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Serbest ve 
Açık Lisanın 

Faydası 

1Bu Harpte Kullamlan Si
lhla.rın En Tesirlisi Yıl
Jrılık Hbıl Edecek Yolda 
ropagandalardır. Buna 

~:rşı En iyi Kalkan; ls
rn· IAI Aşkımızı, Beka /Jn.-

1rııi2i En Açık Bir Li
sanla ifade Etmektir. 

lıtrı: Ahmet Emin YALMAN 

l$i ÜYiikadada dalgın dalgın 
dırıh vapura gidiyordum. Ka
Çc\tj • • erkekli bir grup etrafımı 

rdl. İçlerinden biri dedi: 
~':' Yi. inaanda kötü . s~z dur: 
~k· · .. Bıraz evvel hepımız senı 
ytırıyorduk. 

lcd· t.ııle1rine baktım, izahat bek· 
l.tt:~· çlerinden diğer biri an· 

~ - Senin bir, iki meydan okur
oJ/&.ı.ı Yazdığından §İkayet eden 
Qo ~· «Buhranlı zamanlardayız. 
ııı.~ e Yiikack sesle konu§• 
ııı d'doğru muh Dediler. Doğ· 
Sen (c müdafaa eden de çıktı. 

V endin buna ne denıin) 
\'Crtn11ı::ıura yeti§eceğim için cevap 
ıııı tie vaktim olmadığını, bu
d' la.ıetede yazacağımı söyle· 

ıtrı •• 
1 :e cevabım: 

b-Jı:11lhranlı zamanlar sinmek ve 
"; :ınek zamanı değildir, açık 
llıdl>likıek sesle konuşmak zama· 
dıı ır. Diyebilirim ki cihan kurul
lcıt kurulalı bir millet, dünyaları 
'tıı~n korkunç bir buhran karşı· 
~· ıı. 'bu kadar telaşsız. bu kadar 
ltdb~· bu kadar azimli, bu kadar 
lıı~ !~li davranmamııtır. İsmet 
le onu bir milli rehber aıfatile öy· 
r:t .l'tıe1:İyctler göstermiıtir ki ta· 
~~· - -tiir Cf\ rnüstcsna, en uzagı go· 

tıııd en. muvazeneli din;:ağlan .ar~-
l~' Yeri kat kat yukselmıştır. 

ber lırlt milleti güvendiği bir reh-
ı:ı,h; ~~~andığı zama.n .neler y~
)'or dıgıni ispat etnıı§tır. v~ ~ı
~~ lnsanları zafa ve ~mı~kı.~l.ı.ge 
k eden en büyük amıl olum 
it orkuaudur. lıte buna karşı zafer 
d~nan, hiçbir ihtimal karşısı_n· 
~.Ytlrnıyan bir millete örnek ıs· 
haı~rac Türk milletinin bugünk~ 
h •nelen daha mükemmeli tarı• 
b~ hiçbir devrinde, hiçbir yerde 

t.ırıarnaz. 

t~Bö.vlc bir milletten ilham alan 
\'ıı.ltctelerin vazifesi, açık, fakat 
ııı.ntr. ve muvazeneli bir lisan!~ 
~~tı·n· her ihtimal karşısında~ı 
l\tı tıı ıfade etmektıir. Bunun ma• 
d~ karşımızda bulunanlara mey. 
dc··ı°kunıak, onlan tahrik etmek 
l\ıl!' di~ .. Bugünkü harpte .k~lla· 
tıı n ~ılahları gözden geçırırsek 
b, ~~ırli silahın tayyare ve bom· 
du• eği), yıldırıcı propaganda ol· 
•it ıı.ı~u görürüz. Bu silah harp 
r11.~ı etmeden kullanılır. Zayıf 
'İııd~. milletleri için için kemirir, 
lcr· ırır ve yıldırır. Erkek millet· 
ırıu~· 'böyle silahlar karşısında 
ırı ıı.faaaız durmamaları ve yıl
dıı.~ neviden olduklarını iptida
lıı.~ f ltarşılarındakilere anlatma· 
'-ti 8Ydalıdır. Eğer onların mak· 
dttıarı Yıldırmaksa yılmaz nevi· 
'ıı) olduğumuzu iptidadan iyice 
td·11 1'tılf olurlar. Yok hesap kitap 
ıC::~.~ehlike ve riskleri göze. alıp 
•c u~ etmiye karar vermışler· 
'te-yle.ten vermiolerdir. Bir gazete 
be,~ ~irkaç gazete, açık ve ,er
lırf blıaa.n kullandı diye kızıp da 
ıı1,, 1

u Yiizden esas planlarına ve 
JCt C • b .. 

11.tıl tınc aykırı ir tecavuze 
di)\~11klarını farzetmek pek saf· 

olur 
nu 'k•. k 1· 

~rıı 1 ınci takdirde de açı ı· 
ll'ıtdrı .kıymeti büyüktür .• Ha~pt.e 
l~hl dı aılahlar kadar manevı aı· 
~ıtr llrın da yeri vardır. Tehlike 
~en~~1nda telaşsız. sakin duran. 
dı.ı-y 1 kendine emnıyet ve saygı 
ıtıuıİn bir rnıllet, karşı tarafa da 
'-'Y ak~ saygı telkin eder. Bu 
~.}1 hıasinin rolü büyüktür. Tc· 
l'al~ı emellerinin önüne geçmek 
S0tı tıda bıle bir tesir yapabilir. 
1 ra 'ık · f • • 1 ık b ı tarll ın mar:.evı yı gın· 
llı.1.ıc llaıl etmek için tutuşacağı 
ten lldelcde; yı\m::ıdığını göste· 
tde taraf daima üstünlük tl"min 
b-1} r. En korkunr m:ıddi ısilkıhlan 
ı c n·h .., 
•tiltl•I ayet in&<ın elleri kullana~. 
tıc k a 1 

"" varlığı için son ferdı· 
tilu adar n.ücadeleye azmeden, 
~ıtf( korkusuna karoı daima '!lu
bılc crb~aldığını tanhıll" isbat ede· 
ltr 

11 ır millet knrşı~ır.J:a bu el· 
t:ı:.v,iyftb 'l' C ... ı ır. . . 

d~ik~etelenmizin bu bunrn.nıı 
"İirc ahırda kendi kannntlcrıne 
'f'tı' l t:tıdi .mesuliyetleri clltında 

Y~ibıcleri öyle bir ~y&.-

• Gümrüklerde Malların 

İlk Partide Mühim Miktarda Otomobil 
Ve Kamyon Lastikleri Çıkarıldı 

Bir mUddettenberi gUmrük antre
polarında beklemekte olan mühim 
miktarda otomobil ve kamyon lA.stlk· 

' lerl gümrUktcn çıkarılarak piyasaya 
arzedilnılftlr. 

gu gümrükten çıkartacaktİr. Vekil· ı Bu hafta içinde Japon ve Almaıı 
Jcr heyeti kararile Merkez Bankası- mallarından pek çoğu piyasaya ı:ı· 

na yapılan tebllğatta bu bankaya karılmış bulunacaktır. 

gelmiş ve gelecek olan konşimento 1 GllmrUklerdeld mallannı meşru Se· 
ve sair ticarl evrakı, talep vlıki oldu- bepler dolayısile çekemiyenlerin ma
ğu takdirde Ticaret Veklı.leti emrine zerctıeri Ticaret VekıUetlnce makul 
Amade bulundurulacaktır. GUmrUk görUldUğU takdirde kendilerine kolay 
antrepolanndıı. bulunmakta olan Iık gösterilecektır. Mesel! bu arada 
malların sahipleri bu karar üzerine lnglliz dominyonları menşeli olup A· 
gümrükten mallannı çıkarmıya mec merika şehadetnamcsile gelen mallar 
bur kalmışlardır. Bu sebeple son bir 

tık sayımızda AmerJkalı l\fııharrtre ıuts Nlll~ Ko
kun Ctimburrelslmlzle blr mlllAkatı cıkmışb. Ameri
kalı muharrire Türk fotoğrafcılanıu tsmet tnönü
nün kalbe ferah ve km"·et veren tebessümünü akaet
Urememekle itham etmlşU. Arkadaşımız Fot.o CJ6. 

mal bu ithamın altında kalmamak ıcın tnönUnlln 
çok tatlı blr tebe!ısümUnU fot.oğrnf maktneslne zap
tetmlye muvaffak olmuş ve bize göndermlştll'. 

Yukand.akl ;resim geçen Pazar günü Ankara ko
şularında alınmı,tır. 

Romanya 
İşgal 

Altında 

Yugoslav Milleti 
Hudutıannı 

Müdafaaya Azmatti 
Mihverciler Bulga 

ristan ve Yunanistanı 
da Mihvere Çekmek 

lstiyecekler 

Yugoslav Başvekili 
Mühim Bir Nutuk 

Söyledi 

Londra, 14 (A.A.) - Reuter 
ajansının diplomatik muhabiri 
yazıyor: 

Belgrad, H (A.A.) - Avala Ajan· 
sı bildiriyor: 

Alman ikıtaa•ı Romanyaya 

Başvekil B. Tzvetkoviç, 'OekUpte 
hava kltlbU tarafından tertip edilen 
bir toplantı esnasında bir nutuk söy
lemiştir. 

doğru akmakta ve tayyareleri de 
Bükrcş üzerinde uçmakta oldu
ğuna göre, artık Romanyanın fi· 
len Alman kontroluna girdiği 
söylenc'bilir. lngiliz tebaasına 
Romanyayı tcrketmeleri tılvsiye 
edilmiı. lngiliz menafiinin korun· 
maaı için de bazı iktıaaei tedbir· 
ler alınmıştır. Vaziyet icabettir- ı 
dikçe, pek tabii olarak başka ted
birler de alınacaktır. Bu tl"dbir· 
!er arasında yakın bir atide iki 
memleket arasındaki diplomatik 
münasebetlerin muhtemel olarak 
kesilmesi de mevcuttur. 

Başvekil nutkunda, cenup Sırbista
nmın Yugoslav milletinin beşiği oldu· 
ğunu ve burasının kurtuluşu için. 
Yugoslav milleti tarafından yapılan 

Mihver devletlerinin müstak· 
bel projeleri birçok mütalealara 
sebebiyet vermektedir. Faka~ bu 
mütaleaların ekserisi, Yunanıatan 
ve Bulgaristanı Romanyanın ~u.t
muş olduğu yola sevketmck ıçın 
bir teşebbüste bulunulacağı mer• 
kezindedir. Yine bu mütaleaları 1 

yürütenlere göre, projenin ati 
için derpiş etmekte olduğu şey: 
Süveyş kanalına doğru bir ilerı 
hareketi yapmaktan ibarettir. 
Mı.sır ve Filistinde Jngiliz ordusu 
hazır bir vaziyette bulunmakta· 
dır. 

Askeri atqeler ve İngiliz tebea
- ıwıdan bir kafile hareket etti 

Bükre§. 1 4 (A.A.) - İngiliz 
ataşemilitcrile deniz ataşesi ve 
memurları bugün Bükreşten ay
rılmışlardır. İngiliz orta elçisi Sir l 
Reginald Hoare şimdilik Bükreş· 
de kalacaktır. Öyle zannediliyor 
ki Romanyada lngiliz tebaası ı 
olarak elçiliğin 20 memurundan 
başka kimse kalmıyacaktır. Bu· 
gün Bükreşten ayrılan İngiliz te
baalarından mürekkep bir kafi· 
le akıam Köstenceden vapura 
binerek İstanbuln hareket ede
cektir. 
Köıtencede deniz, Mamaia' da 

hava üssü yapılacak 
Bükreş, 14 (A.A.) - Reuter: 
Bir -Alman bahriye heyetinin 

arın buraya gelmesi beklenmek· 
y h . ı·. ld ~ t dir. Bu e-yetın gc ışı, sanı ıgı· 

e göre. Karadenizde Köstence 
na d b' d · .. · Umanı civarın a ır enız ussu 

(1 .e\·amı: Sa. 4, Sil. 5 te) 

si hadisedir ki karşımız.da bulu
nanlarda en küçük hır anlayış 
varsa bunun mf\nasını kavı-ama· 
lan lazımgelir. Böyle bir lisan a~
cak ve ancak mukadderatına ha
kim, tedbirlerini sonuna kad?.r al. 
mış kendine güvenir, t~laş~_ luzum 
görme:r. bir muhitte mum~u~ ola: 
biür. Demek ki mıllet ıçındekı 
birlik ve ahenk, azim •· · karar 
o derece ve şekilaeriı. · : ancak 
suni ve yalancı birliğin vasıtası 

olan cebir • şiddete ihtiyaç ·:- · 
yer yoktur ••• 

Bilmem, Büyükadada benden 
izıı.ha~ i&ti ·en dostlarım bu ccv.ı.· 
hı kafi iÔrece.lder mi) 

Yugoslav Baıvekili Tzvetkoviç 
aayısız fedakru'ltkları bilhassa kayıt 
ve işaret eyledikten sonra ezcümle 
demiştir kl: 

(DC\'S.JnJ: Sa. '· su. s te) 

Askeri Vaziyet 
ya.zan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
Almanl:t.nn aytardanbcrl gece 

've &ilndilz hlı: durmadan BUyl\k 
Brltan'-a Adolllrına yaptıkları 
bava hUcuınlannın dlııamlk kul· 
,·eti; Almanlarla mücadele lmkdn
ımlığı fikrini İngilizlere er "'8 geç 
aşılıyablleceklerl ümidinde bulun-
mıılarındadır. 

Bir defa bu mikrobu tnglli~ dl· 
mağlarına sokmıya mu\·affak ola
bilseler Londnı. gibl bUytik bir ı;e
hlr derhal bir panik yuvası lınUne 
getirilebUecek \'e boyle mfinen 
bozulmuş bir şehrin Derisinde ve 
yanlarında her türlü a kerf mü
dafaa slst.emlerlnln çökerttlmesl 
gti9 olm~yacakttr. 

Hnlbukl, bombardıman arttık· 
ı:a \·e de\'am ettlkçe al.'111 bir ne
ttce bAsıl olmakta \'fl Londrn1ılar, 
J.ondra~-a sıkı bir surette bağlan· 
maktadırlsr. 

Annelerin 'e tnhııll cağındaki 
çoemdarın kö)1ere gonderllmcsl 
teşebbu~lı kaJ1ısını".a Londra ka,.. 

4mları .~arrıd:ı.n, r.' lı\tların
dnıı, • ::.."P•~ını.iaıı .. e nihayet ıtl
yat!armdan •yrwnak istememek· 
te "' L->l:""r." ., •r 'rilı.el köylero 
tercih etme.kte c,,t!ukluı anlaşıl· 
maktadır. 

Lon~-· .:!:. -·- bu arzu u pek 
• nll.keı.un· • )iırtlyen p~:. korun

(Dcwanıı: s. •· SU. '> .~) 

1 Balkanlara 
Taaarruz 
Şüpheli 

Economist Gazetesi 
"Türkler; Bir Harika 
Y aratmıya Muktedir· 

dir,, Diyor 
Londra, 14 (A.A.) - Al

manlann Balkanlar üzerinden 
Süveyş kanalına karşı bir taar
ruz yapması ihtimallerinden hah· 
seden Economist gazetesi, şun· 
ları yazmaktadır: 

«Bu planın öyle kolaylıkla ta
hakkuk ettirilcbilec~ğinden gÜp· 
he etmek için pek çok sebepler 
mevcuttur. lngilterenin kolayca 
istilası evvelemiıde hava kuvvet· 
)erimizin imha edilmesine bağlı 
olduğu gibi, bu planın da elzem 
olan ve fakat henüz tahakkuk et· 
memiş bulunan bir şartı vardır 
ki o da Şarki Akdeniz donnnmn· 
mızın imha edilmesidir. 

c:Gemilerimizıin Mısıra giden 
sahi\ yollarını bombardıman et· 
meleri, Ege denizinde devriye 
gezmeleri, veya Trente ile Tob· 
ruk limanları arasİnda asker nak· 
liye veya iaşe gemileı>ini batır
maları, bilhassa küçük Asya ta· 
riki ile yapılacak olan bir ileri 
hareketinin tehlikelerini pek zi· 
yade arttırmaktadır. Diğer taraf· 
tan keyfiyet. Hitlerin yolu üze· 
rinde bulunan memleketlerin mu
kavemet azimlerini de ziyadeleş· 
tirecektir. 

«Türkiyede naziler, kendi
leri gibi milli inkılabı ile 
damamile yenileımiı:t bir mil
let buJacaklardU". Kahpelik, dö
neklik ve ihanetle dolu bu karan
lık dünyada, Türkiyenin İngilte
re ile olan ittifakına kartı sada
kati bir ışık ıibi belinniJtir. Eğer 
mecbur edilecek olurlarsa Türk
ler, yollarmı, dağlannı, yüksek 
yaylalannı, köylerin~. ve tek hat: 
lı demiryollannı, mudafaa harbı 
için bU harika haline koymıya 
muktedir bulunmaktadırlar. Di
ier taraftan kıtaahnı denizden 
nakletmek ihtiyan da Almanya
nın elinde değildir. 

(Devamı: Sa. 4, SU. Z de) 

~ 
Otomob!l PIAkalan 
Bir otomobil sahibi konu§U· 

yor: 
- lstanbulda hususi araba· 

lar ayda on lira vergi verirler. 
Bu vergi Kartalda, Maltepede, 
Pendikte, Çatalcada bir lira
dır. Anknrada üç lira. 

lstnnbulda oturan birçok 
araba sahipleri Maltepeye, 
Kartala, Pendiğe yazılıp ayda 
bir iira vergi verirlerken bunu 
yapmak istemiyen bir kısmı da 
bu yola sapmadığı için on lira 
ödcmektcdır. Bunların bir 
k.>ntrnlü y~k mudur~ 

Yıllarda-.beri Nevyork pİiı
kc. ile lscanbul so.-11klarında 
r•7- ,,.~abı.iar görüyoruz. Ha-
~:• . e:yrüsefer nızr.mna· · .... ~ 
~ ;eredc ~ .ediye i·ontr ... ;\! ·, 
Biz de r::. yan so~ağa sapalım) 

Bu ııözler cevap iste:-1 

Çıkarılan Uurtik ve otomobil leva
zonı p~asanm ihtiya.çlarnu olduk· 
ça wrurı bir müddet kar~ılıyacak ma
hlyettedir. 

Daha birçok mallarm bugünlerde 
çıkanlacağt anlaşılmaktadır. Tüccn.r
lnrm gllınrükte bulunan mallan ken
dileri tarafından çekilmlyecek olur
sa bunları mmtaka ticaret mUdilrlil· 

hafta lçlnde ithalAt gümrüğüne ve- için evvelce müsaade olunmadığı hal· 
rilm~ olan beyannamelerin yeJctUıu de bugün bu gibi mallara müsaade te 
birdenbire kab:ı.rmıştır. min olunabilecektir. 

Akdenizde İngiliz Te İtalyan kuvvetleri arasında yeni bir. deniz muharebesi olmuıtur. Bu mOnue
betle Tohnık önündeki son deniz muharebesinin çok canlı bir intibamı nevediyoruz. 

İtalyanlar, 
Arnavutluğa 

Asker Yığıyor 

italyanlart İngiliz SURİYEDE-
Kruvazörünü Memurlar 
Batırmışlar Tevkif Ediliyor 

Belgrat, Atina Ve 

Sof ya Üzerinde 

Tazyik icra Edilecek 
Londra, 14 (A.A.) - Balkan hU· 

kQmet merkezlerinden gelen haber· 

İki İtalyan Muhribi 
Batırıldı 

Deniz harbi hakkında 
verilen laf sil üt 

ler, hLssiyatm gergin olduğunu, fakat İtalyada bir mahal. 14 (A.A.) 
mihverin müstakbel hareketinin ilk - Stefani ajansının hususi mu
lstikameti hakkında hentlz elde bUr- habiri, İtalyan torpitoları tara
banlar bulunmadığnu bildirmektedir. fından büyük bir lngiliz filosu· 
ltaıyanlarm Arnavutlukta yeni BB· na karşı yapılmıo olan taarruz 

keı1 tahşldatta bulunduklan haberi, hakkında bazı tafsilat vermckte
pek muhtemel olarak doğrudur. dir. Tarruz düşmanın bir kruva· 

Emmarelenn ve dell.ilin gösterdiği· zörünün tahribile neticdenmi§· 
ne göre, Brenner görüşmesinin her tir. 
halde, Balkanların en iyi harekAt sa- c 11 teşrinievvel günü, garbe 
hası teşkil ettiği kararlaştırılmış gi· doğru yol almakta olan büyü}t 
bi gözükmektedir. Mııiver ve şerik· bir İngiliz deniz filosu görünmüş
lerl, taıt sözler ve korkutmalar kom- tür. 1 1 _ 12 teşrinievvel gecesi, 
binezonu ile. pek yakmda, Belgrat Maltanın ııarkında devriye gez· 
Atine. ve yahut Sofya Uzerlnde taz. mekte olan ve 3 torpitodan EtÜ· 
y1klerlnl icra edeceklerdir. rekkep bulunan bir ltalyan filo• 

Fakat Romanya.da Alman zırhlı tillası, düşman filosunu görmÜ§
fırkalan ile pike bombardıman tay- tür. Birinci muhribin kumandanı 
yarelerinln bulunuşu, evveliyat De . 1_ 

ka bedilm. ..... .... hl--• derhal taarruz etmıye x.arar ver• 
tazıa zaman y ıy""""O. ...,.. . 
nı vermektedir. Almanlar, kullanıl -ı m~tir. Filotillayı sevk ve ıdare 
ması lmkAnı olan her defa, sopa dar- eden torpito ancak 600 ton hac• 
bea1 usulünU tercih etmektedir. (De\·anu: Sa. 4 SU. 4 te) 

HAYAT SAHASINDA: 

HürFransa Lehindekı 

Hareket Dun;ıuş 
Gibi Görünüyor 

Kahire, 14 (A.A.) - Reuter 
Aldığım malumata göre: Surı· 

yede yüksek memurlar arasında 
yapılmış olan tevkifat ve tcka
µde sevk işleri, muvakkat ve bel· 
ki de pek sağlam olmıyan bır 
muvazene husule getirmiştir. 
Fransız subay ve memurlarının 
ekserisi şimdilik siyasi fikırlerini 
söylememektedirler. 

Vic.hy hükumetinin mümessili 
olan General Fougcrere tarafın· 
ehin yapılan tcvkifat ve her tür· 
lü faaliyetin sıkı bir surette kon· 
trolü, halcikatta çoık yayılmış 
olan hür Fransa lehindeki hare· 
ketleri §imdilik .durdurmuş gibi 

görünüyor. 

İtalyan heyetinin azaları, halk

ça sevilmedikleri için, tanınma

mak maksadile, sivil elbise giy· 
mekte ve dı§arı çlktıkları zaman 
fransızca konuş~aktadırlar. 

- Etkin umumiye çocuğuma yutturayım, belki biraz kuvvetlenir! 



-----------·----------------------VATAN----------

Fiyat Mürakabe 
Komisyonu toplandı 
Dünkü Toplantıda Peynir ve Züc

caciye Fiyatlarını Tetkik Etti · 
.. Fiyat murakabe komisyon~ ı caciye fiyatlannı gözden geç.İT· 

dun tekrar toplanarak peynır miş, tüccarların ve Beykoz şışc 
mest-lesini görüşmüştür. A~ka- ve cnm fabrikası mümessillerinin 
darlarm itirazları dinlenmiş ve mütaleaları dinlenmiştir. ~mle
tesbit edilen 5 O kuruş perakende ketimizde ya.pılmıyan porselen 
fiyatı en muvafık fiyat olarak ve emsali mamulat hakkında bir 
kabul edilm~tir. Fakat peynirin fikir beyan edemiyen yerli fab
birkaç elden geçmesi, fiyat yük- rikalarımız mümcssrllerinden baş
selmelerine sebep olmakta ve ka bu hususta malumat sahibi 
40 kuruş toptan fiyat ile 50 ku- olanların mütalealannın abnma
ruş perakende fiyat arasındaki eına lüzum görülmüştür. Komis· 
inkısam bazı yülı:sdmelere yol yon, musluk üzerinde ihtikar ya-

Heybelide 
Fundalıklar 

Yandı 

Hava Kurumuna 
Yardım Genişliyor 

Mektepten Mektebe 
Nakil ve Kayıt 

Müddeti Bitti 
Lise ve orta mekteplerin kayıt 

muameleleri geçen ayın yirmi 
yedisinde bitmişti. Buna rağmen 
düne kadar Maarif idaresi tara
fından bazı nakiUerin yapılması· 
na müsaade olunmuştur. Bugün· 
den itibaren nakil ve kayıt işleri 
kati surette yapılmıyaca.k ve bir 
mektepten diğer mektebe nakil
ler.ini istiycnler kayıtlı bulunduk
ları mekteplerde tahsillerine de
vama mecbur tutulacaklardır. 
Yalnız ta~radan gelen talebenin 
kaydına bir müddet daha devam 
ofonacaktır. 

Bir Musevi Vatandaş Tüccarlardan 

52 Bin Lirfl Teberru Temin Etti 

açmaktadır. I?ıldığmı tesbit ettirememiştir. 

/Geçen pazar günü Heybeliada
da Makaryos tepesine gezmiye 
gidenlerden biri tarahndan hın· 
dalrklar arasına sönmemiş bir si-
8ara atılmıs ve sert rÜzogann te· 
sirile kundahklar tutu mu~tur. 
Ateş çamlıklara sirayet etmeden 
yetişen Ada itfaiyesi halkın da 
xardımı ile yangını söndürmüş· 
lerdir. Yanan saha fundalık ve 
tek tük çamlık olan bir yerdir. 
Bazı refiklerimizin sekiz bin çam 
yandığına dair verdikleri haber 
tamamen mübalağalıdır ve ya· 
nan ancak 30 • 40 kadar çam fi. 
danından ibarettir. 

Yurdun her tarafında olduğu 
gibi şehrimizde de Hava Kuru· 
muna yardım faaliyeti gün geç· 
tikçe gen~lemektedir. Tüocar ve 
esnaf birlikleri arll8ında topfan· 
tılar yapılara.1' yardım ve teber· 
ruların arttınlmMına ~lmak
tadır. Şehrimizde Hava Kurumu· 
na yardımın gittikçe umumi biT 
mahiyet aldığı memnuniyetle tc• 
bariiz ettirilmektedir. Dün itriyat 
tüccarlıuı aralarında bir toplantı 
yaparak yardımın esaslarını ka· 
rarlaotırmı~lar ve ilk prti olarak 
1 800 lira teberru kaydctmi§ler• 
dir. Bu para tahsil edilerek Ku
rum veznesine yatınlm~tır. Itri
yatçılar on beş bin liradan fazla 
yardım temin edeceklerdir. 

Esnaf cemiyetleri de yaptıkla
[l taahhütleri yerine getırmeğe 
bqlamıılard1r. Dün Ayakkabı
cılar Cemiyeti Hava Kurumuna 
2300 lira teslim ctmİ§tir. Diğer 
cemiyetler de tahsilata devam 
etmektedirler. Tahtakalede hır· 
davat ticareti yapan bir Musevi 
vatanda§lmız da tamamen phsi 
t.cşebbüslerile bulunduğu mınta· 
ka tüccarlarından elli iki bin lira 
~bcnu temin etmiftir. Küçük.
pazar, Limon iskelesi, Tütün 
gümrük, Balıkpazar mıntakala· 

nnda da tüccar ve esnaf arasın
da ehemmiyetli tebcrrular temin 
edilmek maksadile faaliyet gös
terilmesine bll§lanmıştır. 

Kadm Saç Boyalarmm 
Zehirli Olduğu 

Söyleniyor 

Komisyon bu vaziyeti nazarı Hayvartlarımızın koşum ta-
itibara alarak yarı toptan ve pe· kımlan ve levazımında ihtikar 
rakendccilcre daha ucuza mal yapılıp y"apılmadığı da, bu eşya· 
etmek üzere toptan fiyatlardan yı imal eden Afyon, f.ak~chir, 
bir miktar .. enzilat yapmayı ka· 
rarlaştırmıştır. Fakat tenzilat nis· vesaire gibi vilayetlerimizin Ti-

Ruhsatnamesiz berberlik ya
panlar hakkında vaki ihbar üze· 
rine tahkikata başlanmıştır. Bu 
gibilerıin kullandıkları ıaç boya· 
larmın zehirli olduğu iddia edil
mektedir. Bu yüzden birçok ka
dınların saçları dökülmüı ve baı· 
larında bereler husule gelmiıtir. 
Ehemmiyetle takibata baılanmış· 
tır. 

beti henüz t~bit edilmemiştir. caret Odalarından malUınat gel- Emniyet Dördün cU Şube 
Müdür Muavini Komisyon, bundan ııonra züc- dikten sonra karar verilecektir. 

Aksaray cinayet·nin 
muhakemesi yapıldı 

işe Başladı 
Ankara polis cnstltlisU emnıyet" 

amiri Muzaffer Ankan şehrimiz em
niyet mUdürmğü dördllncll şube mU
dUr muavinliğine tayin edilmiştir. 

EnstltUnUn ilk mezunlarından olan 
'Muzaffer Ankan dünden iübarcn ye
ni vazifesine blll}lamıştır. 

Bir Günde 338,400 Romanyadaki 
Kilo Ekmek Yiyoruz heyetimiz geliyor 

Kaynanasının Vücudunu Delik Deşik Ederek 
Öldüren Katil Hadiseyi Anlattı Dört Yaşında Bir 

Kız Kuyuya Düştü 

Yeniden 18 Şoför 
Cezalandırıldı 

Emniyet altıncı şube memurları 
seyrUsefer nizamnamesine ıı.ykırı ha· 
rekctte bulunan 18 şoförü yakalıya
rak teczıye etmişlerdir. 

Kayınvalideainin vücudünü 
kalbur gibi eklik, deıik ederek 
öldüren, bir geqci ölüm derece· 
'!İnde yaralıyan ve karı•ını öl
dürmediği için de: 

- Ah onu kuzu gibi boğa:Zlı
ynmadım I Diye hayıflanan do
kumacı Ali Emiroğlunun dar~· 
masına dün Birinci Ağrroeza 
mahkemesinde bqlandı. 

Kıskançllk ve gıeifet dar-ltğm· 
dan doğan bu facia, Abarayda 
Uzunyusufta 16 numaralı evin 
i.ıst katında geçmi,tir. 53 yqmda 
bulunan Ali Emrroğtu, kendisin
den yirmi yaı küçük Nadire is
minde bir kadınla evlenmiştir. 
Nadirenin annesi de kızile bera· 
her oturmııktadır. Katil AJılnin 
anlattığına göre; bir gÜn Fahri 
isminde bir genç Nadirenin hala
zadesi okluğunu söyliyerek bu 
aileye misafir gelmiş ve on beş 
gün kadar kalmıştır. Nadire Fah· 
rı ıle sinemalara, terzilcı-e ~ Ye· 
nikapıdaki gazinolara gitmiştir. 
Ali muhafazakar ve ailesine sa
dık bir adamdır. Kansının ya· 
bancılarla g~eırini istemediği 
için Fahrinin evinden gitmesini 
ıstemiş ve nihayet bir sabah bı
çağını.ı çekerek Nadirenin ve 
Fahrinin üstüne yürümüş; Nadi
r~ kendi ine havale edilen sal· 
dırmanın ilk darbesinden kurtu
lunca taraaaya fırlaml§. A~i bun· 
dan sonra saldırmasını Fahriye 
havale etmiş, onu yere yatırarak 
boğazlamak isterken kayınvali· 
desi üstüne atılmış, kcndiaini mi· 
aafirine siper yapmak isterken 

iskenderunda Bir 
Liman Yapılacak 
Antakya, (Vatan) - Müna· 

kalat Vekaleti Limanlar Umum 
Müdürü Raufi Manyas dün An· 
karadan Hataya gelmiş ve İsken· 
derun limanında tetkikata ~la• 
mıştır. 

Umum Müdür lskenderun li
manının en yakın bir zamanda 
insa ve inkişafı için icap eden 
modern tesisatın yapılması hak· 
kında etütler yapı_:nai<tadır. Bu 
tesisatın en kısa bir zamanda ya· 
pılmnsı mukarrerdir. 

' .· .... _,.,...· 

Müsabakalan mızın 
Günü Yaklaştı 

iki müaabakamıza da dahil 
olacak okuyucularımız, müaaba· 
ka cevaplarını ayrı ayrı zarflar 
içinde matbaamıza göndermeli
dirler. Zarfın birinin üzerine 
cKuponlu müsabaka> diierinin 
ıizerine cSayım> kelimesini koy· 
malıdır. cSayım> müsabakasına 
İştirak için pek az günümüz 'kal
mı!ltır. Okuyucularıhıız cevapla· 
rını 19 Birinciteşrin cumartesi 
günü akşamına kadar matbaamı· 
za göndermiş bulunmalıdırlar. 

l liçbir kupon gönclermiye lü
zum yoktur. Herkes iştirak ede· 
bilir. Müsabaka. sayım hakkında 
tahminde bulunmaktan ibarettir. 
Hakikate en yakın tahminlerde 
bulunanlara mükafatlar verile· 
cektir. Sayım müsabakamız hak
kındaki tafsilat 7 Birinciteşrin 
tarihli nüshamızdadır. 

altı yerinden yaralanarak cansız 
yere serilmiftir. Bu sırada evin 
alt k~tında oturan Raife yukarı· 
ya çıkmıt. kanlı manzarayı gÖ· 
riince imdat, imdat diye bağır• 
m19tır. Kahveci Hasanla iki polis 
içeriye ıirmifler. Gözleri dönen 
katiii yakalann"9rdır. Katil ka
mkola giderken hayıflan HUŞ ve: 

- Ah fU kanmı boğazlıya
mac:hm, demq. 
D~a 4e""8m ederken, din

leyicikr arHtnd.a dimdik duran 
bir kadın nazarı dikkati çekiyor· 
du. Şahitler dinkn!rlcen yumruk· 
larını •ıkan, dişlerini gıcırdatan 
bu kadının Nadire olduğu son· 
mdan an.le ıldı. Şahitler dinlen
dikten sonra reb onu çağırdı ve 
dinledi: 

Nadire diyordu lcıi: 
- Bay reis, kendisinden be, 

kuruş istedim, vermedi. Evde bir 
dirhem ekmek ve yağ yoktu. 
Açız, bize para bırak, dedim. 
Aldığım cevap §U oldu: 

- Sende para var. İdare et, 
dedi. Biraz sonra apteshaneye 
girdi. Taşların üstüne pa.ralann 
dökiıldüğünü duydum. Girdim, 
topladım. PnraSJnın ohnadığpu 
söyliyen adamın cebinden aptcs
haneye 20 kuruş dökülmüştü. 
İkinci gÜn yine para bırakmadı. 
Ü&tüme yürüdü. Zavalh annem 
hana kendisini siper yapınrık is
terken kendiıi vuruldu. Fabri 
halamın oğludur. Ben namuslu 
bir kadınım, diyonlu. 

Muhakeme şahit dinlemek için 
talik edildi. 

İngilizlere Ozüm, 
incir Satlldı 

İzmir, 14 (Vatan) - İngiliz 
Yakın Şark müesecaesi hesabına 
piyasamızdan ilk pıuıti olarak ve 
yeni mahsulden on bin ton üzüm 
ve incir eatılmı§tır. Bu malların 
on be§ güne kadar sevkcdilmesi 
muhtemeldir. Fiyatlar sağlamdır. 
lnwili.zlerin ticaret anlaşması t-eb· 
liğ edilince daha mühim miktar· 
da m~l alacakları aöy]enİyor. 

Kasımpqada İplikçi Fırın cadde· 
ilinde 131 numaralı evde oturan Mu
harremin 4 ylll}ındakl km Semiha 
evbı bahçesinde oynamakta iken ağ· 
zı a.çık bulunan kuyuya dü.fm{1'ttlr. 
Semiha yedi metre derinlikteki ku· 
yuya döşerken la.418r& ~ muh
teltf yerlerinden yaralanm"°1". 

BELEDiYEDE 
Sular ldareelnde Tahkikat - Sular 

idaresindeki l!IUHst:imal tahkikatına. 

Ekmekçiler Cemiyeti idare'i 
tarafından lstanbulun günlük ek· 
mek ihtiyacı tesbit eclilmi~tir. Bu 
hcsaba nazaran şehrin günde 
3600 çuval una ihtiyacı vardır. 
Bir çuvaldan 94 kilo ekmek ya· 
pıldığma göre, günde 338,400 
kilo ekmek istihlak edildiği an
latılmıştır. Boş un çuvallannın 
beher adedi de doksan kuruş mu· 
kabilinde değirmen eahiplerine 
satılmaktadır. 

POLiSTE: 
devam edilmektedir. Belediye mu- -ts-tfm--S-u-y~ull-c-llnş-landı - Dün sa

hasebe mUdth11 Muhtar sular idaresi at H te Sirkeci nhtımına yanlll}rnak
merkezine giderek bu işle me~·ul ol· ta. olan Sakarya vapuru lostromosu 
muştur. Tahkikatın az zamanda ik· İsme.il uzerlne kaynar tl!ltlm suyu dö
mal edllecekl tahmln olunmaktadır. kUldttğünden muhtelit yerlerinden 
~ane l'oJo - Hüniyet a.bide- ha.şlanmı~tır. 

sile KAğıthane a.raııımdaki yolun be- Pencere rancurları Başına Dtif
lediycce tamtrtne karar verilmiştir. mllş _ Beyoğlunda oturan Yarastmo 
Bu yol için otuz bin liralık tahsisat adlı biri Pangaltıda Ergcnekon oad· 
.kabul olunmtıftur. Datınt encllmen deslnden geçmekte iken 166 numa· 
ayın on yedi8inde yolun ihalesini ya- rah evin pencere pancunı üzerine dil· 
pacaktır. şerek başından yaralanmıştır. 

:Yeııl Bakım Evleri - Belediye şeh- Sopa ne Yaralandı - Kasımpa.şa· 
rin muhtelit yerlerinde yeniden bazı da oturan Ali ve arkadaşı Ramazan 
bakmı evleri tesüılnc karar vernıi~- bil" alacak yttzllnden çıkan kavga ne
Ur. Btı evlere ihtiyacını kftl'9ılamak ticesinde aynı yerde oturan Nihadl 
üzere yüz elli sedye alınacaktır. Ta- sopa ne muhteltt yerlerinden yara· 
mirlerine ba.şlanmış olan Süleyman!- lamışt.ır. 

yedek! Slyavüş ve Fatihteki Hoca Çocuk Ağaçtan Düttb - Kuruçeş
Hamza Pqa medreseleri de ta.mir- mede kahveci Sadık'm 8 Y8'mdak1 
de.n sonra belediyece kiraya verile- oğlu Esat tnclr ağacından ~ 
«-klerdtr. başından yaralal\mıştır. 
Medıaheda GIU'aj - lstanbul cl 

"'9kllyatı 1'1nfn be!edtyece temini üze 
rtne Karaağaı; ~ında yeni· 
den bazı testeet vU~ g«irllmesl 
karartqtırılmıştır. Bu meyanda mez 
k1H- rft8halde bir gvaj ne bir de oto
mobil yıkama il'Mhe.m yapılaeaktır. 

---<>-----
MAARiFTE: 

Mfıktepiercle TMIIAt - Baaı mek
tep bhıalarmdakt smıt1ann mevcut 
talebeyi istiap etmiyeceği anlafılm..
tır. Bu Mbeple maarl! mUdilrlU#U ta.
rafından b&Zı mekteplerde tadllA.t 
yaplrrı1muına karar ver11miıptir. T-Iİ.· 
mir ve tAdll edilmeleri k&rarla.ft'm· 
lan mektepler arumda lırtanbul, Ba
kırköy, Kadıköy ve Beyoğlu mektep. 
lerindıen b6Zlları da dahil bulunmalı:· 
tamr. 

TAKViM 

15 llkteşrin 1940 
SAL 1 

rıL: 1940 • AY: ıo - GON: 289 
ıtUMI: 1366 - 1 tnoit6!Jrin: 2 
uıcmı: 1859 - Ramaun : ıs 
v AJUT \' ASA'l'İ EZ.U-'l 

GO'NEŞ: 6.11 12.39 

OOLE : 12,00 6.30 

tKlNDl: 16.05 9.35 

AKŞAM: J7.30 12.00 

YATSI: 19.02 1.31 

lKSA.K: 4.33 10.02 

Bir müddettenberi Romanya
da ticari temaslarda bulunmakta 
olan h~yetimiz bugiin §ehrimize 
dönmüş bulunacaktır. Bazı 
İngiliz ailelerinin de gelmesi bek· 
lenmektedir. Bu aileler lngiltere 
hükumetinden aldıkları emir 
üzerine Romanyayı terketmişler
dir. Bu hafta içinde memleketi· 
mize hicret eden Romanya Türk
lerind~n dört yüz ırktaşımız ge· 
leccktir. Evvelki gün Romanya· 
dan 600 ton makine yağı,· dün 
de mühim miktarda petrol ve 
benzin gelmiştir. 

Evladım Sokağa Atan 
Baba Henüz Bu!uilamadı 

Aı>llye beşinci ceza mahkeınC31 dUn 
çocusıznu sokağa bırakan Abdülka· 
d1r isminde bir babanın duruşması· 
na ba.şladı. İddia ışu idi: 

Abdülkadir 9 y .... ndaki çocuğunu 
bir gece yansı kolundan tutarak so
kağa tırlat:mış ve: 

- Para kazanmıyan eocuta ekmek 
yediremem. Dem~tır. 

Çocuk gecenin zUirt karanlığı ve 
sUk1lnu içinde ağlaıruya ve ya!var
mıya başlamış: 

- Babacığım korkuyorum, ~
yorum. Bent eve al, yarm karamel! 
satıp sana paia. getireceğim! 

Fakat çocufun yalva.nnalan ba
basınm katı kalbini yumutatamamı~. 

Nihayet mahalle bekçisi çocufu ka· 
rakola göt'Unnü4, aa.baba kadar bann 
dınmştır. Polisin bttttin an.muma 
~ l!IUÇlu bıl.ba bulunamamı.ııı ve 
mahkemeye getirilememiftt. Dava 
suçluyu bulmak için bafka btr ıttne 
bıralalmlıftır. 

DENiZDE: 
tJç Gtbııtür Balık Tutwlamadı -

Uç gt.lndenberi yıldız frrtması eetı
gtrıden balıkçılar Karadenlzo çıka· 

mamışlardır. Cuma güntiDdenberl 
kara sularımızda da pek az balık tu· 
tulmuştur. Limanımızda balık bekle
mekte olan Yunan motörlerlnln bir 
kısınma ancak geçen hatta tutulan 
yetmiş bin palamut satı1mıştr. Pala
mutıarm çtttt yedl kunıştan veril • 
miştir. 

Bir Oğretmen Kaybettik 
İstanbul Öğretmenleri Yardım Cc· 

mlyeti Ba.'ikanlığmdan: 

Cemlyetimlz Azasından Yalova Sa· 
manlı köyü baş öğretmeni Ragıp Ka
tagan'ı aramızdruı maalesef ebediyen 
kaybettik. Kederli ailesine ve sayın 
arkada.şiara UiziyeUerlmlzi sunarız. 

--0-

Bısıl.f ı Parti Kongresi 
Kısıklı nahiyesi Cümhuriyet 

Halk Partisi köy ocakları kongre
leri bitmiştir. Nahiyenin aktedi· 
len merkez kongresine Parti ka· 
za idare heyeti azaları da iştirak 
etmi§lerdir. Nahiye Parti ve kon· 
gre başkanı Saidin, ocakların bir 
senelik mesaileri hakındaki ra· 
poru tasvip edilmiştir. Kongreye 
ar-zedilen .dilekler te:ıbit edilerek 
kazaya gönderilecektir. 

·~ -
PıYASADA: 

Amerlkadan Deri Geliyor - Bu· 
gtlnlcrde piya.ee.nın dert ihttyacı kar
şılanacaktır. Amertkadan memleketi 
mlzc pek yakında 400 ton deri gele· 
cektir. DttileT" yola çıkartlmı,tır. 

~ 

Teni llalıaclr EYieri 
Tapmror 

lzmir, 14 {Vatan) - Urlada lsk!n 
edilen mWıaclrler lçtn yeniden ytlz 
ev inşa edilecektir. Bu evlerin mev· 
cut plAnlara. göre inşası bir müteah
hide ihale edllmiŞ'tir. 

Adet demek knvet demektir 
Tilrk Uhısunun ekıdk9tz ve fn
lasız sayısını bUmek devlet ve 
ulu.sa kuvvetini ve banun art
ma ~arelerinl ilğretecekttr. Bu 
sebeple 20 tLKTEŞRlN PAZAR 
günU yapdae&k olH Genel Nil· 
fus Sayımının eok dofm ııenuç
lar vernıeshıe ça.lıfmalt, ba 1fl 
uıosaı bir iidev ııaymak )aepl· 
mtzJn borcudur ••• 

BAŞVEKALET 
lataö.tik Umum Müdiirlüiü 

Kadın Esrarlı Olmaktan Hoşlan1r 
Genç kızın apartımanına lkind defa olarak gelll ordu. 

Her şey oldujtu gibi kll. Kız, o anda çalıştığı f9ln ortada 
birçok boya ve resim malzemel!I vardı. 

,._-MAVi-~ 
PORTAKAL 

ilin cazttıesıne kim kapllmaz f Nlbayet bir cön bir şey ol
du, bir gtn Strand eaddedııde yllrttyordt1111 bhtleahlre. .. 

Durdu . .John ııözJerlnJ bllyOk bir aJAka De dbaU)'o.NL Ke1-
ktn gözJerhıl Jazm ytizttndea ayırmıyordu: 

- Birdenbire .. .He oldaf 
- Sizi rahahız ettim, sallba.. ç.&qıyo.rdunus. 
Helen lı;lnl çekerek cevap Yel'd1: 
- işimi yapınıya o kadar al~nım ki, göı.üm kapalı irile. 

bu lıuına kalıp şeyleri kolayca ç:turtm. ~'lok y&rgunam, be· 
nim cin ~tr ~y lçmtye lhttya<~m var. 

Odadan çıkıp 9&Y ba&n1am&k fr.ı.ere muthağa gitti. John 
fÖyle bir otratma dikkatte baktı. M.Ma.nın üzerinde gvıe
teıer duru1orda. llerbalde Ceeeki aon cinayeti• bütün tıaf
llil&tnıı o1nan-. olacelrtt. 

Kız, çay tıfıpeklnl maea ii7.uine kityMken elilc gaz.etde
rl ~ eııt ve -.ol'du: 

- DUa a.kf&"lld kaybolmanrz.ın bunullla alf'tkalır var4ı, 
detti mlf 

- Belıl mazur gbrimliz Hf'~n. E~-an*' bir şey ıtöyleme· 
nemi &du MU tcnhfh et.-ru,u. BMI Mil, llMll'lle&e ıötüPCIU. 

hrtakal sandrğınrn ~ndekl cıeeectt ..,...nce. .• 
• Genç kw. özünü keetl. Çaylar ~. Ftne.nı u· 
:r.atarak: 

- Rakkınıı: ur, dedi. Fakat ne kadar ıartp htr tetıadOf· 
le her lklmlı: de bir dltr.iye hu dnayetlfırbl phMt oluyı>nn~ 
Nlçln'f Niçin 11ankl'? 

Elleri titriyordu. l"lr'K'.an ar. kalıtın eliftden dlll9fletktl. John 
ctütüncell ır:r tavırla hMrnı ll&lladı: 

- Bilmem, niçin bityte oldu f 
Genç kız bir taraftan pa9ta tabettnı ur.atıyor, ga.)ct a-

ktn lblr t;a,·ırla hu ı-ıuall 8onıyordu: 

- A<·aha ı'ild ııuçlu mu saruynrlar 'f 
John bir an ım tu, ııonra: 
- Siz Ö.)lc mi 7.annediyorsunuz'f Di~c ordu. 
- H&yft' .. Benim 9be ltbne4lo1 var ve lttmedrm olma 1 

YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Rezan AE. YALMAN 

31-
da !Azım ••• 

Sesinde öyle bir lmVVflt vardı ki, .John haıfret eUf. Sadece: 
- Teşekkür ederlı:ıı, Hden dedi. Benim ele &iM lümadım 

''Br. 
MalızQn bir tebe!ısümle: 

- Bu da. oo kadar güç d~ğll mi, c1ohn? 
ifohn kn.ardı: 
- ı-;ızde öylo bir takım esrar \ar gibi görünüyor ki ... 
- Her kadın biraz esrarlı olmakta11 hoşlanır. Bir çay 

daha içer nU8inJz 'f 
- Fakat böyle hfr mcsel~e esrarlı olmak tıiru tebllkeli 

df'~I mJ! 
Kıı: omuzlarını silkti, bir !gara 3'aktı: 
- Umunımdıı. değil ... Bugüne kadar ha_lalımda ne eerar, 

ne tehlikfl olmamıştır. ı··akl\t ... 
- nana rıı....,t ı:<'lin,.l:rn kadar Ö3'1c idi'.' Fakat ~imdi'l 
Helen dli~ıim1"!i bir ta\lrla ha mı onUne eğdi: 
- Hayatm'<la hlC dlkKatc de~et bir hldlse olnıamıştır. 

Vıt~amak için ı:alışmıya mecbunım. Ara sıra tiyatroya gi
derdim, kitap okurdum. Bu benim gibi lnunların başına 
birdenbire gelen \e hayntıarını dr~~tl~n lı!dlseleri oralar
da görür veya okurdum. Adeta onlara gıpta fllfe.rdlm. «Ne
den ben de onlar gibi olduğum halde bana bil" teY olmu· 
yor?• dertlim •• Herkes biraz böyle clUJltnmez nıı? M~hu-

- Görllntlşe ıröre m.iWm deA'U. Sadece yerde Mhipen bir 
Opera bUett baldam. Fakat neUıceei mlithl'-. Bt.dt&eler bl· 
riblrlnl takip etti. tl~ &ilnde üo cina7• f&lılt cıldum. O za,. 

mana kadar ll8kln bir mahalle WAkki etttttm Oowıat Gar
den btr cınayet ~ tilllm yatağı oldu. HMJae mi 18tedin 'l Al 
aaoa tı,t,e. •• Hayat bu .. İll8&D hem ı.ter, benı de ba91aa ge
lince memnun olmaz. 
Acı aeı ıttJdll. Jolnı ~ kalktı, oea yaklep. Omu

lamu nn •da tatta. ~· ~ doğnl ~erek yav .. -
cıa: 

- Hakloruz var, Relen. HMiselere ve rooçhule susaınış 
olan rnlaunaz btttttn bu cina,.etkrden ftrktti. Fakat bftttin 
bu karanlık ~e pamyaa bir qık VU". BayaRnalzna bu 
biri~ noktası bke bambaşka bir çığır acacak- M~uı 
bir saadet dUecUnn. Bu şlmdJ yakın ve maıom bir tekJ1 8 • 

lıyor. 

Ku~nl görlerl J'&f}lanmff}tı. Kız, dadakl&rı tttrf.rerek 
btlttın bu sözleri dinliyordu. Saelarınrn alev rer...,_, ıuzeı 
ytlılinU Meta aydmlatıyordn. John dayaııa'2'1adı, etildi, ono 
öptU. Kız da ani bir yakmlık hl sUe kollannı lobn'lın boy
nnna doladı. 

Myle bir miiı!llt'ıt sanmuı otanık ktıfdt.v. Tam 0 anda 
kıırşıkl on nwnara:ıı apartrmanıo t-Olefonu raldı. Relen 
korktu. 'l'1tl'lyerek: 

- Telefon .• Telefon çalfl•or. 
- Bırakıruı: çalsın. Beni kim arı)-acak. ~. 

- Hayır, gidiniz. atınız, belki de ... 
Ar3larma ~ine C.ovent Garden'in e«rarlı hava~n gJmıl9tt. 

Jobn içini çekerek kızdan ayrddı ,.e daireAlne gitti. 

( Arkaaı var) 

-- ıs • ıo - 940_____.. 

SüVASi 
üCMAL 

Kuru, Sıkı Bir 
• 

TehditveNeticesı 

Tokyoda çıkan H~i Po 
gazetesinde birkaç ~e 

evvel bir yazı çıkmıştı. Şo> 
diyordu: cEğer Jngiltere. ABe
rikamn teşvikine kapılarak : 1 
manya yolunu açarsa bunu fıı 

. harp sebebi sayanz. DerMI su 
giltereye harp ilan ederiz, 
yüzden bir cihan harbi koP'r 
bunun da mesuliycti lngilteft" 
ye .llit olur. Bu dakikada (ııgt 
!izlerin gösterebileceği zaaf r 
zünden Büyük Okyanusta. fe~. 
ketler ç.ıkabilir. Bunun iç.ın d• 
giltereye de, Amerikaya 
tavsiye ederiz: Çılgınca kıır•f' 
!ar vermeden evvel bir ke1'e de
ğil, on kere dü~ünsünler.> . 

lngiltere ile Amerika c:Çltgııı 
ca> lf ararlar vermekten ürkt11c~ 
diler. Ne üçüzlü mihverin ııııZ 
edilmesinden, ne de Japon i' 
ze'telerinin - bu gibi ne~riyatııı 
dan yılmadılar. f 

Netice ne oldu? J apon)'A 
11 

giltereye harp ilan etti mi? s; 
yük Okyanusta felaketler k~ 
tu mu~ Hayır, bunların biç 
olmadı. Aksine olarak ]aP

0
e 

gazeteleri seslerini kestiler ' 
Amerika hakkında çok nııı1, 
ve itidalli bir lisan kullanrll1' 
başladılar. 

Ne tarafa bakarsak bakııll~ 
Bugunkü harpte öyle bir 111

1 
revaç bulmuştur ki bunun ıe511 
leri hiçbir askeri mektepte 0~11 
tulmamıştır. Bu silô.h propaSd' 
da oyunlarile ortalığı yıl 
maktır. 

llk zamanlar bütün cii.ıll~ 
buna ka11ı müdafaasızdı. fııi'lil 
harpte kullanılan her tec11' 

11 silahı gibi bir müddet sonra ~e
nun da müdafaa silahları ke:,e
dildi. Yıldırma silahlarının 

siri gün geçtikçe azaldı. ~· 
Bu silahların mahiyeti h' • 

kında en dikkate değer ~::e· 
de. Japon gazetelerine lrrS~, 
re ve Amerikaya karııı meY"' 
okuma cesareti veren iıçuı 
.mihverdir. 

"I' Yapılan türlü türlü n~rıdll' 
tm V'C türlü türlü merasimin 
manı dağıldıktan ıonra üç~ 
mihver paktına bakanlar, rıdıll 
yet kuru bir müzaheret va r 
den başka hiçbir fey buhnUJi 
lıır. Bu kadar gürültü yapıl ~jtl 
na göre (askeri ittifak) ta 1• 

ni kullanmıya bile elleri varJtl 
mııtır. 

tice 
Halbuki asıl müsbet ne ·ııt 

beklendiğinin tamamile ıık•j,· 
çıkmıştır. lngilterıe: cAman ııı 
ponyanın gömünü kımııyaf1 e~ 
eızıltı fıkarmıyayım> diY•r,r 
Bir.manya yolunu kapalı tu~11 
aten, Japonyanm meydan ~ 
ması neticesinde hiç çek.in si" 
tarafı kalmamtf, yolu açın 
tereddüt etmemiştir. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Nekadar Yaşamış? 
Bekıa,ıntn biri, feYb1n1n -:. 

~çıkar. Seııele.rce ~· 
JdT, ka9aba. kasaba g-eııer. Bir, 
yolu büyücek bir köye uttar· ~ 
yftn meurtıtı nar.an dlkkattıal 
heder. 

Koca, koca mezarlar •• Her~ 
nn ~ da heybetli 1DflZ11~ 
lan.. Meurtıtra g:treır, mezar 'tfll' 
rını olnPmya ba.,tar okudukça 
reti lll"tar. 

Tqlardakl yazıların münde,;' 
tı da hayret edllmlyeeek rfbl ' 
ty. 

- Hüvelbaki: ElJıaç ıueıune~ il 
ta, on öç ay yaşamıştır. 

- Fatnıa: Etraftan Aıımet 111" 
Od &ene m11ADUDer olmuştur• fJtf 

Meıcar t:aşlarmdakl yazılar 

bn mealde.-
1
e 

Bektaşi, pannatı ağunda aıli,..ı 
gider. K<Syün en fhtiynr adştll ~· 
balar ' 'e meuırfıktnkl, mezal' t f.'" 
larnun yazıları hakkında fzalııtt 
ter. lllttyar: ti 

- Ha.? Btzim köyfuı bir ,c1e~ 
var: Bir ölfuu vu.kua ~.ıoo. ölilll et' 
yaflnı değil, müddeti ha~~JJ 
mee'ot ve müreffeh geçirdiği rııı' 
leri hesap oder, mezar t~lll 
7azdırırı:r.. 

Deyince, Bektaşi: ~ 

·- Ağa, ben köyünüzde il<~ 
gün ml&afir kalar.ağım. Bu do rıı" 
bana bir emri hak 'Akl oıurstt 
zar taşıma: 

1 
c:Anasından ölü doğan 

Mehmeb • 

Diye yazdırın, der. 
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Vatman Vatandaşllk 
Dersi Veriyor 

Eski Ramazanlar 
Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

Yazan: NILLA BUK Direklerarasında Piyasa - Cami Avlularındaki 
Havalara Dair 

Yazan: B. FELEK 

Salime Sultan, Rakibesine 
Başlıyor 

- Devlet hazinesinden san· S • Ç d ki K h 1 • S k ki d 
tim eksilmesine razı olamayız, di- ergı ve ar a 1 a ve er - o a ar a 
ye bağıran adam ne bir maliye 

Rahat şeydir havadan gö· 
riişmelc; sakız çiğner gibi. Çiğ· 
ner çiğner tükürüğünü yutarsın. 
Ne g_ıdası, ne faydas1, ne zara· 
rı vardır. Sade çene oynatır. 
Havadan konu~.ken de poy· 
razın lehinde olsanız, lodos kız· 
ınaz. Lodosu övııeniz poyraz 
içerlemez. Havai laflar rahat· 
tır vesselam. 

Çorap Örmiye 
memuru, ne de bir. müfettiştir. Davullarla Söylenen Maniler 

Hiç tahmin edemiyeceğiniz 

YAZAN: 
bir kimse: Bir vatman... Ramazana on bir ayın bir aul· 

Evet, dün saat 12 sularında tanı derlerdi. ibadet ve sevap 
- 8 - Karaköyden geçen Şişli • Bcya· ayı. Dort gözle bekliyen bekliye· Sermet Muhtar Ş h M .. zıt ara.basının emektar vatmanı 

Do 
1
ey Babayı kafes arkasından eryemuzzaman: M h En b d b"I · ne. 

" z c~· l M B d .. l . . . d. k e met ver ara a an ı etsız B b l .., ., en erden biri annesi er· - en e oy e ı.şıtım, ıyere · .k . b · d b "" l u sa mıız intizarcılann en ınıcukiarı, pastırmaları, gu··naç arı .rCrnUz • • . k . l ınen ı ı ayanın peşın en oy e k 
tc zamandı. Oğlunun kcşmir- :ıçını çe. tı. . . bağırıyordu. çoğu aragöze. tiyatroya can ı salhı.ndırırlar. Ekmek ve simitçi 
o tarkı eöylediğinf duymuştu. Yakıt kaybetmıye gelmczdı. c b. . . k d w·ı atan çoluk çocuk, Oircklerarası hrınlan renkli uçurtma kağıtları 

lllatt h bah · d K Ca · · K 1 k · · - e ımıze gırece egı ' · l k 1 b 1 w l 1 rtı . _e, arcın çesın e eş· nyesı ama aya ço emnıyetı 1 hazinenin varidatı Devlet mali· pıyasa annı ve a a a ıgmı ip er· i e süslenir. 
ncll ?rlı~e _§arkı eöylerncsi garibi- vardı. Onu .ke~d! sarayından be- yesini zarara soka~ak I O para bi· le çeken delikanlılar ve tazeler, Beyazıt camisi avlusunda da bir 

~ıtrn1 ı~ı. . . ra.berce. get.rnnl§tı: le olsa müsamaha edemem. bir de bunlarla yanşa çıkabile· çat çuttur gidedursun. Sergiciler 
rtı 0 z cyenlerden ikincısi Salı- - Şımdı Şaha koı, haber ver, . . . cek, hala içi ölmemiş geç.kinler- ;yalapşap barakalarını kurmada· 
Ak Sultandı. Salime. kendini kendisini hemen görmeliyim. - Biletçı bayanlara bıl.et kes. di. lar. 

b~r Şahın hakkile ba§Közdesi Kamala, harem dairesinin en- Tramvay durup belclıyordu. Frenk yazıcılarından bilmem Bftf{ıca faaliyet, Veznecilerle 
:~'Yordu. Kendisi Scmerkantlı il trikalarını bilen bir kızdı. Derhal Kaldırımda biletçi, bayanlara bi· kim, lstanbulda ramazanın kar· Şehzadebaşı araSlnda idi. Çaycı· 
sı\ hir Türk aileşinin kızı idi. omuzuna bir su testisi vurdu. Sa· }etlerini uzatırken vatman anlatı· naval demek olduğunu yazıp lar, başta Hacı Reşit ve Mersin 

tn Merycmüzzamanın bir oğlu ol· lime Sultanın görebileceği yerler· yor: aradan çıkıvermi~tir. efendi olmak üzere, camelcanları-
tıı.~aı Ve bu sayede sarayı:1 hare· den böylece geçti. Salime tcatiyi - 934 denbcri vatmanım, Dokuz ök$üzle bir mağaraya nı boyatmada; tezgahlarını, ııe· 
il lrıdc en baş yeri alması Salime· görünce şüpheye düşmedi. Ha- ondan evvel biletçilik ettim, cin kapanmış le.adar ağzını bıçak aç· roaverlerini, takım taklavatlarını 
~ll .. diişünccsine göre aksi bir te- remin bahçesinde gördüğü man· gibi idim. Kimin nereden hindi· mıyanlar da ak~cılardı. Onlar pınl pırıl etmede. 
Mdııftcn baııka birşey değildi. zaradan dolayı deli glbi sevini- ğini ve nerede ineceğini noktası da arife gecesi çatıp imamsuyu· Şems, Fevziye ıkıraathaneleri 
il crycınüzzaman, Akberin oğlu- yordu. Merycmüz.zıımanı gözde noktasına &rhmda tutu, santim na kavuımıya (ya sahur) çeker• ba§tan ap.ğıya çeki düzende. 11-
d u~ annesi olabilirdi. Fakat ken- mev:kiinden düşürmek için dine sektirtmezdim. }erdi. kinde Kemani T ahsinin incesazı 
la taı Şahın ruhunun enisi idi. lııti· entrika fırsatı geçmişti. Ve giilerek devam ediyor: ve meddah Aşltı; ikincisinde Ke· 
tn harplerinde Şahla beraber Şeyh Babanın Peri kızını öp- _ Devlet hazinesine uzaktan Ramazan kudumünün müjde· mani Memduhun takımı ve ha· 
.,. cfrnl~et memleket dolqmışb. tüğünü gören bir ü_çüncü .kiııi da· bile ol!IUTl ala"kuı olan bütün i•- yalii şehir Katip Salih ... 
<...ter "l" 1 h d O k f rka "' cileri birer birer belirirdi: B ·· k"" L f Çal .. ' ı an için kendi elile _da~ a var ı._ nun scsı .a .esma • lerde hepimi% bir maliye mcmn· ugun u eta et apartımanı· 
d dıgı olmuıtu. Harem daırcsın· sından fQYle aksetmı~: ru kesilmeliyiz On beş gÜn kala 9c}atin cami· nın bitiıiği ile u: ilerisinde, şim· 
• / Zafer davuluna ondan ba§oka - Mihriinnisal.. T · du it" lerin iki minaresi arasına mahya diki Üniverıite eczahanesinin bu· 
,.ı~in eli dokunabilirdi~ Kendi- Şeyh Bahanın Peri kızı dediği L ramb. vayın\c dr':?aeınak tıraz ipleri gerilir. Şoref.elcTde müez- lunduğu bo~ arsalara, beı on gü-
ının S 1 . T "" k k bu d k d" . Ş h etM:n ır yo uya onere va an· . l kanc1·ıı . kl 1 . d h 1 d k. old c.rncrkant 1 bır urk ızı ız nu uyunca en ını ey d ..J k b" . h kk d d zın er ı en yo ar, sıra arı· ı nün çın e, çam ta ta arın an j ı 

t 
tığunu ne unuturdu ne unut· Babanın kolları arasından kur· da:;n~ . ter d~cısı a ·ın a a §'! nı yola koyar. Kayyumlar kolla- sala,. berhane yükseltilir, birine 

ııl'\ı. d ' ersını ver ı · 1 b " r • r u. Davul, bayrak, at kuy· tarml§tı. Şeyh Baba sesin ne ta· · rını, paça arını sıvayıp kötc U· (T oumier) in at cambazhanesi, 
s:gıı gibi askeri alametler h~p raftan ge}d~!?e baktı. T~ar -.- _Meml~k.C:~ menfaati .. içi~ cağın örümc.~k~.e~ni alırlu, pa· ötekine Manakyanm c.Osmanlı 
~ lllcrkanttan gelmişti. Hindıs· bll§mı çcvırdıgı zaman kız yıne h~pmı.tz elbırhgı yapmıya, uzerı puçlukları supururler. Caddeler- dram kumpanyası> yerl~irdi. 
nın hu tembel kadınlan Akbc· kaybolmuştu. Havuza ablml§tır, mıze ıcabında zahmet ve sıkıntı deifi şekerciler pırıl wrıl kalaylı 
~ .canlı ruhundan ne anlarlardı~ diye kendini wya attı. Harem almıya .. ~-ccburuz. Vatandaşlık 1 reçel .kaplarını yan.yana istif eder. 
ha lırnc, Akber Şahın yanında atla dairesinde bir teli~tır :koptu: Ha- bafka turlu olmaz. r~nk renk ıurup fl,.<tclerini raflara 
d tpten harbe giden yegane ka· rumlar, oyuncu kızlar, carıyeler F. F. dızer. .Baldtallar hevenk hevenk 
d '~dı. Harp olmadığı ve huem bahÇCY.,e Coıtular. Oyuncu kızlar 
d~rcsinin dört duvanna kapan- d~~ı;ılıyı kurta~ için ken· 
ş t Z~rnan içi sıkılırdı. Akbcr dilermı havuza e.tblar, • fak~t 

il hır gün demi§ti ki: Şeyh Baba kurtanlmak ıstemı· 
ııt - Sen benim için en .evgili yordu. w 

ırn kadar kıymetlisin. - _?nu bu}acagım •. onu yaka-
Bclk" b" x.ı l .. ·d"l lıyacagım. Bu defa elımden. kaç· 

011 ı ır o_..u o ur umı ı c acak 
d" l sokulduğu ve sevgüıini bil- ımy • u 

ırdiği bir ak§llmdı. Akber Şah, Di~e bagmyor, oy~"!cu k~z~a· 

Doktor Döyor ki: 

SIHHA TIN 1Hl\1ALI 
neticesi, milunlnlcşl1'8e artık onun 
devasını bulmak da gttçleışlr \'e bat
tı\ tedavisi kahil olamıyacak btr şek
le girebilir. 

Rcnç ve güzel kadının kulağına rın elı!lden kurtulmak ıçın su ıçın· Bazı ln8*.Dlar, tabiat itibarile, ih· 
fil acizleri fısıldamıştı: de çırpınıyordu. Niharet suda malcl olurlar. Bir lşln görtllmeıdni 
b- - Uzak bir maziden biriken kalmanı~ fayduı olmadıgını ken. dalma geciktirir, ona dalma en aorıa 
rtılrçok asil Türk le.anı ıeniR da· ı disi de anladı. S~dan. ç~kmı~~ ye brraktrlar. tıunakillk bu (lbl insan· 
k·atlarında akıyor. Öyle dilerim y~karı çıkıp clb1.3Clcnnı degı~rr- lal'da bir buy, bir tttyat halini aı- Hafif ateş ve kırı.khklıırla b şiryan 
dı • heklodiğim oğlum ıcnden mıye razı oldu. mıştır. Hayattaki tşlerfmttın ~da· nez.le, soğuk algmlığr ve broDt}ltlere 

0
Rsun. Salime Sultanın cariyeleri atik 1 rmda göstereoeğiınlz ufak tefek lh· ehemmiyet vermlyerek onları ayakta 

1 alih bu dileğe uygun çıkma- davrandılar. Delikanlıyı kendi mailer, belki o lmdar zararlı defildlr. geçlnnlye Qalqmak gibi bfr Uun&I, 
:!'1ltı. Akber Şaha da, oğlu Şeyh hanHnlannm dairesine ~tüT~.ü: ve bualar beHd de mazur görWebl-
o_ahaya d S )" t b. Türle ler. Şeyh Baba orada elbıeclennı llr. Fa.Irat lbmalctlltf kcndl sıhhatte- gtinün birinde, aAn" bir ır.aUlrrle lh· 
!:ô~·ı a a ıme, am rr d ~· fn:l.kt Sal. Sul tllAtı ortaya çıkarabilir • . 
an 1 c bakıyordu. Her ikisinin eg~ 1 d1 

•• en .ııon~.a l . rld d • rıne t.qmU edecek ~ llerlye &ö 
llesinı" H" ti" 1 T "" k tan ~en ısıne §U ııoz en sı a ı: tt1rea bir takım lnuıılıı.r \iBl'dır ki, En korkunç btr hast.alık olan kan· 

ser, bile ~gıçta lhmal cdllm~ 
derhal tOO:n1 ettlrfllrse, ekseriya şifa 

aa n ın ı o ması, ur 
bi~lrnalarına mani değildi. Ba- - O kızı seviyorsan ben onu bunl&nn lıı&ı'eketıeriae ne c1eme11 r .. 
"t . Şahın torunu olmalan tam aana alınm. Fakat onunla evle· Dtinyada sıhbatlmlır; en aziz varlı

tonızdır. Sdlhat lç1n göetertıooek ih
mal, beklmllk balmnından, QOk fena
dll'. Çthıktt birçok hastahklarm, yeni 

lır1c sayılmaları için kafi idi. neceğini ve ömrün oldukça ~~n· 
t Halbuki Meryemüzzaman doğ· disini ıeveceğini vadetmehşın. 
l~r~a~ doğruya Hintli idi. Ced· Böyle yaparsa_!! bu akşamdan te
d" ıtıın güneş ve ay olduğunu id- zi yok,_ seni kızla buluıtuTurum. 
,~a eden Racbut sülalesine men· - Doiru mu söy~ü.yors_u?~z~ 
d Ptu. En ileri bir Hint hüküm- Siz o kızı ele ieçirebılır mısınız) 
Akb ailesinin kanı bu vasıta ile Üvey anne gül~ü: ... 

M:r Şah_ı_n sarayına . f!e~mifti. - Elbette geçırebılınm. Ba~, 
lıtn 'Yemuzzaman, gelınını çok- dikkatle dinle: Ben bu akıam hır 
ili!ea· hazırlamıştı. Yine Racbut file binip Ağraye. gideceğim. Kız 
(l ındcn ve ynkın akrabasından ·· 
l'I tcnse8 A b . wl l --"-t I yanımdo. bulunacak. Onu gor· 

lı netlc•eler elde etmek, hastayı ölüm 
den kurtarmak mümlrilndUr. Birçok 

hastalıklann h'dın1slnde oldutu rl
bl, karuıer teda\islndeki muvaffakı· 

::ı~:k~ ~ :::;:ra ;;: yetin srm da buradadır. 
onun vaktinde !,11U'e8lne bakdmamaer, thnıauerin en fenası, ıoıhhat için 

crijetu.Ucıı Jhma1 ~~~u, 1.1..ı..a~ za.. ihmal ec!llmesl, haatalığm, bttyt)ytlp • ......_.... ...,.,... .. 
lleırtemestııe kapı ara1>mr. Başlan~-ı ma.n, wnatıınwnah4ır. 
ta teda"2st kolay ola.o bir dert lhtlW Dr. NURi lll'RGENE 

Ramazanın gelişine bir alamet 
de askeri mekteplerin umumi im· 
tihanlarını bitirip tatil oluşu: 
mekteplilerin caddeleri doJduru· 
§U; o ae~e Harbiyeye geçip kılıç 
kup.nmlf}arın caıkalı cakalı kılıç
larını ,akırdatııı; sılaya gidecek· 
)erin de tela§h telaılı dolatııı idi. 

Sınıf baıçavuşlarmın kolların· 
da, eski sekiz Takkamı şeklinde, 
kı~mızı şeritten i=-8retler, yabancı 
bir dil bilenlerde bir veya iki sarı 
ıerit. 

Aşağı yukarı 300, yani 1884 
seneaine kadar, ramazanlarda 
İstanbulun en cıvcıvlı muhiti Di
vanyolu - Aksaray caddesi imiş. 

O tarihe kadar Şehzadebaıı· 
nın adı sanı solda sıfır. Şimdiki 
Laleli apartımanlannın az aşağı
sındaki Yeşil tulumba meydanın
da (•) sıra sıra kahveler mev· 
cut. 

Devrin meşhur Onilcilerinin 
reısı Kahraman Bey ve Arap 
Aptullahın makarları Muratpaşa 
carpisinin avlusundaki çardaklı 
fasafiso kahvesi. 

Oralıların dertleri, günleri 
"kaldırım kabadayılığı; etrafa göz· 
dağı vermek; ortalığı susturmak. 

Abdülhamit saltanatı onların 
da çanlarına ot tıkıyor. Meghur 
Arap Aptullah, saray erkanın· 
dan bilmem kime çatkın olduğu 

011 n erı og una a a~ ı. beki 
ırı tıun için bahçede gördüğü 1 mek istiyonıan yolumuzu . e. 
y ıı~ara karşısında telaşa dü§tü. - Allah şahidim okun ki bek· 
•o~ndındaki cariyeye heyecanla liyeceğim. Eğer beni onunla bu· 

MDHRD'NöN DEVRDAILEMD 
tı. 

- ·N lutturursan kendisini ölünceye 
e dediğini işittin mi) 

- Evet, işittim. ka<lar seveceğime yemin ederim. 
- En son ne dedi) - Pekala, öyle ise oimdi git. 

Yazan: JJtiHR/ BELLi 

ve dişlice kişi olduğu ıçın, miril
ümcralık rüthcsile, yaşamak la
kabını bile alchktan sonra sus 
pus oluyor. 

Her emre karşı semina ve 
ataniı halini almışlar. Yardakla· 
rındnn Kadayıfçı Arif, Dökmeci 
Hayrullah, Cümriı1dü Şehap Bey
ler de kuzu misali kcsilivermİ~· 
ler. 

Ramazan piyasaları Vezneci· 
ler, Şt-hzadebaşı semtine geçtik
ten sonra güzergahta ufak bir 
maraza çıkmazdı. 

Ramazanın cuma ve pazar 
günleri, bilhassa hünkarın Hırkai 
saadeti ziyareti dolayısile huyu· 
racağı gün, yani ramazanın on 
beşinde, yüksek kırat takım, mü· 
kellcf konak arabalarına yan ge• 
)erek, kadınlı, erkekli piyasa 
ehilleri Beyazıt meydanından 
ezan topu gürleyinciye kadar 
cadde boyunda adım adım ileri· 
!edikten sonra top gümbürtüleri 
başlayınca evli evine, köylü kö· 
yüne dağılırlardı . 

Cadde boyunun ikr tarafında 
yayanlar. Kaşla göz arasında, 
parmaklarını yalayıp yalayıp bı· 
yılçlarını buranlar, Opoponakı, 
Milflör, Hclyotrop lavantalanna 
bulanrp mendiijerirri koldıyan• 
lar ... Arabalar içine kalıp cı~ra. 
lan atanlar ve melül mahzun bo· 
yun kıranlar tümen tümen. 

Dizi halinde, istor inmiş ara· 
badaki na::enin ve şivekarlardan 
tnukabele gırlaydı. 

T cbessüm, yelpaze saHıyarak 
a~ınalık; baı eğerek muvafakat 
İşareti. 

ihya olan olana; gununu gün 
eden edene. Netice mi~ .• Avucu· 
nu yala .•• 

Gitti gider, dahi gider. Peyle
diğini bir daha ara da bul .•• 

Ben de bugün sizinle hava· 
dan konuoncağım. 

Ne iyi gidiyordu havalar 1 
Yirmi, yirmi bcv gündür adeta 
ağustoa aıcağını andıran günler 
oldu. O kadar ki tikvirnle mev· 
sim adeta bin"b~e alay edi
yor sanılırdı. 

Bizde bir armut ağaıc.ı var, 
yeniden çiçek bile açtı. Çabuk 
aldanmak armut)uğon şanından· 
dır dedik. Dedik amma şu ge
çen yirmi, yirmi beş gündür de 
hava o kadar yaz.l~ı idi ki; al· 
danmak iç.in armut olmıya ha· 
cet yoktu. Plajlarda tek tük de· 
niz meraklıları, sokaklarda bağ
n açrk gömlek ama.törleri ve 
gezinti yerlerinde beyaz kos· 
tümlü SÜ lülcr tekrar belirdi idi. 
Ne kadar seviniyon:luk. Yazın 
latife olsun diy~ biribirinize: 

- Çok ofilcür bu yaz çok kıt 
olmadı! Der:ken sonbaharın bu 
kadar sıcak başlaması bize ümit
ler verdi idi. Umuyorduk kı; 
,Jstanbulun kışı yaza doğru> 
okluğu gibi yazı da kı,a doğTu 
olacak! 

Lakin gel geldim; §U bir iki 
gündür Karadenizden esen ao· 
ğuk, sert, divane bir poYT&Z 
sıcaklığı on derece birden diı· 
gürdü. 

Herkes ııırtına kalınca kostü
münü. pardcsüsünü giydi. Şim· 
di ne olacak~ 

Bana ııorarsanız tahminim 
şu: 

Yeni ay açık hava ile girdi. 
Açık hava ile çıkacaktır. ATadıı. 
bir birkaç gün süren sıkı poy· 
razlar havayı bozamaz. Benim 
c ay~ a itimadım vardır. Birkaç 

Ramazanın on be~ine kadar gün estikten sonTa, belki bu
cami mahyaları (Safa geldin), gün, belki yum bu ıimal riizga· 
(Ya Ebubekir), (Ya Ömer) ler- n duracak ve lodos, Akdeniz· 
le iıi hep yazı ile g~ittirir, Fatih, den sıcak sıcak csmiye ba11lıya-
Süleymaniye gibilerdeki mahya· caktır. O zaman Marmara da· 
cılar boydan boya ayeti kerime· ha dalgalı fakat hava daha ılık 
ler yazar, ondan aonra çifte ka· olur. Sonbaharın lodos meltem· 
yıklar, top arabaları gibi resim· leri İstanbula daha bir buçuk 
lere başlarlardı. iki ay tatlı bir mevsim Mdiye 

Resimler başlayınca da mahal· eder. • 
le bıçkınlan davulu sırtlar sırtla· Ondan sonra da havalar bo· 
maz kapı kapı dolaırnada. zar. Yarsın bozsun. Hakkıdır. 

Yayık ve külhanbeyi ağzile: Kııın kış yakııır, yazın yaz. 
Davulumun ipi kaytan Biz, şimal trüzgarlarından 
Sırtımda kalmadı mintan penramız olduğu içİ!! değil, şu 
Ver efendim bahıışımı ılık günlerde birdenbire soğuk 
Alayım sırtıma mintan. soğuk estiği ıçin ~ayetçiyiz. 
Koca'karıların alayı pencere· Hcrşcyin mevsimsizi nahoştur. 

}erde. Herkeı ıen, ,Adan. Yirmi· Yelden ecele kadar. 
lik iki bakır meteliği, silik kuru· ~ - - r 
ıu pencereden atan atana .•• Ya· , rt1 ı· m 
rıda bıraktıkları peçiç, bestivi· 1 • ' 1 1 
aal, fılcan oyunlanndan kalkıp T _ 
kahvelerini m&ngala ıriirmedeler, 
leblebi boca ettikleri bozalannı Bagbkl Program 
dikmedele...... s Propram, 8,03 Hafif müzik (Pi), 

Bayram gelıyor, zevk ve neşat• 8 15 Aj ns haberleri 8 30 Hafif mu
tan cüda düşüyorz diye karalar ziıt d :mı 9 Ev kadxnı • Yemek 
bağlıyanların haddi hesabı yok. listcst ' 
Beri tarafta da berzahtan kurtu• · 12,so Program, 12,33 Muhtelif şar· 
luyoruz diye, bekrilerden par· kılar (Pl.), 12,50 Ajans haberleri, 
maklarına zillerini takan takana. 13,05 Muhtelif şarkılar devamı (Pl.), 

13,20 Kan.şık program. •ırı- «Bana ~utlaka varacak· Bizi Ağra yolu üzerinde bekle ..• 
~i. (Arkast var) 

ERİR TiYATBOSU TEMSiLLERi 

Onbin Muhtaca Birer Tutam Pirinç Ekmeği ( * ) Oracıkta ye.şile boyalı ve çık
rıklı tahta bir tulumbaıun bufunu

cansız bir kUUe halinden çıkmış bulu fundan öttırU. - 31 - 1 Görenlerin anlattıklarına göre Japon-
Boşalan kamyon çekilince bir !arın idaresi altında olan yerler bu· nuyor. 

18 Program, 18,08 PlAklaria mü· 
zik, 18,30 Konu~a. 18,45 Mnzik, 19 
Pllkl:ırla ml\zlk (Pi.), 19,30 Ajans 
haberleri, 19,45 Fasıl heyeti, 20,15 
Radyo gazetesi, 20,"5 Radyo kUme 
eaz ve ses h<'ye~t, 21,30 Konuşma. 
21,45 Radyo salon orkestrası, 2%,30 
Ajans haberleri, 22,45 Radyo sa\on 
orkestrası, 28 Dans mllztğt (Pl.). 
23,SO Kapanış. 

Pra115:z T:lyııtl"osunda 
KOMEDİ KISMI 

BU AKŞAM 

Oy\JN YOKTUR 

repebaŞı rtyatToınında 

DRAM KISMI 
BU AKŞAM 
aıuı.t 20,30 da 
OTELLO 

-~--------------------·--.. Y AREJNLAKEŞAKM YE1'1 BiR NEŞ'E ve SAADET 
KA'r.IJAGI ZEVK - EGLENCE ve 

GO'ZELLlKLER ıı•tı.Mt 

l<uYRÜKLU YiLDız 
Bat ~Derde: 

MARY ASTOR - ROBERT YOUNG 
FRANK · MORGAN - FLORENCE 

RICE - EDNA MAY OL/VER 
~Yrt<'a: En son li'OKS DÜNYA be\'&dlslerl 
lnnaraıı blletıertn buıttnden aldınlma&ı rica olnnar. Tel: t-0888 

Buyuk Türk Sairi FUZULl'nin Olmez Eseri 
' 

Sark Edebiyatının ROMEO ve jULIETi 

leyli ile Mecnun 
Türkçe Sözlü ve Türkçe Musikili 

Bu bUy1lk Filin ! ste.:bul'un En büyük 2 sinemasında 

blrden pterile<:ektlr. 

sürü kadın. erkek, çotuk, çocuk kıı· rayı aratacak derecede kötü imiş. Oç yıldır Çinliler lstik1Allerl için 
pınm önUne ~UşUyor, bir ellerinde Bu sıralarda mllleUer arası mınta- harp ediyorlar. Bu çln tm.iklaı harbi· 
biraz çalı çırpı diğer ellerinde eski kaya, bu sefalet yatağına, her gün nin iki mtlhim neticesi olacağma ka· 
bir teneke parçası blrbtrlerinl ite ka· binlerce muhaclr gellYordu. Nehir nlim: Biri yabancı emperyalistleri 
ka çuvallardan tozlu yola dökWcn mavnalarına hayvan gibi isti! edilen Çinden kovmak, diğeri şimdiye ka
bir kaç pirinç tanesini çırpı ile tene- bu l1rkek tavırlı za.valh inaanlarm dar birçok idareler altında bir dere

ke parça.una sUpllrtlyorlardı. KtıçUk karaya inmelerini birkaç kere sey- beylik ıe.,eıtkWü manzarası arzetm~ 
bir Çinli kızının top toprağın araaın- rettim. Japondan kaçıyorlar idi. Yine olan Çini bir bayrak altrnda topla· 
dan dikkatle ayıkladığı Uç dört pi- bir yab:lncı bayrak altında daha az mak ... 
rinç tanesini kemali itina ile dağar- sefil bir hayata kavuşmak ümldlle... lşte Çin bu iki gayeye doğru Gidi· 
cığına yerlettirdlğlnl gördüm. Zaten gayet kalabalık olan bu yor. Ve bunun alametıerlnt insan kör 

Sefaletin oJduğU yerde !uhu!J da bu mıntaknda dışarıdan gelen bu binler· bile olsa görttyor. ?sttklAl ve htlrrl· 
ıuımyor. Gece vakti Şanghay sokak- ce insan için iş bulmak, ekmek pa· yet mefhumu Çinltnln kafasında yer 
ıarmda yan yana dl:till k!Sşe başı rası kazanmak çok gUc idi. İçlerinden almaktadrr. Ve bir gün ayni görüşe 
bckliyen, etlerini satılığa çıkarmış birçoğu yardıma muhtaç kalıy'>rlar- v!sıl olan bu dört yttz kUsur milyon 
genç kızlara raatlanır. dı. insan nettr yapamaz? 

Çini anlatırken afyondan, eroinden Şanghay fakirlerine her gt1n biraz Sokakta bir Çinll~1 durdurarak 
bah8etmeden geçmek hata olur. Bu yiyecek dağrtıldığı kulağıma ~clmlş· N. Y. K. Japon vapur kUmpanyası
mUkeyyUatm Uryaktlerlnln hU8U8l u. Bu dağıtma işi oturduğum yere nm nerede olduğunu sordUm. Haln 
hanları var iml9. Buralarını ben gez yakm bir meydanda akşam UsUerİ haln yUiUmı baktı. Sonra Çince bir 
medJm. Yalnız: bir gUn dar bir SO· yapılıyordu. Gittim gördUm: ,eyler mmldanarak yoluna devam 
kaktan Hollandalı ahbabımla geçi- Boşaldıkça yerine dolusu konulan ettı.. Japonlara karfl m11cadele şe
yorduk. Eroin ç&ken ıefll kıyafeUI bUyUk sepetler ortada duruyordu. Sı· klllerlnden biri de Japon mallarına 
bir adam gördük. Arkad&flDl adam- ra Ue geçenlere bunlardan birer tu- boykottur. Bu Çinli benim bir Japon 
dan ne 1' yaptığını sordı.ı. Sokaklar- ı tam plrlnç ekmeği Veriliyordu. Eli !irmıuılle al~ verlŞte bulunmaını ho9 
dakl çöpleri ktlçUk çocuklara toplatı· sopalı memurlar sıradan çıkarak a- görmUyordu. Bunu. ben de bir mlld· 
yorm~. sonra bunları bir kAğıt !ab· I çık gl!z!Uk yapmak lsttyenlerl ceza- det düfUnmUf ve fU neticeye var-
rlkasına eatıyormuf. landırryorlardı. O akşam sepetlerin mıftım: 

1 Çin milli (Şunk!ng) hükQmctt bu önünden çncuğu kucağında kadınlar, - Blfo Japon vapurlle seyahat et-
yerlerde hA.kim iken afyon, eroin gl· boynu ve beli bUkUk erkekler, her şe· mek ve Japonlara para vermek, ÇI· 
bl maddeler yaaak imlf. O zamanlar ye rağmen gU!UşUp oynaşan çocuk· nln dUQmanıanna yardımda bulun. 
bu sahada büyük terakki elde edil· lar, hiç olmazsa on bin insan geçti. mak demektir. Halbuki hepimiz bu 
mlş. Fakat Japonlar gelelldenberl af· «Oralarda hiç methedilecek bir şey harbi Çinlilerin kazanmasını 1.8tlyo
yon tüccarlanna tekrar gtln doğmu,. görmedin mi? O cemiyetin hiç müı· ruz. Fakat bir İngiliz vapuru ile gt-
Yukarıda anlattıklarımın çoğuna bet tarafı yok mu?> Diye sorar lso- dersem HinUllerin hatm kalmaz mı 1 

mllleUer arası mıntakada şahit ol - niz size cevabım şudur: Ya İtalyan vapuruna binersem Ha· 
dum. Şehrin bu knımında oturuyor- - O cemiyetin de hepsinin oldugu beşlere ne cevap veririm, Onun lçln 
dum. Valctımln de c;ogu burada - ·-• gibi mUsbet tarafı var Çın milletinin en muvenk hareketi en ucuz tarafı 

1 
yor'".: <Belki Çinin bafka tarafları 1 bug{ln garpten. şarktan gelen empcr- seçmekle buldum. .............. ••••••••-=•••••••••-- daha iyidir!> diye dUşUnebUirsiniz. yalisUerin topukları altında scrlll, (Arkası var) 

R.AştT RIZA TİYATROSU 
HAUDE PiŞKİN BERABER 
Beyoğlu HALK Slnemasmda 

Bu akşam 
(KARMA KARIŞIK) 

Vodvil 3 perde ,. .. ._ .... ________________ , 
Her kadın macera &'eçireblllr •.. Fakat ... BlR TEK MACERANIN KA
DI!'."! .•• Ve bir TEK AŞKIN ERKE~t VARDIR ..• 

1.şet ROBEBT YOU:SG ve A.~N SOTHERlS"nlu 

ÇAM SAKIZI 
Fransızca sözlU !ilminde EN C10ZEL 'MACERAYI geçirmckte<Urler. 

Bu ~be akıjamı 

SARAY 
S/NEMASINDA 

Bu akpnı: BütUn 1 tanbul Halkı 

SUMER Sinemasında 
G&.ıtertlccek olan mevatmtn en btiyilk FRANSIZCA SÖZLÜ Aşk Filmi 

BÜYÜK AŞK 
Şaheacrin kahramanları 

CHARLES BOY ER - ixENE DUNNE 
Şerefine verilocek GÜZELLİK - AŞK ve ZARAFET 

G A L A S I N A Koşacaktır. 

Sevenler ve sevişr.nlerm fılmı olan bu sinema ~eserin bu akş:ı.mkı 

salası için localar LOkenmiştfr. Numaralı ycrlerı bu akşam ve mütea
kip akşamlaı· ıçln evvelden aldırmız . 

rd:~ı ................ ~ 
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Sayım Memurlarına 
Talimat Verildi 

istatistik Umum Müdürü Sayım Tarzını 
Ve Gayelerini Radyoda izah Etti 

Yugoslav Milleti 
Hudutlatını 

MUdaf aaya Azmetti 
(Safı blrtndde) 

«Bugün yeni bir nizamın t<'.melle
ri konulurken, mUttehlt, inzibati, e
konomık ve l!!OSyal sahalarda muva
zeneli ve mutmain olan millt"timiz bu 

Sayım günU vazife görmek Uzere kellefi)·etıe, r~ıni \eya l{&yrl reı.ml yeni nizamda hayatı kuvvetfnin ken
gunUllU yazılan 150,000 gayretli vıı.- hlı;hir ka~ ıtla, hlçhlr \·etılka llf', nüfutı disine hahşettığl yeri elde edeceğine 
tandaş yurdun her tarafında ı·adyo <·üzdanları ile, mahkf'me ı,ıerlle, mıık intizar eylıyebillr. 
ha~mda toplandılar. İstatistik umum twn nüfu!i meselelerlle kat'lyyen btr cDahilde banış, hariçte barış ... siya
nıUdUrU CelAl Aybarm verdiği son allk&ııı ohnadıA'ıdır. Yani bu 11ayım-ı setimizin ana hatlarıdır. A\TUpanın 

talın1atı dinlediler. da töplanan maJOmat hiçbir reıımi bugünkü ekonomik karga.plrkları za 
Sayım gUnU yapılacak işleri bUtUn \"efllka kayıt ,·eya muamele için e11U manında komışularımıza sıkı bir iktı

t,.ferrUatlle anlatan Celili Aybar ez- olama7H Bu cihet BM,H~klllmlzln bir Badi bağlılık mılletlmlzln bUttln iktt-
lnıle şunları söylemiıştir: ay en·eı ne,reyledltt beyanname Ue sadl hayatının temelini t~kll etmek-
cffıiliııaten arzedeyinı ki; ı;ayımın de ifade edllml9tir. Sa:>·rmda pye, tedir. 

pvetıl her nıe' kide, her ıtehlrde, her l .actece nUfuwumuzun kaç kişi oldu· Bu istikamette en büyük gayretlen 
kö) de ''e her ııa:> rm mıntakuında o tunu \'t" ne kadar muhtelif y&!fta in- sarf ediyoruz, zira bu gayretlerin en 
~n tahsen hazır bulunanları kay- ı !MUI, f'l\ll, beklr, okur - ya7.&r ,·eya yüksek menfaatlerimize uygun oldu 
ıtetmektlr. Blnaenaley·h her ı;a;nm muhtf'llf 8811at erbe.hı bulundu~nu ğuna kani bulunuyoruz. 
memuru :r.ly-aret ettlkl binada o anda anlamaktır. Şahıs adının ııoroıma.111 Londra, 14 (A.A.) _ İngiliz rad
me,·cut bulunan bütün inS&Dl&rr yer- ııadet·e mükerrer yazılma lhttmalle- yosuna göre, Yug081av ~vekili 

il olııun, yabanf"r olsun, eı:·nebl olsun, rtnln önllnfl seçmek içindir. Hatta Tzvetkoviç dün üskl.lpte söylediği 
miııafir olsun bili kaydü 98rt def- 1664 numaralı kanun, t11tatlııtlk U- nutukta şöyle demi.ıştir: 
terine yaZM'.aktır.11> mum MUdürlUA'Unü 11ayımd& lııtthsal ccBu toprakları kanımızla kazan-

cFakat bazı aile relıılerl ihmal ile, edilen ferdi maJ(ımatı ltlf& etmekten dık, bu topraklar mazide bizim ol
dal11nhkla küçük çocukları, e\·lerln- tnenetmlttlr.• m114tur, tarihi sebepler dolayıslle ve 
de bulunan mlsafl.rlerl, y&b&ncıları CelAI Aybann dUnkU konferansı- katlandığımız fedaklrlrklar dolayı

\ eya lıhnıetçllerl yazdırmayı unata- nı 15-0,000 memurla beraber birı;ok siyle de bugün de bizimdir.> 
blllrler. Veyahut bunlar, aDe e.fradın-1 vatandaşlar da istek ve alAka ile ta- Arnavutlukla Bulgarlstanın cenup 
dan olma4ıkl&n için, yaı.llmantaları kip etmişlerdir. Yugosla\'yası Uzerfndekl emellerin -
Jaum.-eldlllnl :zannederler. B• aibl Dinleyenlerin hAll tcreddildU kal- den bahseden Bqvekll dem1'f,lr ki: 
yanlıflıkla.ra mahal kalmamak üz.&. ını.şsa muayyen yollardan umum mu- «Yugoslav mllleti cenub Yugoslav
"" ce,;ap ''eren klmeeye evde yaal- dUrlUğe bildireceklerdir. Sayım işini yası topraklarını, bUtUn Yugoslav 
lll&llUl ln9&11 lkalıp lııalıu.dıfmı mut- iftihar verici bir itina ile idare eden hudutlarını icabında kani ile mUda
lalra 90rmak IAumcllr. Bmum &Ut ele CelAl Aybar Sayım gününden evvel faaya P".metmlş bulunmaktadır.> 
'tlablllr.» ikinci bir radyo konferansı verecek, 

Sayunm l•Y•İ 
c~lme nlba,Jet verirken bütün 

hiçbir tereddUdö cevapsız btrakmıya
caktır. 

~arın bllmettl 1&.sımcelen blJ' Haber aJdığımıza göre şehrimizde-
1101rt.ayı ~ tebarllz ettir- ki sayım hazırlıklarını gözden geçir· 
mek, anlatmalı: isterim: mek llzere Celil Aybarm bugün şeh-

Ba da ailfml •ymunm ~mü- rhnDe gelıne9i beklenmektedir. 

Londraya Vasi 
Mikyasta 

Taarruz Yapıldı 
lngilizler iki Alman 

Tayyaresini 
Tahrip Ettiler 

1.ondra, 14 (A.A.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretleri ta· 
rafından tebliğ edilmiftir: 

Düımanın 13/ 14 gecesi yap
mıış olduğu taarruzlar oldukça 
vasi mikyasta olmuıtur. Bu de
fa da Londra rnıntakası bu taar
ruzların başlıca hedefini tetkil 
etmittir. Maamafih Meuey ve 
~ımali Garbi mıntakalarına da 
tarruzlar yapılmıştır. Şimali şar
kıde ve diğer mıntakalarda kain 
bazı şt"hirlerdc münferit havd 
taarruzları yapılmı~ır. 

Londra ve civarında evler, ti
carethaneler ve sana:) i müe1Seııe· 
lerİnt' ait binalar hasara uğramış• 
tır. Ölenlerin ve yaralıtnanların 
mıktarını gbsteren tam raporlar 
henüz gelmemiştir. Maamafih 
ölenlerin miktarının geçen eece· 
kilerden fazla olmaaın<lan kor· 
kulmaktadır. Ölenlerin ve yara• 
1ananların ekserisi, bomba isabet 
•tmiı olan bir ap&l'hmandadır. 

Londrada binaların yüzde biri 
huara uiramaftlr. 

Stokholm, 14 (A.A.) - Reuter: 
tokholm Tidnıngen gazetesının 

Londra muhabiri diyor ki: 
Altı haftalık bir hava hücumundan 

sonra Londra o kadar az hasar gcir· 
mU.tilr kı, ylne 1ngilız harp gayret· 
lerinın merkezi olarak kalmaktadır. 

Bına ve fabrikaların ancak yUzde 
.binnden azı hasar görmüştür. Tayya
relerle bombardımanm harbın mu -
kadderatını tayın edemıyecetı.ne falı 

aan her zamankınden fazla kanaat 
setirdim. Tabii bır tarafın müdafaa
rnı tamamlle kıracak kadar diğer 

tarafın üstUnlllğU mUsteena Londra 

Bulgaristanda 
Alman Kıtalan 

Mevcut Değilmiş 
Berfin, Bu Haberler 

Fena Niyetle 
Çıkarıldı Diyor 

Berlin. 14 (A.A.) Yarı 
resmi bir membadan bildirili
yor: 

Bulgaristanda Alman kıtalan 
bulunduğuna ve bu hususta Al· 
man - Bulgar görüşmeleri yapıl
dığına dair lngiliz basınında fe
na niyetli haberler çıkmııtır. 

Bu meaele ıle alakadar olan 
Berlin siyasi mahfillerinden öğ· 
renildiğine göre, bu haberler. 
asılsızdır. Bunlaı, hedefi çolttan
beri malum olan fena niyetli İn· 
gılız haberl,.ridir. Cenup şarki 
Avrupıtsıııda Alınan ve ltalyan 
gayrt"tlerini tahrip maksadilt", bu 
haberler Bulgaristan iizerine Al
manyanın hatta tazyık icra etti
ğinden dahı bahaeylemektedir. 
Bu haberlerin hedeh, sulha mini 
olmak, efkarı karııtırmak ve sa
botaj hareketleri hazırlamaktır. 

Alman • Bulpr tediye anlatma•• 
Berlin, 14 (A.A.) - D. N. 

B. ajaıwı bildıriyor: 
Sofyada bir Alman heyeti ile 

Bulgar hükumetı araaında müza
kereler cereyan etmiıtir. Bu mü
zakerat iki memleket araaında 
yeni bir tf"diye anlaıma9ile neti
celenmiıtir. 1 5 birincitqrin ta· 
rihinden itibuen Bulgar miUt 
bankHı Raytmarkı 32,50 Leva 
üzerinden satın alacak ve 33 Le
vaya satacaktır. 

Balkanlara Taarruz 
Şüpheli Görülüyor 

ille bu halde de$:'11dır. Umumi hizmet (Batı birincide) 
ler vakıa birıblnnden ayndır. Fakat Almanyanın hava kuvvetleri 
bu umumt hizmetlerin hır kU\'\'et bakımından Balkanlardalti fai
kaynağı olmasına bir mani te.tkU et- kıyeti tfrphesizdir. Fakat hava 
memektedır. geri hizmetleri kadroıu, benzin 

HllsnUnıvet sahıbi bıtaraf nıU'8-hıt nakliyatı tamir atölyeleri tesisi 
terin ıntıbaı il" benim de kanaatim itlerinde husule gelecek teknik 
"1Cfur ki. oomha harbinden doğan müıkülit, Almanlaınn merkezi 
tehlıkeler vatanda~lar arıunnda bir ar Avrupadaki üelcrinden uzaklaı
kadaışlık, h:tımal bır anlayı' zıhni· maaile muazzam meseleler orta
Y9lı ve maglCıp ederek dUfJllanı püs- ya ç.karaca:ktır. 
lıOrtmek azmını yaratmıştır. Bu, bom Mihverin planı timdi meydana 
baların yaptığı zararlardan çok daha çaktı 

mWılmdir. Londra, 14 (A.A.) - Reu-
Dün lnsiltereye taarruz az oldu ter: 

Londta, 14 (A.A.) - Hava Timeı gazetesi, bugünkü baı-
Ye dahili cmnıyet nezaretlerinin makalesinde Almanların Avru-
teb)iği: panın cenubu şarki1ıine yaptığı 

Bugün lngiltere üzerindeki ilerleyişten bahsederelt diyor ki: 
tlüıman faaliyeti, nisbeten az ol- clngiltereye kareı gösterdikle
muf ve cenubi İngilterede ve ri yıldırım harbinden, dahil ve 
merkezi lngilterede bazı nokta- hariçteki itibarları için bu harbin 
arda birkaç bomba atan münfe- llzım olan seri neticelerinden ve 
nt tayyarelerin yaptığı bir seri zaferden ümitlerini kesen Al
hücumlara inhisar etmiıtir. manlar, daha az mukavemet ede

Saat 1 7 ye kadar alınan haber· ceeını zannettikleri hatlara te
lere ıöre, ölü ve yaralı miktan 1 veccüh etmiılerdir. Buna sebep 
azdır. Kent kontlu~unda bir ıe· almanların bazı Balkan devlet

irde birkaç ev ve dükkan hasa-ı !erini korkutulacak kadar zayıf 
ra uğramııtır. Diier yerlerde ha- addetmeleridir.> 
•r bafiftir. İu.lyan • Japon - Alman üçlü 

Askeri Vaziyet 
(~ı birincide) 

ma nıaklneıılnfl olan ltlmatlann
dan huıl olmaktadır. 

ÇtinJcU btUyorl&r ki, e,·ıeri yı

kılsa dahi, yurtsuz kalmıyaca.k

lar nizam \'e intizam bozulmıy arak, 
açlık olmıyacak, emnl) etalzllk 
bet göııtermlyeı:-ektlr. 

Banan l~indlr ki, Amerika ha\& 
müdafaa komutanı hlr tayyare i
le Atlantttt &f&rak Londralrlann 
yarattıklan bu blrtkayı rörmek 
için J..oııdraya gelmlı;ı bulunmak
tadır. 

Manş c·epheııinde: Ayın on il
çlindekl Alman ~ndUz ha,·a hü
MUnU &\'C'I tayyareleri hlmayP.8in
de hafif bombardıman tayyarC'le
rlle yapılmış ve bu tabiye ııayClfiin
de Alman tayyareleri Londranın 
IJ&rkına kadar geleblldlklerl halde 
büyük ha\-a çarpıtmaları olma
mı9t1r. 

Bu tanarelerle l&IJI•- bem
bll.lann ikleti akır bomhardnnan 
ta~~ arelt"rlne nazaran az olmakla 
beraber birkaç gtlndt'nberl ıtün

dUz hücumlannda büylilr ha,;a çar
pr9maJarı 1t3rülmNnf'ktedlr. 

IS/14 l{flf'e hkumu hliy1lk mlk
)'Uta olmuıt. hllhaN& Londra \C 

Uvf!rpol mühim haııara uğramı~
lardır. 

lngllnlerr. _ı:iire dıinkii 7.H)iat 

her iki taraftan lkl,er tayyaredlr. 
Afrika <'ephetılnde: ~ldl-Ban\ni 

l'f'nohu şark1slnde tnrlllz tankları 
küçük bir hik'um t•hbüııllndC' 

bulunmutlar -uı Rldl-Badnı Hı: ln
ctllz harp 1temlsl tarafından bom
hardnnan ecHlmlt. ıııahlldekl tngl
llır. tayyare meydanlarına ttaıyan
lann vtı Tobrap da tnpıklertn 

,_,.a h6'-umu hu sahadaki faa.llyf!· 
tin aittik~ artkmakta oklutunu 
~terrnektf!Cllr. 

Hat,..l11tan cephftt.lnde: tnglllz 
ha\-a ka,·utlertnln müteaddJt ta~·
yare mf'lyd&nlarma ve llmanlal'& 
yaptfkları htk-amlara makabtl t
talyanlann faa.llyetl daha azdır. 

Uzak Şarkta: .Japon denb: tay
yartılerl Blrmanya yolunun Çln
«INI münteha noktaıııı olan l'an
nanfu .,ebrlndeld c-t1phanf'!llklere 
Jc.,..r yaphfı ha\'& htk'mnları ba 
mmtakadald hartıkAhn lnktf&la 
~ıtnu ıiS!ttnen Uç aUmetttr. 

paktı imza edilmeden evvel Rus 
nüfuzunun Balkanlarda bilhassa 
Bulgaristanda çok arttığına ip· 
ret eden Timea §Unu ilave edi
yor: 

cMihve.rin takibettiği plana 
ait umumi hatlar ıimdi meydana 
vurulmuttur. Bu da 4imalden bir 
hücumla olmaıa bile herhangi 
bir tazyikle Mısıra ve Süveyı 
kanalına kati bir darbe indirmek
tir.ı. 

cFakat bu p!Ann tahakkukuna iki 

ımsel vardr: 
cBlrlncl•I Türki~enln kuv,;,ıtl ve 

zlbalyetldlT. Türkiye yakın şarkta en 
lnıvwıW Mkerl devlettir. httkWlnl 
biytlk bir \"akarla teyit eden Tttrldye 
lstlldAllne yapcl&cak her tft1'lö tec... 
'llze mukawımet edtıCel~ lnıdrettıecur. 

«Tilrklve, Atman lhttraalarnua ne
ler oldapnu çoktan hlllr ,.e kendisi
ni utacatına ,·eya korkuya kaptiTa
~atma dair hl(lblr a.IAmet götıterme
mektedlr. 

«Türkiye bizzat kendi azim \e lra
de11Ue kurtalacaldr. 

«l'ugO!ll&\ya, kendini müdafaa et
mek kararı, dallık bir arazide ve çe

tlnlltt ile tanılan ordlUIU .. yeıdnde 
ttlmdlye kadar hırpalanınamıttrr. 

cYunanl•tan Lııe r;öııterdltt kun·et 
il mllkavemet Ayeelnde muun kal

mıfkr.» 

Belgrat Ormanında' 
Bir Yangın Çıkh 

Şiddetli Rüzgardan Genişliyen Ateş 
Geç Vakte Kadar Söndürülemedi 

Dün akşam ııaat 1 7 raddelerin
de Belgrat ormanının Sarıyerle 
Eyüp kazaları hududunda Kut• 
luburun merkezinde yangın çık
mıştır. 

Yangın ıickletle esmekte olan 
rüzgarların teairile k.ıu bir za
manda süratle etrafa yayılmıt ve 
genitlemiştir. 

Hadiseden haberdar olan ali.
kadarlar, bilhaşae. Eyüp kayma· 
kamı Sait Ali Yöcel huta ve 

İtalyanlar Bir lngiliz 
Kruvazörü Batırmıs 

<Batı blrblıclde) 

mindc idi. Bu torpito, büyük bir 
lngiliz kruvazörüne 700 metre 
kadar yaklaıml§ ;e ~ torpil at· 
mııtır. Torpiller tam hedefe iea
bet etmiıtir. 

«ltalyan torpitosu birkaç top 
da atmı§ ve bu toplar dütman 
gemi.sine isabet etmiftir. Hasara 
uğrıyan düşman gemitıi süratle 
batmıya başlamııtır. 

cKüçük torpito filosunun mev• 
cudiyeti meyda~a çıkınca lngiliz 
gemileri bi,iyük çaptaki toplan 
ile endaht etmiye başlamıtlarchr. 
Filotillaya kumanda eden torpi
toya isabet vaki olmuı iee de 
torpito son dakikaya kadar har
ba devam etmi§tir. Küçük cüzü· 
tamın kumandanı gemi ile bera
ber batmadan evvel bütün müret
tebatı çıkarmış ve bunlar diier 
bir İtalyan torpitosu tarafından 
alınmıştır. 

cÜç ltalyan torpitoıunun taar· 
ruzuna uğramış olan filonun İm· 
dadına diğer bir takım cüzütam· 
lar gelmiş olmasına rağmen mu· 
harebe devam etmiıtir. 

c:Muharebf"ye iştirak etmiş 
olan bahriyelilerin anlattıklarına 
göre, batan fngiliz kruvazörün
den başka diğer bir takım lngi· 
liz cüzütamlarJ da hasara uğra
mıştır. 

cltalyan torpitosu tarafından 
batırılmış olan kruvazör Neptune 
sınıfına mensup ve 7270 ton 
hacmında idi. 

elçinde çıkan şiddetli bir yan· 
gın yüzünden atıl bir halde ka
lan bir ltalyan muhribinin bıtşka 
bir muhrip tarafından ceredil
mesi mecburiyeti hasıl olmuştu, 
fakat, l 2 teşrinievvel fecir vak
ti artık yoluna devam etmesi im· 
kanı kalmamış olduğundan biz

.zat mürettebatı tarafından ber
hava edilmiştir. 

c 1 2 teırinievvd sabahı İngi
liz df"niz kuvvetleri hareket üs
lerine doğru çekilmi§lerdir.> 

----0-

ALMANYA DA 
Bircok Şehirler · 

Bomblırdıman Edildi 
Stokholm, 14 (A.A.) - Reuter: 

Aftonbladet tııve(; gazetesi, İngiliz 
hava kUV\'f'tlerinin pazar gecesi Ber
lin üzerinde.ki akmwının canlı bir 
hülı\.aaAını yapmaktadır: 

Gazetenin yazdığına gôre, alArm 
:14areti verilir verilmez. '1Jnendiferler 
ve yeraltı tnnleri ilk istuyona ve 
tramvaylar da oldukları yerde kon
düktörler ve yolcular 11lfmaklara a
tılmışlardır. Tiyatro ve sinemalar 
temıl1leıini kemnifler ve seyirciler 
mahzenlere inm1'1erdfr. Tayyare d!fi 
bataryalarının atetl şiddetli olmut
tur. Araaıra bombalarm p&tl&dı#ı ifi
tllınişUr. 

mezun bulunduğu halde vazifeai 

batına gelmiş ve yangının sön

dürme itile yakın<Jan ali.kadar 

olmuftur .. l.tinye ve lstanbuklan 

gönderilen itfaiye gruplarile jan

damı.a ve halkın bütün ~retle
rine rağmen gazetemiz makine
ye verilinciye k.dar yangın aön
~ürülemeımiıtir. Atefin neden 
çıktığı da henüz; tesbit edilmiş 
değildir. -

ROMANYA 
işgal Altında 

<Befı blriDcılde) 

İnf&Sı ile alllidar bulunmakta
dır. 

Mamaiada bir deniz tayyare
leri üaaü tesisi için İtalyan tayya
reci subaylan ıimdiden Roman
yaya ıelmiflerdir. 

Bükreşteki Alman mahfilleri
ne &i)re, pek yakmda on Alman 
fırkuı Romanyada bulunacaktıT. 

Bazı iktuadi tedbirler almdı 
~. U (A.A. )- D. N. B. A· 

jaıuruwı huausl muhabiri bildiriyor: 
Nazırlar Mecll8l, memleketin ma· 

ruz oldufu lktısadt mtlfkl.llA.ta karşı 
koymak için mühim tedbirler ittihaz 
etmiştir. Bu tedbirler, bu iktısadt 

programm tatbiki ile peyderpey tat
bik edllece.k olan diğer tedbirleri der
piş etmektedir. 

N ... redilen bir tebliğde. hilkıimetin 
malQmat edinebilmesi için zirai ve 
sın~ stokların kaydettirilmesi IUzu
mu bildirmektedir. 

Demir muhaf.Wann tevkifat 
yapması menedildi 

Bükı·eş, 14 (A.A.) - Emniyet u-
mum mtidürü. Demir Muhafı7.ların 

tevkifat yapm85Inı yasak etmiştir. 

Bundan böyle tevklfat ancak bil' tev 
klf mUzekkere..cılne istinaden hareket 
eden makamlar tarafından 'yapıla
caktır. 

Bu tedbir, petrol endüstrisinde ça
lışan lngillzlerl tevkif eden Demir 
Muhafrzlllrın hareketlerınden sonra 
alınm111tır. 

Buna mukabıl 600 demir muhafız 
Bilkreş polis kadrosuna alınacaktır. 

Askeri bir it birliiinden 
bahaediliyor 

Bükreş, 14 (A.A.) - iki sene ka
paJı durduktan sonra Lejyonerlerin 
gazetesi olarak yeniden çıkmıya ba.ış
lıyan Curentul diyor ki: 
cRomanyanın mihvere iltihakı yal 

nız lktısat ve ktiltUr mlinasebetlerinl 
kuvvetlendirmekle kalmamıt fakat 
ayni olçUde sıkı bir siyasi ve Mkert 
bağlılık yaratmıştır. Bunu unutmı
yalrm. Romanyanın arazi tamamlılı· 
ltı için verilen garanti, Alman - Ru
men işbirliğinin başlıca rehineel o
lan teknik ve aakeri huswıatm ameli 
bir surette yeniden gözden geçirilme
sini icap ettirmektedir. 

<Lejyon Romanyıuıı ile mihver dev 
Jetleri anumıdakl bu mUnuebeUeri 
gözönUnde tutan hiç klmse bu &eker! 
iışblrliti karşısında hayret edemez.> 

Gandi lngilterenin 
MaQIObiyetini 

istemiyor 
Bombay, 14 (A.A) - Can· 

di; haftalık Harijan ıazetesinde 
fÖyle yazmaktadır: 

clngilterenin noktai nazannı 
deiiıtirmesini istemek c:&izdir. 
Fakat Büyük Britanyanın m•i· 
lup olması için dua etmemeliyiz. 
lngilterenin mağlubiyeti, Nazi 
muzafferiyeti demektir ki, bunu 
da arzu etmokliiimiz caiz deiil
dir .. .> ------ö------

Berlinln göbeğinde k!ln ıuıkert he
deflere yapılan htlcum bir saatten 
fazla sUrm~tUr. tngilız tayyareleri 
hava dAfi bataryalannm tfddetıı mu- Yeni Ticaret Anlaşması· 

Takas Limitedin Mal 
ldhal Hakkı Bir Sene 

Daha Uzatılacak 
Ankara, 14 (Telefonla) -Ta

kas Llmitdin mal ithal etmek in· 
hisarı bit"kaç güne kadar bitmek
tedir. Bu hususta alakadarlar 
Ticaret Vekaletine müracaat et
mişlerdir. Yapılan tetkikler sona 
ermdt üzeredir. 

T aku Limitedin bilhaaaa son 
buhranlı rejimde yaptığı hizmet
leri gözönünde tutan Vekalet, 
mal ithal etme inhieannı bir •ene 
daha uzatacaktır. -

Bu hususta alakadarlar tara• 
fından hazırlanan raporl&J' Yük· 
sek Meclise sevke<lilmek üzere 
Vekile~ sunulacaktır. 

1 BOBIA 1 

Sterlin 5.24 
Dolar 132.30 
!aviçre Frc. 29.68715 
Drahmi 0.9975 
Leva 1.6225 
Peçeta 13.90 
Pengö 26.5325 
Ley 0.625 
Dinar 3.175 
Yen 31.1375 
lııveç Kr. 31.005 

ESILUI TII TAllVtIA T 

Ergani 19.56 

1 
1 Askerlik işleri J 

.. ...,. ..... 
Eme.kll YOzba.fı BU8eylD Jl9lllfl 

Ertimln acele fUbeye mQra.caatl. 

Tuvaletinizi yaparken 

Pudra altına dalına 

KREM 
PERTEV 

sUrUnllz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mlnl olur. Ya#h 
ve yatmz olan tüp ve vuoıarı 
vardır. 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

939/ 1138 
Emniyet Sandığına borçlu ölU Ülfet: varislerine Uln yolıle teblil· 
Bayan Ülfet, Boğaziçi Yenlköy Osman reis Köyba.ışr caddesi eski 291 

M. 352, 354 yeni 345, 347 nim kAglr maa bahQe ve mtlştemil&.t bir yalJY1 
birinci derecede ipotek göstererek 13/7/931 tarihinde 169/11154 hes&P 
numaraslle sandığımızdan aldığı (6700) lıra borcu 22 2/94-0 tarihine 
kadar ödemedığinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç (3908) 
lira t35) kuruşa \'armıştD'. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince 
hakkında icra takibi başlamak üzere tanzim olunan ihbarname borçlu· 
nun mukavelenamede gösterdiği lkametgAhma gönderilm1' ise de borçlu 
Ülfetin Taksimde Alman hastahanesinde öldüğü anlB41lmıış ve tebliğ ya· 
pılamanııştır. MezkQr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde teblfptıı'I 
ıllln suretile yapılmasını Amirdir. Borçlu olü Ülfet mirasçıları işbu Uln 
tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murta· 
!erinin borcunu ödemeleri VC'ya kanunen kabule şayan bır itirazları vtJr• 
sa bıldlrmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut baflt· 
yan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul meS· 
kQr kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler aJakadarlarca blllniP 
ona göre hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname teblilf ma· 
kamına kaim olmak llzere keyfiyet Uln olunur. (9847) 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 
Müdürlüğünden: 
Clnııl Tahmin bedeli Kat'I teminal 

Tldll!t ve tamirat 2759.78 lıra 413.97 

Perakende kitap satışı işi ic;in lııtanbul Ünl\'ersltesi methal!ndekl 
binanın dahili t.AdilAt ve tamıratına ait pazarlık eksiltmesi 16 Binnclt~· 
rin/1940 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 15 de Ankara cadde· 
si İkdam yurdundaki mUdtlrlUk binasında yapılacaktır. Hususl ve fenni 
şartnamesi ile keşif evrakı müdl.lrlUktc görülebilir. lsteklilerin kat'! te
minat akçalarfle birlikte illn edilen saatte mlldUrlUk komisyon odasın• 
mtıracaatJarı. (9865) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
23/10/1940 Ç8Jl&lllb& günll saat 15 te tstanbulda Nafıa MtldUrıugil 

eksiltme komlayonu odasında (4998.77) lira kellif bedelli İstanbul seıçuk 
Kız EnstitUııU binıuıı tamiratı açık eksiltmeye konulmuıştur. 

Mukavele, ekailtme, Bayındırlık i9leri genel, hususi ve fenni ~tna· 
meleri, proje kqif huıt.saaryl& buna mllteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (375) ltradır. 

İsteklllerin en az bir teahhUtte (3000) liralık bu iışe benzer if yap
tığına dair idarelerinden almıt olduğu vesikalara istinaden İstanbul v!· 
IAyetine müracaatla ek8iltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehıtyet 
ve 94-0 yılma ait Ticaret odaaı vesikal&rfyle gelmeleri (9409) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
26110/1940 cumartesi aaat 11 de tstanbulda Nafıa MlldUrlUğtl ek· 

slltme komisyonu odasmda (980.85) Ura kfl9lf bedelli Kumkapı orta o
kulu tamiratı açık ekııfltmeye konulml14tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık lflerl genel, huau81 ve fenni tarl 
nameleri. proje kfll}if hW1saııile buna mütefen1 diğer evrak clalresmdt 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (73) liradır. 
tet:eklilerin en az bir teahhUtte (500) liralık bu ite benzer 14 yaptı· 

tına dair idarelerinden alınıt oldll#U vesikalara latinaden lııtanbul ır!· 
il.yetine müracaatla eksiltme tarihinden c8> gün evvel almtn19 ehliyet 
ve 940 yılına ait Ticaret Odaaı veslkalarfle gelmeleri. (9652) 

kavemetine maruz kalm"1&raa de A"' 1 v M 1 • • 
80~ dakikaya kadar bulutlarm arka- mn gır ıgı acar ar ıçm 1---------------------
sm~:z~:ıu;,~:ıı::haveıı denız Us- Bir Sürpriz Teşkil Etmiş Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünde" 
1 . G4!:laenkirchen ve Dul.aberg'de Buda~e. 14 (A.A.) - Reuter: 
=~·depolarına, Eıısen'de Krupp Romanyanm ifgali, bu hafta içinde 
fabrikalanna ve müteaddit dÜ4t1lan bUyük ınlkyasta genifllyecektir. Ro
tayyare meydanlanna, tayyare dAfi manyaya gitmekte olan birçok Al
batarya ve projektör mevzilerine hU- man kıtalan kollan, Bud&p8'te clva-

tn 
ı.+· 'nndan geçmişlerdir. cum e ı..,.ır. . Almanyanm MacartStaııa ka~ı o-

Bulgaristana Bir 
Ticaret Heyetimiz 

Gidecek 

lan mahiyeU gayri sarih ve iki yilz
ıu hattı hareketini g&ıtennektedir. 

Almanya ile Macaristan anamda 
l!On günlerde Aktedflmi' olan ticaret 
anlqmaamdakı IŞt"raitin ağırlığı, Ma
carlar için de bir ııUrpriz teşkil et
miıştir. -----o---
Marmarada Fırtına 

Tedrisata 4/11/940 pazartesi günü ~anacaktrr.,All.kadar talebe
ye bildirilir. (9887) 

Nafıa Vekaletinden: 
31/X/940 pertembe giinU saat 15 de Ankara.da Nafıa Veklleti bındl 

içinde maizeme mUdUrlUj11 oda8mda toplanan malzeme eksiltme komiıı· 
yonunda 4000 Ura muhammen bedelli 26 adet Remington Rand veya yer· 
li Erek tlpl veya bunlann muadili dört gözlü demir dolabm kapaJı zarf 
wıulile ekBiltme8i yapılacaktır. 

Eksiltme 98rtnamesi ve teferrliatı maJzeme İnüdürlUğUnden paraarıı 
olarak alınabilir. Muvakkat teminat 300 liradır. 

tsteklllerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve '81"tnarnesınde 
yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 14 e kadar komisyona makbul 
mukabilinde vermeleri lAzmıdD'. (6700) (9826) 

Ankara, 14 «Telefonlu 
Harici ticaretimizin inkİfafı için 
çalışmalara devam edilmekte ve 
bu hususta müıbet neticeler alın
maktadır. Bir kaç gUndenberi Marmarada de- ,======================-=====-=-

Bu cümledrn olarak yakında 
bir ticaret heyeti Bu~aristana 
p!ecektir. 

vam eden fırtına sebebile Tekirdağ 
ve Şarköye gi:len vapurlar seteılen
ol tehire mecbur ka1m1flardır. 


