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GAZETESİ 

Benzin ve Motörin Fiyattan 
Değişti. Ticaret Vekaletinin Bu 
Husustaki Tebliği 2 nci Sayfa
mızdadır. 

Yıl: 1 - S a y ı : 68 

17.869.901 
Eınek ve Hizmet Karşılığ;1Beş Senede 1.711.883, On Üç 
Olmadan Senede 400000 Lira Senede 4.221.631 Kişi Arttık 
f)Üyunuumumiye İdaresine Bu Para Hazinemizden , . , , • J 
Ödeniyordu. Ortada Ancak Birkaç Kişinin Keyfi ve Art iŞ Nısbef mm Senede Bmde 
Menfaati İçin Devam Ettirilen Bir Çiftlik Vardı. 18 _ OldUğU Tesbif Edildi 
Eski Osnıanlz Borçları İçin Bile Söz Tutmakta Titiziz. 

Fırsat Aram1yoruz. Vaziyetin İ cabznı Yaptık. 
IU~~ja• 24 ( BAŞMUHAR· 
~ ZDEN TELEFONLA) -
fı:aa un hakkında alınan tedbiri, 
~it t~an istifade yolunda atılmı§ 

Ha k1:'1 sayanlar çok aldanırlar. 
da ı.ı \ltnctimizin şiarı, dünya. 
h\ik· aoı: tutmamak yolunda 
bıçhu~ süren fena misallerden 
.atbh~~c uymamak ve her türlü 
:ı..ı Utlcrini sonuna kadar tut· 
-""lttır. 

~~Yunu umumiye hakkındaki 
da~ vakıaların zaruretinden 
ltrd ~~ur. Muhtelif memleket· 
~ı\\ c~ı tahvilat sahiplerınin vc
lıtıı tr~den ibaret olan Düyunu 
~tclı(ıye meclisi. artık i~ göremi· 
°il\ t bir haldodir. İngiliz, Al· 
ıı~:· ltal:ı. an vekilleri kar§ı kar• 
ı>• • !:elemezler. İngiliz vekili 

Düyuna umumiyenin İ5tanbuldaki binası 
(Burası §imdi İstanbul Erkek Lisesidir) ~l't gidemez. İngilteredeki ala. 

~'.kt~~:~~~d;~~~;~ı-H_a_r_i-ci_y_e_V_e_kı-.1-im-ı-.z--Y-U_N_A_N_i S_T_A_N_ 
lır El. kı&mı Türk.iyeye geçmİ§· 

~ ı~ı~;:t;i~e: b~d:!d~~: Yeni Sovyet Elçisine Va z iye fi 
~a 1 llıilfUt:iı çıK.mıyan ve n a!l'ı\1· 

~ ~~?izJok:z0f:~~~~~~~: Bir Ziyafet Verdi Sükunetle Karşılıyor 
~ '

1
• kar,, taraf bunun filen bi· 

ile ~al edilmesi için da~-~ i_ki ~e
lli) cklenıek )İlZlmgeldıgmı soy· 
b~ arlar. Fakat hu tahvillerin 
~lb I henüı: mal edilemiyeceğini 
~i~ et8ek bile kar§ı tarafa mal 
~ eaine de sebep yoktur. Bu 
h,:~. tahviller tamamile hesap 
b~cı bırakılsa da yine ekseriyet 
~~c<lir. Yabancı alacaklıların 
?rıı.i 1tı_a halel gelmemek şart ile; 
tııei:•ıp göreceği kararları ver· 

1 • ekseriyetin hakkıdır. 
~ı ~ doğrusu aranırsa Pariste• 
\ı..b· Yunu umumiye idaresinin 
... ır tn"' 'b k h" et" ııu~ . us et eme ve ızm ın 

:>t abı)i olmadan ellerine geçen 
lldra senede 400.000 Türk lira· 
ar:r. Dayinier vekillerinin aldık
'aıı. lllaa§ dünya buhranından 
de ~ bir miktar budandığı hal· 
ltr b~gü.ne kadar hala ayda iki· 

l) trı lıra idi. 
~~ki Düyunu umumiye 
~~.alacaklılara hiç~İr müs~t 
~ t dokunmıyan birkaç kıtı· 
~tarı için ~urulmuf bir. çift· 
bitlt ~ bar teY deiildı. Bu 
latd llç lc.iıi F.ransada dişli adam· 
dOatl. Hariciyede, her tarafta 
'tİt\j\a11 vardı. Menfaatlerine el 
~at<l tıncc kıyametler kopanlı
tiiıı IJ. Bugiinkü Vichy Fransası 
d,~ lln Yaranlığa ve ahbaplığa 
tı11 .anan bir takım yolsuzlukları· 
~tr~z iddinaile ortada duruyor. 
~ u Yolsuzluklara taraftar çı· 
İtir: "" bizim haklı teklifimize 
l'iııi . ederse en esaslı prensiple-

Atıık~r etmig olur. 
k ..... d.ıgım malumata göre hü· 

""'llCtttn" D . ~tel . . ız, üyunu umumıye 
b~ 181nın yaptığı bütün işleri 
tıııı ah görerek alacaklıların bil· 
~a~\ı 11.kJarını tamamı tamamına 
r,lt b'caktır. Tediye vaSJtası ola. 
lifld •rnanlı bankasından da is· 

&uc .~ilecektir. 
~ ıtinkü dünyanın -ortasında; 
ltıı bnlı İmparatorluğundan ka
~lr~or~a~ı bıle mılli tAahhüt sa· 
itaat &Oıüne bu kadar sadakat 
et,.., ermek ve bu kadar dürüst 
r tııntn k • ··1 · · ı ·· t c . a • umumı o çu ere gu· 

-r?4tı bir harekettir. 
b111t

1
Utkiye g:.tvene la:> ~ ulmak 

,.• lllı......ı ~ • L h 
•ttttı1 :·~an en agır ım·t anı ge· 

~· 
,t.0111ar K==am=ar=a=s=ı 
~Bir Celse Yaptı 

ltr k~~a. 24 {A.A.) - BugUn Lort· 
'tılft.1;-'ııarası gizli bir celse :ı.kdet
""1 · ?.ıecııs, hava müdafaası işle-
b11eııa:Öl'lişrnt\ş , e ha.\"& ncurctl bu 

' beyanatta. bulunmuştur. 

Ziyafette Hariciye 
Vekaleti ve Sefaret 
Erkanı da Bulundular 

Hariciye Vekili Şiıkrü Saracoğlu 

Ankara, 24 (Telefonla) -
Haridye Vekilimiz yeni Sovyet 
elçisine Anadolu kulüpte bir zi. 
yafet vermitlerdir. Ziyafette Sov· 
yet sefareti erkanı ile Hariciye 1 
Vekaleti erkanı hazır bulunmuı- ı 
lardır. 

Ziyafet yeni elçilere verilmesi 
mutad ziyafetlerden biridir. 

Yakında yeni Çin elçisine de 
bir ~iyafel verilecektir. 

Nüfus Sayımı 
Müsabakamız 

Sayımın kati neticesinin dün 
geç vakit bildirilmİJ olmasına 
hdıaen nüfusumuzu en yakın 
olarak tahmin eden okuyucu
larımızın teabitine imkin hasıl 
olamamııtır. . 

Noter Galip Bingöl buzurı-
le cevaplann tasnifine bu sa· 
bah baılanacaktır. En yakın 
tahminde bulunarak 40, 25, 
1 O lira kazanacak olan ok uyu· 
cularunızın ir.imlerini yannki 
nüshamızda bildireceğiz. 

M etaksasın Hattı 
Hareketi ittifakla 
Tasvip Ediliyor 

Londra, 24 (A.A.) -Taymis 
gautcsine Atinadan çekilen bir 
telgrafta, Yunan hükumetinin 
vaziyeti sükunetle karşılamakta 
berdevam olduğu kaydedilmek· 
tedir. 

Hakim olan kanaat. Yunanis· 
tanın, harbin bidayetindenberi 
muhafaza ettiği kati bitaraflığın 
memleket için iyi bir sıyaset ol• 
duğu merkezindedir. Metaksasın 
hattı hareketi, efkarı umumiye 
tarafından ittifakla tasvip edil
mektedir. Fakat bu hal icabında 
mukavemet için bütün tedbirle· 
rin alınmış 9lmadığı manisına 
gelemez. Bazı ihtiyat efrat silah 
altına çağrıLmıştır. 

rAskeriVaziyet 
Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
Dünyanm dikkat nazarları Ro

manya ve dolayıslle Balkanlar ü
zerinde topla.nmıı: bulunurken Hl~ 
lerln Franaa B8Jlvekll mua\llnl 
Laval Ue Parhıte gorü~mesi ve bu· 
nun muht~mel neticeleri tııerlne, 
fikirler tekrar şarktan Garhe s.ev
rlldl. Bugünkü haberler 23/Blrin
clteıtrin/1040 Alman Fllhrt'rl Bit
lerin busw;t trenle t'ra.n!iJl • İll· 
pa.nya hududuna gelerek tı.panya 
devlet reisi General }"ranko'ya 
mUl.ılki olduğunu blldınnektedir

ler. Bu mii.11katta bulunmaJarı 
mutat olan her Ud tarafın Hari
ciye Nazırlarmdan maada Alm'!n 
orduları baş'kumandanlle bütün 
kara, deniz \ie ha\a kunetlerl 
başkwnandanının yani Hltlerln 
Genelkurmay Başkanı Mareşal 

Ke.ltd'in de bulunma~;ı bu görilş

melerin ehemmiyetini bir kat da
ha arttırmı1t bulunmaktadır. İs· 
panyanın mih.,·er de,·letlerl ile bir
likte harbe ı;ürüklenmesindeld 

maksat Fransanın i' blrlifi ile 
elde e~lllme'k istenilen mak8adın 

hemen hemen aynıdır. 
Diinku hulıi.K&mızda l.ıah ett1ğl· 

mlz gibi Btiy ük Britanya İmpara
torluğunun bütün dünynyn ş{ımll 

denlı; yollannı kesmek ,.e dllnya
dan tecrit etmek gibi !.'.Ok ''asi lılr 

(Denmı: Sa. 4, U. z de) 

lstatistık umum müdürlüğü Artı§ niSbeti senede binde ( 18) 
dün 20 ilkteşrin pazar günü ya· dir. Bu nisbetin tayininde Hatay 
pılan ' nüfus sayımının kati neti· vilayeti hariç tutulmuştur. 192 7 
cesini bildirmiştir. 5 6 vilayeti· sayımında niıfusumuz 13,648,2 70 
mizden alınan malumatın tasni· olduğuna göre 13 senede nüfu

. finden sonra Türkiye cümhuri· ı sumuz 4,221,631 kişi artmıştır. 
yeti hududları dahilindeki nüfu- Vilayetler itibarile nüfus miktar· 
sumuzun 17,869,901 olduğu an· j Iarile artış niibetlerinin lesbitine 
laşılmıştır. . çalışılmaktadır. Bir iki gün zar-

19 3 5 nüfusumuz 16, 158,018 fında hu da tamamlanarak nüfus 
olduğuna göre beş sene zarfında sayımı neticeleri bütün tafsilat 
1, 71 1.88 3 vatandaş fazlalaşmı§· ve mukayeselerile bildirilecek-
b~ t~ 

_A~karaya Binlerce 
Vatandaş Gidiyor 

Cümhuriget Bayramında Yapılacak Büyük 

Merasimi Görmek Üzere Akın Başladı 
Ankara, 24 (T elcfonla) -ı Cümhuriyetimizin 17 nd yıldö· ""1f/IA..., _________ , 

nümündeki büyiik meraaimi lbat 
tchırde gömnek istı}'en ibirç.ıok 
vatanda , Anltarada bulunmayan 
mebus ve sefarethane mensupla
rı, ecnebi gazete muhabirleri akın 
akın Ankaraya gdmekteıdirler. 

Ebedi Şefin Ölüm 
Yıldönümü 

Cümhuriyet bayramındaki me
rashni müteakip Parti ve hüku· 
met erkanı Atatürk.ün kabrini 
<ı:iyaret edeceklerdir. Cümhuriyet 
bayramındaki resmi .geçide iştİ· 
rak etmek üzere yurdun her tara• 
fından gelen izciler Ankara so· 
kaklarını cloldurmu~ur. istasyon 
her tren durdukça yüzlerce izci 
ile dolmakta ve merasimle karşı· 
!anmaktadırlar. Yalnız Balıkesir· 
den gelecek olan izcileri taşıyan 
tren bir köprünün tamir işi gecik
tiğinden dolayı beklenilen ııaatte 
gelememiştir. Mekteplere misa· 
fir edilen izcilerin her türlü isti· 
rahatlerinin temin edilip edilme
diği hakkında Maarif Vekili Ha· 
san Ali Yücel bizzat tetkiklerde 
bulunmakta ve izcileri misafir 
oldukları mekteplerde ziyaret et• 

mektedir. 

Almanya Ve 
İtalyanın Nihai 

Gayeleri 

Yunanistana Tazyik 
İtalyagz Takviye 
İçin Yapılıyor 

Ankara. 24 (Telefonla) -
Cümhuriyet Halk Partisi 
Ebedi Şef Atatürk'ün ölümü
nün 2 nci yıldönümü müna· 
sebetile muazzam bir ihtifal 
proıramı baurlarruya batla· 
mıştır. 

O gün memleketin her ta. 
rafında Büyük Kurtanamn 
ölniez hatırası yadedilecelc, 
memlekete yapmıı olduğu 
hizmetler hakkında nutuklar 
ve konferanslar verilecektir. 

Öğrendiiim.ize göre hafla 
Milli §ef İnönü olduğu halde 
Parti ve idare adamlan mer
kezde Atatürk'ün muvakkat 
kabrine, diğer viliyetlerde 
de heykel ve büstlerine çe· 
lenkler koyacaklardır. 

1 İngiliz tayyareleri 
Kitle Halinde 

Taarruz Yapmış 

Berlinden Çocuklar 
Çıkarılıyor 

75 Tren Hazırlandı 
Londra.. 24 (A.A.) - Times ga.ze,. Berlin, 24. (A..A.) - Stefani Ajan· 

tesi başınakaleSindıe Balkan mee;ele- sından: 
sine daır şunları yazmaktadır: DUn gece İngıliz tayyareleri, Berlln 

cAlmanlar, Romsnyadakı hilkımi- üzerine kUtle ha.linde bır hücum yap
! yetıerinı takviye ile meşgul bulun- m!flardır. İngılizler, Berlinin muhte
makta.dırlar. tngiltereye karşı olan lif noktalarına ve bilhassa garp ma
vaziyete gelince: hallesine bombalar, yangın ı;ıkaraıı 

Almanyanm emri altında hareket plıl.klar ve yUksek infilıl.klı bombalar 
eden Demir Muhafızlar hüklllneU, atmışlardır. Bunlar, bazı binalarda. 
petrol kuyularmın müdafaasını temin ufak hasarat ika etmiş ve ufak tefek 
etmeden evvel • bombardıman edil· yangmlar çıkmasına sebebıyct ver-
melerine mAni olmak Umidile - Dip· mlı;t;r. 
ıomatik münasebetlerin kcsılmesini Stokholm, 24 (A.A.) - Alman hU-
tehire çalışmaktadır. kQmetinin ihtiyari tahliye projesi 

«Alman:vanın, Yonanlstaııa da mucibince, Berlin çocuklarının 'e-
. hirden çıkartılması için 75 hususı 

müdahale etmee-l, ltalyanın tazyikle-
. . dl tren kullamlması için tertibat alın-

rini takviye 10,:ın r. 
•TÜrki:ve lhtlvatld'.ır. fakat azlınU nuştır. • 

bıılunına.kw11r. ·Ru!'l)a da ihtiyatlı 1 Fin Tıcaret Heyeti 
davranmaktadır. Bununla be.raber, j 
Bukovlna 'e Besarabyada askeri ha· Ankara. 24 (Telefonla) - Şchri-
rekat ,·apıldığı btldlrUmektedlr. mlzc gelen Finlandiya ticaret hcıyc-

dtlb\'er devletleri için Romanya- ti, Ticaret Veklletinde temaslara baş 
nm en bü..-ük ehemmiyeH petrol ku· lamış bulunmaktadır. Heyet memle· 
,-uıarıdır. ·Ancak Romanya, Karad~ ketimize verecekleri mallara muka
~de stntcjlk bir mlna ifade eder. bil ne gibi mndd~.er alabileceklerini 

(Deounı: Sa. 4, SU. ı ete) tcsbit ile meşguldür. 

f;_ _ 

Alman ve İspanya hariciye nazırları, Hitler • Franko müli.katını 
hazırladıklan aıalqılan Berlin sörüımeaİ esnasında 

Hitler 
Peten 
MDIAkatı 

• 

Ribbentrop ve Laval 
Hazır Bulundular 

Hitler 
Frank o 
Mülakatı 
Görüşme 3 Saat 
Devanı Etti 

Fransa, lspanya,Afri- Alman Başkuman 
ka ve Suriyede Hava dan ve Erkanıharbiye 
ve Deniz Üsleri Ter- Reisiyle Hariciye Na-
kedilmesi İsteniyor zırları Hazır Bulundu 

J'ranSBda bir mahal, U (A.A.) - Madrid, 24 (A.A.) _ Ncs· 
D. N. B. resmi tebllğ: rolunan bir tebliğe göre Hitlcr, 

lllıhrcr, buglln, Fransa devlet re.isi Fransız _ lspanyol hududunda 
' 6 Ba.'Z""cklli iare~ Fetaln'i kabul General Franko ile ibir müliıkat
ctml,tlr. Almanya Harlc.f3·e Nazırı ta bulunmustur. 
\ 'on Rlbbcntrop ile Fransız Başvekil Mülükat, iki millet arasında 
mua,lnl Lınal da ı;orü,melerde haur mevcut dostluk ve aamimıyet ha-
bulunmu, tur. vası içinde c1:rC)•an etmiştir. 

Ne\•york, 24 (A.A.) - Columbia Mülakatta kimler hazır bulundu? 
radyosu bu akşamki neşriyatında ya- Alman ajansı, mülakatta, baş· 
kında bir HiUer • Petain millAkatı kumandan Feldmaresal Brauchich 
vukubulacağını bildlrmiştır. umumi erkanı harbi;e reisi gcne-

HiUcr • Laval vo Hıtler • Franko ral Keitcl, Nazi matbuatı §efİ 
milllıltatıannda. mihver devıetıertne Dietricll, Frankonun askeri mu
Fransada, İspanyada, şimali Afrika- ~aviri general Moscarde, Berlın
da ve Sııriycdo denız ve hava UslcrJ deki lspanyol sefiri, Almanya 
terkedilmesınin bahis mevzuu oldu· nın Madrid sefiri, Alınan ve İs· 
ğunu ayni radyo bildJrmektedır. panyp. hariciye nazırları Ribben 

Mihver devletlerinin bu sureUe çok tropla Dunner hazır bulunmu~ 
geniş bir sahada, yanı yalnız Akde- tur. 

{De\'amı: a. 4, Sil. S to) (Devamı: Sa. 4, sn. 4 tc> 

Alman aulh prtlan altında Fransa 

~ - ~ Lava!, kararmm..biraz acele bekliyoruml 
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11 Yaşmda Bir Çocuk Tramvay 
Altmda Kalarak Parçalandı Balta ile Arkadaşını Ekmek ve F rancela 

Öldüren Gene F. l D "' . . 

Et Ffyaflannın 
Yükseliş Sebepleri 

Tetkik Ediliyor 
Kaza, Çocukların Tramvayaan Tramvaya 

Atlarken Arabanın Muhakeme Edildi ıyat arı egıştı 
1 

Bir haftadanberi et fiyatlann• 
da görülen tereffüler hakkında. 
alakadar makamlarca yapılan 
tahkikat henüz neticelenmemio
tir. Mezbaha<daki komisyoncular
la celepler bu tereHüe, son gün
lerde lstanhula hayvan gelme
meaini ve Anadolunun muhtelif 
mmtakalarındaki ~ralarda bu
lunan sürülerden birçoğunun İe· 
tanbula sevkedi)ecekleri sıralar· 
da, bazı müteahhitler tarafından 
satın alınıp mahallerinde alıko
nulmuş olmasını, göstermektedir· 
lcr. 

A 1 tına Yuvarlanmasından İleri Geldi 
Dün saat 1 3 de Galatada feci j zarayı görenlerin ferxadı üzeri

bir tramvay kazası olmuş, bir ne vatman Bekir derhal tramva
çocuk tramvay altında kalarak yı durdufmuştur. Tramvayın al
parçalanmıştır. tına dü!len çocuğun vücudundan 

Kemeııburgazlı 18 yaşında J 
Hamdi ile 35 yaşlarında Mazlum Bugünden libaren Ekmek 11,5 
Kemerburga.ı:da bir ııece çadır· F l 17 5 K S l [ k 
da beraber yatıyorlarmış. sabah· ranca a ' uruşa a l aca 
leyin oradan geçenler çadırın . . • w 

francala fiyatlarının azami satış 
haddini on yedi buçuk kuruşa, 
ekmeği de on bir kuruş yirmi 
paraya çıkarmıştır. 

109 3 numaralı vatman Beki- ayrılan sağ bacağı tramvay yolu
rın idaresindeki 75 numaralı nun dışına fırlamış, vücudü de 
tramvay Tophaneden Karaköye parça parça olmuştur. Getirilen 
doğru gitmekte iken birkaç ço- vinçlerle tramvay yerinden kal
cuk tramvayın birinci arabasın- dırıldıktan sonra parçalanmış 
dan ikinci arabaya atlamıya baş- çocuk tram\•ayın altından alın
lamışlardır. Çocuklardan biri bir mıştır. Çocuğun Kılıçalıpaşada 
aralık arkadaki 6 7 4 numaralı Değirmı:_n sokağında 19 numara
romorka asılmak isterken tram· lı evde oturan vapur ate~ilerin
vayın tekerlekleri arasına düş- den Hüseyinin 1 1 yaşındaki oğlu 
müştür. Çocuğun çığlığı ve man· Ramazan olduğu anlaşılmıştır. 

önünde baftlıZ bir ceaet görmüt· Bel?dıye narh komısyonu bug-
1 b. ·1 ~ .J d b. b it la day fiyatlarının borsa satışlarını er, ıraz ı errae e ır a ay . 
Mazlumun kafasını bulmuşlar. I :~tkık ?~ere~. ekmek na~~unı.~ ~-e
Hadiseye derhal jan<larma el gışmC9ını l~zumlu .. gormuwftur. 
koymu§. biraz sonra da Hamdi i ~ apılan tetkıklere ııore.'. b~~ay 
ile kardeşi Bahaddini yakalamış- fiyatlarında son 15 gun ıçın~e 
t ı yeniden yükselmeler kaydedıl-
ır.lkinci ağırceza mahkemesinde miştir. Y~kseliş yalnız 5kmek ya-

d .. b d v t tkik edildi. Sudu: pılan bugdaylara munhasır ol· 
un u a a e -,. b" ' .. b .':...l 1 b 

- Mazlum bana tecavüz et- ·mayıp utiin Uguay ar ve u 
mek istedi, kendimi müdafaa meyanda francala yapılan eketra 
mecburiyetinde kaldım. Çadır- ekstra .mal_J;ır d~ artmıştır. . 

Bu sebeple ekmek yarın sa· 
bahtan itibaren yeni nam üze
rinden .atılacaktır. 

* 18TANBUL BELEDİYESiNDEN: 
25/10/940 sabahından itibaren ek· 

meğin kilosuna konulan A.zaml fiyat 
on bir kuruş yirmi para olduğu ilAn 
olunur. 

Halen, Hendek ve Kandıra 
ile İzmit arasında ve Kaymaz, 
Akçaova, Değirmençayırı, Ak
çakoca ile Düzce haveli.indeki 
Yağlıca meraları ile, Karamür· 
seld_e Samanlıdağ Yalakdere mın· 
takalarında, İstanbul toptancıla
rına ait külliyetli miktarda hay
van sürüleri bulunmaktadır. Bun· 
)arın da satılması için, sahipleri 
ile müteahhitler arasında pazar· 
lıklara girişilmiştir. 

Benzin ve Motörin 
Fiyatlar. Arttırlldı 

dan bir sopa kaptım, üstüne yÜ· Vazryetı tetkık eden komrsyon 

rüdüm. Sonra bunun balta oldu· =========================== 
ğunu anladım. Fakat iş işten ııeç
mişti, diyordu. Kardeşi de ken
disine yardım etmekten suçlu idi. 
Muhakeme şahitlerin çairılması 

Bir Ballkcı Kayığı 
' Devrildi 5 Kişi 

Sarhoş Bir Arabacı 
Merdivenden 

Düşerek Oldü 

Bugü~lerde deniz yolile Er· 
zurum ve havalisinden hayvan 
gelmediği takdirde, İstanbul et 
eiya.sasının bir hayli daralacağını 
ve fiyatların bir miktar daha ar· 
tacağı söylenmektedir. 

Gaz Fiyatlarında Bir Değişiklik Olmadı 
için talik edildi. ----o----
Mürakabe Komisyo 

Odun Fiyatlarını 
Değiştirmedi 

Boğuldu Ankara, 24 (A.A.) - Ticaret Ve- 3 - Ankara, tstanbul ve l.zmirde 
llletlnden: tenekeli benzin ve gazyağı Azami ea- nu 

Evvelki gece Ki}yos açıkların· 
da Sürmeneli Kemaleddin reise 
ait büyük balıkçı kayığı fırtına· 
dan devrilmiftir. Kayıkta bulu· 
nan l l balıkçıdan altısı Tahlisi· 
ye idaresi tarafından kurtarılmış, 
beşi boğulmuştur. Boğulanlardan 
Süleyman. Hüseyin ve Mehme
din ce~tleri dün denizden çıka· 
rılmış, diğer iki balıkçının ceeet· 
!eri henüz bulunamamıştır. 

Tütün gümrüğünde Zafer çi
kolata fabrikasında arabacı Sü
leyman oğlu Mehmet, evvelki 
gece Asmaluneac;itte 5 numaralı 
apartımanda oturan bir arkada
~ının evine giderek fazlaca rakı 
içmiftir. Ara.bacı gece yarısından 
sonra evine l'İtmek üzere çıkar· 
ken oda kapısının dışında muva
zenesini ka~derek merdiven· 
den af&iı yuvarlanmıttır. Batın· 
dan ve muhtelif yerlerinden ya· 
ralanan arabacı, Beyoilu hasta· 
nesinde ölmüttür. 

Bazı kasaplar da: İstanbul top· 
tanctlarının ellerinde tehrin iki 
aylık et ihtiyacını kartılıyacak 
miktarda ihtiyat kesim hayvanı 
b~lunduğunu söylemektedirler. 

1 - 28 haziran 1940 tarlhindenbe· tış fiyatları ~nlardır: 
rl cari petrol m~takları fiyatları, 

vukubulan tahavvül dolayısiyle, 29 
sayılı Mllll Korunma kararname11ine 
istinaden yeniden tesblt edilmlf ve 23 
Birlncit~rln Ç&l'IJ&mba gilnUnden ltl· 
baren mer'iyet mevkilne konulmut· 

A11kara 

Benzin Gazyağı Gazyağı 
c:lft c:ıtt tek 
hüyük büyük küc;ük 

teneke teneke teneke 

tur. tsta11bul 
1015 
925 
930 

'175 

660 
670 

118 
97 

181 

Fiyat mürakabe komisyonu 
dün toplanarak kııı mevsimi odun 
fiyatlarını teebit etmiştir. Odun
cuların itirazları dinlenmiş, fakat 
fiyatları arttırmak ic;in gösterdik
leri sebepler muhik olmadığından 
son tarife ipka edilmiştir. 

Belediye İktıaat lıleri Müdür
lüğü ıehrin et vaziyetini tetkika 
başlamıştır. Et yükaelitlerine se
bep olarak nakil vaartaları nav· 
!unlarının artııı göaterihnekte 
ise de, alakadarlar kaeaplar ara· 
sında bir anlatma yapılıp yapıl· 
madığını da gözden ııeçirmekte· 
dirler. 

Fiyatlarına zam yapılan mallar tzmlr 
yalnız benzin ve motorJn olup gazya· 
tı fiyatlarında herhangi bir defifik· 
llk yoktur. 

Buna nazaran benzin, gayzayı ve 
motörinin İstanbul, İzmir ve İsken· 
derun depo esas fiyatları şunlardır: 
Benzin dökme ktloııu 81.28 Kr. 
Benzin dökme litresi 2Ul.'J » 
Benz.ln çift btiyUk teaekc 868,10 ıt 

Gazyağı dökme klloııu lltM ıt 

Gaıyağı dökme utresl 15.03 » 
Gazyatı çift büyük tefteke 6~.13 » 
Gaz.yağı tek küçiik teneke 92,35 J> 

Motorin doknıe kilosu 11.38 » 
~lotorln çift büyük teneke 427.90 » 

2 - Benzin ve gazyağmın Ankara, 
tstanbul ve İzmir'dc dökme olarak 
Azami eatış fiyatları şunlardır: 

Ankara 
l1!itanbul 
bmlr 

Benzin Gazyağı Gazya~ı 
litresi kiloeu dökme 
Kuru' Kuruş litresi 

2'1.85 
25.10 
25.15 

24.80 
19.55 
19.70 

21"35 
16.0S 
16.15 

Ege Mmtakasmda Yeni 
Zeytin Mahsulü 

Toplanıyor 
İzmir, 24 (Vatan) - lzmiT 

vilayeti dahilindeki zeytin mah· 
sulünün toplanmasına baılanmıı
tır. Pek yakında üst zeytinler de 
toplanacaktır. Mahsulün, tama
men kemale ermeden evvel top· 

lanmaması için vilayet ziraat mü
dürlüğünden ~azaiara tebligat 

yapılmıştır. Zeytincilik kanununa 

tevfikan, zeytinlerin uzun müd· 
det çuvalla~a bırakılarak küf

lenm~lerine meydan verilmemes,i 
çuvalların konulduğu yerlerin 

herhalde ıbeton ile kaplanmaeı 

vesaire gibi hususlar hakkında, 

ayrıca fabrikatörlere de tebliğ-

ler yapılmıttır. 
Diğer taraftan Bayındır hava• 

!isinde bulunan yabani zeytinlik
lerin tcsbit işi de bildirilmiştir. 

TAKViM 

25 ilkteşrin 1940 
CUMA 

YIL: 19~0 - AY: 10 • GVN: 299 
RUMi : 1356 - 1 lncltel}rln: l'7 
HiCRi: 1859 - Ramazan : ZS 
V .ıUilT VASATI EZANİ 

GONEŞ: 6,22 1,05 

öCLE : 11,58 6,U 

lK1ND1: 15,55 9,38 

AKŞAM: 17,16 12,00 

YATSI : 18,49 1,31 

İMSAK: 4.42 11,25 

Abone Gcretl 
Tili'kiye dahilinde: 

8eael1k 6 aylık a aybk AJ"lık 

1400 750 400 150 k1UUf 
Hariç memleketler: -SeDNık 

2
_ ... 
' ·-

6 aylık a a)hk Aylık 

1410 800 Kr. y.>ktur 

4 - Diğer yerlerde gazyağı ve 
benzinin Azamı sa~ fiatıarı, yukar
da bir numara altında gösterilen de
po C!Ja8 fiatlarına nakliye ve teslim 
masraflarının, mahalli rüsumun, şir
ket bayilerine verilen kCırın ve liste-
si vckAlctc tevdi edılen yerlerde ise 
perakndee eat.Jcı iskontosunun ilavesi 
suretiyle tayin ve tesbit edilir. 

5 - Her yerde halen cart motorin 
ltzaml satış fiyatlarına nakliye mas-
raflarında ve mahalll istihlak rüsu
munda yapılan tAdlllt mlistesna: 
Dökme kllo başına 9.5S Kr. 
Çift hilyük teneke haşına 15.90 J> 

ilı\vc edilmiştir. 

6 Bu fiyatlar şirketlerin bayi-

Komisyon bundan ba~ka kır· 
ıtasiye, idrofil pamuk vesaire ııibi 
meseleleri de görüıımüş, hir kıs
mını bugün halle karar vermi§tir. 
Komisyon fevkalade bir toplantı 
yaparak- bugün odun kömürü fi. 
yatlarını da t~bit edecektir. 

Piyasada: 
Gümrük Varidatı - GUmrUk vari

datı geçen ay 2,300,000 lira iken bu 
ay araya fazla tatil günlerinin gir· 
mesile azalacağı, buna rağmen 

varidatın iki milyon liraya yaklqa
cağı alAka.darlar tarafından bildiril
miştir. 

Asker Ailelerine Yardım 
Şekli Bugün Bel~i Olacak 

DUn toplanan belediye daimt en
cümeni asker ailelerine yapılacak yar 
dım eeaaları hakkında tetkikatına 

devam etmiştir. Tetklka.tm bugUn 
ikmal edilerek kabul edilecek formU
le göre vergi tevziatı alAkadar ma
kamlara bildirilecektir. Havagazı 

fiyatlarının tetkikine de devam edil· 
mektedir. Bu iş de yakında intaç edi· 
lecektir. 

Poliste: 
Bir Çoc.-uk Mangala Düştü - Kil· 

çük Mu!ltafapalJ&da oturan Mehme
din 3 yaşındaki oğlu Cemal manga

Belediye Nöbetçi 
Doktorlara Otomobil 

Tahsis Etti 
Geceleri nöıbet tutan belediye 

doktorlarının hastalara ve yara
lılara derhal yetitd:ıihneleri için 
belediye, Beyoğlu belediyesine 
üç ve Fatihe iki otomobil tahsis 
etmiştir. Eminönü mıntakasının 
g~niş ve fakir halk tabakalarının 
tekasüf ettiği bir mıntaka olma~ı 
gözönünae - tutularak buraya- da 
bir otomobil tah.ia olunmuftur. 

lnsaat s~hipleri de 
Hava Kurumuna 

Yardım Edecekler 
Sınai mÜeS6ese, apartıman ve 

saire gibi yüksek kıymette bina 
yaptıracak olanlar, Hava Kuru· 
muna teberrüde bulunacaklardır. 
Hava Kurumu; teberrüde bulu· 
nana vereceği tcşekkürnameyi bir 
ıite içinde binanın temeline ııöm· 
,dürecektir. 

leri bulunan mahallerdeki en bllyUk 
mlllkiyc memuruna, fiyat m• • a be 
komisyonlanna ve mıntaka ticaret 
ve lktısat rnüdUrltiklerine tebliğ edil
miştir. 

Altın Duştü - Son harta içinde 
23 lıra 30 kuruşa kadar._yUkselen al· 
tin fiyatı bırden yetmiş kurut d~
mllştUr. DUn, kuyumcular çarşısında 
22 lira 60 kuruştan çok alıcı bulun
mamıştır. Altının maruz kaldığı bu 
mevzii tenezzUl halkın pırlanta, zfun. 
rilt ve inci gibi kıymetli taşlara kar
IJI fazla rağbet göstermelerinin Amil 
olduğu soylcnilmektedlr. 

lın Uzerlnde kaynamakta olan ten- Denizde: 
cerenin Uııtline dUşerek muhtelif -----

Kuruma bu suretle yardımda 
bulunacak olanların verdikleri 
para miktarı ile birlikte yıı.ptır
makta oldukları binaların resim
lerini Havacılık ve Spor mecmu
asında neşrettirecektir. 

yerlerinden ha.tlan mıştır. Mesai Arttırıldı Denfzyolları 

Samsun Kadmları 
Askerlere Kışlık 

Giyecek Hazırhyorlar 

Hindlstandan Gelen çu,·allar -
Bundan bir mllddet evvel Hindistan
dan gelen jüt ve çuvallarının devir 
muamelesi tamamlanmak üzeredir. 

Kardeşlnl Yaralamı, - Aemalı· 

meBCltte oturan Neelmin ~ yatında
ki oğlu Moiz oyuncak yUzUnden çı· 

kan kavga neticesinde büyUk karde· 
şi Davldl ekmek bıçağile yU.zünden 
yara lam ıttır. 

idaresi meaainln fazlalığı dolayuılle 

bugünden itibaren dairelerde yarım 

saat fazla çalı91lma.sını kararlaştır

mıttır. 

Faizci Doktor Hadinin 
Muhakemesi Bitirilemedi 

Samsun. 24 (A.A.) - Hal· 
kevi sosyal yardım kolu, aeker 
kardeşlerimize çorap, eldiven ve 
ıpamuklu mintan hazırlamak mak. 
sadile faaliyete geçmi~ bulun
maktadır. 

Çuvalların bir kısmı inhisarlar ve 
bilhasaa tuz inhisan, bİrlikler, ve 
tzmlr kuru meyva ihracatçıları ara
sında ihtiyaçları nisbetinde taksim 
edilecektir. 

Kamyon Devrildi - Şoför lamal
lln idaresindeki 2.506 numaralı kam
yon BüyUkçekmece ile KUçUkçekme
ce arasında Haranıi dere mevkltnde 
bir virajda devrilmiştir. Kamyonda 
bulunan 6 ameleden OçO muhtelif 
yerlerinden yaralanmıflardır. 

Bundan böyle her ak~m saat 
ı 7,30 da vazifeye nihayet verilecek
tir. 

F ahiı faizle para verdiği iddia 

edilen eski profeeörlerdC!' kim· 
yager Hadinİ!' duruımuına dün 

Sultanahmet aulh birinci ceza 
mahkemesinde devam edildi. 
Davacı T evfikin bet ,ah idile auç· 

)unun bir müdafaa ,.hic:U dinlen

di. Amme ,ahitleri suçlunun İn· 
safaız bir faizci olduiunu söyle
diler. Müdafaa phidi de Hadinin 

dürüst ve namuslu bir zat oldu· 
ğuna ıeha~et etti. Davacının 

avukatı bu phidin yalancı oldu
ğunu iddia etti. Bundan aonra iki 
taraf ve avukatları fiddetli bir 
münakapya tutu,tular. Ha.kim 
kendilerine kanuni ihtarda bu
lundu. Muhakeme batka bir güne 
bırakıldı. 

Müteferrik: 
Kontrol Heyeti - Fiyat mürakabe 

komisyonunun işini kolaylaştırmak 

için Ticaret VekAletince beş kişilik 

bir kontrol heyeti ilAvesi kararlaş

mı11tı. Heyet yakında 11ehrimizde fa
aliyete geçecektir. 

Sümer Bank Umum Müdürü -

Belediyede: 

Şehrimize gelen Sümer Bank Umum 

MUdürU Bürhan Zihni dUn İstanbul· 
da SUmer Banka alt l~lerle meşgul 
olmuştur. 

Bayanlarımızın bu maksatla 
tc~kil eylem;, bulundukları kol
larda çalıfmalar hararetle devam 
ediyor. Diğer taraftan tüccarları· 
mızın bu yardım için bugüne ka· 
dar yaptıkları teberrüat da 1 O 
ıbin lirayı geçmiş bulunmaktadır. 

IUDlrde Bir Ormaa Taaguaı 
lzmir, 24 (A.A.) - Seferi

hisar Saraçöldüren mevkiin<ie biT 
orman yangını çıkmı§ ve dört 
hektar sahada tahribat yapmıı· 
tır. 

Pamuk iplikleri Yükseldi - Pa
muk ipliklerindeki fiyat artışları 

günden gUne daha fazla göze çarp
maktadır. Merserize ııamuk iplikleri 
16 liradan 40 liraya kadar yüksel
miştir. 

Kömür Nakliye t)rretlert - Bele· 
diye iktısat mUdUrlUğUnce yapılan 

tetkikat neticeelnde kömür nakliye 
ücretlerinin bazı mıntakalar için kA. 
fi gelmediği görUlmUştUr. Bu mınta
kaların uzaklık ve yakınlıkları gözö
nUne alınarak ona göre fiyat veril
mesi için daiml encümene müracaat 
edilmi::ıtir. Encllmen bu müracaatı 
tetkik etmektedir. 

Kooperatif Mildtiril Deflttl - İs

tanbul yq sebze ve meyva koopera· 
tifi kadroeunda Ticaret VekAletınln 
emrile bazı t&dillt yapılmış ve beş 
memurla birlikte kooperatifin mUdU 
rU Nazmi vekAJetc;e mezun addedil
mişlerdir. Nazminln yerine Giresun 
fındık birliği müdürlerinden TaJAt 
tayin edllm1'tir. 

Piyaııada eııkiden 30 kuruta eatı
lan erkek çorapları 50·60 kurulJ& çık
mıştır. 

Polis Geliyor 
- o kadar yorpnum ki, adeta uyumak bir aaadet ola-

cak. 
- Allah rahatlık ~·ersin, Helen. 
- Size de, John ... 
Kapılar kapandı. Bir c:eyrek ııaat sonra Helen metı'ut bir 

uykuya dalmı,tı. Karşıkl odada yine ayni amele kılıfına 
giren John pencerf'yl ac:ıp dışarıya baktı sonra pen<-ere
df'n atlıyarak karanlıkta damların üzerinde yllrümlye 
ba,ladı. 

12 -
Gece yarısı idi, ('o,·ent Garden sokaklarmm mutat man

zaraaı vardı. Bir kedi yerdeki çöpleri kanl}tınyor, kammı 
doyurmak istiyordu. IUlzprdan uçarak yanında hl.l}ırdıyan 

bir gazete kedi3 I ttrklltöp ~ırttı. 
Bir taksi otomoblll dar aokaklardan güçlükle ceçlyor, 

Strand'a doğru ilerliyordu. Gecenin sükOtunu ara sıra böyle 
Jeyler bozuyordu. Uzaktan derinden cazbant 1et1l ıellyor

du- (Mavl Portakal) bannın ''•klan ,.e aeelerl dıf&n ka· 
• dar sızıyordu. Ara sıra bir ipekli e&\;ap hı~11rt1111, bir rugan 

papuç gıcırtısı, hlr kahkaha, ı;onra ylne sessizlik! ... 
Elli metre ötede bir kapının et}ljinde bir adam gizlenmiş · 

ti. Paltoı.unun yakaıunı kaldırım" ara sıra aaafo bakıyor
du. On ikiyi beş geçiyordu. f~inl çekerek dinliyordu. Yüz a
dun ötede başlarma f&pkalarını geçlrmlf iki adam daha 
vardı. Yav&f seele koaquyorlardı. Onlar da karanlıkta 
stzlenmlşlerdl. Bir tanesi bir dilzlye saate bakıyor ve söy
leniyordu: 

- On lkl)1 altı seçiyor. 
Bir kö~ b1.9ında Strand'a &ld.Uen köşede bir adam serse

ri ı>er&erl dolaşıyordu. 1.Ak::ıyıt hlr tauı ,.e afzınd& ıı.lgara· 
sı vardı . • ok~lsrda. 'ltrn:;terl arı)an kadınlar yan göıle bu 

ara 

----MAVi----.. 
PORTAKAL 

YAZAN 

Williaın J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Rezan AE. YALMAN 

41-
kaldırım misafirine bakıyttrlardr. O da aaat.e bakıyordu. 
On ikiyi yedi geçiyordu. 

Polis karakolundan lki pollıı aratıında fraklı bir adam 
çıktı. Fenerin altından rec:erken yiazü cöröndtt. Bu adam. 
iki ark.adafUe giden müfettlı, E,·alUI idi. O ela eaate bakı
yordu. 

On lktyl sekiz geçiyordu: 
Vçü de Covent Oarden Mtkaklannda *bel teabel clo

laşmıya ı.a,ıadılar. Adımlan onlan razbant aeeı ıelen ta
rafa i'ötürdü. Tam o aralık Strand'ın kÖ9et1lnde duran adam 
oradan uzaklaştı . 

On ikiyi dokuz geçiyordu: 
Sıra Ue öteki iki adam da gölJelf'r içinde kayboldular. 

Birisinin elinde bir ııaat vardı. Kapı eşltlndekl tek adam da 
olduğu yerden c:ıktı. Blitiin hu adamlar ayni noktaya dol'· 
ru ilerliyorlardı. Mavi Portakalın mavi ı,ıı\'ı 11anki onları 
çekiyordu. 

On ikiyi on iki Ce<;lyordu: 
Kartopu Mavi Portakalın arap kapıcısı beyeran tçlnde 

idi. Garip tanrlı blrkaf ah·ll memur ile üniformalı polisler 
sokak kapuıında idiler. Kapırı ~l~la soruyordu: 

- ~e Jıtiyonıunur.! Ne ,·ar! 
Fakat sualine <'~'·ar bile ,·erınlyorlardı. İşin feııal&ftığı

nr görünce bir J?orll c:e,-ıı·ıığf ile ıerl atladı. AtıRn•öreı bl-
- ar ·rz=- -·==z pp-

nlp kendisini yukan attı. Adamların hepsi ı.ırden içeri str· 
ml"9rdl. Mtltettlt Evanıı memurlanna: 

- Zarar yok. BırakıDJı: stt.aın. Nasd olu ~aınaz. Siz 
kapılan tutunuz. 81ıı: de benimle beraber yakarı pllats. 

Polis Mavi Portakalı bumıftı. 

Ayna d11varlı dana salonunda birçok ktıtl dam ediyordu. 
Cubandrn sarası tatmu, gibi coşmu,, çalıyordu. Bütün 
bıtr sanki bir nel)fl ve 191k kaynatın& benziyordu. Parmalr-
1-rmda prrlanta taşıyan mahut adamlar ortalıkta lfdJp se
llyorlardı. He>rkee yiyor, içiyor, dana ediyor, yine dam edt· 
yordu. Müdkacılar gözlertle dans edenlerin bareketlel'lnl 
takip ediyorlar, bir taraftan uk110fon, bir taraftan ptyaao 
veya davul çalıyorlar, ~lr tarattaıı da mbalı lıaJatlan. 

fısıltıları, .,ıkane fll sıkı,ları sanki takip ediyorlardı. Bu 
ç.1lgmlıtın bavaamı ~ratan da mUl!llkl ve musUd,JI Ç8laa· 
lardı. 

Mutat m .... ında Van Blond oturuyordu. Mahzun bir 
haJI vardı. Yanakları earkm.,, gözleri aalanmıtt bir yıfıa 

et ve kemik hallnl almı~tı. Ka..,ısmda Ateşin ,.e gllzel Ma
«'.ar artist Krtaka oturuyordu. Herif; hofuk bir ııeale ka· 
dını kandmnıya çah'ıyordu: 

- Mümkün detfl, diyordu. Lttzwnundan iki mlall fazla 
elmurnız ''ar. Bu kadar çoğu zaten birden takdınaı ki ... 

Kadm kırmızı dudaklarını bıtlhfana bükerek «'e\·ap verdJ. 
- Bir kadının hiçbir zaman tllzumundan faz.la elması 

olmaz ki... Bu gerdanlıJtı istiyorum, mutlaka istiyorum. 
şımarık bir çocuk stbl haykınyordu. Van Blond onu tes-

kine ~.,arak: 
- Gftzeltm, rica ederin), &11zellm, diyordu. 
- tatıyorum. Gerdaolıfı istiyorum. AlM'ak rnasmız ! 
- Hayır. 

- Oyte mi! O halde ~n de .. 
Yf!rlnden kalktı. Ad ' "l ı;tiz.iinü kC8tl: 

(Ar.kası var) 
ZW?Z EZ 

4':.J. 10. ~-

SIVASf 
iCMAL 

Yugoslavyanııı 

Mukavemeti 
Gevşedi mi? 

Yazan: M. H. ~L 

1 ki ıün evvel .bu aiituod' 
Yugoslavyanın hariçten,.. 

len tazyika karıı durduğu .,e ~ 
tiklal azminin katiyen eat111ı.:;. 
dığı hakkında bir yazırn. ~ 
Ayni sayının birinci aa~ 
Belgraddan l'elen bir t~~
Alman. Yugoslav ticaret ııı1., 
kerelerinin s~nuna erdiii .,e fi' 
l'Oalav hariciye nazmn!!l. b~..., 
aile ile Yugoslavya ile Aı:;ı.. 
arasındaki .dostluk münu .~· _.. 
rine dair bir nutuk aöy}edıl' 
!atılıyordu. 

Bu telgrafı okuyanlar, Y~ 
lavyanın ticaret müzakere~ ..Al 
aileeile Aılman tazyiJuna b07-

eğdiiini ve nazır tarafınd~ı 
!enen nutkun buna delil oau 
n~ sandılar. ; 

Halbuki hakikat hiç öyle~ 
ğildir. Yugoslavya ietiklll _

1
_,, 

kındaki azmini, istiklal ~ 
na aykırı hiç bir tazyika i/J 
eğmiyeceğini, i<:a:bında ".•~ ~ 
silahla müdafaa ecleceit~'. j 
vekilin Üaküpte eöyledıv 
nutukla V'C en kati bir r 
ifade etmiftir. ~ 

Ahnanlann usulü, hi~ jlll' 
araaı kesilmeden her tara~• yd' 
kan ve fırsat yoklamaktır:. ~lııf' 
l'Oslavya ile olan ticaret rn~ 
relerinde bu usulü tati>ik ji,,11' 
için ellerinden geleni e_.Jaf' 
yapm19lardır. Fakat Y~ 
!arın bu tazyik& boyun er,;.. 
ni göeteren hiçıbir miilıbet .,., 
re yoktur. Hariciye nasl·..a..ııı 
nutku, iki memleket ar~ 
bir müzakerenin sonunda reli'• 
lenmesi mutad olan sözle il' 

Y~oalavya •belki de ıırf ~ 
cari sahada bazı fedakar!~~ 
göatermiıtir. Fakat bunlarık ıJ• 
ticari bir mahiyeti olrn& ~ 
zımgelir. Bugün Yugoala"11 ~ 
Almnayadan baıka miit~1,_ 
yoktur. Birkaç müıteriti. 0~ 
bir satıcı nazlı olabilir. Bat ı" 
mÜfteriye malını satmak tlJ ı 
buriyetinde olan bir aaU'I 
kadar naz edemez. ı' 

Yugo•lavyanın iaıtiklal ~!Jf' 
amdaıı uzaklatma•ı ,öyle ol' 
aun, Bulgariatanın da ol~~ 
maz tazy"'a boyun eim~"Jıı 
ğini ve iatiklıiline layık ol UJll'' 
kıymeti verdiiini gösteren 
,;erici "emareler vardır. ~ 

Cümhuriyet 
Bayramı 

Hazırlıkları 
Şehrimizde b!yram hail: 

}arına devam edilmektedir. 
1
,_ 

teıif semtlerde yapılmakta 0 ,; 

t~l~rla aair te~i~~n ~~·~J-
giınune kadar bıtırilmeaı ıçın ~ 

birler alınmı~ır. Ta.kai~~ JI 
edilmekte olan aab.ı tribiin 1, 
bitmek üzeredir. Yeni trib~ 
vali konaiı önündc~i .~c~ t fi' 
ç.-ainin bayram gunu k~ .. tP" 
simleri yapılacaktır. Beledıy~ 
raaime ait pro&ramı hazırl 
tır. _,; 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Bayramı YiyeydinJ 
BNnaıaaJn llOD süalerlnde ~ 

catrsın blrlnl kanal ve ~ 
-.,ramım elblae için fena 
aıluftınp dururlar. _,,J/// 

Zavallı adam, büylik bir &er'"' 

içinde 110kaia çıkar. ttr 
Y olcla abbaplanlldaa lllrlll9 

... .., eder. Ona: 

- Nerelerdellla. yabu! ~ 
girdi prell sizi gönnec1lm, ~ 

mlydlnlsf tll 
Diye 90rar. Mahatabl .. uıeo1 

adam oldalU lçla: 
- Sorma azizim, Ranradlll 1' 

dlm diye ıttnleree hapiste~ 
Deyince: tll 
- A kardeş! Yiyecek b9fl'9 

şey balunMın da ...,,.,a•• ... ır ,, 
dln ! Rama&a111 ylyecettne ~ 
hlrdu f Şu, 6nlbuözdeld ~ 

ytyeydln de hem ıten m....._~ 
mez, 118" de beni de bu ...,,...-

derdinden kurtaım19 olaJ'dall- f 
fae•·· •• 
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fTlfM•D Kulağımıza 

Çarpanlar 
S!EVAHAT NOTILARD 

Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
NİLLA KUK istanbulu Hint Okyanusuna 

Bağlıyan Demir Yolu 

Farkında mısınız? 
Yazan: 

Rukiye Bir Harp Hilesine 
Müracaat Ediyor 

• • • 
Bir Zabıta Romanı 

Muharririne Yapılan 
Azizlik 

Yazan: B. FELEK 
~ ilmem si?: de farkında 

mNınız) 

Nerede biT gevşeklik var. 
Gerçi cgenel> değil amma yıne 
göze çarpıyor. 

- il -

Şimdiye kadar 160 mükemmel za
bıta romanı yazmış olan bir muhar· 
ririn ba.4ına, hem de 9imdiye kadar 

sana ve babana bir kahraman emsaline hiç tesadllf edilmiyen bir 
gözile bakmıyacaktır. kimıe se- vaka gelmiş:Ur. Vaka Amerikada Fi· 

lldel!lya şehrinde gcçmi,tır. Roman-

- N«lir bu gevtd<lik? di
xeceksiniz. 

b·ıC.Yas beyle aile.i o gece Ka
l 1 cıvarındaki bir handa kaldı
g~· Mihrünnisaya orası cennet 
: 

1 göründü. Kalbinde hiç !a
h ~"<lığı bir takım tatlı, yakıcı 
~~er vardı. Bat döndürücü rü-

•r görüyordu. 
b llilıniyordu ki o gece, Şeyh Ba. 
~ lnın düğün geceıi idi. Delikanlı, 
b ~n dü~rdüjiü koku şişesini 
•ırına bau.rak yalnızca uyu-

ınu~u. Sabah uyandığı zaman şı· 
l•)'ı •çnıış, sihirli kokuyu kokla
l'tlıı \re §U sözleri aöylemi"ti: 
b· ~ Mihrünnisa, canım, benim 
•rıciJc sevgilim, benim ruhum 

•en~ıe evlendi, düğün gecemı 
.. ntnle geçirdim. 

Mihrünnisa, Kabile vardıktan 
l(ınıa da 1-ıep Şeyh Babayı dü
IUnd·· u. Onun ayrılıiiını hiç duy-
~UYordu. Çünkü hayali daima 
il~~• herı.berdi. Mihrünniaa, Şeyh 
d 4 anın bahçenin giilleri arasın
•n birdenıbire zuhur ettiğini gör-•c h· 
1 
ıç hayret duymıyacaktı. 

ki hafta kadar Şeyh Baba, 
~•lınin yanına hiç uğramadı . Hatk bakarsanız, içinde sihirli bir 

ob U •aklı bir ıite ile evlenmit 
il 1Ydi. Meryemüzzaman, cari-
Yel · - f il erı, rakkaseleri taraf tara de-
'. •nlıyı arıyor, bir türlü ele ge
f"•ıııirorlardı. Ak.her Şahın akıl· 
1

1
"e malumatlı nedimi Eıbu Fa· 

ıı • Şeyh Babayı yumtı§atmak 
uınidiie en meşhur pirleri, ha· 
F•ıı<leleri bir araya toplamıştı. 
•kat bunlardan gelecek tesirle

'• karşı delikanlının bir tılsımı 
~••dı: Sevgili ıiteaini vakit vakit 

0 kluyordu •.. 
~· Akber Şah oğlunun kendinden 

•n almadan ıehirden uzaklaş· 
~•ınasını emretmişti. Fakat Şeyh 

a.ba bu emrin haricine çıkrp.adan 
~taydan uzak kalmanın çareai· 
'
1
.\ buldu. Gündüzleri av bahane· 

~'.• hiç attan inmiyor, Kutbüd
k'nle beraber şehir civarında at 
0ıturuyordu. Geceleri de tütni .. 

n ·-.. ınin · evillde yatıyordu. 
., Avda silah kullandığı yoktu. 
" 0 1Ian 0 kadar titriyordu ki za· 
len niJan alamazdı. Av bir baha· 
"•den ibaretti. Şe4ıirden kilomet
relerce uzak kalınca annelerinin, 
~iltiyelcrin, nedimlerin takibin· 

•n kurtuluyor, geniş nefes alı
Yordu. Y okea her karıısına çıkan 
'n•an birer şekilde kendisine yal
\rarıyordu: 

1 - Anber pren&esiııe hele şöy-
e hır uğr.a. Kıza günıJ>tır. 

Bir gün şehir haricinde atla 
~tlcrk.cn uzaktan üç atlı gördü. 
."•dakinin elbisesi baıtan aşağı 

iul ınü9le itlenmişti. Güneşte pa
rı dıyordu. 
Şeyh Baba: 
- Salime anne) diye bağırdı. 
Ciimüılü elbiacaile, altın kılı-

tıle, nıiğferile atlının 1her tarafı 
?" ayrı gözü alıyordu. Delikan-
1 tekrar etti: 
.. - Salime anne, seni nihayet 

~0rdüğüme bilsen ne kadar se
'lndinı. 

,.
1 

Peçenin altından bir gülme iıi· 
.ı dı. Rukiycnin aesi fU cevabı 
..,trdi: 

b - Seni yakaladım, Şeyh Ba
ka.·· Sen galiba öyle sanıyorsun 

1 Saiinıeden başka hiçbir kadın 
ilte. binemez. 

S 
1
- Amma bütün bu kabahat 

a 1 ıtıcnin •.. 

.. - Seni yakalamak için küçü
~Uk bir harp hilesi lazımdır, Şeyh 
oaba. • 

ik. R~kiycnin bir İ§areti ijzerine 
t i •uvari Şeyh Bahanın atını or· 
da. 1rına aldı. Rukiyenin kendiai 
be dizgini ele geçirdi. Delikanlı 
d u lcdbırlere gülüyordu. Rukiye-
•n kaçmıya niyeti yoktu. 

R.ukiye sözünü kesmemişti: 
l ..._ Bilmelisin ki ata binen ve 
t~Iı elbise giyen yegane kadın 
Ü• 1ıne değildir. Bana şerefin 
oterirıc verilmiş bir eözün vardı. 
d.nun tutulmasını istemiye gel· 
ırn. 

ı - Ne demek istiyorsun~ Ev
d'.nrniye söz vermi~tim. Evlen· 
tın. 

·. 
d :- Düğün mera9İmı evlenmek 
d •gildir. Sen o zavallı kıza saa· 
k~t &etirmiye söz verdin. Halbu· 
b~dzavallı bugün saıayda em giC •r. Hiçbir tarafa kaçaınaz. 
d·~ruru babaıının memleketine 

0 }nrniye manidir. Zaten dönecek 
k sa babası senin muameleni ha· 
p:••t ·~Yar. Derlıal bir harp ko
le \1,Bır kadın yüzünden girişi
le "ı,. 1:>ler çok kanlı olur. Böy
le 11 harpte herkes, hakaret gö
bi~ tarafı haklı görür. Sen böyle 

haJlbe sebep olursan kim•• 

Büyük 
Emin 

Uzak ve 
Yegane 

Pazarlarla 
Yol Olarak 

irtibat Tesisi 
Gözüküyor 

için 
ve aeve arkanızda vuruımıyacak larmda en muğlA.k meseleleri pek 
tır. büyük bir kolaylık ile halleden bu 

Şeyh Ba.ba bu aözlerden tees· muharrir, bankadaki paralarının ya- A. vrupa sulh içinde iatihaal 
aür duymamış değildi. fakat mu- vat yava~ ekallmekte olduğunu far- ~ yapan bir diyar olmaktan 
kavemeti kırılmamıştı. Rukiye keder. Tahkikat icra eder ve bu pa· k k b. > h h dedi ki: çı ara ır noğu§ma sa nesi a-

raların sahte çek vasrtasile çekil· line geldikten, Akdenizd.e harp 

Yazan: 
M. Şevki YAZMAN 

- Haydi nehrin öteki tarafı- mekte olduğunu anlar. Hem çeklerin gemileri batıracak tüccar gemisi 
na geçelim. Bu yabani yerler üzerinde imzası bulunuyorrnuf... aramıya çıktıktan sonra, taHhin bir müddet sonra Suriye • Tür· 
kalb işlerinden bahsetmiye mü· Meşhur zabıta muharriri sahtek&r· bir cilvesi olsa gerek, İstanbul da, kiye hududunu ıe1kil etmek üze· 
aaid cleğ.tldir. lığın faUini bizzat bulmıya gayret Basraya ve dolayıeile Hint ıner· re Türkiye toprağına dahil olur. 

Karşıya 11eçtiler. O zaman Ru- eder ise de faaliyeti bo~a çıkar. Bu- ltezıne bir d.,:niryol ile bağ- Hattın cenup rayı hududu te§kil 
kiye, Kutıbüddinin kendilerini nun üzerine zabıtaya müracaat eder. }anıverdi. lık akla gelen şey, ettiğinden Nusayıbine kadar bi· 
yalnız bırakma.sını rica etti. Şeyh Fakat zabıta dahi izharı aczeder. Va· aııl büyük istihsalleri yapan di· zim sayılır. Bura-dan sonra cenu
Babanın arkadaşının yanında yu· ka öylece kalır. yarlar ile, Amerika, Hindistan ve ha dönerek tekrar Suriye topra· 
muıak hisli görünmek istemiye- Aradan Uç ay geçer, bir gün mu- Okyanus adalarile bu yoldan bir ğına girer (birçok kimseler Su· 
ceğini biliyordu. Halbuki Anber harrire bfr çek gelir. Çekin muhtevi- irtibat tesisidir. r?ye arazisinin burada kuyruk gi· 
prensesinin davasını yürütmenin yatı, şimdiye kadar kendisinden ça· Vakıa bu yol uzundur. mas .. bi uzamış parçasının farkında de-
yegi.ne çaresi, delikanlının mert· linan paralara tekabW ediyordu. raflıdır, aşağıda izah edeceğimiz ğildirler) . 80 kilometrelik bir 
lik hislerini harekete getirmekti. Çek meşhur bir banker tarafından noksanları ve mahzurl~rı haizdir parça geçtikten sonra Irak arazi· 

Kutbüddin batını önüne iğerek imzalanmış idi. Muharrir hemen ban amma, hilen bu uzak ve büyük sine dahil olur. Muaul üzerinden 
teessürler içinde şehrin yolunu kaya. gider. Parayı tahsil etmek is- pazarlar ile irtibatı tesis için de ve Cicleyi takip ederek Bağdada 
tuttu. Şeyh Babanın bu akıllı ter. Fakat bankerin imzasının sah· yı.:gine emin yol olarak ıözük· gelir. ~uraya kadar normal ge .. 
kadmın elinden yakaaıııt kurla· te olduğunu öğrenir: bu işte böylece ınektedir. niılikte bir demiryolu şebekesi· 
ramıyacağını biliyordu. Arkala- kalır. Son zamanlarda. da üzerine en dir. 
rından baktı. Dört nala gidiyor- Nihayet geçenlerde taahhüUU pos- fazla göz dikilmif ve ümit bağ· Bağdatdan Basraya kadar olan 
!ardı. Rukiyenin hesa.bı açıktı: ta paketi olarak kendlainden çalın· lanmış ve yeni yeni faydaları takriben 500 kilometrelik kısım· 
Evveli beraberce at kofturarak m19 olan paraları aynen alır. Bu ir· toplan~ıya baflanmış bir mah· da is~ dar hattır. İngilizler bunu 
Şeyh Babayı neşelendirecek, son· salata şu kı•a mektup m,tırumi': reç olacak hale gelmektedir. evvelce ve harp maksadile sü· 
ra Cumna nehri üstündeki bahçe cüstat! Detektif kabiliyetinizi de- yol hakkında ufak tafaili.t ve· ratle İnfa etmi~tirler. Şimdi de 
ve kö•küne götürecd<ti. Tuttuk- k ı ted· t kJ h al ~ k d • · · • b · l :.- neme s ım. n sarı ay e U&"' reyim. Çünkü coğrafyası hayli pe -cgıştırecege enzemıyor ar. 

kaıbili tahammüldür ve Buraya 
gelen büyük vapurlar yüklerini 
doğruca bunlara aktarma saye· 
sinde nakliyat kolaylaşır. Mavna, 
demiryol vagonu, Bağdada tek· ı 
rar aktarma auretile diğer bir de
miryol vagonu gibi zorluklardan 
bir dereceye kadar -sakınılmış 
olur. 

Diğer müşküle, yani demiryo· 
lun iki defa Surıye toprağına da
lıp çıkmasından dolayı meydana 1 
çıkan muayene mütküllerine ge .. 
lince; bana anlattıklarına göre 
Meydanekbezde (Halep şima· 
!indeki ilk Suriye hudut ıstas
yonu) tek başına seyahat eden 
kadınlara karıı tatbik olunan sıkı 
kontroldan ve bunlar artist vesa· 
ire makulesinden olursa vize ha· 
hanesile bir iki gece mceıburi mi· 
safirliğe tabi tutmaktan batka 
pek bir zorluk yoktur. Çünkü 
Sarki Suriye için hayati ehemmi· 
yeti haiz olan nakliyat da bilmu· 
kabele Türkiye topraklarından 
geçer ve Suriye bu sebeple mü· 
tekabil kolaylığa daHııa meobur 
edilebilir. 

EfendHıı 1 Bu geyteklik bir 
nevi aldırmamak. bir nevi mü
hali.ğalı müsamaha, bir nevı 
alabildiğine hoş görüştür. 

Ne gibi? 

Şöyle: 

Tramvayların içinde ve dı
ıımda ıu kadar kişi alınacak 
diye levhalar vardır. 

Bunun iki misli adam biner, 
hoş görürüz. 

- Adam sen d<0, aldırma 1 
deriz. 

Vapurlarda alt .kamaralarda 
sigara İçmek yasaktır. 

Lakin bu yasak ·bir nevi na
zariyattır. Herkes keyfini ya· 
par ve aİ:garaaını içer. Ne mc· 
mur, ne yolcu, ne ha_ocı aldı· 
rır. 

Sağ taraftan yürümelj diye 
barbar -bağırırlar. Biz sol taraf· 
tan gitmede bir zevk buluruz. 
O.telik doğru yoldan gidenlere 
de oıııuz vurur, maraza çıkar· 
mak İ9teriz. 

Vapur, tren tarifeleri yapa· 
rız. Lakin ara.sıra bunl'ardan ~· 
şarız. İtiraz eden olursa ya ak· 
tarma. ya fırtına. ya sisten bah· 
seder, işi örtbas ederiz. 

!arı istikamet, köşkün yolu idi. radım doğruou! Sizden &fmlıtrrrı pa- kuvvetli olanların bile bazı kı· Bu sebepten hat üzerinde baş-
Kötke vardıkları zaman Şeyh raları iade ettim. Artık •ize !Uma- ıımları hakkında yanıldıklarını lıca iki müfkül beliriyor: Birisi lraka .gelince; kendisinin şi-
Ba.ba bir hükümcJ,ar gihi kabul dım kalmadı.> görürüm: Baiidat.da normal hattan dar hat- mal ile olan muvasalası, diğer ta· 

Bir sınıfta §U kadardan fazla 
talebe olmıyacak diye karar 
verir, hatti hususi okullara tat· 
bik ettiririz .de kendi sınıfları 
mızı iskarça haline getiririz. edilecekti: Serin şerbet~er, )eziz Bir defa bu yol bizim demir· ta aktarma zarureti. dığeri de iki raftan Türkiyenin hariçle yapa~ 

tatlılar, havuzlar arasından pes yol programnnızda esas tutulan defa dalıp çıktığı Suriye arazisi cağı ithalat ve ihracat ticareti 
perdeden akseden nağmeler... H •-~•tk ini önl ••. 1 in ve Diya•bakı-~an geçerek dog". dahı·ıı·ndeki muayene, .,.;:mrük ve dolayısile transitten temin edece-
Gurup z&manında rakkaseler renk ava ~ .. em- 9 '"' •- g·ı· faydalar yu··z·· d b·· l b" 

Meseli: 

cMuhte~em müdiri umumi 
beyefendi> türkçe değildir diye 
<sayın bay genel direktör> dıye 
alelacaip laflar ederiz. 

havada kuvvetli olmak l&zrmdr.r. rudan doğruya Irak toprağına araştırma güçlükleri. un en oy e ır 
renk metalelerle ortaya çıkacak, Fitre ve ZekUınw Hava KW'U· giren hat deg"ildir. Bunun inıaaı Bu 11üçlüklerd_!'n birincisi Bağ- inkitafa çok arzukeştir. Son za· 
'havuzun kenarında rako· ~ ·cek· mani arda bu ·· d · 1 cuc muna vermekle bu tehlikeye karşı maalesef henüz mümkün olma~ da.t ile Basra arasında vapur se- uç emıryo u ara~ 
lerdi .. · koymut olacakaınır.. mıttır. !rakın aon iktıaadi zorluk· ferlerinin çoğaltılıp hacimlerinin sında anlatmalar yapıldığından 

Rukl.ye Kutdu··ı.. L • • ı hm· d · l l nakliyat da daha ı·ntız" a.m ve su·· - Bir takım eşyaya azami fiyat 
koyar; fakat bunlara riayet edi 
lip edilmediğini pek kovalaına
yız. (Kovalarsak da tutama· 
yız) 

• =ının a ın 1 ;.-------------.11 ları dolayısile de pek kolay ya· büyültülmesi sayesin e ıza e o u· 
ettiği programı harfi harfine ta- RAŞlT RIZA TiYATROSU pılacağa benzemiyor. Bugün nabilir. Bağdada kadar oldukça ratle yapılabilmektedir. 
kip etti. Şeyh Babanın ruhunu Bağdat ve Basrayı lstanbula bağ· büyük (bizim Şirket vapurları· Hula.sa üzerinde işlettiği ve 
istediği gibi yumutattığına kani HALİDE PtŞKtN BERABER lıyan demiryol İl.!' Adana ve Ha- nın orta hacimleri ayarında) va· menfaal'tar iki komıunun göste-
olunca c\edi ki: n::~:ri~~;ı·S~E~ı"::X:~A lepten geçe~ hudut hattıdır. De- pur geliyor. Tabii bu . hareket receği hiisnü niyet derecesinde 

- Oğlum, görüyorsun ki Al- mıryol Jslahıyeden ıonra Surıye tren yoluna nazacan bıraz batı bu yol harp zamanında çok bü- Tahsildar mükelleften fazla 
vergi tahsiline bakar. lah kulları zevk bulsun diye bu K EN D l S t N t N G ö L G E S t j toprağına girer, Halepten daha j amma, su nakliyesinin ucuzluk yük,. sulh devı:eıinde de oldukça 

dünyayı güzel bir bahçe halinde Komedi (3) perde doiirusu biraz §İmalinden geçer ve kolaylığını haız olduğundan m11hım ışler gorebılır. Mamafih Mükellef tahsildara ekoik ver
miye çalışır . kurmuttur. Böyle bir dünyada 1 asıl güvenildbilecek kısa hat Irak 

Allahın nimetlerini inki.r etmek, 
deliler gibi dört tarafa koımak 
ve ga.m ve kasavet içinde yaoa· 
mak sana yakııır mı? O masum, 
zavallı prensesi ağlatmayı günah 
saymaz m~ın? 

Rukife güzel bir kadındı. He
le gözlerinde dayanılmaz bir ca
zibe vardı. iyi diplomattı. Kar
§ısındaokini mutlaka ikna ederdi. 
Çünkü söylediği şeye evvela ken
di kendini inandırır, bütün heye
canı kendiai de beraber duyardı. 
Ak.her Şah bile Rukiyenin köı
küne bir defa gelince ve güzel 
kadının hazırladığı havanın içine 
karışınca hiçbir dediğini iki et
mez, her arzusunu ka-bul ederdi. 
Halbuki zavallı toy Şeyh Bı<ba
nın kadın fendine karşı, şehirden 
uzaklaşmaktan hafka hiçbir mü· 
dafaaaı yoktu. 

Delikanlı bir teeaaür ve alaka 
ile sordu: 

- Anber Tacasının kızının ağ· 
ladıiiı doğru mu? 

- Hem ne ağlamak!.. Göz 
yaşı gece gündüz dinmiyor. Siz 
ikiniz de felakete uğramış iki za· 
vallısıılız. Başkalarının emelleri
ne kurban edildiniz. Bari timdi 
biribirinize teselli vermiye çalışı· 
nız. 

~yh B&ba meseleye hiç bu ta· 
raftan bakmamlftı: 

- Fa.kat ben saraya. onun 
yanına gidemem, dedi. Cariye
lerin hepsi etrafımı alacaklar, f1• 

kır fıkır gülecekler, cbak işte ni· 
hayet geldi> diye fısıldaıacak
lar .•. 

- Hakkın var, Şeyh Baba .. 
Burada buluıursunuz. Hiç kimse
nin haberi olmaz. Sen burada 
bekle. Ben kızı alıp gelirim. Ye
meği burada beraber yersiniz. 
Yalnız ayrılmadan evvel, sana 
bir na.sihat vereyim: Kıza i§ık 
gibi davraırmana sebep yok. Za
ten biribirini hiç tanımıyan iki 
kiti, sırf evlendiler diye aşktan 
bahsederlerse tuhaf birıey olur. 
Kızla dost olmıya çalış. Ona kar
şı dostluk gösterirsen bana ver
diğin sözü tutmuş olur9un. 

Akıllı kadın, ayrılmazdan ev
vel kalfalarına talimar verdi. Ta. 
ze bir gelin güvey için ne gibi 
yemekler hazırlanmcası ve içine 
neler katılması faydalı olacağını 
iyice tarif eıti. Yemek odasının 
çiçeğe boğulmaıını da söyledi. 
Şeyh Baba belki de fıkrıni değiş
tirip kaç.ar endişeaile her tarafa 
gözcüler, nöbetçiler koydu. Son· 
ra prense~ Man Baiyi alıp götür· 
mek üzere sarayın yolunu tuttu. 

(Arbsı yamı) 

Fakir Üniversiteliler Arasında Bir Reportaj • 

'---------------------------------------J 
Tahsil Sevgisiyle Ekmeğini · 

Taştan Çıkaranlar 
[BuReportajı Yapan Arkadaşımızın Tavsiyesini Kabul Ederek 
iş Arzyan Üniversitelilerin ilanlarını Bedava Neşredeceğiz] 

Fa.tihte camiln karfusında medre· 
seter vardır. Bu eski devrin clllm> 
yuvası birkaç senedir fakir Universl
telilere mesken olmUfhır. Kira pa
rası vermtye haJl olmıyan bu gençler 
kalın taş duvarların ardında, kur
fUnları ek!lik kubbelerin altında; kı
şın soğuktan yazın !IIC&ktan bedava 
barınıyorlar ... 

Medrese ile camu birbirinden ayı .. 
ran genl9 meydanda yürüyoruz. Bu
ranın sakinlerinden olan KaramUr· 
selli genç ahbabım, kapıdan içeri 
girerken bana: 

- Sizi buranın mUmeıısUi ile tanış· 
tırayım, diyor. O •ize birkaç ki~ top 
Jar. ıatediğinizl onlardan sorarsınız. 
MümessJI medresenin dahili işlerile 

uğr ... ır . 
Elini •ıktığmı orta boylu, genlf a

lınlı, metln ;yüzlü genç bizi odaama 
alıyor. Yoksulluğa rağmen itina ne 
döşenmi' iki kişilik bir talebe odası .. 

Birer yer bulup oturuyoruz. Odada 
altı kişi vanz. nk 191m kendilerine 
meramımı anlatmak oluyor: 

- Ben Vatan gazeteeindenirn. ls· 
tanbuld& !aklr Univeroitelllerin ek
mek parasını kazanmak için ne gibi 
iş:lerde çalıftığını öğrenmek isterim. 
Hiçbir yerden geliri olmıyanlarmız 
varmış bunlar nasıl y&f&rlar? Ne Ue 
geçinirler? 

Sorguma ilk cevap veren mümesen 
oldu: 

l 1'a:wa: Mtaal BELLi 1 

ye husust ders verirler. Sonr& klUp· 
lik gibi işler bulabilenler de var. He· 
plmlztn rüy .. ı böyle muntazam bir 
19 ... Amma galiba rüyada kalıp gide
cek. öteberi satan birkaç arkada
•ımız da var. Bunlar tablayı ya Be· 
yazıda, ya Sultanahmette bir köşe
ye kurup müşteri beklerler. Geçen se· 
ne hukukun son sınıtında bir çocuk 
vardı, bir boyacı kutusunu omuzla· 
yıp Beyoğlu tarafına geçer ayakkabı 
boyar idi. Şimdi mezundur, Yalnız 

hukuktan değil, boyacılıktan da ... 
Bu sırada Karamtirsellı söze karı

şıyor: 

- Dün sizi medresenin öbür kı: 

mından bir &rkadaşla tanıştırdım. t 
te o müezzindir. Fa.kat kendisi sız..: 

bundan bahsetmeyi yerinde bulmadı 
Bizim aramızda iki müezzin, bir d, 
imam var. üçü de üntversitedeler ... 

Fabrikalarda çalışanlar var mı ., 

- Tütün inhisarında çalışan bir 
arkadaşımız '\·ar Fakat öyle yerler
de iş bulmak bizim için pek mü9kUl .. 

Bu sırada solumda oturan talebe 
atılıyor. Ytızünde okuduğum heye
<'Rndan kendine dokunan bir mevzu· 
dan bahsettiğimiz belli. 

rum ki, Amerikada bizim gibi para 
kaza.nmıya muhtaç olanlar şöyle dur 
sun, zengin çocukları bile kendi ka
zandıklan para ile tahsil etmek me-
rakında bulunurlarmış: ve tahsil et
mek lstiyen bir adam için hiç bfr ne
vi it hakir sayılmazmı,. Tahsil esna· 
sındakl hayat mücadelesi de tahsilin 
kendisi kadaw insanın kuvvetlerini 
inkifa! ettiriyor. Herkes bir üniver
site talebesinin tahsil için çalıfmUı· 
nı bu ruhla karşıılıyacak ve sevgi ve 
alı\.ka gösterse iş:imiz kolaylaşacak. 

Ben kimya ,ubesinin Uç •ene.sini 
okudum. Bitirmiye bir senem kaldı 

fakat eğer önUmUzdeki bir iki hatta 
içinde i\' bulamaz.sam tahsili terket
miye mecbur kalacağım. 1c;iınizde da
yanamayıp yarıda çıkanlar eksik ol· 
muyor. Bunca emeklerimiz boşuna 

gidiyor. Umitslzlik benim tabiatime 
uymaz. Amma her vakit te insan 
nikbin olamıyor. Ga .. elenizde yazınız. 
Ben okumak i<;ln iş: arıyorum. Her 
işe razıyım.> 

Gerek bunları anlabrken gozıerl 

parltyan çocuk gerek diğer odadaki· 
ler, Türk gençliğinin canlı, nıUkem· 

mel nümunelerl ... Bo~lil ztlppelerine 
hiçbir benzerlikleri yok. Enerjik, 
kıymetli gençlerdir. Gazeteme tav
siye edeceğim: Bu gençlerjn derı sa
atleri haricinde iş aradıklarını ilAn 
için go.zetede b<.-da.va bir yer ayırma
yı kabul etsin. 

[Arkadaşımızın tavsiyesini kabul 
ediyoruz. İş arıyan üniversite gençle
rinin dört •alıra kadar lllnları (Va
ta.n) da parasız neşredilecekttr. ] 

ile ve Dıyar'bakır üzerinden yapı· 
lacak doğru iltisaktır. Bilhassa 
bu hat, Türk petrollerinin işletil

mesi temin eclilincİye kadar bi

zim petrol hattımız da olabilir. 

Bagbkl Program 
8 Program, 8,03 Hatif mu•ikl (Pi), 

8,15 Ajan• haberleri, 8,30 Hali! mu
siki devamı (Pi.), 8,60 Ev kadını • 
Yemek listesi. 

12,30 Program, 12,33 Muhtelif far· 
kılar, 12,60 Ajans haberleri, 13,G:I 
Muhtelif fatkılar, 13,20 Karışık prog 
ram (Pi.). 

18 Program, 18,03 Müzik, 18,30 
Fasıl heyeti, 19 Şarkılar ve türküler, 
19,30 Ajans haberleri, 19,45 Radyo 
ince saz heyeti, 20,15 Radyo gazetesi, 
20,4:S Temsil, 21,30 Konuş:ma, 21,45 
Radyo salon orkestra.sı, 22,30 Ajans 
haberleri, 22,4.5 Radyo salon orkes
tr .. ı, 23 Dans müziği (Pi.), 23,30 
Kapanış. 

Çok de(a İşi formaliteye, ça· 

lı~mayı saate feda ederiz. 
Sütü ineğe, yumurtayı tavu· 

ğa, tohumu ekine terciı ederiz. 

Pe~indir, göze 
ye. 

görünüyor, dı· 

Söz verir, randevuya gideme· 

yiz, imza verir vaktinde ödeme• 
yiz. 

Oyunda mızıklanırız, yatak· 
ta gıdıklanırız. 

Gevıeğiz dedim ya 1 
Bilmem farkında mısınız) 

Rahmet Dllell 
CerrAhp848 hastanesi dahiliye mü· 

teha.ssısı ve merhum Ali Haydar 
Arsebük damadı Dr. Besim Kanatlı 
dün sabah birdenbire ölmüı;ıtür. Rab· 
metiniz! diliyor. Cenazesi bugün sa 
at onbirde Beyazıtta. Sağanağa ma· 
halleeinde Nur sokağında 9 numara
lı hanesinden kaldırılarak Beyazıt 

camlinde namazı kılındıktan sonra 

Erenköyünde Sahrayicedittekl aile 
kabristanına gömülecektir. 

ŞEHiR TiYATROSU TEMSiLLERi 
l'epet>a.şı Tiyatrosunda Fransız 'l'l,yatrosanda 

DRAM KISMI KOM~DI KISMI 
BU AKŞAM BU AKŞAM 

Saat 20,30 da Saat 20,SO da 

O T E L L O O A O 

BU PAZARTESi GtlNtJ MATTh"ELERDEN ITtBAREN •mıııııı. 

SUMER Sinemasında 
Büyük Rejısör FRANK CARPA'nın Süper filmi 

PARA BERABER GiTMEZ 
Fran!lızca sözlü fevkalAde filmi görmiye ve alkışlamıya hazırlanınız. 

~ R11Uerde: 

}EAN ARTHUR-}AMES STEVART 
LIONEL BARRYMORE - Size isim zikretmeden anlata

yım: tçtmizde ana, babadan veya 
başka yerden geliri ola.n ancak bir 
kaç kişi var. Çoğumuzun bu dünyada 
tek varlığımız kendi vücudümUZdür. 
Tabit bu ı,artıar altında dışan:la ça
hşınadan üniversiteye devam etmek 
mümktin değil. Hemen hepimiz para 
kazanma yollannm her akla gelen 
şekline ba.,:vuruyoruz. Vuruyoruz 
aınma ~yle kıı.nn doyuracak kada.r 
ma ... lı bir i9e girebilen arkad49lar 
bir iki klflyi goçmez. 

- Beyim, bizim yaramızı deftln, 
bari biz de içimizdekileri sana döke
lim . Bayram günü makyaj yapıp 

Js;öşe baflarmda dilencilik etmek bile 
hatırımdan geçti. Garibi 9u ki, imti
hanlarda muvaffak olanların çoğu, 

bizim gibi tahsil edebilmek mak•adl
le her fedak:Arlığı göze alanlar ara· 
smdan çıkıyor. 

- ı, bu!m&l< o kadar mllfkUl mu? Bugün 1 P E K ve SA 1R AY Sinemalarında 

- Şu başvurduğun·.ız p.iı.ra kazan· 
ma yollarının birkaçını saysar~:z .. 

- I~anglsinden baflıyayım ? En 
talllllertmlz bir derııten zayıf talebe· 

Şöyle tahsilinize ml.ni olmıyacak bir 
kltıplik !alan? 

- Ben Manisadan buraya geleU 
dört sene oluyor. I>Ort senedir if an· 
yorum .ÇalışmadJıPtn kapı, ainnedi
ğlm daire kalmadı. Amma hA!l bir 
balteya sap olamadım. 

- Noll!Cf(':l? İş mi yok? 
- ·y;Lıız i; t>lmamaaı meselesi dıt· 

ıııı... F'illn i§ üniversite talebeeinc 

Şark Edebiyatının RO!\IEO ve JULYET'i Şark filmciliğinin ~aheseri 

LEYLA ile MECNUN 
Musiki üstadı: Leyltnm ~arkıları 

SADETTİıV KAYNAK MÜZEYYEN SENAR 
MECNUN'un şarkıları 

MftNİR NUREDDiN 
yakı~az cllyorlar, h<>lbuki duyuya- •••••••• Filmin fevbJUe unalafımılan --= :ı • 4,IG • .. SO ve 9 da 
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RUZVELT BİR 
NUTUK SÖYLEDİ 

Amerika Taarruz 
Vuku Bulmadıkça 
Kuvvetlerini Harbe 

Göndermiyecek 
Filadelfiya, 24 (A.A.) - B. 

Ruzvelt kürsiye çık-tığı zaman, 
Hail convention°da toplanan 
17,000 kişilik b ir halk kütlesi 
tarafından tezahüratla karşılan
mıştır. 

B. Ruzvclt nutkunda, 1932 de 
iktidar mevkiine geldiğı vakit 
Barleşık Amerikanın bulunduğu 
,eraitı hatırlatmış ve yeni kal· 
kınma sistemi sayesinde haşan· 
lan muazzam işleri anlatmıştır. 
Bılhassa, işsızliğin azalmış oldu
junu işaret etmiştir. 

B. Ruzvelt, sözlerine şöyle de· 

vam etmi§tir : 
cGeçen sc,!leler zarfında bü

tün dü_şimcelerim dün.ya sulhu
nun bilhassa Birleşik Amerika 
ve batı yarım küresi sulhunun 
idameıııine matuf bulunmuştur. 
Silihlanmamızm gayesi, ne bir 
tecavuz harbi yapmak, ne fütu
hatta bulumnak ve ne de bir ya
bancı harbe müdahale etmektir. 
Tekrar ediyorum: Partimizin 
programına riaye~ etmekt.eyim. 
abancı harbe iştırak etmıyece

iız. Ordumuzu, donanm.amızı ve 
h:ava kuvvetlerimizi, taarruz vu· 
kubulmadıkça Amerikanın haricin 

Londeaya Hücum 1 Amiral Muselier 
Devam Etti İdama 

L11ndra, 24 (A.A.) - He.va ve da· 
bili emniyet nezareUerinin tebliği: 

Münferit surette hareket eden blr 
kaç düşman tayyaresi, bugün sahille
rhnizı aşmışlardır. Londra mmtaka· 
sına, Kent ve Hampshlre kontlukla
rına ve Soncrset kontluğunda kırlara 
birkaç bomba dllşmüştür. 

Tam raporlıır heniiz alınmamış ol· 
malda beraber, Londra mıntakıu.ın· 
da bazı evlerde ve fabr ikalarda b {ZI 

hasar \'uku:ı gC'lmlş olduğu vepe < az 
klşinın yaralandı~ öğrenllmlştır 

Bugtln & \ cı tnyyarelenmiz, fü dtlş 
man bombardıman tayyaresı d "lı;.ür
müşlerdır ,\ V('ıl anmı:ı:d n im vır vok· 
tur. Dlln gere. hiı dU<ıman Uıy)'lrcsi 
dUşllı1llmUstUr. 

- -O 

Askeri Vaziyet 
(Ba ı llirlnddel 

ıılAnın tatbikine ge;:-mr.k için si~a
si haz.ırlıkların lnta{·ına çalışıl· 
makta nldui:u göri.ılmektedlr. 

ı ranı.a ile henü1. nrno;het 'e 
menfi hlr a.nlaşmıı.yn \arılmadıl:-ı 
,·e anea.k Hltlerin bpaıı) adan ılô· 

nüşünde ı;on kararlara \fı ıl olu
nıu•agı tahmin elunabilir. lspanya 
ile anlll.tjima ay11I zamanda Fran· 
sanın )nla getirilememesi halin
de 1ıspa11)ıı kunetlerinln de işti
raki ile Fra1111a mbstemlekc lnıpa
ratortuğunıın Afrlka.dakl kı!lmının 
ı,gallnl , e hllha sa deniz Hı b8\ a 
iislerinin cle geçirllntC!!inl istihdaf 
etse ,;erektir. 

(',ebefftarıkm ka.rşısrndaki 1s
panya Pa!ilı ile Rin • del • Oro 'e 
Kaıurya actala.rının Bbyuk Bri
ta11ya11111 <·enabi Afrika , -e Arneri-

Mahkiim Edildi 
~ 

Amiral Muselİet' 
Vidhy, 24 (A.A.) - Tulon 

askeri mahkemesi, hür Fransız· 
!ar deniz: kuvvetlerinin başku· 
mandanı amiral Muselier'i gıya
ben idama mahkum etmiştir. 

o-- ---

Hitler - Paten 
Mülakatı 

(•#< , blrindd• 
nızde değil, cenup AUantik denizınde 
de geniş bir taarruza geçecekleri ve 
Kanarya adalarının, Afrikn ve cenu
bi Amcrıka il<' yapılan 1ngllız tıca· 

retlnc esaslı darbeler indırmck ıçın 

mUhlm hir üs teşkil edeceği söylen
mektedir. 

e harp etmiye göndermiyeccğiz. 

cBen, sulh için çaltşmaktaytm 
her gününü sulb 

iÇin çalışmıya hasredeccğim ••• > 
B. Ruvzelt, nutkunun bazı 

erlerinde cümhuriyetçitere kar-

• ka ynlunu Dıtkar kadar tehdlctc 
müsait hlr d11nnnda olduldarı Ct
şlk8'dlr. Gine ki>rfe1.lndeki hpen· 
ya GiReııl de hu ım..takada ehem· 

miyet kazanacak ~erlerdendlr. 

Fransa hlil<fınıctı bu haberleri tek
zip etmişse de Columbıa radyosu, ken 
dı muhabirınln bu tekzip hakkında 
çektiği tclgrafın bıle sansör tara
fından pek çok yerlerının çıkanlmak 
suretile gondcrılmcsınc mlUıaade edil· 
miş olduğUna işaret ctmcktedır. 

ı bır istihfaf göstermiştir. 
Evvelce, Hidcr ve Musolini 

e Çekoslovak~a meselesini. te!e: 
fOnla göriiftüğü vakit kendrknnı 
•am ettiğini söylemiştir. Cüm· 
uriyet partisi i]Qtidar mevkiinde 
en memleketi na&tl kötü idare 

telmih etmesi üzerine 
kselen «yuha l :ı» ııeeleri, taraf· 

arlarının alkışları arasına karı~-
11tır. 

B. Ruzvelt, konuşabilmek için • 

deta müşkülat çekm~tir ve al- ı 
~arı yatı§tırmıya çalıştığı esna-

Müsaade ediniz, sörlerime 

ilevam edey)m... diye ·bağırmı§· 
• Birletik Amerikanın, ne şe

alcle olursa olsun bir itilafname 

t-zalamamış olduğuna dair res

en teminat verdiği zaman şu 

alı aormuştur: 

- Sözlerim vazıh mıdır? .. 
bir alkış tufanı 

Almanya ve 

talyanın Nihai 
Gayeleri 

(Ba9ı birincide) 

..&ır. denizi 'e Çanakkale yollan
kapatan Yunaaiııtanın \'&Ziyetl 

tün ba'kadır. Ualyan destro-
ve denlzaltılan, bu denizde ser

IM'lyrfüıefer edeblhleydl, mihver 
tlerinln şarki AkMınizdekl kuv
rl artınış bulunurdu. 

CJ::ter ltalya, Eg-e dC11izlnde üsler 
ebe, Alman kıtaları da Bulga-

191i(UIC!la:n geı;tıe idi. Türkiye lçhı ,.a. 
daha tehdltkAr olurdu. Yuna
an strauJlk ehemrmyett b•
da kalmaz. Seilnik, Vardar ,.3. 

in kapundır. Bulgaritıtanın Var
ddl&I ile clemlrynlun• ihtha eden 1 

Make4'011yada ,-e Selanik U- ı 

a gözü vardır. ' 

ya 'e Alma.nyanın nihai ga· 
Yakın Şarktaki lnriliz kuv

rlnl matlfıp etmek, Mııur ve Sü· 
kanalını fethetmek ve Akde· 

ki lnl{tllz donanmasmı ele ge· 

ananlıitan muka\emette sebat 
Tllrklyc istiklalini muhafaza 

lkre, Surlyedeki Fransızlar da 
ercllere boyun f'~mekten lmtlna 

lkte Gra:ılanlnln garbe dofru 
hareketine yardım mÜflklillet-

rldye, Alman boyunduruğwıa 

Suri) edekl Fransızlann, şim
muka,·emet polltlkaııında d~·am 

eri ıtüı,helldir. Düşman, bu 
yl elde edebilirse İtalyan 'e 

ku\' etlerini :1;urı~·eye naklet
oradaki }'ranııız tayyarelerlnl, 
nde tngll~ ku\ rntıerioe karıtı 
mak kl\bll olahilf'ı('ektlr. Bu ha

• Llb) adukl tta.ıyan ku,·vetleri 
böyuk bir yardım olacakhr. 

tanya hUkCımetl. Ege den17Jn
adalarcla lısler tesl& edenıe. rılh

~1etlf'rlnln Türkl)eye karşı o
tf>hdltlPrl ınlllılm surette azalır, 

, pfSI a.\bnııcak nte\klde de-

MANl!' ('Jo~Pl .. ;8lNDE: A~ın 
28 itndekl giııtdüı; hüc11ıııu münfe· 
rlt tayyardere 'e k~lf uçm~ları
na inlı'8ar ı-tmiş bu hÜ<'tnnların 

Malı:ııadı fabrika \ 'C şehirleri lılarm 

\"a:r.~·,.tine sokarak randımanı a-
7alh'1tıtk Maksadına mlinhaStr kal
nı..,trr. Gündıi:r. hiicumları eytfll 
ayındaki M91tlyetlerlnl tamamen 
kayhetmlı: ı:ihldlrler. Ue<•e hiı.-unı
ları da küo;·lik nılkya!lta nlmıı~tı1r. 
Buna makabil ZS/!?4 gec·m.I lngill7: 
hava kU\'Yetttrl Rt!riin 'fi Emden
den maads hlJhafMiill Mall(Mıhurı: Hı 
Hanovre ııetrol l•fi~ehanf'lerl ''e 
Hano\ re' de petrol yiık~me me'l'ki
lerlnl hotnbardıman e~·ıemıı:tir. Ha 
no\ re'den <Mna1trük if!tıkamet1ne 

gkhm bir su karıalı bnha sa ben-
7.ffı nakli~·atı için çok ıniısalt hir 
yol 91dujıı gorlllnıektMlr. 

At'JltKA CF.rH•~~tSDE: Tor· 
~·u , e zırhlı hirlik141rte tak\ i) e edi
len ln.rtliır. ku' \'etlf'rlnin • idi·Ba
riıtl11ln lfBt'kında 'e cenuhundakl 
mıntakalarda bulunan ltal~an ile· 

ri miifrezr.lerlne kar~ı taıuru:ı:la

rı ' 'aki nl nutı:tur. Bu mıntakıulıı. 

klit:ıik lnl'lli7. motörhi hlrliklerl
nln mütemadiyen ltal) ıtnları l:r.
aç ettikleri 'e Mersanıntruh ile 
Slua \ahaın araısında 'e llerl,.in· 
de daiMa faaliyette bulundukları 

,e hatta ltalyan mıntakaiarının 

gerllerltte kadar ısarktıkları anla
ıwhRaktadır • ._odan \e Habeşlıı -
tanda da her iki tarafın \e bil
busa lngillzlerin ha~-a faaliyetle
ri &ittikçe artM&ktadır. İtalya.n
ların Pertttı adMına 'e Sudanda
ki l11gillz müfrezelerine karşı yap
tıkları ha,·a hücumlarına muka
bil lnl'illr.lerin Ha~'8tanda 5 
tayyare meydanına Aaab'daki ve 
Tana göliindekl lftnanlara hüeum
ları kayd1>hrnmaktadır. 

Uzak Şarkta rHUfaw;Kal haber
ler gelmem('kle beraber Japon 
tay~-areleı-lnln Birman~·a yoluna 
taarru:r.ları ,.e bilhassa Şan • Kay
Şek ordu8unu sıkıştırmak için ls
ti<'al rttlkleri hkııofunmaktadır. 

Flllıı1n adalarına Amerikalılar 

tayyare böltiklerl getirmekte H~ 
Rangon'dan Blrmanya yolu31a 
nakli~ ata da germl Yerlldlğine 

fjiiplıe dellmemektedir. 

Va.ı,:ington, 24 ( A .A.) - Stcfani 
Ajansından : Amerika hUkfımeU, Vişı 
hükfımetinden A vnıpa lhtıltfı kar
şısı,ıda vaziyeti ne olduğunu tasrlh 
ctmceını istcmışttr. 

Hitler Petain'i otomoôiline 
kadar tqyi etti 

Franeada bir mahal, 24 (A. 
A.) - D. N. B. ajaMı a§ağıdaki 
taf&ilatı almıştır: 

Fiıhrcr ile Fransız devlet reisi 
Maretal Petain arasındaki görüş
me akşama doğru, me~gul Fran· 
sız topraklarının küçük bir istas· 
yonunda, Führerin hususi tre· 
ninde vukua gelmiştır. 

Meşgul F ransa ile gayrimeşgul 
Fransa arasındaki sınır hattında, 
büyük dçi Abetz tarafından kar· 
şılanan Mareşal Petaın, ref aka
tinde baıtvckil muavini Laval 
oldulu halde, mülakat mahalline 
otomobille gelmi1tir. Alman or
dusundan bir tabur, Fransız ma· 
rcşaline selam resmini ifa etmiş· 
tir. Jstasyonun methalindc, Fran
sı~ devlet a.damlarını, Almanya 
hariciye nazırı Von Riıbbentrop 
ile mar~al Keitel ve protokol 
şefi orta elçi Von Dörnberg kar· 
§ılamış ve kendilerine hususi tre
ne kadar refakat etmiştir. • 

Führer, mareşal Petaini vago
nunun önünde karıılamış ve (lÖ• 

rüşmcler, Fiıhrcrin vagon salo
Runda yapılmı tır. 
ıGörüşmdcrden sonra Führer, 

Mareşal Petaini otomdbiline ka· 
dar t~yi etmiş ve mareşalin ha· 
reketi esnasında da askeri mera
sim yapılmı§tır. 

V ic:hy h ükiimeti :Alman 
taleple r in i reddetmit 

Nevyork, 24 ıA .A.) Nevyork 
Time.cı gazetesi, Vıchy'den bildiriyor: 

Fransada herkes, Hitler - Laval 
müllkatının ehemmiyetini kabul et
mektedir. Bu sebepten dolayı, Vichy 
1ıUkQmetinln, hiçbir ihtimalde Fran
sanm tngiltereye karfı harp etmiye· 
ceği ve İngiltereye karşı harpte kul
lanılmak Uzere ne donanmasını ne 
de diğer slllı.hlarını Vt'rmlyeceği hak· 
kındaki kat'ı beyanatı umumi bir fe
rahlık ve memnuniyet teyit etmiştir. 

========================================= 

KUS TÜYÜNDEN 
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Hitler ~ Franko 
Mülakatı 

( llB'Jl birincide) 
Görüşme ispanya hududunda 

bir mo.halde, Hitlerin trenınin ye
mek salonu vagonunda, öğleden 
sonra saat 3.30 da başlamış ve 
saat 6, 30 da nihayete ermiştir. 

Franko Madride döndü 
Ak~am Hitler, vagon salonun

da, general Frank.o şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

General F ranko, Hitlerle sa· 
mimi surette vedalaştılı:tan sonra 
Madride diinmek üzere randevu 
yerinden ayrılmıştır. 

Röytere göre d ip lomatjk fMlaj 
yapıla yo r 

1 Londra, 21 {A.A.) - Reuter"in si
yasi muhabiri, c:Londradaki kanaat. 
Almanların sistemi! bir surette tat
bik ettıkleri diplomatik şantaj uım
lüne müracaat etmekte oldukları 
nerkczindedir.-. Dıyoı·. 

Dahllıyc Naz.ırı Sunner'm, hükfi
mct hesabına bir taahhude pi.şeme 
:nesi Almanların pek ~ade canını 
ıknııştır. 

Bitler: karşılaştığı zorlukları, İs
panya devlet reisılc bizzat temasta 
bulunmak suretılc bertaraf edebılecc· 
i:'inl, belki de bu zıyaretıe koltuk
ları kabarnc~k olan General P'ranko· 
nun, lspanyanın menfaaUerıne uygun 
olan <harbe karışmamak> sıyase

tinden inhirafa tcma.ytil edcccğinı 

7.rutnetmektedır. 1 
Hitler, bunu tahakkuk ettirmek i

çin, devlet adamlarını lleJ!dıne çağır· 
maktan ıbaret olan diktatörıttk usu
ilinden ayrılmıştır ve bu uzun seya
hatten, • tam olmasa bile - bir şey
ler elde edebilmek içitı vai<arını ha· 
leldar etmeyi göze almıştır. 

Bitaraf m üt-hitlerin fikri 
Berlin, 2t (A.A.) - Berlindeki bi· 

taraf müşahit ctipkımatlar, son gtin
lerdeki diplomatik vakalar, lngiite
reye karşı yapılan aakerl h1n'eklttı.ı1 

sevk ve idaresinden daha çok mü -
him olduğunu, ve bu askeri harekl
tın, Akdenizde vazıyetin imdşafın

da ancak tAli bir rol oynamakta bu
lunduğunu söylemektedirler. 

Stefani aja1M1 da ~y\e diyor: 
c:Hıtıer ıle General l<"'ranko ve Sun

ner arasında yapılan mlillkattan çı
kan mana kımscnin gözünden kaça
maz. Bu görlışme, Akdenizde istik· 
!Alini, kuvvetınl ve hürriyetim temin 
etmiye karar veren yeni İspanyanın 
almış olduğu vaziyeti resmen teyit 
etmiş oldutuou gôsterir.~ 
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Osman Şakar ve Ski 
tGalata, Bankalar caddesi 59 • 47 Tel. 42769. Beyazıd. 

Üniversite caddesi No. 28 Kadıkoy, İskele cad. No . .3.3/2 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llanıan 
ı - üsküdarda Kefçedeckı mahallesinde t.opt.aşı cadde5ınde 11 sa

yılı arsa Uzerıne yaptırılacak 7383 lira 44 kuruş bedeli keşıflı garaj ın
şaatı kapalı zarf usuhle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu lllf&&ta aıt şertname, proje ve mukavelenanıeyl görmek 
için İstanbul vakıflar baŞ mimarlığına müracaat olunacaktır. 

3 - Bu inşaatın ihalesi 11/ 11/ 940 pazartesi günü saat 15 de Kadı
köy vakıflar miidUrltiğünde ıcra kılınacaktır. 

4 - Eksiltmıoye girmek ısteyenler «555~ liralık teminatı muvakka
te akçesini Kadıköy Vakıflar MüdUrlliği.i veznesıne teslim etmelidirler. 

5 - Eksiltmeye girmek ısteyenlerin bu gıbi işleri yapmış oldukla· 
rına dair resmi vesika ıbraz etmeleri şarttır. 

6 - Teklif mektupları 3 Uncu maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar arttırma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

7 - Posta ıle gönderllen mektupların da ayni saate kadar komi&· 
yona gelmiş olması şart olup gecıknıeden Vakıflar idaresi mesul olmı
yacaktır. 

s - Dış zarfların mühür mumlle iyice kapatılmış olması llzımdır. 
(10295) 

* Şile • Yeniköy vakıflar ormanlarının 940 senesine ait birinci mak-
taında lmll olunacak 1745 kental kömür açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
ihalesi 4/11/940 pazartesi günU saat 14 tedir. İstekliler 65 lira 60 kuruş 
muvakkat teminat ile Kadıköy vakıflar mUdUı-ıüğüne mUracaatıan. 

(9899) 

lstanbul Belediyesi il anlan 
Tabmin hk 
bedeli teminatı 

4018,00 30ı,35 Belediye daire ve ~leri için alınacak soba malzemesi 
ve vaz'fye. 

1532,H lH,92 Taksim Belediye gazinosunun 2 inci katındaki altı oda 
ve bir salon pencerelerine yaptırılacak perde. 

3770,00 432,75 Tek ve çift hayvanlı binek ve yük arabalarile ziraat 
vesaiti için yaptırılacak 5800 adet plAka. 

581,50 43,62 ZUhreVI hastalıklar mUdilrlUğU teşkilAtı ile Dispanser
lerindeki kavas ve hademeler için yaptırılacak 22 takım 
erkek ve 6 kadın hademe elbisesi. 

2625,00 ı96,88 Cerrahraşa hastanesi için alınacak 150 ton kriple 
maden kömUrU. 

4225,00 3ı6,88 Silivri Boğa deposu hayvanatının yıllık ihtiyacı için 
alınacak 23,000 kilo yulaf, 20,000 kilo kuru ot, 20,000 
kilo saman. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı ı,ıer ayrı 
ayrı açık eksıltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelAt mü-

dürlUğU kaleminde görülecektir. İhale 11/ 11/ 940 Pazartesi gUnU saat 

14 de Daimi EncUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
,,·e,a mektupları ve 940 yılma ait ticaret odası vesikalarıle ihale gtinU 

rnuanı- eaatte rı.iml SDcttmende bulunmalar! la7.ımdtr. ClM'n) 

25 - t0. 940-----

Devlet Demiryollan il anlan 1 
Muhammen bedellerile isim ve miktarı aşağıda yazılı S liste 

muhtevıyatı sabunlar 5/ll/ı940 salı gUnU saat ı5 de sırasıle ve kapalı 
'Z8.rf wıulil ile Ankarada idare bınasında satın alınacaktır. 

Bu ~ girmek isteyenlerin hızalarmda. yazılr muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklt!lerinı ayni gün saat H de ka· 
de.r Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An'karada Malzeme daıresinden, Hay
darpa,a Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Ne. MHdal'ı t•n MUzemeala lıııml Muhammen bedel Mu,akkaı te· 

---
1 5 
~ 30 
3 3 

---
Beyaz sabun 
Arap sabunu 
Toz sabun 

Lira 

1725 
9000 
ıOM 

minat Lira 

129.38 
675,00 
78,75 

(10030 

HACI BEKiR F fekerleme ve reçelleri IMr mevsimin yemiıidir. 
Size Kış Ortasında Çilek, 

Yaz Ortasında Olgun Portakal Yedirir. 

Ali MUHiD DiN 
HACI BEKİR 

Balıçekapı, Karaköy, Beyojlu, Kadıköy 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlüğU llanıan 
Muhammen kıymeti 

Lira 

700 

Taksimde Sıraserviter caddesinde Sirkeci Mustafaağa camii yanın· 
da 5 • l - 6 - ı - 2 - 3 sayılı ıayrımenkullerın enkazı satılacaktır. 1ha· 
leeı 9/ 11/ 9'0 Cumartesi gUnU saat 11 de Beyoğlu Vakıflar MUdürlUğlin· 
de yapılacağından isteklilerin mtlracaa.Uan. (10282) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Ve Eksiltme Komisyonundan : 

Artırma 

Leyll tıp talebe yurdunun azı 6500 çofu 7000 lıtre benzmi açık ek· 

siltmeye konulınu\ltur• 

Eksiltme 26/10/940 cumartesi gUnU saat 11,30 da· C&ğaloğlunda sıhhat 

ve içtimai muavenet mildUrlüğü binaıwıda kurulu komisyonda yapıla· 

caktu·. 

Muhammen fiyat: Benzinin beher litresi 25 kuruştur. Muvakkat te· 
minat: ısı Ura 25 ıruru,tur. 

tsteklller şartnamesini her gün komisyonda görebihrler. 

İstekliler ı9.0 yılı ticaret odası vesikasile 2490 saydı kanunda yazı· 

ıı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat temınat makbuz veya banka mek· 

tubu ile birHkte belli gün ve !&attc komisyona gelmeleri. (9739) 

Sahibi ve N~ .l&ıll9il: Ahmet. Emin YALMA...'i 
B Dil ~ ~MA'l'iU..ASI 


