan 4615 (Konya), llhan 
Büyük Millet M~clisinin öniimü7.de- Ankara, Dıl, 'I'arıh ve Coğra!ia 15405 (!zmir), !\INnl Abdunah
ki yıl için başladığı toplantı devresi- Fakültesinın feyızli istikbalı iç ın en man 5 1 1 70 (Jstanl ul). 
nin açılışı münasebetile ve iradı halis temenni!erımı sbylıyerek sozü Yiız !ıra kazananlar: Ahmed 
mutad olan küşad nutku sırasında arkadaşım Manrıf Vekılıne bırakıyu. 1 089 (S\ "J,.~ t Osman 2 7496 
ifa etmiştir. Türkiye harb hıı.ricidir. rum {istanbul), ı~emnl 3138 (G:ı.laıa), 
Kimsenin hakkında ve toprağında Bunu müt~akıb kürsüye gelen Ma- Selim 89073 \İ'Itaııbul), Hamide 
gözü yoktur. Fakat başkasının da arif Vekili Ho.snn Alı Yiıcel, sık sık 8579 (!zmir), ~lernl 18~53 (Iz
kendi hak ve toprağına göz dikme- ~iddetıe alkışianan bır nutuk ırad e. mir). Fikret 17726 (lzmir), $('v
sini kabul edemez. derek Cumhuriyet hükümetının ro - k,-ı Halil 89 7<l ı; (1 tanbul). Ne\'in 

Dava böylece: ve bütiin açıklığile kulteden bekiedi(;i hızmetlerı etraflı 2 72 S (l,mir), ihrahim Et m 5965 
teşrih edilinc~ dostu n da. düsma - ve güzel bir surette tebarıiz eıt.rmı~- ( lzmir). 
nın da bundan çıkarabileceği tek tir. Vekıl ezcümle demiştir kı: F.lli ve yirmi beq liralık ikrami-
bir his~e vardır: - Bugün, yeni bınnsındtı. tedrı.s.ıtn 1 ler d~ muhtelif cehirlrrde bulu-

Türkiye rahat bırakılmalıdır. başlam~ını kutladıgımız bu ilım mu. nan küçiik tasarruf sahiblt rine isa-
Umarız ki bu samimi ikaz icab esse.~esi, 1935 yılının Kli.nunuCV\'Clın- bı:t etmiştir. 

eden akisleri uyandırmı!l ve Türkiin de Ebedi Şefimiz Atatfirkün ve Mılli Ta~arruf harekt•tini te~vik ıçın 
halis niyeti herke!lce anla~ılmı~tır. şe'fimiz İsmet İnönünUn huzurlnrıle yıllardanberi ikramive tcv:ti etmek 

An1ıyana ~k aaz gelir. Ankara Halkevinde yapılan bir to - usulünii tatbik eden Türkiye İş San
Anlamıyana davul zuma az get"ır. renden sonra açılmıştı. O gün, Cüm-

1 
kası 1941 yılı için \'eni ve ~engin 

5 . (J) t;; huriyet hülcfunetinin orta Anadoluda ı i• plan hazırlamıştır. 
elim UC.af!LI"' l..Aneç ve hükümet merkezinde kurma~a ka.. • ------

rar verdi~i yeni üniversitenin bir fa- 1938 tahviilerinin 
1 kültesi daha faaliyete başlamış olu-

Kanadadan ngilte- yordu. ikramiye keşidesi 
1 k tl Yeni bina.sına yerleşmekie, eskı -

r&y8 ge en UVV8 er sinden verimli surette çahşaca~ı şüp. Ankara, 4 (AA.) - Maliye 

Ottawa, 4 (A.A.) - l!ci Kana
da taburunun daha ingiltereye var
mı' bulunduğu bugün resmen bildi
rilmi~tir. r·························· .................. , 
~ Bir haftahk 

bHanço 
(Başt:ı.rafı ı inci sayfada) 

tetabuk etmiyen bir tiptedir. J
talyanların Yunaniatana kartı 
abidıklan !ergüzettin Afrika
daki harekat için ne dereceye 
kadar bir ,aşırtma hareketi tet
kil ettiği timdiye kadar anlatıl
mamı~tır. 

Atina halkının maneviyatı, 
her türlü !litayişin fevkindeJir. 
Ingiliz deniz ve kara aiibayları
nın Atinada bulunu~u. pek ya
kında pratik yardım t~dbirleri
nin ilan olunacağına hir delil o
larak telakki edilmektedir. 

s .. rt'fi muhafaza etmek ve 
müşterek zafere varmak için im
kan dahilindP. bulunan bütün ız
tırabları iktiham etmek azmin
qe bütün millet rnüttefiktir. 

Almanyanın ilanı harbi, Yu
nanlılan geriletmiyecektir. Al
manyanın bir tnvassutu hakkın
daki devamlı propagandaya 
rağmen, saHihiyettar mahfeller, 
bu hafta sonuna doğru iki mem
leket arasında münnsebetlerin 
inkıtaı imkanını gayri varid gör
memektedir. 

hesiz olan bu fakülteden Türk ınk:
IAbının beklediğı büyük. hizmetler v~r 
dır. Esasen onun adına ve kuruluş 
tarzına dikkat eden herkes, bu mü
esseseden beklenen hiZmetleri, ken -
dince iZah edebilir. Atatürk, ona, b~ 
zim alışt~ımız bir ismi cEdeblyat Fa
kültesi» adını vermedi, başka mem -
leketlerde bunun benzeri olan ılim 
müesseselerine konulmtış bir ısmi seç. 
medi. Bunun büyük mfı.nası vardır. 
Tarih, Dil ve Co~rafya Fakültesi adı
nı miinasib görmesi, Türk inkılAbı -
nın bu müesseseden bekledı~i gaye. 
ye sarahatıc ~aret etmektedır. O ga
yeyi f()yle hillasa edebiliriz: 

Öz kaynaklarına inmek fıuretiyle 
rnazimizin aydınlatılması, bizimle 
münasebette bulunmuş milletierin 
tarihine, yine kendi gözümüz ı.:e 
kendi anlayışımızia bakılması, Türk 
dilini yabancı katdelerin e..airliiin
den kurtararak kendi kudretleri ve 
imkanları içerisinde değiştirme yol
larının aranması ve onun, özlüğünii, 
eskiliğini, zenginliğini belirtmek i
çin gayret -.;arfolunması, ülkemi7.in 
coğrafi tabiatini~ ilm.i usıı:ller.le ve 
otduğu gibi tetkık edılmesı, nıhayet, 
şuradan buradan alınmış fikirleıle 
değil, milli hayatımızın şuuruna. d~
yanan bir düşünüş!~ el~~ edı!mış 
evrensel görüşe sahıb mutefekkııle-
rimizin yeti~mesi. 

Orta çağın taassubu yeıine ge-

Vekilieti ve Türkiye Cüınhuııyet 
Merkez Bankasından bildirilmiştir: 

Yüzde beş {aizli ,.e ikramiyeli 
1938 tahvillerinin bugün ( 4, 1 1/ 
1940 Pazartesi) Merkez Bankası 
binasında Maliye Vekaleti, Merkez 
Bankası ve diğer bankalar nıümes
sillerile noter huzurunda yapılan be
vinci ik ramiye keşidesirıde: ~ 

Numara 3692 1 : 1 0.000, 31408 3: 
ı 0.000. 36929: 5.000, 149491: 
5.000. 423)3: 1.000, 81922: 
1.000, 149499: 1.000, :!0\53~: 
ı.ooo. 296271: ı.ooo 3S04o7: 
1.ooo. 409286: ı.ooo. 480 ı ı: 
303. 142725: 303, 201537: ~03, 
211995: 303, 223111: 303. 
262076: 303. 278<)36: 303, 
329772: 303, 3332QO: 303, 
359648: ~303. 372648: 303, 
374087: 303, 409287: 303 
lira kazanmış ı:e ayrıca 596 aded 
nurnaraya 40 ar lira ikramiye isabet 
etmiotir. _______ _ 

Resmi da=re ve müessese· 
!erin alacatdarı bugdayar 
·Ankara 4 <Hususi> - Toprnk Mah

sulleri Ofisinden resmi daire ve mües
seselerce satın alınan bu~day bedel
lerinden taahhüd vergisi kesilmerne -
si Maliye Vekaletince nlô.ka.darlaıa 

t~bliğ olunmuştur. 
------------------

AZA DE TARCAN 
Kış jimnastik kurslarına l: aşlamıştır. 

Tel. 81430 



( Se ., 
Karadenize hareket 

eden "Erzurum , 
vapuru bozu~arak 

geri döndü 
V aziyet yolcalcudan atıklan
dığı için .abcıhleyin gözlerini 

Dolmalx:ıhçeJe tıÇanlar 
§tJ§trıp kaldılar 

ütekaidin, dul ve 
yetimlerin yoklamaları 

yapılıyor 
İstanbul Defterdarlığından: 
ı - Billimum zat maa§lan sahibie

rif n ikinci 6 aylık yoklamalan 8/ 
ll,.940 tarihinde başlıyacak ve 25/ 
11/940 taribinde bitccektir. 

2 - Yoklnmalar hergün saat 9 dan 
12 ye ve 13 den 17 ye kadar devam 

• ar 

Vali, bir senede başarılan ve yapılması tasav
vur edilen işleri anlattı. Meclis, faaliyetinden 

dolayı kendisine teşekkür etti 

Nuri Demirağın 
güzel ve yerinde 

bir teşebbüsü 

Japon ve Finlerle 
yapılan ticari 
görüşmeler . 

Sinemalardan şikAyet 
Ahmed Ruin, Selim P~ im

zalarile ald~ı:nnz blr mektub
da §öyle denilmektedir: 

•Havaların bozması ve bazı 
&nemalnıroa halkın ratbet.iııi 

çekecek filınlerin gösterilmesi Ü
zerine sinema salonları çolt ka
labalık olmaıctndır. Böyle za -
manlarda bir kısım sinema -
ellar k.ııt'"ıyen hıfzıssıhha ka-
nununa ve zabıtai bele -
diye talimatnamesinin si -
nemnlara aid hükumleriııe riayet 
etmemektedirler. Matine arala _ 
rında salortlar kat'iyen hava -
landırılmadığı gibi, içeri harldı 

istı:ıblslooen !azla müşteri alın
makta ve aralara sandalyeler 
konulmııktadır. Sonuncusu ev -
velkilerl gölgcde bırakacak bir 
vaziyettır_ Böyle mahşcrt kala -
balıkt:ı, yollan tıkalı bir salonda 
çıkacak herhangi bir hadise, me
selll yangın maazallah büyük 
bir fel1kete sebebiyet verebilir. 
Belediyenin bu hususları naz:ırı 
dikkate alarak, sinemalarda bu 
g bl ihmallere müsaade etme -
mesi icab eder .• · 

Talebe tramvayları tek -
rar ihdas edilemez mi? 

Sü1eymnniycde, Fetvayoku -
.şunda oturan, okuyucularımız 
dan R(ıknctt.n ynzıyor: 

•Geçen sene bir aralık sa -
bahlan talcbe tramvnyları ih -

19 Birlndtepin ta.rih.li bi:meıeetnis- Aydın Hasanefendı maıuıııeSl " 
de kazaınanlan a.,alıya yazı.yoruz. İs- marada yüzbaşı Tevfik oglU 
taıı.'tnalda. bulıma.n cııku:nıı:u.;.a.n.mrıuı Dit macunu 
Pazartesi, Perşembe ıünle::i öileden Kırşehir Yenice mahalle ~6 
sonra hediyelerini bizzat ldarelıa.ne - rada Şe.msettin Gnstiman, 
m.lzden aJmnJan lazımdır. Tqra oku- nanbey mahallesi Zafer cadd~ 
YliC~r~ h~eieri ospta lle ad.- mer sokağı 14 nurnarada ıınst 
re:uırine goNierilir. tanbul Haydıı.r:p:ı.şa JjsCSiilde11 

Bir büyük M.aroken hatıra 
defteri 

İstanbul İnönü kız lisesi .arnı! 2-A 
talebesinden Nadide Teker. 

Bir küçük Maroken hatıra 
defteri 

Ali Ertürk. 

Kokulu sabun 
(Son Posta ba.tıralJ) 

İstanbul Sundiye Yenf.Ill~ 
gün apartımanında Galib SO~ 
tan b u ı kız lisesi sınıf 3 
14.33 Nüzhet, İstanbul 

İstanbul Beyo~lu 29 uncu ilk okul me sokak 6 nurnarada 
sını! 4 talebesinden Sedad Altınoluk. Beşiktaş 20 inci okul 

Fehmi Vural. tt'~ 

Muhtıra defteri Yuvarlak dünya kaleJtl 
.<Son Posta hatıralı) (Son Posta ha.tı.ralı) ' 

Adapazan Karaağaçdibi Kandırıı İstanbul 44 üncü ilk okul 5~ 
caddesi 107 nurnarada Hadiye Erpak, 405 Can Orak, İstanbul t}s 
Konya Devlet Demiryolları hekimi kı- uncu .ilk okul sınıf 5-A da 
zı GiU.se.ren ÇeviEer, Sivas bölge san'at zok, Istanbul Beykoz orta 
okulunda 22 numaralı cevdet Tav§an. 3-A da 38 Mustafa ÖZbeY·. 

M .. . Boya kaleını ~ 
urekkeblı kalem Orhangazi Merkez ilk otu! j 

(Son Posta ha.tıralı) de 29 Seyfettin Oülmen, Bol~ V. 
İstanbul Ca~alotlu erkek orta okul devre ı, sınıf 3.C de 385 R.e1 

1 runıf 2-D de 74 Hımmet, İstnnbul 49 İstanbul ikincı ilk okuldan ıs 
uncu ilk okul sınıf 4 talebesinden 147 Albüm 
Selma, İstıınbul kız orta okulu tale- (Son Posta ııatıralJ~fl ı/. 
besinden G39 Nebahat, istanbul Sen. Biga tapu memuru Eteın .~ , 
benuva li:.esi talebesinden 322 Tür - Gökçen, Samsun lise 6-E i»' 

1 

j 
kan den 315 Halil, İstnnbul erk~ 

. Kur§un dolma kalem nı! 3-B talebesinden 206 ~tA· 
• <Son Posta ha.tıralı) Ayna 
~ 1 İstanbul erkek tenilik okıllu tale _ (Son Posta. ba.tıJ11b>. 
:ı besinden 370 Nurettin, İstanbul Kan- İstanbul PertemJyal ı~ 61 :1 dilli kız l.sesi sınıf 2-A da Sadiye Öz_ de 575 İhsan Şener, ista.nb 
~ tuna, İstanbul Kab::ıta~ erkek lisesi lik okul 3-A dan Said muet· 
• talebesindeh 141 Saldhattin, İstanbul Ki tab o 4' 

Şişli Terakki lisesi sınır 2 de 172 ~liye. Kırklareli orta okul sınıf ı. 

ed;eek~t mn~lan sahiblel'i fotoğraf- y e,ilhöydc kurulan. gö~. ~.tad
lı nüfus cüzdanlarDe resını senedie - ı yomunda heveslı b~tun 
rini ve birer tane yeni çeknmiş fo - gençler tayyare ile 

Japonlarla Bana yoli.le, 
Finlerle Tunadcın geni~ 
müna8ebatı ticariyede 

bulunabil eceğiz. 

das edilmişti. Bu • enc kaljırJldı. 

Belki buna sebeb olarak da 
tramvay arabalarının azllğını 

gösterecekler. Halbuki, sabahla
n tramvaylarda izdiham talcbe 
yüzünden vukua gelmektedir. Ta 
lebelerln mektebe gittikleri .sa
atte tramvaylar bu yüzden ka -
Iabalık oluyor. Halbuki, Aksa
ray, Fatih gibi merkezlerden bir 
iki talebe tramvayı knld:ra.c;a, iZ- · 
eliham birdenbire ha!i!liyecektir. 
Talebcler, hiç bir mahzur olma-

Ali İhsan ÖZel, Mersin 
Di§ fırçası mahallesi 161 sokak 14 

(Son Posta ha.tıralı) Muzaffer, Eski~ehir ÜlkÜ at .,
11
tet 

K.:ıraman orta okulu .sınıf 1-B de l nıf ı de 68 numaralı ~uz Şv 
264 numaralı Emin Abace, Amasya J rarbalı:tr ~ta kutusu 1 

to~nnarını ve maltil olanlar malü ~ uçcılilecekler 
liyet raporlarını yoklama flmfihaber
lerile birlikte bizzat getlrlp ibraz et -

• veteriner müdurU kızı Ayten Erder, Irfan Aksoy. 

me~ e mecburdurlar. 
4 - 25/ 11/940 tarihine kadar yot. 

lanıaya gehniyenlerin muameleleri an 
cak umumi man,!J tevzilnden sonraya 
bırnkllaca.ktır. AlA.kadaranıı.n buna 
göre mensub oldukları malmüdür -
lüklerine müracaatıan .. -------
Yüksek ikilsad va ticaret 
rnektabi merasim!e açı:dı 

Yüksek lktısad ve Ticaret mek
tehi dün sabah merasimle nç lmış 
ve yeni yı) tcdri atma ba!llamıştır. 
1 tiklal marşını müteakıb mekteb 
müdürü Nihad açış nutkunu söyle
miş ve ticari hukuk profesörü Mek
ki Hikmet ilk dersi vermiştir. 

Merasimden sonra profesörler 
meclisi bir toplanb yaparak yenj 
ene faaliyeti hakkında bazı karar

lar vermi~tir. --------
Bir kayıp 

Teessürle haber aldı.ğımı.za göre, 
Şam b3.4konsolosu Nceatı Menemen.. 
cıoğln kalb sekt.esinden vefııt etmiŞ 

ve cenazesi orada büytik bir ihtiram
ln kaldırılarak bu sabahkı cSalıa tren
le İstanbula muvn.salat etma.ştir. Bu 
gun cSnlıD ~le namazını müteakıb 
Knracaabmedde Menemen~ulları -
nın makberesi~ defnedilecektir. 

Necati merhum, edebıyat Alemimi
zin maruf simnlarından Menemenli -
zade Tabir merhumtın otlu, Şam va
r ı :r..aur Pn~a merhumnn hafidı ve 
Anadolu ajansı umum müdurü Mu
vaffak MenemeneiO~m. Hariciye U -
mumi Kii.t.ibl Nurnan MenemeneioAıu 
ve D vanı Muhasebat azasından Mu -
cyyed Menemencıo~lunun amca:ınde
sidir. 

Ailesine taziyeUerimizi bUdirıT, bu~ 

ı.a~Iıtı qileriz. 

Bir müddet evvel, {Nuri De
mirağ) tayyore atelydednde imııl 
edilerek, Anadolu luısabnlarında u
çu,Jar yapan ilk Türk mekleb ta!
yaresinin halk tarafından çok derın 
bir alaka ile kar,.ılandığlru yazmış.
bk. Bilhn a gençlerimizin hnYacılı-
ğa ltnl'!'ı gösterdikleri asi) heyecanı 
çok iyi anityan ve takdir eden l\'uri 
DMYlira~. gençleri hnvacılığa ter]k 
maksadile yeni bir teşebbüse giriş
miş bulunmaktadır. 

1 labN aldığımıza göre, Nuri De
mırağ, Y e!l!ilkövde bir havacılık 
mekt.c bi k urmakla meşguldür Bu 
hususta lazım gelen hazırlıklar ta
mamlanmaktadır. Bundan ba~ka 
havncılığa hevesli gençlerimize bu 
imk~ verebilmek gayesile yeni ku
rulan Y eı.ilköy hava stadyomunda 
gençlerimize Istanbul semalarında 
tayynre ile yanm anatlik uçu .. lar 
yaptınlmağa karar verilmiştir. Bu 
uçu~lnra i;ıtixak edebilecek. gençler 
evvel& stadyom doktorunun rnuıı
yenesinden gec;irilerd bünye!erinin 
uçuş ,eraitine elveri"li olup ol~adı
ğı tesbit edilecektir. B gençlerın en 
az orta okul tah!ili görmü~ olmalan 
ve yaşlannın da 18 le 2 3 arasında 
bulunması lazım gelmektedir. Bu 
ıra.,ıflan haiz olup tn tayyare uçut-
lanna ictirak <-debilecdc gençl<-re 
birer sıra nurnanısı ile uçaca~ı gün 
ve saati göster,.n kağıdla.r ve:ile
-:e-ktir. Bu ımret1e gençler nnvac-Jlığa 
\;,r•ı h"•v1k edilmi olacakhıırdır. 

Finlandjya ve Japonya ilc Anka- • dığı için, çok kalabalık olarak, Tokad Sulh Hıiklmlllinden: 
rada yapılmakta olan ticari konuş- h:ıttA üstüste bir tramvaya do _ Ölü meb'us Mustııfa verescleri kı:rı 
malann yakında neticeleneceği öğ- labilirler. Fakat halkla bir ara _ HikmeUe karısı Elemşah ve o~ulları 
renilmi~tir. Anlaf111a)ar eski ticari da tıklım tıklım bir :tr'l.nvayda Mitat ve Salih aralarında münazaalı 
münasebatın bugünkü ~artlara göre bulunmaları mahzurlu oluyor. olup sulh hakimll(;inin 25/3/940 gun 
idaresini idameden ba~kıı. daha ge- Bunun Önüne de bu suretle ge- ve 2!t4/ 65 numaralı DfunUe izalei §U-

nİ§ ve pratik bir ticari münnsebat çlld ~ gibi, 9QCUklar da mekteb- yu suretne satılmasına karar verıfen 
tesisini de iltiznm etmektedir. Ja- ıer ... "le geç kalmam~ olu.rlar.ıı • Tokadın Devegörmez mahallcsınde 

ponya bizden bfazla kma) iste)mesine '-............................................. / cd~nibi yees~ınyi esKaa~ızadGeneçMAeğhamzaeddeerlz.en 
mukabil bize ir mi tar mn v~re- ı veres ı, rı -
cektir. Finlandiya ile '"l1pılan ko- l Ticaret Vekili ihracat birlik - zet efendi kerimesi Zehra ve ıır!Ccı.sı ke 
nuşmalar da esk.iai gibi bu memle- lerinde meıgul oldu zalik Zchra, cephesi yolln mahdud O-

ketten kuğıd ve kiı.ğıd mamulah ge- Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili lup kapıdan girildiıtte 60 metre mu-
tirtilmesi işleri üzerinde vukubul- ,. . . rabbaında taş döşcmeli avlu ve bu 
maktadır. Her iki hülrumetle yapı- Na~ı To,pçoo~lu, dün ihracat bır- avludan girilır etrafı duvarlt. mubat 
lan ticari kon~malann. maliann likl~nde dme~~l olara~el Vek.~et~ ~- • ağaçsız bahçe, alt katta bir ambar 
-evki hususlı:ırı da gözönünde bu- ~!~:ik~;r:e e~ul:::O~~r. er uzerın c evi, yanında ayrıca bir mut.fak ve 
lundurulmaktadır. Japonya ile Ras- ahır ve ahırın iÇine Itapısı a~lır sa -
ra volile ve Finlandiya ile de Tıına ~işan merasimi manlık, 18 basamak merdivenıe üst 
do~uncaya kndar bu yolun yardımı kata çıkıldıkta bir sofa, .sol tararta 
ile ve dondukum sonra da münha- Sabık Ankara şehremini As:ı.t b - alt ve üstü tahtalı bir oda, a~ kol Ü-
sıran ,imendif,.r yolu ile naklivat bay'ın kızı Sevun üe deniz üstt.eğmeni ı:erine müstatil şekilde keza alt ve i.i.s.. 
yapılacaktır. Her iki yolun da uzun ve tanınmı.ş sporcularımızdan Tevfik tü tahtalı kahve oeafı, bu so!aya ka
olmasına raWıten azami •e'kilde is- Böke'nin nişan :merwıimleri geçen pısı açılır alt ve üstleri tahtalı bir 
tifade edileceği zannedilmektedir. Cuma günü Tıl'ksım ge.zinosu salon - aofa iki oda ve birinci soradan bah -

--- lannda aile yalınılan ve dostları hU- çeye bnltılır balkonu havi 1200 lira 
Milli P:y ngonun fevkalade zurnnda yapılmıştır. kıymetinde bir ev. 

ke§idesinde kazananlar Genç nişanlılara sonsuz saadet Topçuba~ı mahallesinde canibi ye-

Daima en iyi filmleri !t' 
tanınmış sinemamız bu ll~e 

muhterem miıdaviJ11le f 
JACK not. 

d·~ı 

ın en so:ı çevir ıC 

temenni ederiz. m·ını· Kekelikçiog~ lu Haa:ı.n, yesnrı Yu-
60.000 lira tazannn 124287 numarn- •• L 

lı bilet Akşehırde dava vekıli Abdul- - i~ııbul asliye mahk esi t uncu varlnkoğlu Ziya hanesi, arkası yol ç o 
lah Bagene, 20 000 lira kazanı;.n buktik Wikimlltlnden: Clb::ı.lıde Hay- başı camiinin vakıf babç~i. cephesi 
395839 numaralı bllet Bolvadinde kah dar caddesinde 27 No. da Ayşe Bey- yolla mahdud birbirlerine taş basa- . 8' 
veci Ali Akyıldıza, 10.000 lira kaza - ı men ınratından Küçii;kpazarda YQ.. ınaklı meroivenle çıkılır içinde iki EK çı• LE 1 

23 229 ı bil t T vişne, blr kiraz, 8 feftali, 30 elma, 1 
nan _7 numara ı e a.rsus ğurtçu Nnri 3okak 7 No. da mulı:im erilt 

3 
armud, 

1 
ayva. ki cem'an 46 

Halkevı odacısı Musa Kanıica aıd -~ i:o03.81 Salih aleyhine açmı~ ()Jdugu me.fva ağacı içinde suyu ve 500 met-
dlr. boı}anma oavıwnda müddaaleyhe re murabbaında 1000 lira kıymetinde ıssıJ 

10.000 lira Mudan.yn qe~evi mah~ gönderilen dava arzuhalı suretinin kiind Yakıcı sıcak çöllerin 
kUmlarından İbrahilll Özturk, Sabrı l teblt~ ""'rnkamna verilen m-ruhatta üç bahçe delik kapı meY e şar - ~ı 

kın '6 ... ....., kan oenç~azade izzet kerimesi Zeh- lerinde gönüllü ısıll,... 
Düzelnll, Mustafa Canaya • Receb bu namda kimse olmadı~ınann t.cb- ben Kah aroiDu Hacı Ömer maceralar dolU ro 

Kapı önünde ölen genç kız Benek, Reşıtd Kardeş, Mahmud Çe- liğslz iade edild~inden dava anuha- r~, Jar Matosoğ~u tarlası cenube~ y A R 1 N ., 
()sküdarda Bulgurlu nuıhallestnd~ l t.in, Ahmed Doğunun müşterek al~ık line t.a111 yirmi gün zarfında cevab 4~ en bdud basar 

3
' dönümden •• 

oturan Suleymıı.n adında birinin Jozı ları 37ô668 numaralı bılete, 5 000 lı - vennek ve muhakcme günü için tayin : a ~~ ltra ~~ctinde tarla. matinelerden itibnre d1.ı 
Sabiha dün evlerinin kapı.sında ölü rayı 124818 numaralı bUet sahibi as- edaen 21121940 saat 14 de mahkeme- ret . . ll.Y 
olaralt. bulunmuştur. 1 ker Süleyman, di~er 5.0~ lirayı da ye gelmesi veya bir ve kil gondeımesi Geçecil~r. ça~ısında ltaı~ ~umn- AL SP 
Şupheli görülen bu ölüm hldisesi 

1

2t8030 numaralı biletle Iran .sefa - aksi takdirde gıyaben muhalı:eme _ rah, yemını Oök~lu O rus, ye- -·-·-·-
etrafında ubıta tahkilı:ata devam et- rethanesi müstahdemleri kazanmış - nin devam edilecef;i davetname ma- sarı Nalband efendı mahdumu Ab -
mektedir. lardır. kamına ltalm olmak üzere ilfmdır. dülkadir, arkası Beliınıade Ahmed e-

W ' 1106 fendinin han arsası, cephesi yol ile =========~ 
mahdud 25 lira kıymetinde dütkln. 
Yukarıda yazılı gıı.yri menkuller &- dirde Pazar Cia Hasan Bey Diyor ki· 

- Hasan bey Amcrıkada 
çelık cl!;erli bir hastn var. 
dı ya ... 

. .. Bundan cesaret alan 
doktorl r ... 

.. . Şimdi insanın çelik 
kalble ya~ayıp yaşıynmı
yacatıru tecrübe ediyor -

Hasan bey - Geç knl
mı~lnr azizim, biz 18 mil
yon insan, 18 yıldanberi 

,_TA 
sinemasında 

ÇANAKKALE 
GEÇiL EZ 

Türk çe sözlü 
ve 

ŞARKILI 
Görülmemiş bir muvalbltiyet -

ıe devam e&yor. 
Son gfinlerinden istifade 

ediniz. 

çık artbrma suretae 4/121940 Çar - iyeleri 
,amba günü .saat 14 de satllığa çıka- l~nların o 
rılacaktır. Bugünde kıymeti mukad - lıkte mahkeme 
derelerinin % de 75 ini bulmadığı tak lfm olunur. 

,.. B.a.şid Bıza. Ti'y a.tro9"' 
Haiide Pişkin beraber 

Beyoğ~u Halk Sin· masında 

(V elini~ ·çoc ğ ) 
Vod\·J S perde 



SPOR , 1 Hadueler Kaııumda J 

BUDA BiR TiP 

C Bunları bi1iror mu idiniz ? J 

Sarr~ştnlardan hoşlanmıyan erkek 

nebbih yerine geçti. Kendini zorladı Arab Abdullah muzafferane I[Ü)-
ve luaık bir sesle: dü 

- Yazı filvaki bendenizin, beye- - Haniya, niçin ve kime vazıldı-
fendi .. dedi. Ve 1akin bu işde zerre iuu bilmiyordun) Bu bakıma göre 
kadar hülcmüm yo'k. işbu ımelctu~n ikinizin de bu i~e parmnğınız var, 
kime hitab eylediğini, ne mabadla demek. Şimdi. söyle bakayım, mak
ve ltimin ağzından yazıldığını eier sadııuz ne idi) 
biliyoraam. .• -V allah baberim ;'oki Bakkala 

Ara b, sert aert sözünü kesti: sor. 
-Sus, mel'unl Yalan yere ye - - İmam! Imam! Beni daha zi • 

mm edip de. Allahın cazabını ma - yade kızdınna. Sarığını boynuaa 
hallenin üzerine çekme. insan yaz - dolar da, seni sokak sokak, köpek 
dığı bir mektubun kimden olcluğu - leşi gıbi aürülderim. 
nu, kime gideceğini bilmez mi) Ebülhayır Efendi yan m ölü ~"bi 

- Oinim Rabbena hakkı içini. idi. Maamafih saptıiı inkar yolunda 
-Dilini lceeerim senin teresi Sen temerrüd etmeyi aklınca daha uy • 

de yok ki elin, iman kanttırıyonıun. gun buluyordu. Arabın aavuıduiu 
- Kerem 'buyurun, :ııurim. tehdide, hafif bir: 
- Söy1e. illi yemio, ialan etme. - Bilmiyonam.. ~özı1e mukahele 

8esı ister inanmm, ister manmaın. etti. 
- Bakbl Hüsnü Efendi yazdır- -Gel öyle ise benimJel Hakikat 

dı hana bu mektubu.. çabucak meydana çıkar. 
Zavallı imam. burada, vaziyelin ... İmam, sesini çıkannadan, tit.riye 

Ye:r<iiği korku Ye p~la a«ıJÜ- titriye, Arab ;i\bdullahın peşin,-: düt 
lik ~tti: tü. Nereye götürüldüğünü pekili 

-Hatta ben ona: «Etme! Ya - tahmin ediyordu. Fakat iki ki!li biT 
k.aJaauu.. •onra beDim batmı he - olurlarsa, Arabın, töhreti pyiaaına 
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eınleket llaberler·l 
~----------------~-----------------------------------J Tokatta 

Yeni Halkevi 
merasim/e açıldı 

Tokat (Hu.sıısi) - Zelzeley-i mttte&.
t.ib tıunnmile yılolan Tokat Halke'fi. 
z:ı.in yerıne geçen yıl yeni blr bina in
p.sına ba.,Innmış, inşaat geçenlerde 
bıtirilerek açılma töreni Cümburlye\ 
bayramı günü yapılmıttır, Törende 
tehrımizde misafir bulunan korkumu
tan Ali Rlza Artunkal da hazır bu -
ıw:ımuştur. Yüzlerce halkın, Tali lı -
zettın Çağpar'ın, parti müfett.i~ Zlh
ni Orhun'un iştirak ettiği bu meNsim 
pek parlak olmuştur. Gece de yeni 
Halkevinde bir balo verilmi4, «eoe 
sabaha kadar eğlenılmLştir. 
Şehir kütüpbaoeaine yapılan toberrii 

Numarataj ve genel nüfus sayımı 
~lerını mahallen tetkık ve kontrol 
ıQtn şehrimize geldiğinı evvelce blldir
diğım BaşvekA.let istatistik ıımum 

mudurlüğü maarif 'şubesi müdürü 
Nuri Turgut Tokat kütüphanesine 
yetmiş bir kitab ve aynca da mecmua 
teberrü etmiştir. --- -·-------

Bursa da 
ku ılanan 

hileli terazi 
bir üzümcü 

1 Çukuovada maarif işleri 

Birçok ·köylerde yenı 
okullar açıldı 

Bu okullann noksan levazimah sürat!e temin 
olundu, öğretmensiz köylere öğretmen verilcii 

Yeni köy o1ml l.armclma biri 
Bur.:.a (Hu.-;u.si) - Dün belediye za.. Ceyhan (Huso.sl) - Kazamı:ı köy. yap~ ve tedri,Sata muntazam şe-

bıt.a memurlarmdan biri, sf'yyar lerinde yer yer mek:teb binalan inşa- kilde hazı:rlanıhn~tır. 
iızi.ım satıcısı Elfı.zığlı Salibin tenr.zl- atı devam etmektedir. Gerek eVTelce 19-t0-1941 ders yılında yeniden açı. 
sınde kalp bır beş yüz gramlık ya.lta- öğretmenlerinin başka tarafa alın - lan kazamızın Yarpuz ve İssizce kÖY
lamış, bunun damgasız olduğunu gör- ması suretile lmpanan ve gerek töy lerinde okul binaları kısa bir zaman
muştur. 80 gram noksan olduğu an. odalarının melttebe blbedilmesile da yapılarak sıra, masa, dolab, yazı 
laş:lmış, biraz daha tetkik edılınce mekteb.i iz kalan bazı köylenie yeni- tahtası, sandalya gibl ders vasıtaları 
busb ıtun garib bir hile meydana çık- den mektebler açılmaktadır. hazırlanmış ve tedrisata başlanmış -
mıştır. Bu beş yüz gramlı~ın el ile Tatlıkuyu köyünde hWiWil öiret - tır. 
tutulacak yeri, göğdeye vida ile tuttu. men temin e<iilmiŞ, maa.şı da köy hal- Bu sene e~itnıen verilecek oLm 

• rulmakta ve gö~denin içi boş bulun- kınca temin olunarak köy odalannda Akyar, Hemlte, Kırmıtlı_ cevdetiye, 
maktadır. icabında bu, vidn çıkar.la. tedrisata b:ı.şlanmı.ştır. Kırmacılı ve Kişnaz köylerinde de, 

1 
rak ilave edilen herhangi bir cısun ıle Son defa Karamezar köyü de mek- köylülerimizin yorulmak bilmez gay _ 
be-ş yuz grama iblağ edllmesi ve iste. tebe kavuşmuştur. Bu köyde evvelce retile yeniden okul binalan inlja etti
nıldığı zaman da boşaltılarak nok.san mekteb me,·cud ve tedrisata devam rilnıiş ve tedrösata hazırlattırılmıştır. 
olar k kullanılması mıimkünour. edilmekte iken öğretınenin başka ta- Gebeli, Çona, Dereobası ve Dervişiye 

Salih, bunu nereden ald!~ını söyli- rafa alınması ve yenisinin de gönde- köylerinde okul binasına elveriŞli bi
yememış, cürmumeşhud rnahkeme.~ine rümemesl yüzünden mekteb kapan • nalar tedarik edl.lmiş Te tedrisata ha-
sevkedılmıŞtir. mış ve köy QOCukları da ilk tııhsille- zırlaUınlmıştır. 

1 A b 1 d' · !'"" randen mahrum kalmışlardı. Şimdi Eğitmenli okullam gerekli olan ders 
(tıp ·zarı e e ıye re·sırgı ı ise köy ihtiyar heyeti köy çocukları. vasıtalarının toptan tedarik edilmesi 
A :ıpız:ırı CHu.susi) - Mun~al bu- nın evvelki gıbi tahsillerine devam im- için gereken tedbirler alınmış, kay -

lunan ı:>ehrımız belediye relsllğıne ve-1 • _ makam İhsan Olgunun başkanlığı al
ka n beledı;,e azası avukat Demır 1 kanlan nı b~l:n~k .. ~a~dae bir oğ- tında iki defa maarif toplantlSı yapı. 
Kt>m ı tayin olunmuştur. ret.men ternınını duşunmuş ve ~nan larak mühlm kararlar verllmlştir. 

Şikayetler 
• 
Ihtiyaclar 
Y alovalıların dilekleri 

Yalovadan yazılıyor: 
Y alovamızda bir tck fınn 

vardır. Bu fırın Yalova kaplı -
calarına ve çiftliklerine, hatta 
köylerine bile ekmek satmak· 
tadır. Bu münasebetle halkı -
mıza ekmek yetiştiremediği gi
bi beher hamur ekmeği de on 
Üç buçuk k~rustan satınakta -
dır. Bu bir tek fırın ekmeği 
yetiştiremediği için bakkallar
dan bazılan Istanbuldan ek -
mek ~etiriyor ve halkımızı sı
kıntıdan kurtarıyor. Ru bak -
kallardan ekmek alanlar İs -
tanbuldan ekmek gelmediği 
ı:amanlar fırına giderlerse ha
karet görüyorlar: ,,Git İstan
bul ekmeği all ıı diyorlar. 

Yalovanın müh.im derdie -
rinden biri de hamamsızlıktır. 
Memle.kette hamam var, fakat 
işlemiyor. Yalovada yaşıyan 
iki yüz bekar hamamsızlık yü
zünden bu kara kışın soğuk 
ve eritici günlerinde denize 
girmiye mecbur oluyorlar. ı,. 
te bu sebebdendir ki sıhhatleri 
tıım olarak yerinde değildir. 
Her zaman nezleli olarak çalı· 
şıyorlar, bazan işlerine bile 
dt-vam edt-mivorlar. 

A.lpulluda. 
Şeker fabrikası bu yıl 

12.000 ton şeker 
istihsal etti 

Edırne (Hu.susi) - Alpullu §eker 
fabrikası 1940 kampanyasını ikinal 
etmiş tır. 

Bu seneki kampanya 56 gün sürmüş 
ve bu müddet içinde 75,000 ton pancar 
Işleterek 12.000 tona yakın şeker is
tihsal edilmiştir. 

Bu sene köylülere bu maksndla 
ödenen pancar bedeli ı,ooo,ooo lirayı 
geçmiştir. 

Dı;er taraft.an beledıye flmiri ı]ukrü evsafı haiz bir öğretmen seçilerek------------------------------
Kulak dn İstanbul emniyet ıŞleri fl- maaşını da köy halkınm vereceğini ( 

?: .. ~!.~~:.~ .. t.~;.ı.~ .. ~!~?.~~~:.~~; .......... _. bildiren blr duekçe ile alA-kadar mn • 
Vurdda Cümhuriyet bayram• ) 

General diyor ki 
(Ba.ştarafı ! nci sa.yfacta• 

nnı gördük, vt!' görüyoruz. ltalyan· 
Elen sava~ı da harbi uzatacak ha
dise ve unsurlardan biridir. Elhastl 
bir milletin dara düştüğü zaman 
davasını ancak nasıl kazanabilece
ğini pek iyi bilen eski garb cephesi 
kumandanı İsmet Paşa, şimdi Cüm
hurreisi sıfntile Büyük Millet Mecli
sinin kürsüsünden milletierin yaşa
ma haklarının bin türlü isabetli ted
birin başında ve .hepsinden tesirli 
olarak bir temele dayandığını ve 
bunun, milli birlik, fedakarlık ve 
kahramanlık temeli olduğunu söy
lerken elbette lstiklal Savaşının Türk 
milleti onun, gözleri önüne gelmiş 
olacaktır. O millet bugün de yap
makta ve fakat eskisinden daha 
tecrübeli. daha zinde ve daha ha
zırhklı olarak, birlik halinde, heir 
türlü fedakarlıklara ve kahraman -
lıklara hazır bulunmaktadır. Böyle 
b"r milleti şüphesiz, hiç bir tehdid 
ürkiitmez: fakat en küçük bir tahkir 
harekete getirmiye kifayet eder. 
Türk milleti bu yolda ne blöfe ve 
ne de şakaya gelmez. 

tama ba.şvurmuşlar<lır. Bu müracaat 
muvafık görüldfiAiinden bugünleı:tle 

tedrisata başlanacaktır. 

Osmauiyede 
Osmaniye <Hususi} - 1940 - ı94ı 

ders yılı ba.şında hazır bulunmak üze
re, kazamızın Kaypak, Çaretak ve 
Toprakkale köyleri okullannda esa&lı 
t;unirat ya.pılmı~ır. Yeniköy, En~. 
Gökdere ve Detirmenocalı köyleri 
okullannda geçıen sene nok.sa.n olan 
.sın, bac:b.na, cam, salon IDeton i1}eri 

Gumuşhacıköy köy 
enstitüt8rine 1önderilen 

çocuklar 
Oüm~bacıtöy (Hususl> - Kaza -

mızın nahfye ve köylerinden ss ça -
lı.şka.n ilk okul mezunu taıebe köy 
enstitüsüne &önderı1m~tir. İlk tedrl -
sat müfett.i§i bu işleri intaç ederek 
Merzifonda.ki öğretmenler toplantı -
sına i9tirak etmek üzere ba.reket et -
Dl~. 

Adanada her köye bir 
ra~yo konacak 

Adana (Hu.sus!) - Adanacia her 
köye bir radyo konulmuı kararia.ş -

Geçen Büyük Hnrbde Türkiye -
nin Çanakkale müdafaası harbi 
dört yıl uzatmıştı. Eğer bu defa da 
mecbur edilirse onun gene ve en az 
harb havlı uzataca~ muhakkaktır. 
U7nynn harbin iso İngilterenin ve 
biT:m harbirniz olacağına siiphe 
yol:tur. H. E. Erkilet 

mı.ş ve bu iş için köy bütçıelerine t.ah-j Bütün yurdda CUmhuriyet bayumı coş~un bir ~ekilde kutlularunı.ştır. 
sisat konmuştur. Resimler Tokat, Soma ve Çorumdaki bayramdan intJbalardır. 

Son Po!tlanın maceTa roma 38 

Nakleden: Behçet Safa 

' O zaman birb:rin~ bakan ve her hi- rak gizli ve ıörünmiyen bir yerden 
rinin bahçeoJi birbirine biti~ik olan beynine bir kurşun yememi~ oldu
birkaç evin ortasında olduğunu ~una teşekkür ederek geri dönüyor-
anladı. Kendi kendine• du 

- Ne oluı-sa olsun, bu a,·)ular-1 Sonra birden, duvarlardan biri -
dan birinın harice bir kapısı nin taşlannı tutunurken, solunda bi
ol ıık gerektir. Fakat bu duvarl:-ırı raz ötede bir ziva hüzmesi cördü. 
biıer birer aşmak biiyük tehlikelere Olduğu yerde karunlıiı gözlerile 
maruz kolmak demektir. Amma bu- delrneğe çalışarak saplandı, kaldı. 
rada kalamam ya .•• Belki bir iki sa- Hiç bir şt>y yoktu. O hafif ziya kay-
niye intizar devri... J"nkııt hepsi bolmuş gitmişti. Bira.z; geri çdcilin
bundıı.n ibaret .•. $imdi l<ızım olan ce ... Tekrar gördü. Anlaşılan bu z.i.. 
bns'ret ve görünmemektir. ya yalnız bir noktadan görülebi -

Evı-t amfl"a bunu "öy)Anıck ko - liyordu. llnyret ve merak içinde bu 
1 'ı', ynpmal{ güçtii. Sa iV nda ve so- ıdynnın esra n m k~~fetmek için ile -
lun ;ı ,.) vo,.dnm'le l ııidu~u duvar- rive doğru eğildi. Sol tarafında beJ.. 
1 •ın ıırbuıı bi·birhden clnha karan- ki k"d"k bir iskeleden, inşaata aid 

~ r l b ' indcn en bu 

- Yoksa bir fener mi? Hele bir 
gidip görelim. Bu iskeie veya yapt 
bir iki metre yüksek.te olduğuna gö 
re bir kere daha yükseleceğiz de -
rnek. Zarar yok •.• 

Diye söylenerek bu bir nokta -
dan ve bir zaviye<ien görülen ziya
yı bir lahza bile kaybetmeden yü
rüdü. Son derece ihtiyatla, hiç bir 
pahrdı yapmadan ilerledikçe ziya
nın bir pencereden gelmediğine ka
naat ~retiriyor, fakat esrarını çöze -
mediği için merak ediyordu 

İskelenin arkatıında üç katlı bir 
ev, zifiri karanlığa bürünmüş, bü -
tün pencereleri, hatta pancurları sı
kı sıkı lı.apalı olduğun•t işaret ede -
cek bir zulmet içinde idi. 

Ve birdenbire alt katın bir kapı
s; açıldı. kadın veya erkek bir adam 
hayali eşikte belirdi. Keene teliış ve 
heyecan içi!ıde iskelonin arkasına 
mıhlanıverdi. Acaba farkında olma

bir pa.tırdı ile bu adama mev -
cudiyetini haber mi vermişti~ 

Şimdi oroda küçükcük bir yıldız
zın pnrlndığım görüyordu: Bitmek 
üzere olan bir sigara ••. Bir iki nefes 

yı ftrlattı ve henüz sönmemiş ateıı 
tam Keene'in a.yak ucuna düttü; o
rada aank.i kendiline işaret eden bir 
göz gibi yanmağa devam etti. 

Ingiliz: görünmiyen bir elin cıft.. 
)ağına sarıldığını sandı. Görülmüt 
mü, yolı:sa görülmemiş mi idi} Bir-o 
denbire bir ses i~itildi. Bu adam ken 
disine mi sesleniyordu} 

Müthiş bir saniye geçirdi, Son 
derece cesur olmasına rağmen kal
bi göğsünü parçalıyacak kadar şKl
detle çarpıyordu. 

Nihayet tatlı bir kadın sesi evin 
içinde cevab verdi. Keene geniş bir 
nefes aldı. Çünkü anlaşılıyordu ki bu 
adam kadını çağırmak için kapıya 
kadar çıkmıştı. Kadının yaklaştığı 
sesin daha yakından celmesindeıı 
hissediliyordu. Kadın: 

- Içeri gir; bu saatte dışarıda 
durulamaz. Hele kapı da açık .•• 

Erkek bir knhkaha koyuvereli; 
içeri girdi ve kapıyı kapattı. Sonra 
annhtan çevirerek kapıyı kilidledi
ğini duydu. Bunun üzerine Keene 
aynğının ucuna. basnrak tekrar yürü
dü. altında tahtn pnr-

Açık u~ulile eksiitme ilanı 
Tekirdağ Nafia Müdürlüğünden: 

ı - Eksiltıneye konulan iş: Alpullu..Hayrabolu yolunun c15 + 000 "" 
17 + 100.e kilometreleri arasında •53oo. m 2, lık kı.smın adi taıdJ.CıJllll 
inşası lşi. ~u işin kC4i! bedeli c7595.e liradır. d' 

2 - Eksatme: 6111/9W tarihine r:ıstlıyan Çarşamba günü ,saat ıs 
Tekirdağ hükümet konatında Nafia Müdürlüğü ck.siltme tomjsy()nu od,.. 
smda açık u.suJile yapılacaktır, eli 

3 - Bu işe aid keşif evrakile, eksiltme, hu.su.si ve fennl şartJl.&Illel ı 
görmek istiyenler hergün Nafia nıüdürlüğıine müracaat ederek !Ptı' 
alabillrler. 

4 - Eksatmcye girebilmek için talip:erin c569,. lira c63t kuruolUk til~ 
vakkat teminat. verme.'ii ve ihale gününden en az u8» gün evvel Tetırd , 
valiliğine müracaatla alacakları cehliyet vesikası. ile beraber 940 yıJıPII 
aid ticaret odası vesikası ibraz etmeleri ve isleklilerln aynı gün ve ı;aıı.t 
eksiitme komisyonu odasında hazır bulunmaları lazımdır. cl~ 

Maliye V el<aletinden : 
Gümüş yuz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gümüş yüz kuru.,lukların yerine gıimüş bir Uralıklar darp ve pl~as',.

kfıfi miktarda çıkarılmı..ş olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31/U'11~ 
kanun/194.1 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kara.rlaşt;uılJil~ 
G~üş yüz kuruşluklar 1/Şubat/1941 tarihinden itibaren artık ted_!:.S 

etmıyecek ve ancak yalnız mal sandıklarile Cümhuriyet Merk~ sav
şubelerince ·kabul edaebllecektlr. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanıann bunları mal sandı~~ 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilan oıuını.r 

,,ııou .. :ı-16 /' c70025t ~ 
--~--------------------------------------------

1~~~ P. T. T. ~· .. Müdürlüğünden: . et· 
. M~rsının Kuzucubelen koyu yanında Çaltılı ormanından ke&bP ~ 

aın ı.stasyonunda teslim edilmek şartile 27/9/ 940 tarihinde ~ -~ 
usulile eksiltınesa yapılarak teklif edllen bedeli haddi layık g~_1 • 
c3235. aded c6.a metrelik, o:735. aded •7• metrelik, d685t aded c8• ::&. 
relık ve .ıoo. aded •9• metrelik ki cem'an c5755• aded ça.m ıeıgral ; 
pazarlığa çıkarılmıştır. Sözü geçen direkierin beher adedine «5• ur- ~~ 
tahmin edilmili olup muhammen mecmu bedeli c28775.e lira .ııuıvV 00' 
teminatı c2158• llrtl 13 kuruştur. Pazarlık 8/ 11/940 tarihine :0~ ıl'' 
ma gün~ saat: 10,30 da Mersinde P. T. T. Müd?ı"lüğü odasında yşP~ 
ca.ktır. I..sU!klaerin muvakkat teminat makbuz veya mektubların..ı. 'fıC ,. 
Odası vesikalarını komisyona ibraz etmeleri ~rttır. Bu iŞe aid prttl af 
me Mersinde, Ankara ve İstanbulda P. T. T. Müdürlüklerinde c'TS. pt 
mukabilinde verılır. c6942• c101Mıt __.....-

Lira 

ı 2000 -
3 1000 -
2 750 -
4 500 -
8 250 -

35 100 = 3500.-

80 50 - 4000.-

300 20 - 6000.-

/ 

Türkiye Iş Bankasına para ya
hrmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Ke.,ideler: • Şubat, 2 Ma -ıı Kumbaralı ve kumb~~ 
yıs, 1 A~u.stos, 3 İkinciteş _ he.sablarında en az el;• U 

. ta 'hl rlnd yapılır rası bulunanlar kur aya , 
rın rı e e dahil edilirler. ' 

Bir müddet daha durdu ve bek
ledi. Ses sada yoktu. Önündeki evle 
yanındaki ada arasında bir aralık 
olduğunu keşfetti. İki inşaat birbi -
rine biti~ değildi. İ~e bu aralığa 
~rerek ta öbür ucuna kadar yürü
dü. Fakat öteki tarafı bir tahtaper
de ile kapalı buldu. Bu tahtaperde -
nin aralıklarından zayif, sönük, sarı 
bir ziyanın titrediiini ııördü. 

Orası bir yol, bir soktlk olmak 
gerekti. Tahtaperdenin 5ağında ve 
solunda elite genişçe bir menfez a
rarken bir kapı buldu. Hem de bir 
taşla kapalı tutulabilen bir kapı. 

Hemen taşı çekti; kapıyı açtı. 
Sokağa çıktı. Bu kapının açılışı pek 
gıcırtıb olmuştu. Fakat ·ırtık böyle 
şeylere ehemmiyet verecek vaziyet
te değildi. Sağına, soluna bakmarak 
ne tarafa gideceğini tayine çalışır • 
ken arkasında iri bir gölge belirdi. 

Keene'in tecrübeli ve her sese u
yanık kulaklan nasıl olmuş da onun 
yaklaştığını duyamamıştı} Hemen 
geri dönerek bu yeni tehlikenin ma
hiyetini tayine çalışacak il:en ağır 
bir el omuzuna yapıştı. Bir memur 

.,1: 1 
Sert, amirane bir aeşle ~~~ı 
- Burada ne yapıY0 ,r 

diye" sordu. ~Ai 1 

Fakat bu sual Keene"i ~ ~~~ 
ti, Anla§ılıyordu ki mertl~~Jio 
sinden oüphelenmişti, b~ Jefl" 
olan hadiselerden haberd 1 
Müphem bir şüphe... j~ı1 /( 

Gizli istihbarat ajnnlnf1 ~,i 
büyük haslet çabuk k~r~~ ~&"
tir, sür' ati intikaldir. ~ır h ~-1~1~ 
yetini, memurun hangı / bil~t',ll' 
kendisinden şüphe ~ e0ef~ 
düşündü. Hemen sık şı. 
rak, telaşla ce va b verdı duts" .~ 1 

- Ben de onu arıyor rılrf"' 
Bu cevabdan bir şeY • it( 

yan memur: }Jn~J 
- O kim? Kimden 

sunuz~ (1 
Diye sordu. d ı,.ıı~~ 

1 

B h.. e en. f1J - ana ucum d ıııJ ı~ 
ran ve paramı çalan n 

8 
.1( 

.~1'~ 
rum. . ef~ ~,. 

Keene bunları bır 0 bıl ıf 
f · ve 1 rnişti fakat bu ne esın h·cJcJe' ; 

' h' e ı ıı içinde gayet ma ıran toPıl)r 
ID.ş ve nefret havainn 
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Sayfa' 

Mrn ŞBfin 
nutkunun akis~eri 

Şehir Meclisi dün 
lütfi Kırdarın ~~==sı::::::~~> Ahi-

SiNEMA . Istanbul Levaz1m Amirliğinden Veritea Harici As\:erl Kttaat1 Ilanları 

<~arafı ı iıtei •yfada) nutkı·le açıldl :m~:~~~~ır~<!.':.~~-Onamanile 

Aşa~da yazılı mevadın Jtapnlı znrfla ~tmeleri hiıalarında yazılı gun. saat ve mahallerdelti askeri aaım 
alma tonıSsyonlannd.a yapılacaktır. Taliblerin kanuni 'Vesikalarile tekli! mektılblarmı ihale saatinden bir -. 

bi 0 t.ro gazete&, İt.nıyan - Ywıan har- .... ~....uoıı ..., uaAOıcwr at evvel &id old$ komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarmda göriiliir. 

On •e Balkanlar hakkmda profesör CBatı&amfı • üncü sayfada.) lç:iD. bir sahne vazii ftiOlan~cle:ınifUr: ana Miktarı Tuıarı Teminatı İlıale gün ve saat İhalenin )"apılacı$ yer. 
....... ~no. V'un bir makalesini ncşret.mek... deki imar "fe uroran harekeUer· için •Prejean &ahne aralanncia ipnotik 

kilo lira lira 

~ ıStimllık ve lnşaat maaratı ~ak ~ haldedir. Çevirdi~ rollcre adet& 
).raltale TOrkiye Rüicümhurunun 1,602,755 ın, Beyo~lu, Beşiktaf Te ıpn~a ed_ilmittir. Bu yüzden b~ 

~ııtku tlzerinde bilhassa durarak fW1 Sa.r.ıyerde de isttml~ ve inşaat mu.. onu guç hal ile kendine cetlrirtz.:t 

Kunı ot. 340,000 20,400 
Sığır eti. 260,000 91,000 

ları 1aznıat.tadır: rafı olarak 703,'798 lira sarfedilmi~ _ Güzel Parisli yıldu: Danielle Darri-
k Türk hükumetinin noktai nazan tır. eux sahne aralarında adeta satrül _ 

Zeytın yağL 28,800 18,720 
Sade yafı. '10,000 102,000 

34,560 Sabun. 72,000 
;r1 a~ Reisicümhur tarafıııdan izah Vali, bundan .sonra imar ve uroran filmenamdır. Taştan brr in3an halini 

: ı lllı~tir. Nutkun en mühim kuınu- ~erini toplu bir şekilde hüHlsa ede -ı alır, uyandırılmıya gelmez. D~er bir 
~- IIJiiTk.iycnin Ingiltere ile olan rek §Unları söylemiştir: sahneye ba4lanılaca~ işareti verilir 

Nohud. 
Bulgur. 

135,000 24,300 
216,000 88,880 
120,000 18,300 

glarn ve çözülmez rabıtalarmı c- 1940 mail yılında belediye hu _ verilmez vazifesi b<lfına gider ve ro-, 
:~~~afaza ettiği~ ibaresi teşkil et- dudlan dahilinde belediye ve hususi lfinfi yapar. O. T. 

Sı~ eti. 
Arpa. 4.50,000 20,790 

l·:ıttedir. Anketada İngilizlerle idare bütçelerinden cem'an 990 bin t;:tii::ı::.o::ıı:;;:::::::n:;;:;;:::d:t:ıııı•miCimcı::rcz:ııaı:;r::ı::ı~m•ı:m•:•lliii••Jz.::ıi' 
"lırkler arnı~ında müzı:ı\ereler de- lira ımrfile '15 kilometre tulunde as -
t "~ etrnt"ktedir. Keyfİyet. Alman- falt, 8 tilometre tıllünde parke, 30 

11 ıl... halyanın Türl: zimamdarla- kilometre uzunlu~unda makadam ŞO
~ın şirndiye kadnr muhafnza et- se, 25 kilometre uzunluinında adi kal
ltı~ oldukl n va:ziyeti sarsmoğıı dırım ve 60 kilometre t~lünde her nevi 
~~~affak olmadıklarını göstermek- yol tamiratma iba.şlarulmı~. bunlar 
d ır. Bu devlet adamlunnın yeni kısmen iltmal edllmiş, kısmen de ik. 
~ ıır.?e knr~mndaki va:ziyetlerini mal edilmek üzere bulunulmuştur. 
ııt ı L. k • . y B d b k , . ınırC'tte t-:suıt etme ıçın u- un an aş a belediye hududu ha-

t, "kı.sta.ndaki hadiselerin inki~fını riclnde idarci hususiye bütçesinden de 
e ledıkleri a,-ik&rdır. 515,700 lira sarfile '18 tilometre uzun.. 

,}'ürkiye, Ingiltereden mal\da ye- luğunda makadam şose i~a ve tami
d~ en Sovyetlere de güvenmek:te- rine girişilmiştlr. 
..... ~: B. lsmet lnönü, Tiirk - Sovyet Bu suretle bcle<iiye hududu dahi _ 
tt lı~~ebctlcrinin iyileştiğine i:aret linde ve haricinde"-olma.k üzere yol 
~ llıı~tir. Cörünü~e nazarnn cenub işleı-ıne 040 mail senesinde cem'ı:ı.n 
~ ornvumuz :çin en muhtemel ,razi- 1,507,000 liro n.rfedUmiştir ~ 
~:1 .~unan - ltalynn muhnsamatmın Valf. mftteakıbon tchrin iman, yol
A.tcınde kalmaktır. Bu vaziyet. lan hakkında bıındn.n sonrası ıçin 
d ınanyayı vesair devletleri de mü- mutası:ı.vver projeleı-e hAkim olnn e _ 
btaleden imtina etmeite icbar ede- saslı:ı.n ve hareket noktalarını da kı.. 
~.ır. Bu auretle yangın tahdid edil- snea bildirmiş, Eminönü _ Balıkpa _ 
tı.ılh "e Balkaniann prlt kısmında mn ve Unknpam ara.smm ımarı 
d·' !darne t".dilmiş bulunur. Tabii- Unkap:uımdan Aksaraya giden yoi, 
~~ kı 1'üddye müdahale ederek 1- Beyazıd meydanı ve gnzino.su, Koska 
(j .~anlann vnziyetini mi.i1külleştir- caddesi Taksim _ Eminönü gex<>isi, 
t~~ .tnkdirde Almanya müttefikini ı ve Dohnabahçeye kndn.r inen Lü .. na
~ıi' haline bırnkmıyııcııktır.' Her park sahnsı, Sfirpııgob mezarh~, Mü
~rn e aı..ılh veya hnrb meselesı Türk 1 hendis mektebi ön Undeki yeşil snha ı 
t..d l\ttıdnrlannm elinde bulunmak-~ Knbatnş Tapur Lskelesi meydanı, Os ~ 
~~·. ~u zimnmdnrlar k~setli ,.el küdar mcydanı ve B~nzın Anadolu 
~ 1ınlı davranırlarsa, bır hafta s::ıhUi, Kadıköy meydnnı, Mısırçar.şı_l 
ıoık e Balkaniann gnrb kısmında f sı, Fenerbahçe m esiresinin ta!sllM 
tir l\n .. Yangın mnhdud kalabilecek- plinlarmın yapılm.:ş olduğunu ve ı 
~1 ~ Urtiyenin herhangi bir müda- yakında tatbikata geçDeceğini söyle-
~ ihtilntat tevlid edebilir. miştir. Mfiteakıben imıır ve seyr.isefer 

hJis •Yet Rusya, Romanya ve Bul- işlerlnJ de anlatan Valf, daıını eneü _ 
~~ tan gibi üç devletin bita!af men ve mesai nrtnda§lnrına te.,<:ekkür 
o~jlanndan İngilizler mem!'un eLLikten .sonra sözlerini şöyle bitir _ 
ııırı ıdı~lar. Zira kcyfiyet Türkıye- miştir; 

val.ıyetini kolnyla~tırmektadır. c- Cümhuriyet hükilmetimizin şim 
lluıgar gaz~l inden 1urk diye kadar esirgemediği yüksek mu -

eo gazetelerine cevab znheret sayesinde gelecek yıllar içi."L-
~ 1Ya 4 (A.A.) _ n. N. B. muha - de ayni seınereleri alaca~ıza kani 

bildıriyor: bulunuyoruz. 

a 

Toprak , ahsu~:eri Ofisinden: 
1 - Şefnatli istasyonunda yapılacak hangar ve idare 

binas_ile, Ak§ehir istasyonunda yapılacak anbar ve idare 
binası ve buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf 
usulile eksittmeye konulmuıtur. 

Keıif bedelleri Şefaatli iç:n 72473.40, Akıehir için 
53747.50 liradır. 

2 - Şefaatli in~atına muktezi oluldu aaçla betonar
me için yuvarlak demir ofis tarafından verilecek ve ge
ne yalnız bu İn§aata aid tafsilat resimleri Ofis tarafın -
dan hc.zırlanacaktır. 

3 - Eksiitme evraln Şefsatt: için bef, Akıehir için üç 
lira muka.b;linde Ofis uınnm müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiitme 11.11.940 tarihinde saat 15 de Ankara
da Sıhbiye Vekiileti yanında yeni ofis binasında yapıla
caktır. Teklif mektuplarını hav: zarflar makbuz muka
bilinde ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

5 - Muvakk t teminat mikdarı Şefaatli için 4873,67 
ve Akşehir icin 3937.38 liradır. · 

6 - İstekliler teklif evrakı meyımınn ek .. ltmeye gire· 
b;lmek icin ihale t"rihinden nihıoyet 1ci ıtün eve] ofis -
ten alacakları ehliyet veı;ikesmı koyacaklardır. 

7 - Her iki in aat avrı ayn kimselere de ihale edile-
bilir. <<10369)) «7255)) • 

afıa V eka etinden: 
Eksiltıneye konulan iş: 

1530 20/11/IKO 
5800 20/11MO 
ı504 24/11/940 
6350 24/11/940 
2592 M/1V9f0 
ı822,50 25/11.1940 
2916 25/11/940 
1372,50 26/11/040 
ı559,25 20/lV940 

15 
11 
ll} 

14) 
16) 
10) 
ll) 
14,30 
10 

•• 

Yozgad. 
Bdime Bacıumur. 

Edlrne Hacıumur. 
Zara. 
Siverek. 

(1387 - 10460) 

11000 nded kösele yular bnJlıA'J sat.ın alınacaktır. Tahmin etiilen tutar 
38,500 lira teminatı muvnkkn.tesi 2888 lirndır. Taliblerı.n 8/11/940 Cum 
ıünü saat ı5 de İzmır Levazun Amıriı.ği satınalma KomıSyonuna müra. 
eaatleri. (1385 _ ı0458) 

Jf.Jf 
lıı!azotla müteharrik elli beygir kuvvetinde bir elektrik motörile otuJ 

dokus beygir Jcuvvetlnde ıblr dınam'J tevzi tablolnrile teferıiiatı p:ızarlıkls 
aatın alınacaktır. Taliblcrin 12/llt 940 Salı günü saat 10 da Çanakkııle Aa. 
km1 Satınalmn Komisyonuna gelmeleri. (1375-10390) 

** .Aşa#ıda miktarı yı.ualı beş ikalem :yulaf 11/111910 Salı gfuıü 6a.nt ll 
da Geliboluda ruıkcrl saım alma kom.syonunda paurlıkla satın 
e&kt.ır. Tnllblerın bcll.i vakitte komiSyona gelmeleri 

Jı.tiktan Tutarı Teminatı 
Kilo Kuruş Lira 

100,000 
100,000 
100,000 
200,000 
100,000 

8,12,5 kilosu 
8,62,5 .. 
8,125 ~ 

8,125 J 

8,62,5 

** 

1212,75 
1293,75 
1212,75 
2437,50 
ı293,75 

(13ı7 - 10162) 

Depsine tahmin edilen fıatı !3,636 lira olan mevcud listesinde cins .,. 
miktan yazılı teleton ve santznllnrlle bazı yedek aksam paza.rlıkla sııtm 
almac;ı.kt.ır. İsteklilerm 5046 lı.ralık kat1 te.minntıarile 6/11/940 Çarşam.. 
ba cü.nü saat ll de Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna ge.lm& 
~- <ı353 - 10278) 

** Ap~a yazılı mevadın kapalı zarfla eksntmeıerı bizalarında yazılı gnı 
'" saatlerde İmıttte a.skerl satın alma iromisyonunc1n. ynpılncaktır. Ta. 
lfbleİ'ın ihale saatlerinden bir sruıt evvel tantml vc.sikalartıe tekli! meJı:.. 
\ublıırmı k.omısyona \'ermeleri. Şartnameleri lwm.is}'onda gör.lllll.r. 

Ku.nı ıuulye. 

:Mercimek. 
~iye. 

Mıkt.a.n 

Kilo 

126,800 
ıo0,200 

32,100 

Tutarı 

Lira 

'9,200 
19,038 
8,988 

Teminntı 

Lira. 

!690 
1428 

075 

(1865) U03mi: 
İhılle gthı ve ~ 

2{)/11.1940 
22 J J 

22 ~ ~ 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 
lh_ '1\."ı-t: basunnm İtalyan _ Yunan Sözlerime nihayet yerirken bütün 
~llrı tnünwscbeitıc Bulgari!tana \h.. bu imktınlan bize bah.şetmiş olan cüm
~ ları, 8ofya bıı.sınında teb:ırllz et_ hurı)'ct ı~aremizin yüksek ReiSi, Mıill 

ı. - Tarsust.a Berdan sulama şebekesi Ikinci kısım ve de~arj tanallari
le sınai imıı.IM1 ve işletme binalan inşaatı muhammen keşlf bedeli vahidı 
fıat üzerınden c800.000• lıradır. 

2. - Eksütme 20/11/940 tarihine rastlıyan Çarşnmba günü saat 15 de 
Ankaroda Sulama İşleri İşletme Merkez binası içinde toplanan su ek _ 

'siltme artırma komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Kilo Gram 

8 

10 Aded Aselat dô plomp 

Eter do petrol 30 , Sokslet kartucu 

lltxı~tedir. Şefimiz ısmet İnönüne oonsuz min _ 
' net ve t.azlmatımızın anı ve lbl!tını 

~tı Strı gazetc.<Jlnde sabık nazırlar - ve biiyUklerimize saygı Te §iikranl& -
lııe(te, Dot, Türk ihtarlannı reddet - nmızın bildirilmesini teklif ederim.~ ı 
~daki e Türk basını Bulgarolan hak 1 Valinin şiddetli alkışlarla kar~
l:t lel'i :.eon neşriyatae b~~kü ~ nan bu nutkunu ve teklifinden sonra 
tla.nduııın Avru,panm yeni'den - söz alan b:ızı Şehir Meclisi azaları 

l1ıı~tıu asım ar.lam un - bir yıllık verimli çalışma karşısınd~ 
~ary g&ıerll'or, !demektedir. duyduklan memnuniyeti bildlrmış _ 

~ab 11
• ıazc i, Türk ıihta.rlanna ler, Vali ve Belediye Reisi Liltfi Kır _ 

11e erı Vertrten, fU Cihetleri müşahe- dara İstanbul hnlk.ı namına tcşek _ 
ten 'l'ü eıtlektccıi:r: Bulgar.ist.an, kat'! - kür etmişlerdir. 
lıı~~kiYeye bficum niyetinde bu - Bundan sonra riyaset divanı int! 
~~ Ili alttadır ve Bulgaristanda, habı yapılmllJ, birinci reis vekillli~tne 
<ıer tıe~aat mfinakaşnlıır esna.smda Necib Serdengc9f;i. ıik1nc! ırei<> vekil _ 
t~tın tarzda olursa olsun gürültü liğine Faruk Dcreli, Uti!llildeı-e Sadi 
~ ak D.det de~lldir. ÖZden, Meliba AVD\ Re.r'ika Hulllsl 
l:ı~ n gazetelerinin n~h Behçet. ve A~ Ödül 6eÇfimiş1erdir. 

~~~Ot·c.ş 4 (A.A.) - Rador ajansı bil- RJyasct dlvanı intauıbını mütealob 
"trtu • gizli reyle dııiml encümen lntihabına 
~ ~~uı ~!azetesi, birinci sayfa _ başlanmış, daimi encümen aznhğma 
lij, ~~~et lnönünün nut.kunu tah- Şehirden Avnl Ya~ Supbi Artc.ı, 
lıı.a~ta~ek şu nı~ahedelerde bulun _ Rerı.k Ahmed Sevengil, Tev!ik Amca, 

l ır: Bican Bagcıo~lu, Ekrem Tur, mill _ 
~~~İtalyan _ Yunan harbi, Tür _ hakattan Asım Engin seçilmişlerdir. 
~. tınniyet sahasına daya.nmıı- Mülhakattan seçilmesi Ifı.zını gelen i-

2 kinci aza, ekserlyeti temin edemedi-
~llı ";:..,nu aahanın hududu, Türkiye tinden ikinci bir intaıab yapılmış, ne
~ll.-.. ll}(:i derecede ehemmiyeti ha _ ticede Fund Fnzlı Akgfln encUmen a-

3 zalı.ğına seçlliniştlr. Bu sureUe geçen 
~lin~ 'l'ürkiye İngıltere ile anlaşma seneki encümen azaları tekrar yer
t~ı e hazırı~nktn bulunduğu ka.. lerinde kalmııktadırlar. 

\Jı:r henüıı almamıştır Daim1 Encümen intlhabından son_ 
'lttıe~erauı, mnkn.l . ·ö ,_ devam ra ihtıSas encümenleri seçimi yapı! _ 

"\~· esıne 1 y"" .,.. 
~ ır: mıii'.ır. 

~ı:ı ;~n!::nu, aovyetıer Biriiğne o- -N-~-2-I'y_e_V_e_k_a_l e-t-i -
tıı.~•tt: betıere hususi ehemmı'y~t • • .... 
~ bu ~~ttun bu _~wmı, bu_- BaşmUfettışl gı 
i~ e~ bır sonu mun.ak~şa gO- Ankara, 4 (Hususi) - Maliye 

ııı~~~te hchernmıyeu haizdir. Vekuleti başmüfetti li~ine ~ki ma-
»~ akkındaki beyanat da liye müfetti~lcrinden Nurettin tayın 
~ ~et.ı~e 

0 
• olunmu!ltur. 

~ ~ 'l'tir~atak şu cihet- söylenebi - __ __..; _________ _ 

~ 1 t.ııtın Ye, bir int.izar hattı hare- ŞEIIiR Th'ATROSU 
\~ıtq. ~tur. Ve bu hattı harekc
~ "e 'l1:ı ı, 1'tirk arazisinın emniye
~· <to.ıuu~kjyenın hayati mentaat _ 
~ !arına ve ıttıfnklanna ~a.. 

ll'. nıi\uı t.~kil etmemek. 

bil-

Tepeba.tJı drnm Jo.snıında 
Alt.şam saat 20,80 da 

BIR ANA 
Beyot a lla.l k t.inenıası 

Bugün ı de !ilm sonu 
1- Ehhsalip muharebesi 
2 - Şikago yanıyor 

.S - Mik.l ----

ü -akşamı 
SU:te!1:13S:!lda 

~'t ~n 

İki büyfik eserı 
ı - Kerem ile Aslı - Müziklı şar~ 

masalı 
- Nilll opereı 

3. - İstekliler, eksiitme .,artnnmes~ mukavele projesi bayındırlık işleri 
genel §al'tnamcsi fennl şartname ve projeleri c40~ lira mukabilı.nde su 
işleri relsli~inden alabilirler. 

4. - Eksiltmeye girebilmek i~ln isteklı1erin c85.750~ liralık muvakknt te
minat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün evvel el -
lerinde bulunan vcslknlarla birlikte bir dllekçe lle Nafıa Vekfı.letine mü _ 
raeaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vcsika almalan ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri §lll'ttır. 

Bu müddet içinde vesika t&lebinde bulunmayanlar ek.silt.meye ~tlrak 
edemezler. 

5. - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bır sn
at evveline kadar su ~eri ~ine makibuz mukabilinde vermeleri l!l
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

1
- [)evlet demiryollar• ve limanJarı 

işletmesi umum idaresi Hanları 
Muhammen bedli (1'FIW) lira olan 6000 Kg. Standart 1060 No. lu yo.ıtı 

veya emsnli oı.ll.1940) Pazartesi günu saat (10,45) de Haydarpa.şada 
Gar binası dahlllndeki komisyon tarafından ııçık eksiitme usulile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek l.stiyenlerin (133) lira (50) kuruşluk nıuvakkat teminat 
ve iı:anunun tayin ettı~i vesaikle birlıkte eksllt.me günü saatine kadu 
komisyona müracaatlan 16.zımdır. 

Bu ~ ııid şartnameler komiSyondan parasız olarak da~ıt.ılmaktadır. 
(10224) 

** Muhamrnen bedeli 7500 yedi bin be§ yüz lira oıan 15000 metTe mık'abı 
oksijen 21/11/1940 Perşembe günü saat 15 de kapıılı zarf usullle Ankara
da idare binasında ııat.ın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyc.nlerin (562,50) beş yüz a.Itm~ W lira elli kuruşluk 
muvakkat teminatın kanunun tayın ettiği vesikaları ve teklıllerini ayni 
gun suat. ı4 de kn.dar komisyon reisliğine vermeleri Itwmdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme datre.sinden, Huydarpa-

~ada Tesellüm ve sevk Şefi~inden dağıtılacattır. (10451) 

D. D. Y. Uçüncü İşletme lV~üdiirlüğünden: 
Muhammen bedeli ile bulundu~u yer, miktar ve evsafı, muvakkat te

minatı aşajpda yazılı balnst kap::ı.lı zarf usulile eksıltmeye konulm~tur. 
İhalesı Bıllıkesirde üçüncü işletme müdürliiğıi blna.sında.kJ arttırma ve 

e~i'tme komisyonunca yapılacaktır. Bu işe girmek isUycnler~ 2490 sayılı 
knnunun tayin ettiği yesikalarla tekli! mektuplarını ihale cunünde saat 
ı o kadar makbuz mukabilinde kom syon reisli"'ine vermeleri lAzımdır. 

Bu i.}c aid şartıume ve mukavelename projeleri komi.'Syondan parasız 

verıllr. 

B:ı.last ocaklan
nın b und u 

}'t!J' 

iz:ntt- ~
n:a ııa•:tı 

nw-e ta:ri]lj 

Mı k tan 
metre 
mıkfıbı· 

ı5000 

Bir M3 
bal as tın Tutarı .Uunltkat 
muha.nı.. temi~at 

menbede!.i 
IKmul L1rn Ura Kır. 

ı ı ı m 50 
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ı 

2 
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100 Formıı.ldehıt ctoz halln -
de •. 
Gle.'ieriö 1.26..30 B~. 

iOO OksıJenll su. 
1D Met.ilornnj cıOrüblcs~. 

ıo Nıtron Pr. analiz. 
liOO Potasyum sillfilsiyanür. 
J50 Reaktif Nesler. 
600 Bıkarbonat dö sut 

Bı.sillfit dö sut. 

16 :t 
ı :ll 

5 kutu 
2 

10 ~ 

5 ~ 

ı;o Tentür dö tornosol. 100 

Kt. 28. 
Cam bunı muhtelif. 
Fanoş 200 X 400 Mm, 
La.mel 18 X 18 Mm. 
Sant.rfuj tüpü cnmdall 
1/ıO. 

Sarı miyar §işesi 

gramlık. 
Snrı mıyar §işesl 

grnnılık. 

20 aded Mavı tomosol klı.ğıdı. ı 
Tecrübe tübü 16Xlll0. 
Tesviye ruhu. 

10 , Tornosol kMıdı Nötr. ı U tüp. 
YukAnda cıns ve mıkdnn yıızılı ~a ve 

rüntı .mat 14 de pazarlıkin alınacaktır. 
malzeme 912 Te! /940 r••-·ırtesi 

İsteklilerın komisyantı mürneaııt1arı. d04ıO:t 

Jf.Jf 
.o aded Gnlvamz11 oluklu :illÇ 30 Mt.. Elektrtk nak!li. 

1 
e 

12 

12 

210 X 80. 30 aded Ynssı pll. 
:t Rndyom lfunbası. 30 aded Gürgen cönder. 
~ Radyom Hı.mba.sı yedek 38 :t Lonjin tabla elirciL 

şişesi. 24 ~ Zerut tabla dire~i. 
~ Rndyom llimbası yedek 24 ~ Stopvn.ç zenberei;i. 

fıtili. 24 ~ Babi saat -zenberett 
~ Radyom lA.mbası yedek 4 ~ Fnre kuyru!;u e~e. 

meme. 4 ~ Dört köşe ~e. 
20 • Ya.n::m hortumu rekoru. 2 düzüne Yclkovnn, akrep, zeDR. 

1 :. Portatif yazı makinesi. 2 ~ Yelkovan, akrep. 
s ~ Elektrik çıngıra~. ı ~ Tıp sanlye. 

10 ~ Komidatör. ı • Yaprak -pandül. 
10 , Ampul. 2 , Stopvaç c:unı. 
ıı:ı :t Bport. 6 şişe Saat camı. 
~ cins ve mikdarı yazılı e,şya ve malzemenın her blr kalemi &7ft 

ayrı 11.10.940 Pazartesi günü saat 15 den itıbaren pazarlıkin alınacaktır. 
İateklilerin Kasımpaşada bulunan komisyona mfiro.cnatları. c10413~ 

** Mo tör a.lına.c.a.k 
ııtneud fenni vartnamesi mueibineıe bir aded motör alınacaktır. İs~ 

lerin ıromlsyondn mcvcud ~a.rtname..sıne göre hnzırhyacnklurı teklifienilll 
en geç 12.2.Teş.940 Salı gunü akşamına kadar tonlısyona vermeleri. (10408) 

•• 
Mikdar ı Cınsi Tahmin bedeli Ternınatı Eksiitme gün ve 

Ura Kr. Lira Kr. 

1o.ooo !kilo Nohud 19'14.00 296 lO 7.ll.Te.ş.940 Perşembe 
ıs 000 kilo Toz şeker 5625.00 84-3.75 7.2. TeşJUO Pe:r§Cmbe 
%().000 kılo sobun 9494..00 ı424.10 7.2. Teş.940 Pertembe 

1 ·_ Yukanda mikdar, cins tahmın bedeli kat'i teminatlarlle cltsiltme 
cun w a.tlerı yazılı Oç kalem erz:ıkın hızalanncUı. yazılı saatlerde pa • 
:zarlık!a Cks:Utmcleri yapılacaktır. " . . 

2 _ eartmımelermı gormek istiyeıılerin her gun ve pazarlı.~a ~tıralı: 
edece~ e tıeııı gün ve saatte Kasımpa.şada bulunan koırusyona mti-
racaat..l-an. (!'0412) 

Istanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
ilıle~er ıiÇın- lüzumu olan 2000 M3 ta.§ın müb:ıyaa ve mnhallerint 

ı.esılmi <2arfi eksiltmc1e koumuş+..ur. . 
n.!l::niD eli 8000 lira % 7,5 teminatı muvakkate 600 liradır. İsteklile. 

Itıi e iştigal ettiklerine drı1ı- en az .ıoooo, lir:lık Lş mektublan 
:rio ıem·nat makbuz veya banka mcktublarile ihale günu olan ı4 11/940 
ve ı t 15 de anlatnda istnnbw Mmtaka Liman ReıSlı~ine ve şart.. 
Perşembe san - il .. - ol 

alm k ~)'enlerın riYaset idare şefliğine muracaatıarı ...._. "'" 
narneyi a &10tö5• . 



S Sayfa 

VATANDAŞI 
En nefls salebi, en halis va sıhhi baharatı yalmz 

A A ARK -M'Ustahzaratında bulacaksın 
~: ÇAPAMARKA Tarlh.l tesW: 1815 

GALATA 
• PERŞEMBE PAZARI 

YoGuınçu H•N 3 · · 
tvı: BANKAl.AA CAD 47 · 6Q IS V IÇRE NIN PREs IZ YON SAATI 

B şhca Vilayetlerde Acenta Aranıyor. 

Üç dök. cü ustasın n 
alınaeağı akkında 

Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Iş
letmeleri Um um Müdürlüğünden: 
İdaremiz Şişli tamirhanesine trntlhanda gösterece~i chllyete göre 180 

\ü(l 280 kuruş yevmiye verilecek üç dökümefi ustasına ihtiynç vnrdır. 
İstcklilerln nüfus hüviyet cüzdam, hüsnühal varakası ve şimdiye kadar 

çalışmış bulundukları müesseselerden aldıklnrı müddeti hizmet vesıka -
larlle birlikte idarenin Metro han zemin katındaki zat işleri müdür!U~U-
ne müracaatları lüzumu bildirilir. d0470• 

• •• 

DIŞ MACUNU 
AOızdakl mikroplart temizler. dişierin ••h

hatına muhafaza eder. 

Her yerde D E N T O L diş macununu arayınr& 

Bayanlarımızı aylıh üzüntülerinden 
Kurtaran gayet sıhhi, ufak, yumuıak ve en ince elbiae -

ler altında bile belli olmıyan 

FEMiL ve BAGI 
Yeni amballJ ve daha müteklmll bil' ~ekilde 8 lik ve 12 lik kutularda 
yeniden piyasaya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye ve partümeri ma~a
zalarında ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazır oldu~unu 

arzeder iz. 

Salılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 

AmirHğ·inden: 
1 - Büyük dUz bölge3i tatiyatmda.n orn:anda Mancarcı deposunda 

istifte mevcud c64h aded muadüi c706e metre miklb t-464.~ desimetre mi
kfi.b köknar tomru~u açık arttırnın ile sntılacaktır. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuş <ı1up hacim orta ltutur üzerin
den he.sablnnmıştır . 

3 - Tomruklara aid sat14 şartnamesi Ap.kara Orman Umum müdürlü
ğunde, Ankara, istanbul, Zonguldak orman çevırge müdürlültlerile Kara-
bük devlet orman işletm~ revir imirli~ ınde gllrulebilir. " 

4 - Tomruklarm mu hammen bedeli cl h lira c3h kuru~tur. 
5 - İsteklilerın % 7,5 muvnkkn.t pey akçesile 15111 1940 Cuma gi.ınfi 

saat cl5D de Karabük revir merkezıne mürncaatıart. cl0452• 

• e 
• 1 - Kabata§ iskelesinde belediyemizce yapılmakta 

olan rıhtım •in§Aatı aebebile araba vapurları önümüzde
ki Per§embe sabahından itibaren 20 gün müddetle Kaba
ta§ iskelesine uğramıyacaklardır. 

2 - Bu müddet zarfında araba vapurları servisi Ka -
hata§ yerine münhasıran Sirkeci ve Üsküdar hattı üze -

rinde tarifede yazılı &aatlerde icra kılınacaktır. 

1 o or 
Birinci çekiliş 
• • • 

i i E 
Bu Planın iki hususiyeti vardır. 

ı - 5000 2000 ve 1000 liralık orta büyüklükLeld 
ikramiyeler 'aded itibarile tazlalaştırılmış, ayrıca bu 
plana yeniden ve bundan evvelki plAnlarda mevcucl 
olmıyan 500 ve 50 liralık ikramiyeler konmuştur. 

5 
İleramaYelerin adedi birinci çekilişte 90, ikincide 150. 

üçüncüde 180 dir. 
2 - PlAnın ikinci hususiyeti de 47 tane te.selli mil -

t-.ı!atını ihtıva etmesidir. Teselli müklifatının esası 
şudur: Eğer bir blletin bütün rakkarolan büyük 
ıkrnmiyeyi kazanan numaranın rakkarnıanna te -
vafuk eder de, yalnız herhangi hanede ~u -
lunursa bulunsun bir tanesi deg~ik. olur 
sa o bllet te~elli mükfi!atı kazanır. Bu suretle büyük 
ıkramiyeyı kazantın nurnaraya benzeyip de talnııı 
bir hanesindeki rakkam ayrı olan 47 numara !.CSelU 
ır.üklı.fatı kazanacaktır. 

BUetlerın detiştırllme.si tarihine dikkat ediniz. 

Dev&.mlı bıletlerin erte.sı ayın ikınci günü akşamı
na kadar de~iştirllmesi ıtı.zımdır. 

1 

şr 
çekilişinde Büyük İkramiye 

Bırinci çekıliŞin tam bileti 2 yarım bıleti 1 liradır. 
İkincı çekil.şln tam bileti S yarım bileti 1,50 lıradır. 
Qçün·~ü çekUışin tam bileti -4 yarım bıleti 2 liradır. 

p anı etkik ediniz. 
Her çekil~te biletierin fıatlle beraber ikramiyele.:-in 

hem miktarı, hem adedi arttırılmıştır. Yani şans Hı. 
timali her çekili§te çok daha fazladır. Bu pUına g.ne 
tallhlilerın miktarı artacak ve bu tallhliler ayni uı. -
man ja mıktarca daha fazla ikramıye kazanacaktır. 
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biiyükıaJat 
ll sahte •• 

Bu türlü göya ,.kıymetli eşya" da i• 
ma verilen para k ı y m et i n d e n 
aşağrdrr. 
Bu su kutu hayal ya 1 n ız taklit 
eşyaya değil ucuz denilen am• 
pulrara da şamildir. 
Bu ampullar, tasarruf etmek 
isteyenler için bir tuzaktır. 
Bu ampullar hem dehşetli elek· 
trik sarfiyatı, hem fena bir ışık 
verirler. 
Hakiki tasarruf yapmak istiyen· 
ler hakiki bir kıymeti haiz eşya 
mesela karitesi denenmiş 
TUNGSRAM arnpulu almalıdır . 
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