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Milli Şef'in Mülkiyelilere Hıtabeleri 

''Bizim Milletimiz, Milletlerin 
En Büyüğü, En Şeref /isidir,, 

"Milletlerin Çok Mücadeleci, Çok Yırtıcı Oldukları Bir Zamanda Yeni 
Türkiyenin istikbaline Hukmetmek Üzere Yetişecek Arkadaşlardan 

Yüksek Vasıflar Bekliyoruz. Bunlar Sizde ve Kanınızda Vardır ,, 
Ankara, .f (A.A.) - Siyasal Bllgllr (MülkJye) oku· 

bnııuı kunılUfUDun 84 Uncu yıldönümü, Cbecldekl 
lllektep blnaııında bllyük törenle kutlanmıştır. 

rıu:la, temiz bir a!jkl& hlsııetmellslnlz. İdare hayatın
da, iktısat , .e maliye sahasında ,.e her sahada, mllle
tlnıl:r.le UımaH ettiğiniz :ıaman onun kudret "e istek
lerini yakından gorecekHlnlz. MWi Şef hmet İnönü kürsUye gelerek aşağıdaki 

&özıerıe geno talebeyi irşat etmlfierdil': Sl:r.e bu müessesede mümkün olduğu kadar ku, .. ,·et-
11 bilgi ''ermlye ~:alışıyoruz. Kabul etmellslni:r. ki, size 
burada mlimklin ohluğu kadar engin ufuklar açmıya 
çalışıyoruz. Zira hayatta çok geni~ blr bilgiye ibt1ya
cıııu:r. \'lndır. Ancak blitün bunlar, bundan sonraki 
tetkik ,.e ı;alışmalarunır. için anahtar mahiyetindedir. 

Ar~lar, 

Slyasa.1 Bilgiler Okulu memleketimizin idare haya
tnıa her sene ~e uzuvlar yetiştiren en kıymetli 
lrıUease&elerlmlzden biridir. Diğer büyük ilim müesse
lelerimlz mezun verirken ve tahsillerini bitirenleri ha
Yata ı:Ularırken onlara serbest mesleklerde de ~·alış

llıak lmJduılarıru ,·eriyor. Fakat bu müesseKeyl bltlrlıı 
tlka.nıar, daha ilk gUnlerlnde kendilerini de\·lete vak
fetmek kararile ıı;e ba.7lıyorlar. Serbest hayatı en za
Ytf lhtimaı olarak gözönünde tutuyorlar. ömürlerini 
llllllet hizmetine bağıthl·orlar. Memlekete faydalı ol· 
lbayı maksatlarına uygun buluyorlar. Baflıra rllflmi 
lclare makan.l.:r.ması içinde vu.Ue alıyorlar. Bu bakım
dan bu müessesenin hususiyeti ve keodlııine mahsus 
9el'el ve imtiyazı \'ardır. 

Memleketin idare hayatında mlllettmlzln temas e
deceğiniz işleri pek çoktur. Memleket mevzularının 
hepsine taaUük eden bilgileri, size borada, en ince 
teferrüatına kadar vermek, hiç blrlmldn iddiası de
ğlhtır bu, sizin ihtiyaçlar karşısında tesadllf 
ede<"eğlnl:r. me\'zuları öğrenmek ,.e tamınak için 
gosterecl'ğlnlz gayrete blrlncl derecede bağlJdır. 

Arkadaşlar, 

Bu me\'1.U& t.eınaa edlflmln sebebi, ıudur: Müeue
seyl bitirmekle ilmin bltmedlflnl, &D<".ak llr.nn olan 
bilgileri elde etmek için bunlarm size anahtar olarak 

(Devamı: Sa. 4, SU. ı de) 

Arkadaşlar, 

llüyUk bir mmettn hlunetlne girmek ti7.ereelnlz. 
8a milleti an'ane olarak, aile olarak eennektea daha. 

Alman yanın 
Yokladığı Her 
Kapı Kapalı 
'fa1nız Bulgarlar iki ta
raflı siyaset çevirmek is-

1iyorla.r.. Neticede dbi· 
ru yolu bulaca.klartndan 

ümidi kesmiyoruz. 

y~arı: Ahmet Emin YALMAN 

Yeni nizam oeaap yollann• 
daki her kapıyı birer birer 

)oldadı. Hepsini kapalı buldu. 
t Carp köıeaindeki İspanya za· 
el\ bitkin bir haldedir. Boğazı· 
:~rı derdindedir. Jngiltere ile ye· 
~aptığı mali ve ticari anlaıma, 
b iaeleri yeni bir gözle görmiye 
~'tladığına, mukadderatını İngil
ltbe tarafına bağlamayı kendi be
ti: 1na ~aha karlı bulduğuna ilk 
"IQettır. 

b· lapanyolların kalbinde daima 
~ trkaç arslan yatar. Büyüklük 
111Yalarına dalmazlarsa rahat 
~~~ezler. İspanyanın ~fr~ada 
t~l.ık emelleri vardır. Şımalı Af. 
d rnüslümanlarını himaye eden 
e~et rolüne girmiye bayılırlar. 

d Panya ne açık yaralarını te· 
lVj bakımından, ne de rüyala· 
~ gerçekleşt.irmek tarafından 
)' lkıanya ve ltalyanın candan 
~ldaıı olamaz. Şimali Afrikada 
b· hı~ davasında en büyük raki
~ ltalyadır. İtalyanın Akdeniz 
ta~ltındaki inhi~~r i~~ia~arının 
"<llArnile suya duşmesı ıstidatla-
rı. ı .. .. _ı lrn 
fıt ıpanyanın onunoe umu az 

'atlar açmıştır. İngiltere ile son 
~ edilen anlaşma, ispanyanın 

11 fırsatlardan istifadeye kalkıt
llıtaı yolunda ilk adımdır. 
ı· lıpanyadan sonra İsviçre ge• 
rlt. Yeni nizam mikroplan İsviç· 
t)'e bulaşamamıştır. İstilacılar 
~k İyi anlamıılardır ki İsviçrede 
t ltıanca fransızca ve italyanca 
~() . 
\> rıu.tan insanlar her ıeyden ev-
~! lsviçreüdir ve bunca asırlık 
C\~lallerini çok pahalıya sata· 

lardır. 
b Y1.ınanistan, gecenin üçünde 
~lr.ına gelen davetsiz misafirin 
'e Üne karıı kendi kapısını en 
~ tekilde kapamııtır. Ava ge· 
, ler, Arnavutluk dağlarında 
\>ltnrnaktadır. 

.. Su iç açıcı örneğin Yugoslav· 
ili\ . 
rıı· ~n kati karannı verm~ıne ve 
~Ulı birliğini perçinlemesıne h~r 
t ide çok tesiri olmuştur. Berlın 
)•dYoau, Yugoslavya birliğinin 
11
1rlkıi ikinci yılı vesilesile yaptığı 

1 tıriyatta: cBu eski, köhne fikir· 
trd • . . gi 
rlı\ en vazgeçın, yenı nızama • 
) ı, diye tavsiyelerde bulun.~: 
'tt<>r. Seriinin köhne .fi.kir d.edı~ı 
t .)'. Alrnanyanın harıcındekı bu· 
~U . milletlerin milli ~ıt}klal ';'.e 
(~ li birliğidir, yeni fıkırler la· 
k-:-an da bir milletin Almanyaya 
~ olması kastediliyor. 

(Devamı: Sa.'· Sö.1 de). 

'' Ulus ,, Arkadaşımız Digor ki : 
• 

Balkanlar için Bir Parola 
Var: TESANÜT 

'' Bulgaristan ve 
Olduğu Yerde 

Olmadığı Yerde 

TIJrklge Bu Tesanüdü Zayıf 
Kuvvetlendirecek, Mevcut 
Yaratacak Mevkidedirler. ,, 

Ankara, 4 (Telefonla) -Ulus ı nun, Bulgaristanla Türkiyenin 
gazetesinin yarınki (bugünkü) münasebetlerinden bahseden fık· 
saywnda Falih Rllkı Atayın inti- ralarında milli müdafaa hazırlık· 
şar edecek makalesinde §U söz· larımızla bazı Türk gazetelerinin 
ler vardır: neşriyatına temas etmiştir. Hemen 

cSof}'._adan gelen sulh temina- söyliyeyim ki, biz barış ve emni· 
tının Türk efkarı üzerinde ne ka- yete değil, harbe ve tehdide kar· 
dar mesut akisler bıraktığını söy- şı hazırlanıyoruz. Bu hazırlanışta 
Iemiye bile lüzum hissetmeyiz. Bulgaristanı rahatsızlığ11 sevked~
Bulgariatan bu teminatı yerine c~k hiç?ir kötü niye~ taha~~l 
getirecek vaziyet ve kudret §art· bıle edılemez. Bulgarıatan hızım 
lan için<iedir. İktidarı elinde tu· sade komşumuz de~ildir, dost.~
tanlar, memleketlerinin menfaat· muzdur. Bu dostlugu da bugun 
lerini sulhun mü<lafaasından ayır· icat etmiyoruz: O, Cümhuriyet 
mama.k azmini muhafaza ettik· tarihinin adeta ananesi olmuıtur. 
çe sükun ve huzur, milletlerimiz Biz Bal~anlar. emniyet ve niza· 
için mevsimlik değil, devamlı bir mını daım~ bır kül olarak aldık 
saadet olacaktır. ve Bulgarııtansız.. yahut, Bulga· 

"Bulgar Hariciye Nazın nutku- ristana karşı bir Balkanlılar bir· 

liğinde ne lüzum, ne de fayda 
gördük. Bulgariatanın tamir edil· 
mek lazımgelen bir takım hak· 
sızlıldara uğramış olduğunu da 
her zaman takdir ettik ve bu ta· 
mirlerin sulh ve uzla§ma yollarile 
tahakkuk edebileceğinden asla 
ümidi kesmedik. insaf sahibi hiç 
bir Bulgar, Türkiyenin bu husus· 
taki dürüst ve samimi siya.etini 
unutmuıluktan gelemez. 

Bazı gazetelerin neıriyatına 

gelince, muhterem Hariciye na· 
zmnın kolaylıkla tahkik edeceği 
üzere, tahrik hiçbir vakit Türk 
gazeteleri tarafından olmamıştır. 

Gazetelerimizin neıriyatı, müte• 
(De\·amı: Sa. °'• ISti. • te) •• 

Dün Aksam Basın Birli ö inin Verdiği Ziyafette 
Gazeteciler Orfi idare Komutanına Dediler ki : 

•• • 
Yeryüzünde Orfi idarelerin Bu 
Kadar sevimlisi görülmemiştir 

Valimizden Bir Şikayet: .. lstanbul Halkını Memnun Etmekle 
Bizi Klasik Hücum Mevzuundan Mahrum Ettiniz ... 

Dün akp.m Buın Kurumunun 
Park Otelde İstanbul Valisi Dr. 
LUtfi Kırdar şerefine verdiği zi· 
yafette meydana çıktı ki İstanbul 
gazetecileri Vali ve Belediye 
Reisim izden çok şikayetçi ••• 

Hüseyin Cahit Yalçın bütün 
gazeteciler namına bu fikayeti 
şöylece ifade etti: 

- Belediye işleri gazeteciler 
için klasik bir hücum mevzuu idi. 
Siz İıtanbulun sevebildiği ilk Be· 
tediye Reisi oldunuz. Bu hoınut· 
luk hissi iki senedenberi azalmı· 
yor, artıyor. Bu itibarla siz bizi 
başlıca hücum ve tenkit mevzuu· 
muzdan mahrum ettiniz. Sizden 
şikayetçiyiz. Hariçte hücum ede
cek mevzular bulmasaydık bil· 
mem halimiz ne olurdu~ 

Dr. Lutfi Kırdar cevap olarak 
dedi ki: 

- Bütün iflerimizde daima el 
(Devamı: s.. ,, a ate>•• 

Dün a.lqamki ziyafetten iki intiba: Y ukanda Vali, Örfi idare 
Komutanı ve Parti Vilayet Reiai sofrada, apğıki resim -

Miaafirlerimia pzeteciler arumda 

ısıklan Söndürme ve Maskeleme 
Karan Yakında Kaldırllacak 

Ne Zaman mı? Ne Zaman Bu Tedbirlere 
Alışlığımıza, Vasıta ve Hazırlıkların 

Tamam Olduğuna Kanaat Gelirse ••• 
. An.ka.ra, 4 (Telefonla) - Şe· mek maksadile verilmi§tir. Bu 1 Bir iki güne kadar tayyarele· 

hırlenmızi maskelemek hakkında. itibarla tatbikata fiili ihtiyaç anı· rin ıehirler üzerinde uçtuklan 
ki Vekiller Heyetinin 1 S ikinci- na kadar fasıla verilebilmesi için zaman alınacak netice de karann 
teşrin tarihinde verd iği karara ait her şehrin bütün teferruatile mas- tatbikına fasıla verilmesine amil 
tatbikata yakın bir zamanda fa· ı k~lenmiş '?ldu.~~ ve ~~!kın dersi· olacaktır. Bu netice müsbet olur· 
sıla verileceği öğrenilmiştir. Ka- nı tamamıle ogrendıgı hakkında sa karann tatbikatına yakın biı 

h ık . k hükümete kanaat gelmesi lazım- d fa l ril L f rar, zaten a ı pasıf orunmaya d B k . d v b 'l . . . zaman a sı a ve ece~ ve a. 
b l k . ır. u anaatın oga 1 mesı ıçın k . b d m·1· b'k ·1 

alıştırmak. ve ütün mem e etın halkın en küçük bir ihmale yer at ıea ın a ı tat ı ata geçı • 
ihtiyaç anında derhal maskelen· ı kalmıyacak derecede imtihanı mesi için her §6Y her an hazır bu 
miye hazır bulunmasını temin et· geçirmesi lazımdır. lunacaktır. 

BRENNER'i 
Tahkim 

Ediyorlar 
Bitler, Musollnlden 

Memnun Delil 

ITALYANLAR, 
Almanlara Karşı 

Korunuyorlar 
Londra1 4 (A.A.) - TI

mes gazetesinin Vaşington 
muhabiri yazıyor: 

Laval'in yakında Berlin'i 
ziyaret edeceğine dair do
laıan ıayialar, muhtelif şe
killerde tefsir edilmektedir. 
Söylendiğine göre Yunan 
macerasındanberi Hitler, 
Musoliniden memnun değil
dir ve onu pek emin olmı
yan bir ortak telakki etmek
tedir 

Hitler, mümkün olduğu 
taktirde Lav al' e doğru dö
necektir. Çünkü Akdenizde
ki Fransız filosile Fransız Üs
lerinin lngiltereye karşı açı
lan harpte ltalyadan daha 
müessir olacağı kanaatin
dedir. 

Petain ise Fransaya yapı
lan teklifler ne kadar müsa
it olursa olsun bir Berlin -
Paris mihveri kurulması ta
raftarı değildir. 

Bu şayialar, ltalyadan ge
len bazı kimselerin verdikle
ri haber ile teeyyüt etmek
tedir. Bunlar, ltalyanın Bren
ner geçidindeki hududunu 
takviye etmekle meşgul ol
duğunu bildirmektedirler. 

Molotof Mülakatına 
Dair ifşaat 

Sovyetle r, Harbin 
Türkiyeye Sirayetini 

istemiyorlar 
Londra, 4 (A.A.) - Daily 

Herald gazetesının diplomatik 
muhabiri, Hitler • Molotof mü· 
lakatı hakkında §Unlan yazmak
tadır: 

cMolotof, Berlin müzakerele
ri eanaaında, Hitler tarafından 
teklif edilen taahhütlerden biçbi

j rini kabul etmemittir. Bu. haber, 
dün resmi Rus mabfellenle ulu 

1 münuebeti olan bir makam ta
l rafından verilmİftİr. 
İ Ruayanın Almanyaya kartı 
tarza hareketi ve beynelmilel va
ziyette müstakbel Sovyet siyase-
ti mütemadi fiipbe ve tereddütle

(Devamı; Sa.~ SiL 1 de). 

Milli Korunma Kanununun 

lhtikira Müteallik 
hükümleri değişiyor 

Büyük Ticaret Merkezlerinde Fiyat 
Mürakabesine Hız Verilecek 

Ankara, 4 (Telefonla) - Al
dığımız malumata göre Ticaret 
Vekaleti fiyat mürakabeıine ye· 
ni bir hamle verilmesi ve müra· 
kabenin muntazam ve daimi bir 
surette yapılması için yeni tedbir. 
ler almaya karar vermiştir. Fiyat 
mürakabesi tercihan en lüzumlu 
maddeler üzerinde teksif edile
cektir. 

Kaput bezi, basma, pamuk İp· 
liji, bütün gıda maddeleri, lastik 
çivi gibi maddeler bu aradadır. 
Mürakabe, ltüçük piyualara te

siri olabilecek büyük ticaret mer
kezlerini daimi kontrolü altına 
alacaktır. İstanbul bu piyasaların 
baıında gelmektedir. Vekalet 
mürakabe işinde güçlükler doğu· 
ran memur meselesini halletmİ.§· 

tir. Ankara, lstanbul ve İzmir gi
bi büyük tehirlerde lüzumu ka· 
dar memur temin edebilmek için 
tedbirler alınmııtır. Bu memur· 
!arın tayini ıçın önümüzdeki 
pazartesi günü bir müsabaka im· 
tihanı yapılacaktır. Bundan ha§· 
ka mürakabe te§kilatı Ticaret 
Vekaleti teftiş heyeti tecrübeli 
unsurlarile de takviye edilecek
tir. 

Milli korunma kanununun ih-
tikAra müteallik hükümleri tatbi· 
kattan alınan neticelere göre ta· 
dni için icap eden layiha Meclise 
verilmiştir. Bu layihaya göre ör
fi idare olan sahalarda bu idare 
ihtikar suçlarile menul olabiıe· 
cektir. 

Pooradec Mıntaka- TURK - iNGiliZ ' . 
sında Muharebeler lktısadi Anlaşması 

Atina, 4 (AA.) - Salı ak· 
ıamı neıredilen 38 sayılı Yunan 
tebliği: 

Pogradeç mıntakasında fiddet
li muharebelerden sonra Yunan· 
lılar yeni tepeler inal etmİ.§ ve 
esir almıılardır. 

Cephenin aair sısımlarmd.a 
muharebeler. Yunanlılar lehine 
bazı terakkilerle devam etmek· 
tedir. 

Bombard·;;e;n tayyarelerimiz 
düşman ko~arına ve geride bu
lunan depolara hücumlar yap· 
mışlardır. Büyük yangınlar çık· 
mı§br. 

İTALYADA: 

Ankara, 4 (A.A.) - Tebliğ: 
Türkiye ve İngiltere hükumetlerı, 
iki memleket arasındaki ticaret 
hacmini ıticari mübadelelerle, 
ümit ettikleri veçhile, ehemmi· 
yetli surette arttıracak anla§ma
lara varmı§lardır. 

Bu anlatmaların meriyeti müd
detince Türkiye ile sterling ara
sında ya~lacak tediyelerin, Türk 
lira~n ile lngiliz lirasının halihazır· 
daki paritesi esası üzerinden İc.· 
rası derpiı edilmiştir. Türkiye ile 
Britanya imparatorluğu arasında
ki ticari ve diğer tediyeleri ko 
laylaıtırma.k maksadile buswu 
heaplar açılacaktır. 

Çocuk - ~ baba, Atinayı ele seçİrdİm... 
Babası - Aferin 8ambino, Sen bizim kamadanlardan daha 

ı..c-ildi imİfeİD! 



~ -------------------------------..;....-VATAN---------- ------....---------~~~~··-

~Öldürdüğü Adamın Kamm .... 

,.. . 

~~i!hif;fe: Henilekef Haberleri içmek lstiyen Kadm 
Yabancı Dil 

MOallimliöi 
Şubesi Acılıyor 

Maskeleme işinde 
Görülen Noksanlar. 

15 Sene Hapse Mahkum Edildi 
Tam altı sene evvel Gala.tada 

Arapcamii caddcsin<le Kazım 
i~minde Erzincanlı bir gencin 
vücudünü tabanca kurşunlarile 
delik de§ik ederek öldürdü. Katil 
kan davası güden Hüseyin kızı 
Gülüzar isminde bir kadındı. 

Gülüzar, henüz namlusundan 
barut dumanları tüten altıpatlar 
tabancasını polise uzatırken de: 

- Kardeşimi öldüren, anamı 
yaralıyan, ocağımızı söndüren 
Kazımdan intikamımı aldım. 
Ahdim vardı, onun kanını da 
ıçecek1im, fakat polisler yanına 
sokmadılar .• demi§ti. 

Gülüzar, o gün Müddeiumu· 
miliğe teslim edilmiş ve birinci 
ağır ceza mahkemesi işe el koy-

Kar ve Fırtına 
Basladı 

muştu. 

Muhakeme tam altı sene sür
dü. Gülüzar akıl hastalığını ileri 
sürdüğü için Tıbbı Adli müıahe
d.ehancsinde uzun müddet kaldı. 
Ölen kardeşinin nüfus kağıdında 
baba adları birbirlerine uymadı
ğı için bunun tetkiki de seneler
ce sürdü. Ve nihayet geçenlerde 
Müddeiumumi iddiasını aöyliye
rek Gülüzarın ölüm cezasına çar
pılmasını istedi. Dün de mahke
me kararını verdi. 

Öldürülen Kazım tarafından 
Gülüzarın oğlan karde§inin öldü
rülmüı olması gibi hafifletici !le
bepler nazarı itibara alınarak 
kendisine idam cezası yerine 15 
sene hapis cezası verildi. 

Pahalı Ekmek 
Satan Bakkallar 

' Gün geçtikçe memleketin ihti-
yacına uygun bir şekilde inkişaf 
etmekte olan Yükaek Muallim 
mektebi için yeni bir talimatna· 
mc yapılmıştır. Bu talimatname
ye göre, mektebe, yeni olarak 
bir yabancı dil muallimliği şube
si ilave edilmiştir. Bu şubeye bir 
miktar daha talebe alınma11 için 
bu ay içinde bir müsabaka ve 
kabul imtihanı açılacaktır. Ev
velce, bir aene sınıfta kalan ta
lebelerin mektepten alakaları ke
silmemekte, bir sene daha oku
malarına müsaade edilmekte idi. 
Yeni bir hüküm olarak, bir sene 
sınıfta kalan talebe mektepten 
çıkartılacaktır. Ayrıca Maarif 
Vekaletinin müsaadesi\e mektebe 
ecnebi talebe de alınabilecektir. 

En Uf ak ihmali Görülenlerle Bunlara Müsamaha 
Edenler de Şiddetle Cezalandırılacak 

Işıkları söndürme ve maskelc- ı Vilayet dün kaymakamlıklara ı artırmak için lamba adedini faz-
me tatbikatı üze~indeki teftişler yaptığı bir tamimde ı~ık- 1 lala~tırmıya karar vermiştir. 
devam etmektedır. Mıntakaları lan söndürme ve maskeleme Maskeleme için Sümer Ban• 
dahilindeki ev, apartıman ve işinde ihmali görülen nahiye mü· kın çıkardığı slyah ~ağıtların sa· 
dükkanların iyi maııkelenmediii- dürü, Emniyet amiri, polis ve tıt yerleri artırılmıı ve dUnden 
ni gören Emniyet amirlerile na- bekçilerin tecziye edilecekleri itibaren on dört yerde eatı~a baı-
hiye müdürlerinin müsamahasını bildirilmiştir. lanmıştır. 
gö~önün~e t_utan lstanbul Vila· Dün ak~am merkezden Beyoi- Köprüden girip çıkmak g~çleıti 
yetı, teftışlerı merkezden yapını· l t k ft' d'l . b. Geceleri aemilorin Hahce rl· 

k . . u mın a a11 te ış e ı mııt ve ır . . . . 1 ya arar vermıştır. .. . . rıp çıkmaları ıçın kBprilnün açı • 
Seferberlik müdürlüğü de ka- çok noksanlara tesaduf edılınış, ması. ışıkların meskelenmeıi \ize• 

za kaymakamlarının i~tirakile her nyrı ayrı tebliııat yapılmııtır. Bu rine güçletmittir. Köprü açılsa bi· 
mıntakada teftişler yapmaktadır. geceden itibaren şidetli hareket le gemiler karanlık yüzünden 

E~velki ak§am yapı~~~. t~_ftiş- baılıyacak, en ufak bir ihmali serbestçe girip çıkamamaktadır• 
te bılha!'!sa manav ve tutunculer- .... 1 l h kk d .116 k lar veyahut çıkmıya cesarel ede-
le ev ve apartımanların iç sokak- goru en er a ın a mı 1 orun• memoktedirler. 

l:z:mit. -4 (A.A.) - İki ıün· Mahalle aralarındaki bakkal- J.Jkmekteplerı·n 
denberi devam eden soğuk dal- !arın nahrtan fazla fiyatla ekmek 

lara hakan pencerelerinin iyi mas. ma kanununa göre muamele ya· Bu müokUlattan dolayı Halice 
kelenmediği görülmü§, bu nok- pılarak Müddeiumumiliğe teslim girmek ve çıkrnak mecburiyetin• 
sanların ikmali için ayrı ayrı do- edileceklerdir. de olan gemilerin sahipleri Vill· 
laıılarak tebligat yapılmak üzere Caddelerdeki maskeli llmbala- yete müracaat etmişler ve kendi· 
kaza kaymakamlıklarına talimat rın az ışık verdiğini nazarı dikkll· )erine bir kolaylık gösterilmesini 

gasını müteakıp mevsimin ilk ka· sattıklan yapılan teftişten anla!=<ıl- D s ı • 
rı Kcltepc ve civarındaki yüksek- mış ve cezalar verilmiştir. • erS aat eri 

hiklere yağmıştır. Belediye rci.s muavmı Lı'.itfi D .., • • 
Bursa (Vatan) w- Uludağ~ Aksoy dün bizzat teftişler yapa- e g l Ş t 1 verılmittir. te alan Vilayet, ziya kuvvetini istemiılerdir. 

tyağan karın kalınlıgı otu~. santı· rak yolsuzluklarla karşılaşmış ve . .. .. . . . 
imi geçmiştir. Kayakçılık ıçın ha- bakkalları cezalandırmıştır. Te- ı '.v1aarıf mudurı~e~ı ılk ~ektep· Çifte Cinayetin Faili' 

22 Sene Hapis 
Yatacak 

lzırlıklar yapıldığından kı~ spor- 1 kerrürü halind.c bu. bakkalların lerın ders. s~atlerını yenı baıtan 
!arına ba;ılanacaktır. j ekmek ruhsatıyelerı ellerinden tesbit etmıştır: Sabahtan akşama 

Sinop, 4 (A.A.) - Karade· alınacaktır. kadar tedrisat yapan mektepler-
nizde şiddetli bir fırtına hüküm de derslere 9,30 da başlanacak, 
sürmektedir. Havalar birdenbire Hariçt )n Nakil Vasıtası ıs. 30 da nihayet verilecektir. 
soğumuş olup civar dağlara kar Çift tedrisat yapan mektep- iki sene evvel, bir gece sine-
yağmaktadır. Maızc m )Sİ Getirtilecek !erde derslere 6.45 de baılana- ma dönü~ünde Çırçırda Hasan 

Karismı Oldüren Adam 
20 Sene Hapse 
Mahkum Edildi 

Yalova 'köylüıcrinden Ahmet 
Böceğin kansı bir gün evinden 
kaçmış, Beııikta;ıta tanıdıkların
dan birisine misafir olmuştur. 
Ahmet Böcek ertesi gün latan· 
bula gelmiş ve karısını misafir 
olduğu evde bulmuş, bir gece de 
beraber kalmışlar. Ertesi gün 
odalarından bır tabanca sesi işi
tilmiş, içeriye girdikleri zaman 
Ahmet Böceğin karısını kanlar 
içinde ölü bulmuşlar. İkinci ağır 
ceza mahkemesi dün bu facianın 
muhasebesini bitirdi. Ahmet Bö
ceğe 24 aene hapis cezası verdi. 
Hadisede hafifletici sebepler bu· 
lunduğu için dört senesini iııdirdi. - --o---
Ticaret Odaları Nizam
namesi Tadil Edilecek 

Ankara, 4 (Telefonla} - Ti
caret odaları bütçelerinin daha 
c'lnslı bir surette tanzim ve kon
tıolü için Ticaret ve Sanayi oda
ları nizamnameııinin 1 B inci mad. 
d,.ııi tadil c·dılecektır. 

Ankara, 4 (Telefonla) -
Koordinasyon heyetinin teklifi 
üzerine, hükumetçe milli korun
ma kanununun 26 ncı maddesine 
tevfikan Ticaret V ckaleti hesa-

cak, l S,50 de nihayet verilecek- isminde Ticaret mektebi talebe-
tir. Çift tedrisat yapan mektep- sinden bir genci öldürdüğü için 
lerdekı normal sınıflarda dersle- tevkif edilen Arap Rifatın mu
re 9,40 da başlanacak, 15,30 da hakemeıi dün birinci ağır ceza 
tatil yupılacaktır. I mahkemesinde neticelendirildi. 

-o Rifat daha evvel bir ba§kasını 
Noksan Ekmekler öldürdüğü için ba§ka bir tevkif· 

bına ve T. C. Ziraat Bankası hanede bulunuyordu. Buradan 
emrıne. hariçten otomobil, kam- Zabıta tarafından dün yapılan kaçtıktan sonra Hasanın, sinema. 

yon ve diğer nakil vcısıtalarına 

mahsus lastik mübayaaııı için 300 
bin ve Sudkostik mubayaası içın 

de 350 bin lir.ı. kı ceınan BSO 

teftiş neticesinde Beyoğlu Firuz- ya girdiği bir kadını kıskanarak 
ağada 12 5 numaralı EnsM Bibe- yolda önüne çıkmıı ve bıçakla 
rin fırınında 1 25 kilo ve Kara- öldürmüılür. Mahkeme her iki 
gümriikte Recep Çetinin fırının- suça verilecek cezaları birleştire· 
da da 80 kilo tartısı noksan ek- rek kendısini 22 sene hapse mah

bin linsyu kadar bir krt:di tahsıs mek bulunarak müsadere edilmiş küm etti. 
olunıııuştur. fırıncılar da tecziye edümişler- 1 

Otelleri Teftiş 
Belediye lstanbuldaki bütün 

otdl("rdc dünden itibaren sıkı bir 
teftişe baslamıştır. Dün Sirkf"ci
deki bütün otellerin yatakları, 
müstnhdemleri. müıtcrileri ayrı 
ayrı gözden geı;irilmıştır. Mua· 
yeneletini yaptırmıyan müstah
deml~re, yataklarını temiz tutmı
yan ve odnlırnna faLla karyola 
koyan otelcilere cezalar yazıl
mıştır. Teftiş memurları ayni za· 
mand:ı otellerın yatak. alJetlenni 
de lt!aUİl cıınışlt:rdir. 

M°:arifle: 

dir. Bir Köpek Kuyruğu 
Belediyede: 10 Kuruş 
Gıda maddelerine katılan hoya - Sokaklarda bo.~ı boş dola~an 

ıar - Yiyecek ve içilecek maddelere 1 köpeklerin imhası için alakadar
renk vermek lçtn katılan boyaların lara şiddetli emirler verilmiştir. 
ambalajlım UstOnc tıoya yapanın ve Köpeklerin itlafının temını 
fabrikanın isminin ve boya bir kali- için beher köpek kuyruğu getire· 
teden veya mahltlt ts~ terkibinin ya- ne on kurut vcrıleccktir. 
zılma11 cihetinin temini ı:>ıhhat Ve- - --0

- --

kfllr.Undcn belediyeye ve belP.diye
den de kaymakamlıklara tamim edil 
mlştlr. 

Lağvadilen Ticaret 
Odaları 

Kalhurlanmamı' unlar - Frrmlar- Ankara, 4 (Telefonla) _Va. 
da vl! harman yerlerinde otomatik 

ridatı az olan ve muhitine hizmet 
işliyen altı numaralı kalburlardan ge-
çirilmemiş unllU'dnn pide, ekmek si- edemiyeceği anlaşılan Görele, 

Soruyorlar ? 
tTnivenıltell bir okuyueumıu di

yor ki: 

Talim Tabuıuna 
Müracaat Etmiyenler 
ı çin Yeni Bir Karar 

Şimdiye kadar talim taburuna 
Gazetelerde hıırlçten yU:ılerc.tı müracaat ederek askerlik dersle· 

ton kösele ithal edildiği, piyasada 
kunduralık deri ,·e kö ele bolluğu rine kayıtlarını yaptırmamış olan 
haşlaclığı :nmlmııktnılır. Bu ham Üniversite talebelerinin artık ka· 
maddenin bollaşması üzerine kun- yılları yapılmamakta, kendileri 
dura tlyatlarınrn da ucuzlaması sınıfta kalmıı addedilmekte idi. 
icap etmez mi?. Farz:edellm blr .. 
kaç ay e\"vel yapılmış kunduralar Talim taburu; Universitenin mü-
palınlıya mal olmuştur. J<'akat ye- racaati üzerine İstanbul komu-
ni ;yapılanlar da ~ine ayni fiyata tanlığından bu gibi talebeler le· 
satılmaktadır. Fiyatlarda hiç bir hine bir karar almıştır. Bugün• 
ucuzluk yok. iyi bir kundura ıın· 
<·ak 15-18 lira arasında aırnablJI· den itibaren bu gibi talebelerin 
yor. Bu kunduralan ısrnarlanıa kayıtları yapılacak ve bu suretle 
9-10 liraya yaptırıyorduk. Bu bir sınıfta kalını§ addedilmiyecekler· 
ihtikiır değil micllr! dir. 

~ kil V t 
1 

.( Ticaret Vekaletinde a ası a arın a . . 
İzdiham Yenı Tayınler 

Saatlerin ileri alınma11 üzeri· 
ne talebelerin ve memurların ay· 

ni saatte iş başına gitmeleri, na· 
kil vasıtalarında izdihama sebep 

olmakta ve çok güçlük çekilmek· 

Ankara, 4 (Telefonla) - Ti
caret Vekaleti erkanı arasında 
bazı değişiklikler olmuıtur. Bu 
meyanda Servet Berkinden boşa
lan Dı~ Ticaret Daireleri reisliğine 
İç Ticaret Umum Müdürü Cahit 
Kerim Zamangilin ve İç Ticaret 

tedir. Umum Müdürlüğüne de Paris 
İstanbul Maarif müdürlüğü, Ticaret Konıeyyemiz Cemal Ziya

devairdeki mesaj ıaatinin yarım 

saat ileri alınması daha doğru 
olacağı hususunda Vilayete mü· 
racaatte bulunmu, ve Vilayet, 
esasen uzak semtlerden işlerine 
gelen memurların iÜÇ yeti~tikle
rini gözönünde tutarak öğle ta
tillerinden yarım saat alınarak 
mesainin dokuz buçukta başla
ması lüzumunu Ankarayn bildir

nın tayını Ticaret Vekaletince 
kararlaştırılmıştır. 

Vilayette: 
Vi!Ayette toplantı - İhtlklr mev· 

zuu üzerinde suçlu telAkki edilecek 
kimselerin kanuni va.zlyetlerlnl tes
bit etmek ve yeni teşkilAt hakkında 
görüşülmek Uzere İstanbul vali ve be 
lediye reisinin başkanlığı altında 

dUn vııa.yette bir toplantı yapılmış-Hamiyet 
Müsabakası 

Uııh·cr ite kütüphaneleri - Üni
venıite, muhtelif C'ııstıtu klıtUphane

lcrini tıılebcnin ihtıyacına göre zen
ginlcştlrmlye karar vermiştir. Tale
beler, ktitUphnnclerde bulamadıkları 
lüzumlu kllnpları istediklerine dair 

mit vo rrnncclfı. yapılmaması alAka- Vakfıkebir, Köyceğız ve Bodrum 
darlara tebliğ edilmiştir. Buna aykı- Tıcaret odıılarilc Mersin hayvan 
n harekette bulunan fırıncılara ce- borsası kapatılmıştır. Bandırma· 
UL vt'rllecektir. da zahire ve emtıa alım satımı 

Tarthl Kasırlar - KA~thanedckl çoğaldığından bu ~ehnde bir tır. 
l borsa açılması kararlıııtırılmıttır. 300 S b k 1 1 V 'ld' 

mi,tir. 
--------o-------

ıarıhı kıym"u haız mrahor ve Çağ- -~ a ı a ıya s, erı ı Pı'yasada .· 
lıyan kıısırlannın tamiri belediyece 

bir fiş doldurarak, fakUltelere a.c;ıl - tnkarriir etmiş ve tamırata başlan- Bir MavnaCI Soyu:du İşi gücü olmıyan yersiz, yurt· 
Manifaturacı ve tuhafiyeciler mı~ olan kUtuıara atac:aklardır. ı~te- mqıtır. suz sabıkalıların zabıta tarafın· İngillı.lerle tlcarl konu~malar -

üç gün evvel birlikleri vasıtasile nllen kitaplar derhal gatın alınacak- ----<>----- Ayakapı iskelesinde, 444 nu- dan toplanarak Belediyenin yol Ankarada. temaslarda bulunduktan 
lstarıbul Hava Kurumuna müra- tır. Polisle: maralı mavna sahihi Mehmet, işlerinde çalıştırıldıklarını yaz• sonra şehrimize gelmi~ olan İzmir 
taat ederek sermayelerinin yiıı;- zam gören muallimler - 938 ~ene- evvelki gece mavnanın baş altın- mıştık. Şimdiye kadar toplanan• kuru meyva ihracatçıları birliği he-
~e birini derhal Kuruma teberrü sinde maaşlarına zam yapılmıf olun GN·e lıır ... ıdarı - Evvelki gece Sul da yatmakta iken ansızın iki ki- !arın sayısı üç yüzü bulmuştur. yetı elyevm şehrimizde tn:mz ti • 
:deceklerini ve her sene de bu 2•0 ilk mektep muallimiııln zamları tanhamamında Mennhl'm Hıı.lıimo ve şinin taarruzuna uğramıştır. Meh- Belediye bunlar için yatacak yer caret korporasyonunun Türkiye mü
ıeberrü edilen miktarın onda bi· 1-1-941 tarihinden itibaren verilecek- ortaklarına alt manifatura ticaretha. met feryat etmiye başlamıt. bu- temin ettiği gibi ayrıca yevmiye mesaili ile müzakerelere devam et· 

tir. 939 senesinde zam gören muallım nesine giren meçhul hırsızlar küçük nun üzerine taarruz edenler Meh- de vermektedir. Şimdiye kadar mektedirler. Konufmalarm bugUn nl-
ıini bir taahhüt halinde ödeye- b h ır.rln de zamlarının VC'rilmcsi ic;ln c;a- bir kaııa içinde bulunan 600 lira pa- medin 30 lira parasile elbiseleri- bunların arasında kaçmak teşc - ayete ermesi muhtemeldir. Heyet 
ıeklerini bildirmişlerdi. Bu hami· Jışılmaktndır. rayı (alarnk kaçm~lardır. nı alarak kaçmışlardır. hüsünde bulunan olmamı~tır. hafta sonunda tzmlre dönecektir. 

tetli esnafın bu şekilde derhal te- •t""!":'"~~~~~~~~~~=~:""::~;:;;~~~::~~===============~~;::~:;::;:::~~~~~;;;~~~;;;~~~-=~~~~~;;~;:~~ berrü edeccklerı teberrü miktarı• ' - Korkma be! Ali Muh!lin beni bu haşmetli delrnrdıw werek yaşa.mıya karar vermi,tl. Fakat o yarın k~ndislnl 
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Almanyanın Yeni 
Bir Mihver P~anı 
Yazan: Vahdet GOLTEKIN A lmanyanın, hakimiyeti al• 

tında bulunan küçük meın• 
leketlcrle bir takım imzıılııtrJ'lf' 
)ar yaparken, rnuayyen bir 1' 

kirle hueket etmediğine ve i,'!' 
cak, yapması lazımgelen . ır 
hareketi tayin etmek için ~· 
k nları sözden geçirdi~ine ~: 
rot etmigtik. Hadiseler bu t 
minin do{ıru olduğunu çöster• 
mektedir. 1'itekim, imzaleıtn8' 
lıırın arkası gelmediği ve bu r:· 
riye girmesi muhtemel 0 8i 
memleketler bilakis bu ihtinı8 ' 

den uzaklaştığı gibi, AlırıanY'1 
yeni bir harekette buluna~bıı: 

. k' gı l 
mııtır ve yıne o zaman ı 

mütereddit vaziyetini muhafa.Zf 
etmektedir. ed 

Almanyanın, başlıca ter ' 
dijt ettiği nokta, Fransıının va• 
ziyetini tcebit mcacleıidir. ~~· 
vcke de iııaret ettiğimiı !Ju; 
Almanya, bir tanı.ftan, mas lh 
F ranııayı birdenbire ağır bir ~ li 
muahedesi ile ezmenin tehl e 
olacıığını düııünmekte, diğer tİh 
raftan, Franıa ile yapacağı IU,,IJ 
anlaşması ile mümkün oldug 
kadar menfaat cldo etmek ifte' 
mektedir, i• 

Bu arada Almanyanın ıihllr 
ni bilhıma İtalya me~gul ediY~11j 
Zira, F ransıı; müıtemlekelet1

1 
payla§mak için harbe giren ltjb 
yanın, Fransa ile yapılacak .. "~:k 
muahedesinde kendisine bur": 
bir histenin verilmeeini iıti>'e 
cektir. 

TRİESTE ~Etf.SI 
·\e 

Halbuki Almanya. F mns& ~it 
bilhassa kendüıinc büyük lh 
menfaat temin edecek bir a~. 
muahedesi yapmayı düıünrrı fi• 
tedir. Amerikan siyasi ıneh• ,_ 
!indeki kanaate göre, AlmarıY 

8
• 

Fransa ile yapacağı sulh rrııJ 
hedesinde: ,i• 

1 - Ordunun tamaınile 
lahtan tecridini, jtıİ 

2 - Donanmanın ıcsliı11 
istiyecektir. ıı 

Almanya, bilhassa bu .fı,. 
şartı elde ettikten sonra lnsı I· 
reden ziyade ltalyaya kar§ı 1'~4 
lanacak bir silaha. sahip 01~0• 
bulunacaktır. Zira, Fransı% ~i· 
nanmasını İngiltercye karşı .,

1
J, 

mal ve Manş denizin-de d~tif 
Akdenizde kullanmayı te dit 
edecek ve J:>u iş için, ~ken li• 
gemilerine ltalyadan Trıeste 
manmı istiyecektir. tell 

İtalya, o zaman hakik11
111• 

çok müfkül bir vaziyette ka bit 
cak, Akdenizde İngiltereyc p.l· 
darbe indirmek ümidi ile. 1'1l' 
manyanın bu teklifini belkı 'eJ' 
bul edecek ve binnetice, rrı 1.1ıı 
te'yi Almanyaya vererek oll ı.· 
nüfuzu altına girmiş bulunııca 
tır. h•' 

Yine Amerikan siyasi rııt: 111• 
filine göre, Almanya, bu P ·~· 
nı tatbik mevkiine koymak .ı bit 
Berlinle Pari.s arasında yenı ,.e 
Mihver kurmıya çalışmaktıı bİf 
bu iıte kendisine harare~~e t;ııl· 
taraftar olarak M. Lava! ı İJI 
!anmaktadır. Mareşal pcf~· 
ile ııeneral Veygand ise bu k• 
re karşı biraz ihtiraz beslerııe 
tedirler. ~ 

Geliboluda Y angıJl 
·~· 

Gelibolu (Vatan) - Yol 
1
it' 

un 
25

0 bin lirayı tutacağı tahmin dolayı, konağımdan, debdebemden, elm&Alanmdan, otomo- il-' IR\ o n ~o bu milstebit annesıne karşı koruyacak, bir takrm mAna<11z 
:dilmişti. Dün sabahtan itibaren blllerımden dolayı taıııyamıyacafı gibi bu hrlısk karnım- ~@ ~ D1fi}@ (P' ~ 0 \!::. ~ r veya çirkin hareketlere atılmaktan koruyacak, bir gün ölüm 
tıirlik reisi Avundukzadc Remzi- dan, bn gömlilmüş boynumdan, bo boyalı y\iziimdcn, bu -------------------- anneslnl alrp rötürdukten sonra da her şe)·Ie o me.,ruı ola-

vaatını taahhüt eden Nuri De~it' 
ağın mühendisleri için in~a ~t .., 
diği bina kazaen yanmıştır. ~";i• 
mevcudü ve defterler kurt~,.ıı 
mıvtır. Yangın gece yansı1n \afi 
sonra çıktığından Gelibolu u 
heyecana düşürmüştür. 

ııin yazıhanesine birçok rnanifn- kart kıırılığımdan dolayı da tanıyamaı:. Tanınmayı gog cak, her ,eyi o idare edecekti. Alacağı bu kız hiçbir zaman 
ıurncı müracaat ederek sermaye- hele! Amma belki de bıı lnttka.m lafları ile ben kendiınl yazan: f\/ahid Sırrı aevllmlyccekti ihtimal; fakat Ce\·at ODU saymıya, ona gü-
erinin yüzde birini verm~lerdir. aldntıyordwn . .Belki do herifi bAJa. görmek lııtedim. Hem venmlye, ondan çr.kinmlye hazırlanıyor, böyle yapmnkla 
~u teberrü bir müsabaka halinde bnksana, hfilll o ~nç, cilt.el kalmı,. Gorülmiyc, ııevllmlyo 33 il.Arlı çıkacatnu hesap ediyordu... 
~kşama kadar devam etmiı ve lıAIA dej;er hwdo ınıı,: merak Ue sordu: .Prenseı. )Jüzeyyen bir sUkOttan sonra, Uk haberi ver-
~ir günde toplanan 24 bin lira Uzun, knlm, kısık kahk&ha.sUe güldil, sonra kendini aynı - Nesi var? Doktor celdl mlT dl~I g'lbl eakln ve clddi, UAve etti: 
lkşam üzeri Hava Kurumu vez- koltuğa terıu~derek gittikçe yav&f}hyan bir s~ıe devam etli: - Hayır efendim, emretmedller. Esasen atel}lerl flltın - Pasaportlarımızı vize ettirmek için polls mUdUrlUflle 
\ICsine yatırılmı§tır, Teberrüü ka· - Haklısın, bu ı'ie nihayet vermeli. Enise ilanımı da se- yok. Sadece bir kırıklık duymuşlar. M>faretlere yollnttmı. öblir (Ün buradan ayrılarak Komaya 
tul eden Kurumun veznesi ak§a· vlnıine tcrketmdi. Giderken onun haline dlkkAt ettin ml Ceva.ı palto'lunu çıkarıp Tayfurun Usıtıne fırlattı, merdi· Cidlyoruz. Yataklı vııırondaki yerlerimizi 9lmdiden tuttur-
lna kndar para saymakla ve mak· Şayeste'! Öyle memnun ki! Başka her şeyi unutarak kou... venlerden atlıya atlıya ko,arak orta i<ata çıktı, annesinin dum. R<>nıada yine Ekseıslyor'a ineriz. Daire bazırlanma.'lt 
/,uz kesmekle meşgul olmuştur. ının dünU.,UnU bekliyor. Tek llztlntüsü Muhsin Beyin met- oda.sına gfrdl. Müzeyyen Hannnefcndl blr eıskJ feh.Zadeden için yarın aabah telgraf tcktırmelL 
l~u hamiyet müs.ı.bakıısırıın bir reslle gelmeııl lhtımııll. o ihtimal de olmasa bana aeıtı.m &ıuıarı, merdivenler ilı.erlnde taht gfbl yüksek n bir oda Ş&Şkm, Cevat ayap kalknu,tı. 
, ;ok günler devam edeceği yapı- vermtyecck. Otomobil hazırlanmcıya ka4ar burada ~ l!;i• kadar genlf karyolasına gtrmif, incilerle ltlenınlf atla& yor- - Peki, Enl.ae Hanım, kızı! Onlar da mı ıeUyorlarf 
~an mürncaatlerin çokluğundan ne ııığmadı. Dikkat etmedin mif ga.nını çenealDe kadar çekmlftl. - Hayır. 

1 1 1-tadır B --' ş este Hanmı y1 arbk c:ı .. .,,es•- Çenesinin altındaki aarkık etler böyle kapanınca "''z an aşıma.. • u ..... er. ay cevap '·ermeme , <:J-,, "" J.. - Şu halde nlfan bu seyahatten sonraya mı kalıyor? 

k lfalı...._ det etme:vı ter lh etti A•ıJ m-hım dava hnJ gene)"'!lmlf ve iri kestane rengi göı.lerUe (Üz.el cörUnUyor· 

* 
Dün Hava Kurumuna mühim 

teberrüde bulunanlar ~unlardır: 
Nesim Mirahi Benarditl3SOO, 

1. Bcnezra ve Eskenazi 3000, 
Armenak Şekerciyan 2500, Bem
basat Bezaldo 1 750, Ihsan Mer
merci 1 SOO, Katalon Berlcr 1250', 
Manifatura Ltd. 1250, Servet 
Avunduk 500, Selim Duek ve 
ortağı 500, S. Tamer ve Y. Fın-

.. dıklıyan 500, M. Yazmacıyan 
500, l. Varon Mahtumlan 500 

ra teberrüde bulunmuşlardır. 
Aynca birçok vatandaılar da 

Hava Kurumuna yardım etmiş· 

.erdiı. 

a ,.. ... a av • c · " u • -·ı - Hiç değilse sonnıya kalıyor. 
le<lilmlş, bu korkun!,' izdivacın olmaması kararıa.,mqtı. Bu du. Odada kimse yoktu. 
euretle de Şayestenln l~e kan,arak (Unaha ıtrmemek uğ- - Ne oldun anacıtunf Hem ne var, beni de aratmışsmt - Anlamadnn anne. 
runda rahatından olma. ına. bu nıuhteşem konağı bırakıp Prenses kollannı yatatın içinden çıkarmaksızın, ()evadı - Anlamıyacak bir şey yok. 
gitmesine lil.ı:um kalmıyordu. Nltanm tarihi henüz tama· ba'ırun ipretile karyolanrn yanrna oturttu. - l'oksa Enise Hanıma herhangi bir &ebeple hiddet mi 

men tesblt edilmeden nasıl bozula<'a~ı meselesi U:ıerlnde - Cevat, MUh..<ıln Beyden Enise ilanıma telarat ıetmı,. ettiniz? 
bl!Ahare konu uımak ü7.ere Pren<1eısl şbndl yalnız bırak· Mulı&ln Bey muvafakat ediyor, hattl nişan tarlhlnl tesblt - Ne münasebeti Kendi 1 saat ikide buraya geJdl, aldrtı 
rnayı münasip buldu; ve o geniş koltukta &'öı.lerı yarı ka- edln de seleytm, diye bllcllrlyor. Bu ıellte Enise Hanım fev- telgrafı okudu, dedlj'bn gibi fevkalade memnundu. Çok ta 
pnh, hareketsiz, Ulkuya daJmı' Cibl oturmakta deu.ın e- kallde memnun! oturmadı, «E,·dekllcr bilmiyorlar, kendilerine haber vere· 
derl<en, ayaklarının uçlarına batarak, ber zamankinden Cevat ba4ını etdl ,.e blr ~y demedi. Suzana kartı hlı;blr ylm• diyerek pür istical kalktı glttl. 
ecssl7, ~ay~te dışarı ~ıktı. aevgi ba,ıanııcı d& duymamakla. bera.ber, bu ıerıg kızın - O zaman bu seyahat taaawuru var mıydıf 

X\'IJ kendinde mevcut olmıyan bir azim ve dUrUstJUte, ciddiyete - Hayır. 
~vat o nk,am ı:eç ,·akit konata döndiiğü zaman harem 8ahJp olduğunu delikanlı artık takdir etml~, hayatını onun - Şu halde ne zaman haber vereceksiniz f 

ağam Ta)'lur ağa istikbaline koştu, blras rahatsız olan lıayattıe birleştirmenin kendisine doğru \'e emin hatvelerle - Çarşamba ırtınil glttlğlml:ıe göre perşembe gUnU Şa· 
Pren!le!lln kendlfllnl BeyoAlunda, uğraması mutat olan her Derlemek imklnı vereoetfnl dU,unerek bu lzdlvacın fena bir )' te gidip haber verir. 
tarafta arattığını ve şlmdJ bUytik bir sabırııı:ılık içinde bek- t}CY olmıyacağı kanaatine ,·arnwıtı. :SW'.anda bir mA'uka - l'ıı.nl k~ıyoruz! 
Jedlğtnl hn.ber \'erdi. Cevat anneıılnl severdi ve 8atnlınl bir görmü)·ordu. HattA kendlslle kabil olduğu kadar az temas (Arkası var) 

Adliyede: 
Elbise hırsızı - Arif, Hııyrl. 11~ 

han iSmlnde Uç arkadaş Alcrnd!l ~ 
bir odada oturuyorlarmış. ı:ıuı·ıı ~· 
iki arkadaşının bulunmadığı tılr ııı· 
manda odaya gelmış her ııdıılnlll ıııl 
rer kat elbisesi ne birer gömlettleJ' : 
çalarak kaçmıştır. DUn bunıarı 8' , 
tarken cUrmUmeşhut halinde y&lt J 
lanmış ve Sultanııhmet sulh tılfl11r 
ceza mahkemesine verllmiştll'· 13 ı'l1 
han suçlarını itiraf etmiş muhlll<c 
tevkif kararı vermiştir. 

S BtRtNCtKANUN 
PERŞEMBE 

TIL: 19ıo - AY: 12 - Gt'N: sC~ 
RUl\11 : 1856 - 2 ln<'ltcşrııı: ı ıs 
ııtonı: ıs.:;u - ZİLKADE ı 1 
VAK.lT VASA1'1 ~;t,ft!'o 

GÜNEŞ: 
öCLE : 
İKİNDİ: 
AlCŞAM: 
YATSI : 
lMS.ı\K: 

S,09 
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~--..-..ı Tarihin En Buyuk Afk Romam 
\ 1.ıaaı RlLLA ll1Jll 

" Ölüm Karşısında Matem 
Değil, Şenlik Lazımdır ! ,, 

-ıı -
.,.._~lime, ,Uya ki ölüm h••tul j Cihangirle Mihrürınisa Ke • 
-.q kadın d•iildl dinç bir mire ıiderken hükümdar oldıJ! 
~ıtla yataıiında~ hrlaclı. Önü. lannı unutmuılard: ile\ Türkmen 
~~en herk.~ b~r kınara attı. yöriiği: gibı yapdılar. Cihangir 
~ zırhlı elbıaetıne büründü. bir ıün dedi ki: 
(\.__-~ kapısına dotna koıtu. - Sevgilim bT · · k' b' 
L"4• her zaman birk~ at hazar 'k' . d d.. • ı ır maaan ı ız 

'11.cj 
.. ııaauyordu. Bunlardan biriııt ! un~ .~ ort duvarı ar .. ı!'da ya· 

' 
D 

.. t 
1 

'-l yama& uzere yaratı mıı ınsarılar 
• or na a uzııı: ••tı d ~ ·ı· D . C) k d . ..,, · . egı ız. aıma toprağa yakın 

tt,,ı_ ada~ ~bukl Jfdld1Y_?rdu ~1 ne kalmalıyıı, O zaman sana olan 
ı..: M ogru yo a ıgını kımse k d.. 1 h 
...-1'edernedi. Fakat Rukiye bu· ~~ ıı:nıkn u~ya odrın b'l~~utıuzlu-
1111 pe'- · • b'l' d K' ıuna arıttııırıı uya ı arım. 
l.i • ıyı ı ıyor u. ımseye 
, ıey demeden gitti. p~esini Her konakladıkları yerde ça, 
ltktı. O da bir ata atladı, Akbe- dır~rd~n mürekkep bir ıehri 
~ türbesine doğru atını koıtur- emırlerıne hazır buluyorlardı. Sa. 
..., hah yola çıkıyorlardı. Akpm bir 

1..ı_ "türbenin babçeainc:le kü iik konak yerine varınca çadırlar 
,. kız diı çöknıüf, dua ıdiyor~u. kendilerinden evvel gelmi§, ku· 
~ sordu; rulmuf, hazırlanmıı bulunuyordu. 

.._ - Kızım buralarda kimaeyi Mihrünniaa ~k memnundu. 
""'dün mU> Bir gün ıu teklifte bulundu: 

- Evet, biraı evvel altın Ju- - Haydi bütün ömrümüzü bu 
'-'R_tli .bir melek yukarılara çıktı.

1 
yolda geçirelim. Bir düziye Hin· 

!tar ulcıye, her _biri birer ülkeye di~tanı dolaıalım. ~er kon~kl8:: 
'et. olan korıdorlardan 1ıeçti. dıgımız yer, devletın o gunku 

rdıvenleri yavaı yavaı çıktı. merkezi sayılsın. Bu sayede bü· 
'14":- Son dakikasında rahatsız tün Hindistanın derdini giinii 
)t ilmek iatemıyor, diye düşünü· gününe anlarız. Bütün Hintlile· 

rc:lıı. rin kalbi buradaki Türk devleti-
~ Cök yüzünde ıirnıokler çakı- le beraber olur. 
~~· Rukiye, birbiri ardınca üç 
~ gördü. Tatlı tatlı t.ebe. 

(Arkua var) 

~etti: 

iect: Salime Akberine kavuftu, 

~ 8-_~tlerce eonra mepleler ıö· 
R .. l~u. Cihangir ile Mihrünnisa 
~eyi s.Iimenin ölüsü yanında 

çökmüı buldular. 
tiS ~ı ukiye kendilerine döndü. Şu 

teri söyledi: 
~ Çocuklarım. artık Salime• 
ıo dili yoktur. Size bir tcY 
cıır!~Yemez. Fakat ben onun ar· 
~ı bilirim. Size tekrar ede· 
~rn: Derhal Keşmire gidiniz. 
~ Aarada kalırsanız müteaı· 
ı.:., .~damlar matem tut~nızı 
~eceklerdir. Ölümlip layık 
lııl... nq' e ve ferahı sö•tere
~kainiz. Akberin ölürken 
..._ ii 8Ösleri hatırlıyor mu~ 
"1 » cKuvvetli bir ruh, her gü· •e doğru ıeyi sevmek ve bun· 
~.~na çalıımak auretile öl· 
\ lıge kavuıur. Bu nevi ölmez· 
1'L._ler•fine aon defa olarak be· 

""9rce içelim.• demitti. 
~mirde göllerin kenarında 
~ lık bir yer var. Orada bir 
ı,~ Akber Şah ve Salime be. 
'ııl ay ıoıiında kamp kurmuı· 
~Oraya gidiniz. Orada daima 
~b düıününiiz ki Salime de, 

er de ölmemiflerdir. 
"-l(Cfmirde gülün, eğlenin, oy· 
~ Akberle Salime timdi bu· 
1-; saadeti içinde bulunuyor
~· Onların sevincine ortak olun. 
ı-;.:rada dua edin ki ben de on· 
"ııt. aaadetine biran evvel ka· 
~eyim. 

,------Ülkeler fetheden bir halle çocu-

ğunun VATAN için dünyanın 

blltlln nimetlerini ve qkını fe· 

da eden bir KAHRAMANIN 
sergttzqtlerle dolu hayatı 

YATAN 
FEDAiSi 
TÜRKÇE 8ÖZL'O' Bllyük Fllmi 
Yllzerbinlik orduların çarpifma· 

aı... Yüa binlerce inaanm 
muhacereti ... 

ve nihayet ZAFER ve ŞEREF 

.Safta BlCHAR DlX oldufu 
halde on iki yıldwn lftlraklle 

YARIN 
Matinelerden itibaren 

Slnemuında 

ızet• TtYATBOAU Tl:MllLLl:BI 

tSTtKLAL CADOllStNDE 

KOMEDi &llMI 

TEPEBAŞINDA 

DRAM KISMI w 
BU A.K$AM 

' Saat 20,30 da 
bLUNMAZ U'Ab. 

~uan: ı. M. llarrle 

BU AK'A.M 
Saat 20,30 da 

D A D 1 Son hattuı 

BAYA.TiNi. BqEBlYl:T lçtN Bir fellket olan VEREM-..... 

mlkrolnunua mbdelMlne feda eden 

ROBERT KOCH 

DLOME KARŞI SAVAŞ 
~de: adı. 1ANNING8 tarafından yaratılmı.ttır. Matinelerden 

itibaren 

SAKARYA Sinemasında 
Buaiia Matinelenle 

1 P E K Sinemasında 
~e kadar İpek Film StUdyoıtunda lll&rUJlma çevrUen filmlerin 

en ~ 
D'ONYA EDEBlYATININ ŞAHESEBLERINDl:N 

100 binlerce k!flnln romanmı seve seve okudutu, m8'hur 

MANONLESKO 
'1-ts derecede !hu.aınıı sabnelerle, h&rikullde mu ... ır menuu 

Ue bUtUn kalblerl 11&racak, heyecana getirecektir. 

$ENl!lNt'N EN O'VZ1CL '11l'BKQJ: ıozı.n fA.HElllBI 

;;;=n;x --- ~--""'""'"-VATA1'-

Par191n s8betf olan Kafe cl8 Upe'nln bu1llnkU manzaraas Ual•dlr. Bura
da 4111nyanın beş kıtasından akıp gelen ııeyyablaı'ın y~lae 1a&Mı AJmaa 
Mkerleri •e blr nevi kadtnlar vardll'. 

ParUIUerln en rafbette toplantı yeri mfl('tn!l 
u)(~ln nıe:ıarıdır. Buradşn hiç ltlr UlllU al· 
yarMçl tıkalk olmayer. 

TiYATRO 
Tenkidi 

• • • 
Bulunmaz Uşak 
Bulunma& UfaK 1ngllterede, zama· 

nımızın aa.yılı piyes muharrirlerinden 
Slr James Barrie'nlndır. Şehir tiyat· 
rosu dram kısmında sahneye konu
lan bu eserde piyea muharlrt alışıl· 
mıt mUesseaelertn altını UatUne getir 
mlf bulunuyor. Bu; aoayallzm demek 
değildir. Fakat: zekA itibarile kuv
vetlinin !Ayık olduğu mevkii al · 
ması prensibi Uzerlne dayanan bir 
sistem demektir. 

Muharrir J. Barrie bu yaman uşa· 
ğın adada htklm olarak kalmaslle o
yuna nihayet vermiyor, Son prrdede 
onu tekrar Londrada., bu sefer mUsa
vata tövbe etmlş Lordun evinde, U· 
şak olarak gösteriyor. 

Bununla muharrir yaşadığı cemi· 
yette bir haksızlık olduğunu anlat· 
mak istiyor; fakat hiçbir çare ır5s· 
termiye kalkışmıyor. Sadece hayatın 
ters bir yUzUnU göstermekle kendi· 
sini ve bizi biraz eğlendlrml.ş oluyor. 

* 
Dekorlar umumiyetle hoştu. Fakat 

hele bulunmaz Ufak Krlçtenin ada· 
da yaptığı meskenin dekoru şaheser· 
dl. Elbiseler de mükemmeldi. Bu e
seri sahneye koyan şehir tiyatrosu en 
büyük muvaffakıyetlerinden birini 
kazanmıştır. Ertuğrul Muhaln can· 
dan tebrik edilir. 

* Kriçten rolllndekl Tall.t sanatından 
umulan tan.da hareket etti. Ve bu
lunmaz uşağı iyi temsil etti. Fakat 
Avni Dllliğil'in, ikinci derecede bir 
rol sayılan, Lordun toy ve hotgAm 
yeğeni Ernest rolUnde yarattığı ka· 
rakterler bUtUn oyuna hlklm oldugu 

işgal Altında .Paris Yatağa Serilmiş 
AOır Bir Hastaya Benziyor 

Sokaklarda Matemli Bir Karnaval 
Manzarası Vardır 

Tanıdığınız §en hir dostu· ı tur. Daima tıklım tıklım dolu ai· ~ otomobil yıldırım süratile orta· 
nuz var. Her bulunduğu den otobüslerden ve bunlara hın· dan kayıp gider,, 

yere daima neı' e ıaçar. Herkeı mek için sıra bekliyen halktan Gece yarısında bütün hayat 
onu görmiye can atar. Bir de bu eser kalmamııtır. Paris bir eğlen· birdenbire durur. Bundan sonra 
dostunuzun ölesiye haıta olduğu- ce yeri halinden de. bir çalıtma her yer kapalıdır. 
nu duyarsın,ız. Ziyaretin~ gideni· yeri halınden d~ c;ıkm~ştır. . ~ari.ste yeııi bir akı~et be~ler 
niz. O neş eli adamı liareketaiz Buna mukabıl Parıı sokakla· gıbı hır hal vardır. Bır vakttler 
bir halde yere serilmiı görünce rında yeni bir takım manzaralar Franşanın merkezi. dünyanın kal· 
içinize hüzün çöker... görününüz: Gıda maddeleri sa· bi, bütün güzelliklerin toplantı 

İşte eski Parisi tanıyıp da bu- tan dükkanların önünde say11ı;ı yeri ol~n bu zavallı ıehir acaba 
gün ziyaret eden her insanın duy- ev kadınlan sıra beklerler. Son· ne beklıyor? 
duğu his budur. Dünyanın zevk ra bisiklet bolluğu ıöze çarpar. Hiç §Üphe yok ki yeniden dün. 
ve neş" e merkez· olan Pariı has· Benzin olmadığı ıçin acelesi olan yaya bağlanmayı, hayata kant· 
tadır, ağır hastadır. bisiklete biner. Nakil vasıtası ola. mayı, ölüm uykusundan uyanma· 

G h 
. d P . ..

1 
rak da türlü türlü atlı arabalar yı bekliyor. Parisin bütün varlığı, 

eçen azıran a arıs ço e k H d d'' ·ı h f 
d

.. .. t" ş· d" h lk b'' "k ortaya çı mııtır. ayvan • az unya ı e temasını mu a aza eaa· 
onmuş u. ım ı a ın uyu ld - . · h b k .. · k l t B b' k · l . . Ell · o ugu ıçın er ara anın ar ası· 11 uzerıne uru muf ur. u temas 

dır ıaici·-~ekı :e mTır:1 ~r;n· na bir ikinci araba takılmııtır. kesilir kesilmez Paria, nefesi tı· 
.e
1 

n 8~ ıgı ~ ar Ftkerı e guç e: Bunların arasında uzun seneler· kanmış, damarlarındaki kan bir· 

hrı e ugr~şıyo~ a
1
r: ha

1
.at umu1ı denberi ahırların köıelerinde denbire durmuı bir insan gibi, 

dayatın t arc et 1 ah 1 rta;a'kı e unutulmuı en garip ıekilde ara· ölü haline gelmiıtir. 
~mu§ ~r. brlİyad a ın e a ~ balar vardır. İnaan kendini bir Ölü Pariste auni bir hayat ge· 

gı en ° omo 1 er en eser yo · karnaval zamanında sanır, fakat çircnler askerlerdir. Resmimizde 
nete için değil. matem için ter• ıördüiünüz gibi Parisin göbeği 

gözden kaçmıyordu. tıp edilen ve Pariıi zorla çirkin· sayılan Kafe dö Upe' de onlar otu 
Suavi TedU, adaya dUfaeydl bu· le9tiren bir karnaval.•• ruyor. Etraflarında yerli olarak 

lunmaz uşağın meskeninde en aşağı l 
vazifeleri görmiye herhalde tltylk 0 • Uzak bir mazinin tartlen içi· yalnız bir nevi kadın vardır. Ası 
lacak olan aptalca Lord Brockle· ne dönen halkın halile istihza Parislilerin toplantı yerleri azdır. 
hurst rolUnde çok muvaffak oldu. eder gibi araaıra bir Alman ku· En rağbette olan yer de Meçhul 

dl
!ul gölzUd alkan Uç artistten bakşka., mandan lığının askeri otomobille- askerin mezarıdır. Buraya çiçek 
6 er er e usursuz oynıyara o· . .. .. · ·ı h' k 'k l 

yunun umumi ahengini vermişlerdir. ri ortada görünür. Butun va11ta· taşıyan zıyaretçı er ıç e sı o • 
YUMıf AHl:SKALI lar. biJtiın insanlar durur, askeri muyor. 

RESDMILE 

ADOLF HiTLER'in 

29 HIUer taraft&rlamun iktidar mevkl
lae ıeemek lfln Uk f.e9bbUsll ı mayı• 

1923 tarihinde otmu9tur. Orduya alt bir ta
kml all&hlan elde ederek bir 11J9I toplantı· 
ama hUcum ettUer. Ordunun araya pmeel· 
le f.e9ebbllalerl )'al'IJll k&Jdı. 

30 ıua senesinin 1 lldnclf.e9rlnlnde 9lddet
ll bir kıyam tertip ecUJdl. Hltlcr ta

raftarları kollarmda Gamalı haç ı,aretlerl, 

ba9lannda ordu mliferlerl oldutu halde 
kamyonlara dolarak MDD1hln merkezine uı
dırdıJar. 

31 
BllytHr bir kalabalıtrft llmanmcla Mnnlh 
beledlyeslne Gamalı ilaç baYratını çekti· 

ler. Hltkamet memurları evvell bu llarekete 
iştirak etmek ıııtedllenıe de her 11eclense, ııon· 

ra bundan caydılar ve orduyu NuUerln lbı& 

rlne sevkettUer. 

HiKAYE ...... 
Benzemenin Saadeti 

8 Program, 8,03 Hafif program 
(Pi.), 8,15 Ajans haberleri 8,30 MU· 
sik progranıınm devamı (Pl.), 8,45 
Ev kadını • Konufma. 

12.30 Program. 12,33 Seçilmiş şar· 
kılar, 12,60 Ajans haberleri, 13,05 
Yeni flU'kılar 13,20 Karqık pr<>tr· 

OLMUŞ HlKA YELERDEN: 1 Etrafa bir göz attı: 
. - DUşUn bir defa .. Tam altı sene-

Ona sokakta rastgeldım. Elleri cep dlr Beşiktaştan Allahın gUnU her sa· 
terinde idi. Beraber yUrUmlye başla- 1 bah tramvaya biner. Io"atlhe gelirim. 
dık. Koluma girerek: Gece bUtUn evrakların eksiğini bl· 

- Tuhaf .. Dedi. Biraz durdu, )'Ü· tirdim. Evden: 
züme baktı, sonra anlatmıya başladı: _ Kendini helAk ediyorsun. Diyor· 

- Karanlrtm faydalan olacatını lardr. GUndUz çalıştığın yetmez mi? 
dU.,UnmU.,tUm. Orn idarenin yerinde Bu canım emeklerin için eana mesal 
bir tedbir oldufunu, hususi otomo- zammı verecek dettiler. Biraz da bl· 
blllertn aeyrUaeferden çekilmesini, bir zlmle konuşsana ayol. 
,Un tek, btr a1ln çift numaralı tak- Annem de söze kanttı: 
silerin piyasaya çıkmasını, hepalnl __ otıum.. Bu yaşa geldin. Artılı 
muvafık bulmuttum. L&ktn bu saye- blsden nasihate ihtiyacın yok. Anıma 
de fahlen müstefit olacatunı halın- aıhhate thtlyacm var. Eline geçecek 
ma btle getırmeınlştlm. sekiz buçuk ıcuruş eksik olsun. 

bu tedbirler sayesinde istifade ettiğin ram (Pi.). • 
blr noktayı anlatacaktın? 18 Program, 18,03 Radyo caz or· 

- SözUm oraya gelecek.. Bnoırlı keatruı, 18,40 KanŞ1k şarkılar 19,15 
ol biraz. Evet. geç vakit yalağa gir· Operetlerden seçme parçalar (Pi.), 
dlm. Sabahleyin uyandığım zaman 19,30 Ajans haberleri. 19,45 lnce su 
saat sekize çeyrek vardı. fıuılı, 20,15 Radyo gazetul, 20,415 MU 

Son tamime göre sekiz buçukta da• zlk Keman soloları, 21 Müzik: Din· 
!rede bulunmak gerekiyordu. Trarn· leylci istekleri, 21,30 Konuşma, 21,45 
vay bu yolu ancak kırk bq dakikada Radyo orkestrası, 22,30 Ajans haber· 
kateder. Alelt.cele giyindim, hazırlan lerl, 22,45 Cazbant (Pl.), 2'j,23 Ka
dım. Sokak kapısından adımımı atar panq. 
atmaz akşam hazırlamış otduğUm ================ 
işleri unuttutumun farkına vardım. 
Artık can tııkıntIT'Q aon haddini bul· 
muftu. Bir iki dakika içinde onları 
da alarak soka#& fırladım. 

ğım adamın beni tl P'atlhe kadar gö
türmesi hayra ali.met değil ya .. > di· 
ye dtlşllnUyordum. 

3---

Meslek Ahlakı 
Y •zan: OÇ YILDIZ 

D\t1J ana• •e balıkçılar ha'k· 
kandaki bir fıkrınnı oku· 

muı olan bir arkadat dcdl ki: 
.....- Manav ve bafıktıda tica

ret ahl~kınırı boıuk olduğunu 
söyl\iyorsun, do~rudur. Buna 
mukabil bıtkkalların Kİtgtde kre. 
diyi düzeltmekte oldtıiıunu söyr 
)ijyqrıpn. Bu da doiflldur. Bir 
lutım eınıaf oldukça ıslahı hal 
ettiii halde öteki kısım neden 
nrinc1• sayıyor? Nihayet bq 
adamcağızların arada auada 
11~li toplantılar yapuak: cAman 
kın~etlcr sıkı dur"lım. Ataların 
tiireaini bozmıyalım> diye bir· 
birl•rini teıvik ettiklerı.ıi kabul 
cd•cek değil~. Bıı h~d~eain 
tob•bini dütündün nıil~ 

- Hayu•. 
- Ben de &yle. Fakat geç'" 

sene Avrupaya yaptıiım bir ıe· 
yahat cen&11nda u bııçuk ~lJr 
gibi oldum. PJriate bir muav• 
dan armut alıyordum. Adamca• 
tız lceee klltclına koymak için 
ayırdılı armutları evire gevir• 
kontrol ettiğimi görünce bama 
çıkııtı. Çıkıttı diyorsam burada. 
ki manav gibi kaoını, aö-1inii 
oynatarak ene baktın? Bcnne• 
medin mi? Daha bak .. Jenin 
ağ1:1na öyle armut girdi mih 
gibi aözlerle değil. Sadece: 
cNiçin bu zahmet möayö> dedi. 
cHiç .. -'anki çürüğü falan olma· 
sıu diye.. cÇürüiü olaa tabii 
size verilmez möeyö ~ :t B•ktıııı 
herif Romalıların Katon'u gibi 
bir adam 1 cPardon, dedim, çü• 
rüyen 1 eri atar m11ınız} > Pariıli 
manav sualimden değilse bile 
franaıkcayı konuıma tarzımdan 
yabancı olduğumu anlamıı ola
caktı. cHayır, dedi, onları bir 
tarafa ayırırıı:. Kamyonla gelip 
alırlar. Sağlam taraflarından 
marmelat, çürük taraflarından 
ispirto yaparlar, Neticede bü
yük zararımız olmaz. Eaaaen sa. 
tıı fiyatları konurken her mal 
için bir riziko yüzdesi heNplan• 
mııtır.• 

Aıağıki sahne de yine Paria· 
de bir bakkal dükkanında geç• 
miıtir: Bilmem ne alıyordum. 
Çırağın kapıda duran kamyona 
bir sandık yumurta teslim etti• 
ğini gördüm. Fakat buna mu• 
kabil çocuk baıka bir yumurta 
aandığile geri döndü. Garibime 
giderek bakkala cdostlar alıt
veriıte görsün> kabilinden olan 
bu itin sebebini sordum. Cevap 
verdi: cYumurta aatııları için 
bir müddet vardır. Kamyona 
verdiğimiz yumurtalar Üzerle
rindeki tarihe göre bu müddeti 
doldurmıya yaklaımış yumur· 
talardır. Onları verdik; tazeleri 
aldık.> cPeki, bayatlar ne ola· 
cak? • cOnlar henüz yenmiye· 
cek kadar bayat değildirler. 
Derhal istihlak edilmek üzere 
lokantalara, tatlıcılara giderler. 
Büsbütün bayatlar da sanayide 
kullanılır.> 

Bu iki vaka bana anlattı ki 
meyva, sebze, balık gibi çabuk 
bozulan maddeler için Pariate 
bir nevi sigorta lrurulmuıtur. Bu 
sigorta otomatik olarak işle· 
mekte, esnafı, dükkanda bozu· 
lan malı mutlaka müşteriye ao· 
kuıturmak mecburiyetinden kur
tarmaktadır, 

Belediyelerimizin bir müte• 
eariülfesad maddeler kanunu 
vardır. Bu kanun hükmünce bo
zulmakta acelesi olan meyva., 
balık gibi maddeleri satan dük· 
lcanlar tatil günlerinde açık bu· 
lunurlar ve galiba balıkçı ve ye• 
mitçi gibi esnafın görüp göre· 
ceği nimet de bundan ibaret ka· 
br. Fena ambalaj, fena nakliyat 
ve daha baıka sebeplerden do· 
layı mal manavın eline geldiiı 
zaman zaten ömrünün aonba
luarını idrak etmi, vaziyettedir. 
Dükkanda da bir miktar bekle
yince ... Bu hesapça manav bu· 
1rÜn töbelrarlık yemini eder de 
bozuk malını iyisile karııtırarak 
aana bana aürmiye kalkmazsa 
bir ay sonra dükklnını kapama• 
ra ve kimbilir kaç ıene evvel 
lıtanbula geldiği vaziyette sır• 
tına heybesini vurarak memle
ketinin yolunu tatmaya mecbur 
olur. 

Meslek ahlakını da öteki ah
lak gibi muhit prtlan yapar ve 
yakar. 

Devam ederek: 
- Bak.. dedi. Tekit tekit U.tUne 

gönderlldljil halde lflerin çokluğun • 
dan yetlştlrilemlyen bazı cetvel ve 
evrakları, dUn akşam evde çal1'mak 
için beraberimde götUrmUştUm. 

Ne yaparsın? 
Yatmur yatJYordu. Valide Çefme· 

sinden dura.ta kadar bir hayli yol var 
dı. Ialanmayı, geç kalmayı çoktan 
göse alm1'tım. Bu aırada kartımda 

Yirmi dakik& kadar bir aman 
.reçmemlfti ki, Saraçhanede idik. Şp· •••1!11•••••••-
för, sordu: A•oaı 1J ..... tl - Peki. Dedim. 

Ve erte•! güne yeUfmeai lAzmı ıe· 
len birkaç müzekkereyi de çırpıştı· 
rarak, işlerimi bitirmiştim. 

bir takıl durdu. Şoför: 
- Nereye böyle? Dedi. 
- ~rUyonun. 
- Canım, nereye gtdiyorsun Oltu 

- Dostum, aenl nerıeye btraka· U VA V 
YIM T T'UrkiJ9 dalriJincleı 

- E .. Burası iyi .. lytı 
- IDh, dedi, 'bua"l1n biz tek nwna· ...... 8.,tak laıtlk Aıl* 

l•B U G UN 

'"ELEK 
Sinemasında SON BESTE 

Annem bir oevlrme hareketi yaptı: 
- İfte föyle .. diyordu. Biraz yustl· 

nU görelim! Söyle Ferdi, biz de am· 
pullerl ml maskellyeltm, yoksa pen
cereleri klğrt. !storlarla mı kapıya. 
hm? 

Bir saat kadar da bu ifle uğrqtım. 

eöJ!e .. 
- l'atlhe! 
- &abuk öyleyse. Atla! Benim de 

i'atih1e dUne kadar husual otomobl· 
1l olan bir milşteriye randevüm var. 

- !! ... AmL .. 

raklar çalıflYONlt J&l'IR da iliz! 
- ?TT??I 
- Haydi Allabaıamarladık! 

HOO 7GO <&00 

Hariç mmılıls:etlerı 

8-llUc . ..,... l IQ'bk 

1l50 kunat 

Aıl* 

DON AMECHE - ANDREA LEEDS - Al JOLSON 
Çoeuklann çallf11la odUmın J>8lM)8 • 
relertnt, d1Aw odaların, hol'U. ve 
mutıatın da ampullerini maskeJedlk. 
Dqanamıyarak söze karıştım: 
- Canım, 4eclbn. 1leD bana bMWn 

- Calnık ol da, vakit kaJbetml19 
Uml 

Kendi kencllme, cBu bil tanımadı· 

1lk adlını atar atmu, derhal inli· 
kal ettim: Bu parasız yoıcuıutu. be· 
nt tA Beflktaştan F.atlhe yirmi dakl· 
kada on para bile almadan getiren 
fOförtln bir mellektqma benaemek 
ıa;yMlııde 7apahılm şl n. 

1'ahlde ReIAottu 

2100 lilO 800 Kr. 7ok&w 
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rine ve Bul-gar muharrirleri yazı• ı, arıyorum - Orta mektepten 
Ü r f İ 1 d a r C larına dikkat ettılderi müddetçe mezunum elimde mUkemmel blr te· 

C~ı 1 incide. 
!.:ovyetlerin kocaman kapısın· 

ci:ın içeri sokulmak için Mihve· 
rin yaptığı bütün gayretler boşa 
ıı:itmiştir. Sovyet Bırliği Avrupa 
i !erinde bitaraflığını sıkı surette 
muhafaza edıyor. Fakat Uzak 
Şark işlerinde Amerika ile ghgi· 
de anlaşıyor. Amerıka bir taraf· 
tan da, Sovyet • İngiliz anlaşma 
teşebbüslerine de köprü oluyor. 
Sözün kısası şu ki; Sovyetler, Çı· 
nin arkasından Mihverle doğru· 
dan doğruya çarpı~ma halinde
dir. 

Bulgaristana gelince: yegane 
zayıf kapı burasıdır. Bulgar harİ· 
cıye nazırının son nutkundan, 
Bulgar gazetelerinin yazılarından 
Bulgnrıstnnın fıilen tuttuğu yol· 
dan anlıyoruz ki Bulgarlardaki 
muvakkat baş dönmesi geçmiş· 
tir. Mihverin arkasına katılmak· 
taki tehlikeleri artık görebiliyor· 
lar. Kendi rız.alarile harbe sokul· 
malan tehlikesi şimdilik kalına· 
mıştır. 

Fakat ya yeni nizam tarafı ka· 
zanırsa? Bulgarlar bu ıhtimali de 
kollamak istiyorlar. Bulgar hari· 
ciye nazırı diyor ki: cDobruca· 
nın biz.e verilmesi, Mihverin Av· 
rupndaki yeni nizamının ne ka· 
dar adaletli esaslara dayandığı· 
na alamettir. Bulgaristan Avru· 
panın yeniden tanzimi işinde ça· 
lışmıya her zaman hazırdır.> 

Bu sözlerin manası şudur ki 
Bulgarlar fazlaca kurnaz olmak 
ve iki taraflı yürümek istiyorlar. 

Faz.la kurnaz fertler de, mil· 
letler de hazan vurgun vururlar, 
fakat neticede mutlaka kaybe· 
derler. 

Bulgarların bunu anlıyacakla· 
rından ve istiklaline kıymet ve· 
ren bir Balkan devleti rolünü gü· 
nün birinde candan benimaiyc· 
ceğinden ümidi kesmiyoruz. 
Şunu da söyliyelim: Bulgar 

hanciye nazırı, son nutkunda 
1 ürk gazetelerine çatıyor, arasıra 
nahoş sesler çıkardığımızı söylü
yor. Bulgar hariciye nazırının. 
kendi memleketinin gazetelerini 
okumadığına, hakkımızdaki yazı 
ve karikatürleri görmediğine 
hükmetmek lazımdır. Biz bu si· 
bi neşriyata cevap bile vermeyiz, 
sadece bu kafada olanlara acı· 
rız. Bulcaristan hakkındaki bü· 
tun neşriyatımız, bir Balkan 
memleketi sıfatile Bulgaristanm 
hakiki menfaatlerini ve istiklalini 
'benimsiyerek 1Yazılm11 dostça 
sözlerdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Sovyetler, Harbin 
Türkiyeye Sirayetini 

istem:yorlar 
(fl:ı ,ı ı ln<'lde) * 

rin mevz.uunu teşkil etmektedir. 
Fakat Hitler ile yapbğı mülAkat 
esnasında Molotofun, Rwyanın 
istikbalde kendisini herhangi bir 
memlekete karşı ihtilafa sürükli
yebilecek bir taahhüde ıir~· 
yeceğiru sarahatle söy~iği an-
laıılmaktadar. 

Rusya, Finlandiyada, Polon• 
yada ve Romanyada yapılan ha· 
reketler ile Letonya, Estonya ve 
Litvanyanın işgalini bazı sevkul· 
ceytİ sebeplerle lüzumlu addet· 

mektedir. 

Söylendiğine göre Molo
tof, Rusyanın bir nüfuz mın
takasile alakadar olmadığı, 
ancak bir emniyet mıntaka
sile alakadar olabileceği 
noktasında ısrar etmi§tir. 
Moskova hükumeti, harbin 
Balkanlara ve bilhassa Tür
kiye 'ye yayılmasına mani ol
mak arzusunu izhar etmi§tir. 

Molotofun Berlini ziyare
tinden sonra Sofya ve Bel
grattaki Alman mümessille
rinin bu memleketlerin hü
kumetlerine Almanyanın Bul 
garistanın ve Yugoslavya
nın tamamiyetini ihlal et· 
mek tasavvurunda bulunma 
dığını bildirmi§ olmaları dik
kate şayandır. Ayni temi 
nat, Türklere de verilmiştir. 

Hitler, söylendiğine ıöre, Rus 
kıtalarının huduttan çekilmesini 
memnuniyetle karııhyacağını ih-
sas etmiştir. 

Molotof, R·ısyanın kendi ta-

,·erildl~lnl &:östcmıekttr. Maliyede. 
lktı!latta, ldareıle, ı~·a&ette ,.tz.111 etıaıi 
rolUnıiı:, aldığınız. \&Zlfeyi, bulduğu • 
nuz çarkı en iJl ~ekllde ı:,ıetmek de
ğildir. Bundan ılaha fazla olarak, ye· 
rıl ihtiyaçları onliyC<'ek ,.e memleketi 
ilerletecek tellbırleri bulup tatbik et
meniz, asıl \azlfeniz. olacaktır. Mute
madlyen araştırmayı btlyen bir me~ 
leğe glrecek<.lniz. Bu memlekette te~
kUAtçı, kurucu \e bulucu bır meııl~ 
ğl eçtlC'lnld Uk günden batırla),nıı. 
kuruculuk \e buluculuğu yaJon:. :z.ekA 
yapama.7. Bunlar, blıyük mikya&ta 
bilgiye, tetkike ,.e tecrübeye lhtiya.ı; 

gö terlr. Onun içln öğrendlkler1nh: 

çok kıymetlidir. ırakat o~renecekle

rinlz, geniş mikyasta önilnôzde açrk· 
tır. Bu at;ığı, ,·azlfe başında.ki çalıı;· 

malarınızJ.a kapıyacaksıruz. 

Arkadaşlar, 

Memuriyet hayatında, nefsinize 
itimadınız, ilk günden itibaren esasi. 
bir vasfınız olmalıdır. lyi öğrenmek 
ve öğrendiğini emniyetle tatbik et· 
mek ruh hO.letl. size hA.ki.m olmalı . 
dır. Nefsinize ltlmadınızla bu söyle· 
diğim bUyük ihtlyact dalma hatırınız 
da tutarsanız kendinize itimadın taş 

kın hale gelmesine kat'iyyen mfı.nl o· 
lursunuz. A.mirlerilılz size her zaman 
iyi yol gösterecekler ve iyi mual'lle· 
le edeceklerdir. Amirlerinlzden iyi 
muamele görmiye emniyetle bakınız 
takat hayatta, biliniz ki, hazmı gUç 
olan muamele, iyi muameledir. Bir 
insanı sert idare etmek kolaydır, le· 
veccUh gören memurun mUtemadiyen 
iyi muameleye hak kazanma.sı çok 
güçt!lr. Tcvecc!lh ve iyi muamele kar 
şısında insan, kendini kaybetmeme
lidir. Bu da, ilerlemek ve muvaffak 
olmak için başlıca fi.mildir. 

Demek istiyorum ki. kendi nefsi
nize olan ltımadınızla Amirlerinizi si· 
ze kolaylık göstermlye teşvik etmek. 
sizin elinizdedir. Kendinize inancınız 
hiç sarsılmamalıdır. En sert, sizden 
çok yaşlı muhitlerde bile ayık oldu
jtlınuz mevkii tutabilmenin şartı. nef· 
slnlze hUrmetlnizdlr. Nefse hUrmet, 
terbiyesi yerinde ve temiz ahlfı.klı o-
lan kimselere en ya.şlı ve en çetin bir 
muhit içinde bile en sayılan bir mev
ki! kazandırır. 

Arkada4ıar. 
Sizi, buraya. Siyasal Bilgiler oku· 

tuna glrmlye karar verdiğiniz andan 
itibaren, millete hizmeti yUreklerlni· 
ze yerleştirmiş olarak kabul ediyo
ruz. Sizin, gBsterişll vaziyetler\ dU· 
ştlnmekten ziyade kendi vicdanınızı 

tatmin edecek surette millete hizmet 
edeceğinize kani bulunuyoruz. 

Türk milleti içinden yetlşlyorsu • 
nuz. Ttirk milleti, idare hayatınızda 
göreceksiniz ki, tasavvur edemlyece
ğtnlz kadar ince görUşltidUr, güç be
ğenir ve kusur arar değildir. Elve -
rir ki. vazifede bulunanlann ciddi ve 
idealle çalıştıklarına kant olsun. 

A rkadıuşlar. 
Size eski zamanların bu memleke

te bıraktığı birçok fena huylardan 
bahsetmlyeceğlm . Eski kusurlar, 
Cllmhuı·lyet ailesinde unutulmuştur. 
Doğruluğu, artık aramızda başlıca 

bir meziyet saymıyacnk kadar ilerl
diğt yüksek vasıflan anlıyorum. On· 
lara kendinizi hazırlamalısııuz, bunu 
istiyoruz. 

Sizin bu müesseseden yetişen geç
mişleriniz, bu memlekette iyi nam 
bırakacak şekilde çalışmışlardır. Şan 

ve şeref kazanmışlardır. Sizin de bu 
bakımdan nn'ane olarak, onlara ve 
içinde bulunduğunuz mUesseseye borç 
!arınız vardır. Sizin hayatınızı takip 
ederken ekseriyetle intıbatm odur ki, 
buradan yeni yetişen arkadaşlar, bi· 
Zt\ istikbal için daha fazla ümit ve· 
recek vaziyettedirler. Sizi, bu memle
ketin istikbaline, salO.hiyetıe, yUksek 
insani ve vatanperver vasıfltırlla M . .: 
kim olmıya hsk kazanmış birinci de· 
recede Umlt verici unsurlar olarak 
karşılıyoruz. Sizin muvaf!akıyetlniz, 
millete geniş ölçUde hizmettir. sız. 

den çok hizmet bekliyoruz. Temiz 
hizmetler göreceğinize emin bulunu· 
yorum. 

Mıllctıerln çok mUcadelecl ve çok 
yırtıcı oldukları bir zamanda yeni 
TUrklyenin, yüksek, parlak Tilrkiye
nin latlkballne hUkmetmek Uzere ye
tişecek arkadaşlardan, bUyük hiz • 
metler ve çok yüksek vastıar bekle· 
diğimlzl tekrar ederim. Bu vasıflar 

sizde vardır. Kanınızda vardır. Zira 
bizim milletimiz. milletlerin en büytl 
ıtU. en şereflisidir.> 

fstanbuldaki Mülkiyeliler 
DUn akşam tııtanbuldaki Mülkiye· 

liler de Parkotcllnde senelik toplan· 
• ııarını yaptılar. Basın Kurumunun 
hvetllsl olan valimiz, örn idare ko· 
mutanı ve C. H. P. vlUl.yet reisi bu 
davetin sonunda mUlklyelUer top • 
•antısma iltihak etmişlerdir. 

ya bu yardımı tahdit edecek ma
hiyette bir müzakereye gİrifmek
ten imtina etmiflir. 

rafından hududu tahkim etmiye 
devam edeceğini ve bu iş için ge
ce gündüz çalıtıldığı cevabını 
vermiftir. 

Hitlerin taleplerine rağmen 
otof, Çine yapılan Sovyet 

ıardımını sekteye uğratacak ve-- -------- - - - --

Ayni membadan verilen ha
berlere göre, Moskova hükumeti 
Japon lotalannm timali Çinden 
.-e dahili Mogolistand . • çekilme-
1eri fAl'lile Japonya ile bir ademi 
~ccavüz misakı aktini müsait bir 
Jiekilde karıılamııtır. Çünkü RWi· 
ya Uzak Şarkta askeri bir tehdit 
albnda bulunmak istememekte· 
dir. 

hududun bu tarafmda, dostluk hadetnamem var. Fransızcadan tUrk· 

1 
ve emniyet havasını bulandırmak çeye tercUme yapablllrlm. MUessesa· l<omutanlığına 

Devredi!ecek 
h b T 

• 
1 

tı hususıye, ticarethane, komisyon· 
ıç ir iır-K vatandaşının batırın· cu, avukat yazlhanelerinde muakip 

Ankara, 4 (Telefonla) - htaıı
bul, Edırne, Kırklarelı, Tekirdağ. 
Çı:ınakkale 'e Kocaeli 'ilayetlerin· 
tle lh&n edilnıl!t bulunan orfi ida· 
renin de,amı ınuddetiıu·e \e orfi 
idare kanununun ~ nci madde<>ine 
te\ nkaıı pot., \8:ı.ifo ı.a.Hihi~et 
kanununun 6 ncı, 13 ilnrü, 14 uA
t il 'e 2 ı inci nıaddelerile 1 inci 
maddesinin O fıkratoı , .. ~ doku· 
ı.uncu madd inin F fıkralarında
ki \'azlfe ve salAhlyetlerlu orfi 
idare komutanlıtına de\ ri \'ekil· 
ler Heyetince l.:abuJ olunmuştur. 

dan geçmez. ve memurluk arıyorum. Sa.bahtan 
1 Sulh ıçın çalışmakta devam akşama kadar daimi olarak çahşı· 
~ edelim. i\lılletlerimizın ve emni- rnn. Muteber tticcarlardan ve emlak 

ı yet bologelerımızin hayrı ve sela· sahiplerinden kefıl ve kefaleti nakdi· 
meti bundadır. Balkanlarda ge· ye de veririm. Tercüme ışlerinde mU· 

na~ıp bir memuriyet arıyorum. Ak· 
nişliyecek bir harbin müsbet veya şam gazetesinde idarede Bay Ali Eı· 
menfı netıcesi yanmada devlet· tUrk vasıtaslle Bay Klmirana mek· 
lerınden hic;bırinm menfaatıne uy- tupla acele mUracaat edilmesi. 
maz. Balkanlılar için tek bir pa· 
rola vardır: Tesanüt 1 

1 
Bulgaristan ve Türkiye bu te· 

sanüdü, zayıf olduğu yerde kuv· 
vetlendirecek, mevcut olmadığı 
yerde yaratabilecek mev!Udedir· 
ler. Vazifemizi yapalım!> 

GI1' AP KARARI 

Edirne A~llyc Hukuk Hakimliğin· 

den: Edlrnenln Molla Fahrettin ma· 
hal ;:ıde Horozlu bayırda Baltacı 

Mehmet Uydur ha.ncstnde ö!U Hasan 

kızı Cevriyeye. 
Edirne on kor l'lastahaneslnde kl· Dün Akşam Basın 

Birliğindeki Ziyafet 
Hububat Fiyatları 

Ankara, 4 (Telefonla} - Hü· tip Yahya ôresin tarafından aleyhi· 
kumet hububat piyasasını tanzim nlze açılan terk sebebine müstenit 
etmek ve müstahsilin iyi fiyatla 

Başı 1 ioclde *• malını satmasını temin maksadi· 
birliğile çalışıyoruz. Her tenkidi le yulaf, arpa, buğday ve çav· 
müşterek maksada doğru bir yar. darların azami satış fiyatları.11 
dım sayarım. Beni bu yoldaki tesbit etmiştir. 

boşanma davasının gıyabınızda cere

yan eden muhakemede: Sebepsiz ola· l 

rak evlilik blrllğlnl tm"kettlğtnize da· I 
1r şahit dinlenmiş ve tarafınıza ce· ı 
reyanı muameleden bahisle muamele· 
il gıyap kararı tebliğine ve duruş- I 
manın 17/ 12/ 940 saat 9 a talikine 

yardımınızdan mahrum etmeme· Bu karara müteallik kararname 
nizı dilerim. Bazan tenkitler yan· yarın neşredilecektir. Bu maksat
lış malumata dayanıyor ve hak- la toprak mahsulleri ofisine de 
sız oluyor. O zaman da kızmıyo- yeni talimat ve salahiyetler ve· karar verilmiş olduğundan beş gUn 
rum. cArkadaşların niyeti herhal- rilmesi, toprak mahsulleri ofisi
de iyi, fakat malumatı ekstk al- nin iaşe Müsteşarlığı kurulur ku· 
mışlar> diyorum. ı rulmaz yeni saliıhiyetlerile birlik· 
. Bu sözler resmi nutuklar şek· te oraya •raptedıleceğini gösteri· 
lınde söylenmedi. Valimizin İs· yor. 

zarfında itiraz etmediğiniz ve mez· 
kür günde mahkemeye gelmediğiniz 

takdirde mahkemenin gıyabınızda 

bitirileceği tebliğ makamına kaim 
olmak Uzere i!O.n olunur. 15/11/940 

tanbula tayininin üçüncü yıldönü- ==============================:.. 
. lstanbul Eaekt rik, Tramvay ve Tünel 
işletmesi Umum Müdürlüğünden : 

münü kutlulamak, örfi idare ko
mutanı Korgeneral Ali Rıza Ar· 
tunkal ile tanışmak ve C, H. P. 
~ilay~t .. Reisi Reşat Mımaroğlu ıle k k d 'I 1 1 - Muhammen bedeli: 220 000 lira tutan sll(ihlıır fnbrikası kBmUr 

goruşme ma sa ı e verılen 
zi1afe.~te~ hiçbir nutu~ .söylenme· nakil teslııatı kapıı.lt zarf usulU ile eksıltmeye konmuştur. 
dı. Hu~umet ve Partıntn mümes- 2 - Eksiltme 17,1.941 cuma. gUnU, saat 15 de Metro hanının 5 inci 

silleri lstanbulun bütün günlük katında yapılacaktır. 
gazete ve mecmua muharrirlerile 3 - Muvakkat teminat (12.250) liradır. 
tam bir aile samimiyeti içinde 4 - Tekil( mektuplarının idare veznesinden 11 lira mukabilinde te-
görüştüler. darlk edilerek şartnamedeki tarlfnt daireıılnde hazırlanarak saat 14 de 

Ö f
• id k ı kadar 4 Uncu kattaki komisyon kAtipJlıMne imza muknbillndc verilmesi 

r ı are omutanı, neşretti- 6
' 

ği samimi ve sade beyanname ile JAzımdır. (ll438) 
bütü? _halkın kalbini zaten zap- --=---------.----.--------------
tetmıştı. Gazetecilere söyledıği ,. Avrupa ve Amerıkada bıle pek büyük şöhret kazanan li: 

olgun sözler de umumi bir hay· L 1 r l iJ a t. D r:z 
ranlık doğurdu. Gazeteciler, dün- ' 
yanın hic;bir yerinde böyle geniş H A c ı B E K 1• ve anlayışlı bir ruha sahip bir ör-
fi idare reisi görülmediğıne kani TİCARETHANELERİ. pazar günleri açıktır. 
oldular ve bu kanaatlerini Kor· ~1 k n 1 Al R ı> er ezi: vahı;ekapı. Şubeleri: Beyoğlu, Kıırnköy, Kadıköy. 
feedil;;_ ' ıül Artunkal"a söy-

1 

Emsalsiz KAYMAKLI LOKUM ve KESTANE ŞEKERl 

Korgeneral şu cevabı" verdi: 
- Benim vazifem Cümhuriye-

1 Veu!et Demı·ry -ıı..'1 '3rı ı·ı,. 1 
tin ruhunu aynile temsil ettirmek. .. ... v İ...& an arı 
tir. Cümhuriyetin ruhu, her tür
lü kanuni tedbirleri hakiki ihtiya. I 
cın derecesile takyid eder ve 1 
halkla tam beraberlik ve sevgi 
içinde iş görmeyi emreder. 

Bir arkadaş sordu: 
- Biz yazılarımızla örfi ida

renin gayelerine azami derecede 
faydalı olmak İstiyoruz. Bize ve
receğiniz talimat yok mu? Sizden 

Muhammen bedeli (5691) lira (50) kuruş olan 1100 kilo muhtelif 
eb'atta ambalaj sicimi, 500 yumak bilet sicimi, 650 kilo muhtelıf cb'at· 
ta İngiliz sicimi ilo 1500 kllo kalafat ipi (lUl:!/ 1940) perşembe gUnU 
saat (15) on beşte Haydarpa.şada Gar binası dahilındekl komisyon ta· 
rafından kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 426) lira (87) kuruşluk muvakkat te· 
minat, kRnunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
aynı gUn saat (14) on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri il· 
zımdır. 

Bu İrşat istiyoruz. ı 
- Memleketin selametine ve tadır. 

işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
(11153) 

emniyetine ait icapları takdir et-
mekte hepimiz müsavi bir mev-
kideyiz.' Hiçbirimiz, kendi kafa· .... Blllllli311ZiC:::i:::C1illilı':Ciilll4il;:ı;;:Z::z:ı::=::ı::imlSl•••••illl 

1. mızın diğerlerimizden üstün ol
duğunu iddia edemeyiz. Ne yaz· 
mak, nasıl yazmak Ilı mgeldiği
ni siz de benim kadar bilirsiniz. 
Bu memlekette herşey ve herkes 
reşitdir ve olgundur. Siz, Türk 
basınını temsil ediyorsunuz. Türk 
gazeteciliği memleketin reşit bir 
kuvveti olduğunu ispat etmiştir. ! 
Türkiyede ıan~ür şeklinde bir fi· 
kir hiçbir zaman hatıra gelemez, 
çünkü ancak sansürsüz ve hür 
matbuat kendisinden beklenen 
memleket vazifelerini faydalı bir 
surette görebilir.> • 

Dün akşamki toplantı başından 
sonuna kadar çok samimi bir ha· 
va içinde geçti. Bütün memleket 
içinde hüküm süren güven ve 
ahengi insan bu hava içinde ade
ta elle tutulur şekilde duyabili
yordu. 

Bir aralık Korgeneral, bir köy· 
lü erin babasile olan bir konuş· 
masını anlattı. Korienral ihtiyar 
köylüye demiş ki: 

- Oğlunu ne kadar zaman 
için senin yanından ayırdıiımıza 
merak etmiyor musun? 

- Lüzum olduğu kadar vazi· 
fede kalacağını biliyorum. Hüku· 
metin yaptığı işin lüzumlu ve fay. 
dalı olduğuna hepimizde kanaat 
var. Oğlumun canını vermesi 
memleket için lazım olursa bana 
haber verin. Ben de eski bir erim. 
Onun yerini almak üzere derhal 

koşanın.> ----<>----
Yunanl:lar Ayaserandaya 
2 Kilometre Yaklastılar 

' 
Atina, 4 (A.A.) - Atina rad-

yosunun haber verdiğine göre 
Yunan ordu~u Ayaserandıye iki 
kilometre kadar yaklaşmış bulun· 
maktadır. Ayni radyo, merkezi 
mıntakada, \c.ilit vazifeııini gör· 
mekte olan Ergiri şehrinin şark 
kısmına hale.im bulunan iki mü· 
him tepenin de Yunanlıların eli· 
ne geçmiş bulunduğunu haber 

v~ir. 
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Türkiye İt Bankasına para yatırmakla yalnız para bt· 

riktirmit" olmu, aynı zamanda talihinizi de denemif 

olursunuz. 

K~ldeler: 4 Şubat, 2 Mayıs, I' Kumbaralı ve kumbaruız he-
1 AJmtos, S tıılnclte.,rlıı ta- snplarıııda en az elJJ lirası bu· 

thlerlnde yapılır limanlar kuraya dahil ed.J.UdeJ' 

Sahibi w Neşriyat MUdUrU. Ahmet Emin Yalwnn 
Ba.sııdı#'I Yel': V .+.TAN MATBAASI 

A 
MAKARNASI F ABRIKASI 
Her ZEVK i DflşOnmflşttlr 

Zevk nıUnııka'}a olmaz, makarnanın cskJ blldljtlmlz şerit gibi O&' 

,·Uerlnl ııevenler de var, arpa ,.e yıldız gibi nevilerlol kaşıklaın~1 

terdh edenler de. •• 
Her iki ne\ 1, Ana<lolu yaylalarının sert buğda)1a.nıını ırmlklerlD· 

den yapılmıştır. Gıda kıymetleri yliksek, IeuetıerJ eşsizdir. 
Bakkallannıı.dan makarna lı>terken YAYLA ~IAKAB~ASI diye 

tasrllı ve tı.rar edinl.ı.. 
Ankara Yayla Makarna Fabrikaları 

Şc.msl Demirkan \·e ortağı 

Telgraf, Muhabere Bilgisi Olan Orta 
lVıektep Mezunu Memur Alınacak 

Posta Telgraf ve Telefon Umuıni 
Müdürlüğünden : 

l - İdaremiz münhallerine orta mektep mezunu ve telgraf mubB" 

beresinevakıf olmak.üzere alınacak maaşlı veya UcreUi memurlar ıçı.ıı 
ml.lsa.baka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin tekil! edecğl yerlerde 
memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - :MUs:ıbakada muvaffak olıınlara 3656 sayılı kanun hwunnııc 
göre <15> lira maaş veya 60 lira Ucret verilecektir. 

4 - İdare dahilinden mUsabakaya iştirak edecek hat baş baJtICl• 
baş müvezzi ve bakıcı ve mUvczzilerin 30 yaşından evvel idareye ınusııP 
etmiş olmalan §arttır. 

5 - lda.re haricinde müsabakaya girmek W.eyenlerlc hllcn idBrt 
dahilinde bulunan muvakkat memur muvakkat bakıcı ve mUv·ezzn~ 
788 sayılı memurin kanununun 4 Uncll maddesindeki şartları haiZ ol· 
maları ve devlet memuriyetine ilk defa alınacakların 30 yaşını gcçmeınlf 
bulunmaları Uı.zımdır. 

6 - HAien idarede müstahdem olanlardan müsabakaya glrmek tstt"' 
yenler 20.12.940 cuma günü akşamına kadar bir dilekçe ile ve idare 111· 
ricinden girmek isteyenler de yine mezkQr tarih akşamına kadar dllelt~e 
ve evrakı mUsbitelerile birlikte imtihanların icra olunacağı P. T. 1· 
merkez mtidlir!Uklerine mUracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka villyet P. T. T . merkez mUdür!Uklerinde mubah~ 
den 25.12.940 çarşamba gUnU saat 9 da yapılacak muhabere bllglstnl 15' 
bat edenler umumi bilgilerden ve 26.12.940 perşembe gUnU saat 9 d' 
yapılacaktır. (11354) 

SAYIN DOKTORLARIMIZIN ve HALKIMIZIN 

NAZARI DİKKAT.NE 

UZUNLUG lı 4-10 METREYE KADAR 
OLAN(ABDEST BOZAN) DENiLEN ŞERİTLERİ 
ÖLDÜRÜP V,UCUDTAN ~$ARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTAkZARDlR. 

S. ve /. M. V~ltö/~liftm 8/13 N~ /u .. • 
24- 4- l./O ior-iS/i ru~.;oltnı l11ısJıJ. 
.- REÇE.Tli İLE SAT/LiR. -

CAN LA80RATUARl-/STAN8Ul-Kutu$u ?S 

Gaziantep C. Müddeiumumiliğinden: 

İnşaat Mlnakasası 
1 - Gaziantepte yaptırılacak ceza ve tevkif evi inşaatı kapalı r.atf 

usulile eksiltmeye konmu;ı ve tayin edllen 12/11/940 tarihinde ihale ya· 
pılamadığından yeniden kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 12/12/940 tarihinde saat 15 de Gaziantep adliye blnıı.S1 

içinde c. MUdde!umuınlllğl odasında inşaat eksiltme komlsyonu taratııı• 
dan yapılacaktır. 

3 - Bu in,aatın keşif' bedeli doksan alb bin dokuz yUz ylrml bir Jl!'f 
sek.~en altı kuruştur. 96921 lira 86 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat altı bin doksan alb lira on kuruştur. 6096 li-

ra 10 kuruştur. 
5 - Bu işe ait: evrak: Mukavele projesi, eksiltme .şartnamesi, Ba~· 

dırlık işleri genel şartnamest, husust ve fenni şartname ve yapı ~eti 
fenn1 şartnamesi, mesaha cetveli ve bina projesi ve seri doplrdlr. ısıcJ<• 
iller bu evrakı Gıı.zlantep, Ankara, İstanbul ve tzmlr C. Müddeluınuıııl· 
tiklerinde görebilirler. 

6 - MUnakasayıı girmek lsteyenlertn referans ve diğer vesD<~~ 
bir istidaya bağlıyarak mUnaka.sa tarihinden en az Uc; gUn evvel .,.uJ 
yet makamına. vermek suretilc bu iş için ehliyet vesika& aınıaıarı ~ 
bu vesikayı teklif mektubu lç_lne koymaları ıa.zımdır. ot 

7 - MUnakasaya iştirak edeceklerin 2490 numaralı arttırma eJtS 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur olduktan evrak ve .,-e
salkinl bu kanun ve şartnamelerin ahkflmma göre hazITlayıp teklif ıı:ıı.r!: 
!arı içine koyarak bu zaman 12/12/940 perşembe günü saat 14 de ~~ 
dar numn.ralı makbuz mukabilinde mUna.kasa komisyonu reisine vert'1 
olmaları IAzımdır. t 

Posta ile gö~derilecek mektuplann 12/12/940 perşembe gQnil -:. 
15 e kadar komisyona gelmiş olması ve dışının mUhUr mumu ne iyfC~~~ 
patılmIŞ olması lı\znndır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez- c~· 


