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Oün gece gene şiddetl i · 
bir zelzele oldu 

• Sakarya şilepi 
serbest bıraklldı 

t Dün gece saat yirmi ikiye doğru 
1
stanbulda şiddetli bir zelzele olmuş- Cenub sahillerimizde birikmiş olan 

kur. Bu sarsıntı, iki gün evvelkiler 6'.>ıı.. • • • • • ticari eşyayı nakletmek üzere İsken· 
rnadar kuvvetli olmuştur.· Zelzelenin 4.__V GUNLUK AKSAM GAZETESi deruna giderken İtalyanlar tarafın-
ın erkez üssü lstanbula 100 kilometre .'T: datt çevrilerek kontrol için Leros a-

rn
•safededir. Hiç bir hasar kaydedil- ~ dasına götürülen Sakarya şilepinin 

....._•rniştir. ~,,-, _ ~. İDARE YER!: !STANBUL TüRKOCAGI CADDESİ. TELEFON: 24154 serbest bırakıldıitı hakkında bu sabah 
~ TELGRAF ADRESİ: <HAKİKAT• İSTANBUL - POSTA KUTUSU: 610 ,. alakadarlara malumat gelmiştir. 
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- ~ ı F~~ike. sahillerinde 1 Belediye esnaf 1 kontrol ve 
u~ ltaly n 1 

-·· 

• 

dtQ~ngiJiz tayyarelerinin şiddetle bombardıman edip yıktıkları Berlinde P arizer P latsdaki me•hur Bran
lıQ y U~g zafer abidesi: Bu nokta Berl inin en canlı, en kalabalık, en hareketli noktalarından birldir. Bitler 
'11de:rı .){ayser Vilhelmin eski Berlinini kendisinin ya rat tığı yeni Berline bağlayan mühim bir iltisak noktası 
-....::.'.!•ktedir. 

Cö,.~il'in 
Nutlıu 

iliklerine lıaJar ı•tırabın 
llcııın ı duymuf olanlar, o • 
~ıırı yarattığı alı•i hareket
e Öyle kuvvetlenirler lıi, 
fll/ıa lıallıan bu kudreti yen· 
llıek imlıanıu: olur • 

~ i?ılerce devam eden en nb· 
~ tı bir hava harbinin içinde, 
~~... l~giliz Baıvekili mikrofona 
b·~•b tnillotine ve bütün dünyaya 
t·~ ~~~"' hazin ve fakat çok vakur 
:d•~ \. •Öylemiıtir. Bu nutuk, Ü•· 

''iııı ırçok aaırlar geçmiı olması· 
ı~ t<f.., •n henüz tazeliğini muhafa· 
"'tı ıilı · Sokrat ve Çiçeron'un nuluk· 
t"-Ya.'' tarihin göğsünde ebediyen 
ltı~~di b~~ ; . Yalnız İngilterenin değil , 
..,1U•u.,.~"1Y•tleri için uiraıan bütün 
.~ı,, ti~ . ~u_kaddea kitablarındak.i 
it ~t.lctır 1 IStikbalde daima rehber 

ıt;,,,..j il~ ?•un nutkun içinde, nef
~ İçin ' fikırde sebat, gayeye ulat· 
!>ıı ff .. ; " •ık ve heyecan unıurlarının 
~ .oldu:dır. Büyük bir devlet ada· 
Ilı tiliı •d ~adar, ınuaıır ve zengin 
~?~i ••h~~Yatında da yüksek bir 
~ltı tııhı 1 olan Çörçil, İngiliz mil
~, ~ •çık Unu ve kendi fikirlerini o 
d, İfad0 t "~ ~ kadar oade bir tarz-
11,.bUtiitı •Aınııtır ki, cümlelerin için• 

/"• nUfu vtupa hürriyetinin felae
laı, "tiliı k z etmek kabil oluyor. 

ta, Çör u.'""•!lerinden bahsettikten 
Jıa ,...._ il çil dıyor ki: 
~ ı..,,,d,u kuvvotler biliyorlar ki ar· 
' , ro·· >ın~• kad ucadele ne kad;ır çetin 
ltt"'ttıtl'e~~ uzun olursa 4.>lsun, za• 
llıu "••dır. Bi "~ be:ımiyecek bir mil· 
tı, •affor lrn • •lhamlan, yafBJDak ve 

•b1atd 0 ak vasıtalannı bizzat ıa· c., an alacağız.» 
'••ı · ur llaı k' ıı,· '. baı.u. "•.il bu sözlerile tarilıin 
,,. ~lır. 1'. ~ht~erıne bir daha t•. mas el• 
"""•'ı ... ın b" "k •ib· 0 •rd uyu vakıalan hep 
• 1 ~· llD do"- t o·· ~ta.,"."tıalle . amut ur. unya ta· 
b;.""-l tn" rınden sarfı nazar, bizim 
1 • Ucadel • b"' • li~ı '•.tırabın eaı, .~yle ~cı, tedıd 
Ilı •l'tııo k mahsulu degil midir 1 
t~ ot-.,ı0 •dar ıotırabın acıııru duy· 
~!~~· öy{' ~nun Yarattığı akıi ha· 
~!~~ bu k """.etlenirler ki, taha 
..,_ · llurad udretı Yllllnıek imkin5ız 
~lar doğit • ~rtı~ yalnız maddi va
~· ı Icu-. •

1 
nihaı zaferi kazanan ma

~ ' •••ter b" b" 1 ·ı 
tl ı ?l.l ııtıra lr ır. ~rı e .çarl?ıftrlar. 
d~'re rub hın, .!ngilız mılletmin ta· 
la,~ . UıtUııe Un~ nüfuz elliğini ve Lon
bİıı """ ziy dduten hombalann bina• 
d de ll a e lngiliı milletinin kal· 
•tıı •r •• ·~ Yaktığını Çörçil' in dilin-
;;. "'Yoru ş b ' ' -•do b. z. u alde meselenin 

~ .•ı k11r11 Iraz durmak gerektir. Aynı 
• ~~ttj b tarafta var mıdır? Alman 
... " u b b" c 
t. Olii..... ar ın ermen ırkı için 
Un - " "e d " . h '1i u tn" ırım mu arebeai oldu· 

"<>' •ıı;:::,••ddid nutuklannda teba. 
~," Yap11,.•ie çalıtmıtlır. Fro.naaya 
't tı bin n taarruzda, Cermen ırkı· 
._:ııı;tll ~~~ık ~!ikbalinden Je bah
"'n d•ki hiihrerın Alman milleti üze
•! • bi: • har kuvveti ne oluna ol· 
•.d• •tın·'•n•donberi büyük ülkeler ..... b lf ..... 
,~ İt ın :11 ~teamz vaziyette bulu· 
I' 1 ıidd ~1 etın kalbinde, aynı aletin 
~l deh~!'• Yanabilmesi pek de ih· 
la il ~icdı ınde dej;ildir. Belki de Al· 
~. 11bda10.,:nında, Cöbbels' in propa• 
'?•ram- k . • ıt d" . ftu•en, artı «Nıçın 

IYebıra l" "b" ua lf&reh ı1e be· 
Ne.:ip Ali K 0 Ç 0 K A 

[.\.fı..., salıifo 2 IÜl\ııı 1 do) 

Berllnln 
bombardı· 
manı devaın. 

İngilizlerin 
Müthiş bir 

baraj 
ediyor! ateşi 

Potsdam istasyonuna İngilizler bu ateş 
ve deniiryollarina sayesinde Almanları 

külliyetli y a n ~ ı n Loodraya sokmamıva 
bombaları all ldı ç a 1 ı ş ı y o r 1 a r ! 

Londra 13 (A.A.) - Röyter Ajan" hususi 
kablo ile bildiriyor: 

Dün gece zarfında İn'liliz bombardıman 
tayyarelerinin Berlin üzerine gen~ büyük 
bir akın yapmış oldukları retc:men bildiri) -
mrkterlir. Poıtd11m vr Anhaller şimendifer 
İ'1ıla~vonlarının Ü7f't"ine büyük çapta yans::ın 
bombaları diicmü,tür. Potsdam istaryonu -
ntın yanınd~ki bin" ve dcmirvollan bom -
bardımRn rdilmiştir. Her iki ista."Vonun 
emtia garhırına hir ('Ok bomba salvolarının 
i~abet ettiği şörülmüştür. 

Gene Berlinde Tlerırarten de bombardı
mıın edilmi,tir. Tl'mpelhaus tayyare mey
danının ürerlne yükııı:ck infilaktı ve yangın 
bombaları atılmı~tır. Berlin üzerind,.ki bu 
:ıkına istirak etmiş, olan bütün tayyareleri
miz avdt>t etmhılerdir. 

Bütiin Londra ~aıetalari 
m ııt 7.aman infisar ediyor 
Londra 13 (A.A.) - Dün D.N.B ajansı, 

İ.ılndradaıki Reuter ajanıçı binRSına bom
balar düftüıtü Vf' ekseri İngiliz gazeteleri 
idarehanelf'rinin de bir hava baskını es
na~ında mühim ha:ııarlara uğradı~ hakkın
dn bir Stokholm haberi neşretmiştir. Bu 
doğru de~ldir. Reuter ajansının Fleet 
Slrt:et'te kiin olan binasına hiç bir ,ey 
olmadtğt Sibi iki gaıete idarehan'?!i ba:cı 
hafif haAArlara maruz kalmış olmakl:ı. be
raber bütün Londra gazeteleri inkıtasız 
ne,re df'vam ebnekt.edirler. 

Sabil balonlar çelik palamar 
larila tahribata ba,ıadılar 

Stokholm 13 (A.A.) - Stefani ajansın
dan: 

İngiltereden gelmekte olan beş sabit ba
lon, İsveç-in cenubu garbi aahilleri üzerin
den geçmltler ve çelik pa1amarlarile mem
leketin en mühim aanayünden birçoğurıun 
bulunduğu bu mıntakadakl elektrik san
trallanna mühim hasarlar ika etmişlerdir. 
Bu balonlardan biri Osloya gelmi$ ve ora
da elektrik cereyanı eebekesini haı;ıara uğ
rtıtmıt ve bütün bir aece tehri elektrik· 
•iz bırakmıttlr. 

İngilizlerin Almanyada 
Jaı>lıkları tahribat 

ı Berlin 13 CA.A.) - İngiliz hava kuvvel-

h
e.rt 13 rylülde de Alm11n sivil ahalisine 
ucum etmf U 

rinden b' 1 ' r. Garbi Almanya ~ehirle-
yangın Lı~ ;~varı~da bir köylü evine bir 

UQmDRoq dtlşm·· 
yakmıtttr. İnsanca ~· ve evt tamamıhı 
k't bir mahalde deutyıa.t. olmamı,tır. Ba,
çlftliğe hücum etm· le n;lız '!-YYareleri bir 
ıır.. ve ahırı lf r ır. Çıftliı:in saman-

,., yanmı,tır. Koyun k . d 
muzJardan maada diler ka ' et ve 0

-

tinde kurtarılmıft,tr. yvan vak-

Ruhr m1ntakaıında da bir ev 1• .1• bo b 1 
.
1 

ngı ız 

m a an e çok haııar görmilştür. İngil.iı.
ler bunlardan baeka tarWara da birçok 
bombalar ıtmıflardır. 

Londra 13 (A.A.) - Lef Ajansı bildiri· 
)Or: 

DUn akşamki a!Arm Jşaretinin en bariz 
hiidi.sesi, gece ziye.retlerini yapan tay)•are
lert. karşı açılmış olan beşinci baraj atcfi
dir. 

Belki dün alqamkinden daha şiddotlı ol· 
nıak üıcre, hemen canavar düdüklerinin 
feıyadlarile beraber, muhtelif cesamt!:tteki 
toplar karanlık ve sisli semalara dolp.u alev 
Vt! çeliklerini pü.c:kürtmeğe hafi adılar. 

Dü.,qnan bir kere daha İngiliz mukavenıet 
v~ taarruz kabiliyetini öğrendi. Çörçil'in 
geçenlerde söylemif olduğu gibi bu kabih
yet benü.ı nelere muktedir olduğunu ve 
düşmanlarına daha neler hazırladığuu gös
terecektir. Şarapnellerin tesirile çat.ırclayan 

pencerelerin gürilltüsü ve kınlan camların 
tr.ngırtısı, topların gür seslerine H.1ve ola
rak, düşman tayyareleri şehrin merke7jne 
doğru yaklaştıkça ziyadeleşmekte bulunu
yordu. Obüsler havada muhtelif tı'!S!er çı
kRrmakta, bazıları sert bir ses çıkarıyor, 
bazıları da birbirini takib eden şiddetli in
bliklar husule getiriyordu. Düşman tayya
releri baraj ateşini çok müşkülitla aşabil -
mişle.rdir. Tayyarelerin Londranın merke
zinden uzak tutulabildikleri zannedilmekte
dir. 

Gece zarfında baraj ateşleri uzwı silkti· 
net devreleri geçirmit ve fasılalı olarak ı;:.id· 
detlenmifUr. Dış mahalleler üzerine bomba
lar atılmıştır. Alarm saat 5.45 te nihayet 
btJ1muştur. 

Son akınlar eRna:.ında bombalar, İngiltere 
bankasının, Saint Jean l'Evange1iste kili
sesinin ve ReJ:tent Streel caddeainin civar
larına düşmüttilr. 

İngil izlerin büyük 
bir hava taarruzu 
Londra ı• (A.A.) - İngiliz hava kuv

vetleri Londra bombardımanına büyük bir 
hava taarruıile mukabele etmiştir. İngiliz 
tayyareleri isti\3 hareketi için hazır bulunan 
Alman filosuna, Almanyada eimendifer 
hatlarına. ter<>aneleıre, Fransız sahilindeki 
bataryalara taarruz etmiştir. 

Brüksel civarında şimendifer hattı, bil -
yük eşya istasyonu bombardıman edilmiş
tir. 10 yangın çıktığı görülmüştür. Emden 
ve Flrııı:in~ dokları yakılmıştır. 

Bu~ingham sarayına 

yenide bomba attılar 
Londra 13 (A.A.) - İstihbarat Neı:are· 

tinin ne~rettiği bir tebliğe nazaran bu sa
bah Buckingham sarayına bombal.ır atıl
rruşbr. Hasar yoktur. O sırada sarayda bu
lunan Kral ve Kraliçeye bir şey olmamış
br. 

İngilizler 
•• • 

mevzıını 

bir İtalyan 
zaplalliler 

Kahire 14 (A.A.) - Dün akşam resmen 
~ildirildtğine göre İngilizler İtalyanlan. 
ltalyan Somallsl hududunda ki.in Vala:ari 
mevziinden tardetmitlerdlr. 

r!::::~~!n teczıyeye devam ediyor 
ikisi battı/ 1. 30 şoföre ceza kesildi; 2. Sirkecide 

•• 
dükkanlar teftiş edildi; 3. - Tramvaydan 

V~iinı:ii ta77are 
mult•I••• 
altında 

atlayanlar yakalandı; 4. - 10 dilenci Adliyeye 
verildi; -5. - Manda eti satan kasablar tutuldu 

Tayyarelerin 6 ki, ilik 
mürettebatı enterne 

ediliyor 
Ankara ll (A.A.) - 819 eyhll 1940 ge· 

celi Ilnike Wıillerino iki İtalyan barb tay· 
yaı-eosinln Arıza neüccs1nde indili ve mü· 
rctt.e)a'tından altı kişinin bir müddeot 50n
r8 mezkür mahalle gelen Uç İtalyan in1dadı 
~ıhhi tayyaresi tarafından alınıp götürül
düi\i haber a4nmııı.or. MezkQ.r tayyare mü· 
retteba.tından karaya çıkarılan bir İt.alyan 
zabiti enterne edilecektir. Düşen tayyare
ler bir müddet ııonra batmıtlır. 

• • Ankara 13 ( A .A.) - 9 ey-
liil günü bir l tal;yan harb tay· 
yareunın F inilıe •alıillerimiz
de Dalyan mevlıiinde Beyme• 
lilı köyü önündeki düzlüğe in
diği ve bu tayyarenin mahalli 
malıamlarımı:z tarafından tahtı 

muhala:zayu alınarak •İlahtan 

tecrid edildiği ve biri :zabit ol
malı üzere altı lıifiden mürelı
lıeb mürettebatının enterne edi
leceği haber alınmıJtır. 

Başuelt;I İzmir; 1 
harelıet etti 

Emniyet altıncı •ube kontrol ııJriplerinln 
dünkü teltlflori netkeoindo Belediye tali • 
matnam..ı hükümlerine aykın hareket e· 
den 30 '°liire ceza kesilmlttir. 

:;irkecl civarındaki dükklnlar da •ıl<ı bir 
aıırette kontrol edilmiı. tasdikli tarifesi bu· 
lunmadığı görülen bir kısım emaf hakkında 
ceza zaptı tutulmufhır. 

Tramvaya atl'-)'an yedi kiılye ceu. ke
silmiş, yedi dilenci yRkAlC'narRk adiiyeye 
verihnlştir. 

Balatta: 
Fırıncı Hamdi Sekbanuı fınrunda ır.o 

k!lo eoksik ekmek musadere edilrn1'tlr. Ka
sab İlya kaba kiğıd kullandi&ından, kuab 
Ahm~d manda eti sattıtı halde bunu halka 
bı...:dirmcdiğinden, ciğerci Hanefi tıoattığı mad 
d~leri açıkta tethir ettiği, Balatta kasab 
Torna manda eü sattığı bir levha ile bil
dimıediği, kasab Kimi! kaba kiğıd kullan· 
dığmdan, ciğerci FazJı sattığı maddeleri a-

pkta le;hlr ettigmdeıı. ka,.b Fot! manda 
eti sattı~ı bir levha ;..e ~ ., 
k:=b Hristo etleri dükkln • da tqhlr 
eltiğinden, ekmek fırınClSl Xasıııı Sipahi 
ııhh! kaidelere riayet etmediğinden. "1tem• 
be çorbacısı Receb lıkembe kazanı kalay• 
l1Z kheleri çatlak oldu~dan. Fonerdo fı
rıncı İspiro 'Maka maya tenekesi ilterlne 
ç-uval örttüğünden haklarında ceza zabıt
!an tanzim edilmlıtir. 

Kailıköyda : 
Telefon caddesinde 28 numarada koaab 

Mehmcd ve gene aynı caddede 12? numa• 
rada ka~b Abdullah etlere eüket koyma• 
dıklanndan, ayni caddede manav Behzad 
:neyvalara etiket koymadığından, Kw.l• 
toprak Ba~dad caddeai 85 numarada aeb· 
zeci ve manav Mehmed, ayni caddede ma• 
nav Bekir, acbıeci Osınan etiket koyma• 
dıklanndan, Telefon caddesi 108 numara• 

[Aı:ka>J llllhile Z sütun S da] 

Ankara 13 (A.A.) - Batvekil Doktor 
Relik Saydam bu akşam eksprese 
bağlanan hususi vagonlarile İzmire 
müte\"eccihen şehrimizden aynlmışbr. 

Londrada Bukingham sarayının kapısında İngiliz muhafızları 
nöbet bekliyor [Kenarda görülen bombalara karşı kendilerini 

muhafaza edecek sığınaklardır ] 
Başvekil, istasyonda, Vekiller, C. 

H Partiı:;i Genel Sekreteri, meb'uslar, 
Devlet Şılra.sı ve Divanı Muhasebat 
reisleri, askeri ve mülkt erkan tara
fından ulurlanmışhr. 

Londranın -~-

Tuna yüzünden 
ihtilaf çılııyor 

SOVYETLER 
Almanlardan 
izahat istediler 

1 e 
maazarası 

Bombardımanlar 
• 

LONDRAYI 
ne hale koydu? 

S t H 
. . Bombardıman Londra 

o v y e arıcıye . h 
Komı·ser k·ı· Al halkında nasıl hır a-

ve ı ı man • . d d ? 

f. . S h.'kA leh ruhıye uvan ır ı. se ırıne ovyet u u· · · Londra çocuklarından bir kafile 
Kanadaya scvkeılilmek üzere 
şehirden uzaklaştırılıyorla~ Londra 13 (A.A.) - İngiliz matbuolımn 

metinin Viyana konfe- başlıca telsirat mevzuu hava harbınin CU· 

martesi günündenberi azalmamış olan bir 
ransına lakayd kala- 1iddetle devamıdır. Ne İngilizler, ne do Al· 

bildirdi ~-:ı":'!::;:!~dan yapılan hücumlar :za· ı H B R 1 
Londrada çalıştıkla:ı yerden çok uzakla O N A E 

Moskova 13 (AA.) _ Tau Ajansı bileli- ikamet edenler işlerine yakın bulunacak şe· 

kilde muvakkaten yeni ikametgah!ara ta- "-----··-- --- ----' riyor: 

mıyacağını 

Mevcud Tuna enternasyonal ıt.atiıs\inde şırunışlardır. Herkes diğerine elinden geldi-

ladilit yopmek mak>adile Alman htikiline· ğı kadar yardım etmektedir. Evleri yıkılan Almanların hedef ı" 
ü tarafından Viyanada bir enternasyonal "eya oturulamaz hale a:elenler komşuları 
'Iuna meseleleri eksperleri kon,eransının tarafından misafir edilnlektedir. Sığınaklar-
toplantıya davet edilmehi hakkında Alman da uyumak ve buralarda mümkün olduğu L d b it k' 
.,_.ansının ve Alınan radyosunun verdiği ha- Jrıı.dar rahat bir ıurette yerlqmek Londra on rayı osa ma 

erkek ve kadınlarının teşkil eltiil ilk lıatu • , • berlerin yabancı matbuatta intişarı müna-
. · H 1k a!kerinin yeni hayat programına dahil bu- Londra 1' (A.A.) - Alman ruatbuab. sC;betile, Harıcıye a Komiser muavini .. 

Vişiruki, 10 cylôlde Alman büyük elçisi lunmaktadır. Bütün aığınaklar yatak ve Kral, maiyeti ve kordiplomati~in Londra\"l 
Kont Von der Schulenburg'u kabul etmi, yorganlarla mücehhezdir ve evlerine döne- terkedecekleri haberini tsaa etmektedir. 
\•e Sovyetler Birliğinin, Tuna devleti ııfa- miyenler buralarda rahatça uyumaktadırlar Londranın aal8hiyettat mehalilinde mak
tile, Tunada seyriıefain rejimine lik:ıyd ka- AE:kerlerln tallın programlarına dahil bulu- sadı mahFusla çıkarılan bu haberin tnma--

Tu nan tehlike havada iken uyuma adeti, ce- men asılsı• o1duğu bildirilmektedir. 
lamıyacağını ve nayı alAkadar eden me- ~ • 

1 h il . i ti k ' tın -"k 1 ırareti dünya efk.An umum.iyesi larafu1dan Londro 14 (A.A.) _ Alınan -·etesl 
~ele erin a ıne ş ra e emez.u ey e "' dil o•• 

tazim ve sena ile yidc en ve buna l.iyık BI Al ıniyeceğini büyük elçiye bild.irmi.şHr. Buna Hamburgcn Frenden at man tnyyarele-
t h"k·' ti' Alın h""k"- olma7ıa devam arzusunda olan İnglliz sivil rın· ın' Buckingham sarayına c_mba atnıalan binaen, Sovye u umc , an u ume- • uo 

tinden, Tuna enternasyonal meselelerine halkı tarafından müşkülltsu. kabul ve tat· sebebini izah etmektedir. Gazete diyor ki: 
bakacak Viyana eksperler konferansı hak- b;k edilmiştir. .Hedef İngiliz hükOmetini Londrayı tah--
klnda liwn gelen her türlU mal!Unatı ala- Tehlikeler karşısında müsavat h\ssi her Hyeye icbar etmektir. Binaenaleyh eğer 
cağını ümid etmektedir. ferd için bir rahatlıktır. İşçi mahal:t leri gi- hanedanı kraliyi İngiliz payitahbnt terke 

Kont Von der Schulenburg, bu hususta bı kibar mahaHelerde gelişigüzel şehir ü:ıe· mecbur etmeğe muvaffak olursak bn, unıu
hükılmetinden malUnıat htiyeceii.ni ceva· rine düşen Alman bombaJannın kurbanı- n1i bir tahliyenin itaretini teşkil edecektir. 
ben bildirmiştir. dır. Yekdiğere yardım ve iane kaidesi umu- Alman ordusu 0 gün kat'i mahiyette bir za• 

l2 eyl<ılde, Hariciye Halk Komi.58-:- mua- miyetle tatbik edilmektedir. Bombardıman· fa- kaz.anacaktır.• 
vini, Rumanya elçisi Gafenko'yu kabul et- lardan en ziyade müteessir olanlar da dahil 
mış ve kendisine aşağıdaki beyanatta bu- olduğu halde herkesin yüzünde görülen sü
lunmuştur: ktinet ifadesi, bütün halkın yanystna aynı 

_ 11 eylO.lde saat 13 te Çarnoviçin 34 ki- korkuyu, aynJ imtihanı ve fakat ayn1 ıa -
Jometre cenubu '8rkislnde Baloaş dağı el- manda aynı terefi paylafmasından müte ... 
vRrında bulunan bir Sovyet hudud muha· veUiddir. 
fau devriye kolu üzerine Rumen araz.isin- Salahiyeill İngiliz mahfillerinin tebarüz 
den birdenbire silih ve hafif makinelllü(ek ettirdikleri vakıa Almanların hedeflerine 
ateşi açılmışbr. Hldh:ıe mahalline giden di- erişmek için yaptıklan gayrette tamamen 
ğor bir Sovyet hudud muhafaza grupu il· akim kaldıklandır. Bu hedef ıu idi: HükQ-

[Aı:kası nlılle ı ıütwı 5 te] [Aı:kası aahilo 2 ıütwı 5 te] 

Londra bombardımanında 
yaralananlar 

Londra 14 (A.A. - Çarşambayı perşem• 
beye bağlayan gece esnasında yapılan Al• 
man hava akınında 110 kişi ölmüş, 260 kişi 
varalanmıştır. 

;. 

• 
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L Pİır AsA :J Yedek subay ve askeri memurlar • 
1 R EH 

Son fırtınada üç 
yelkenli battı 
Kaptan ve tayfalar 
kurtuldular ve dün 
İstanbula geldiler 

Kömür yüklemek üzere bir müddtt evvel 
Bulgari:itana &iden Hasan kaptan idaresin
deki 21 tonluk Feyztilbahir, Ali kaotan ~da
resindeki 32 tonluk Hıfzırrahmau ve Mus
tafa kaptan idare!indeki 32 tonluk Maşal
lah yelkenli kayıkları Ahtapulo ve Pire 
Marko limanlarında ani bir fırtJ.Mya y1t· 
kalanarak batmışlardır. Kayıklann tayf:ı.
la.n kurtarılmışlar ve dün Hasan kaptanın 
idaresindeki motörle limannruza getirilmiş
lerdir. 

Dij:er taraltan İzmit limanına bağlı 24 
tonluk LUlfullah yelkenlisi de Bulgaristan
dan kömür yükleyerek llmanımı7.a gelirken 
batmak: tehlikeli geçirmiştir. Motör Rumell 
Karaburnunun 10 mil açıklarında Jıranaya 
yUalanmı•, direkleri kırılarak yelkeni par
ça.lan.mı' ve denize uçmuttur. }Iotör güç
lükle batmaktan kurtularak limantmız.a 

gelmiştir. 

Yolların insa ve • 
tamirine başlanıyor 
Bele<liyenin bazı yolların inşa ve tamiri 

hususunda Koordinasyon heyelind~n mü -
.. ade alması üzerine hazırlanan muhtelif 
Mmllerdefti yol inşa ve tamiratına ald pro
gram dün daimi encümen tarafından tasdik 
edilmi~tir. Bu programa göre, Suadiye ve 
Erenkoy civarında Şa,ktnballil, Karakol. 
Kokarpınar, Onoz sokaklan ic;in JO bin, 
Kaba.ta~ tramvay caddesile Karaabııh ve 
?.terd.ivenli sokakları ic;in 20 bin, Bakır .. 
köy - Kazlıçepne asfaltı, F.dirnekapı-Rami 

\osesi ve Otakçılar - Eyüb yolu için 29 bin 
Tıksim Sıraserviler yolu l~:in de 52 bin 
lira tahs.isat kabul ıedilmittlr. 

Vapurlarda sıkı 
kontrol yapllacak 

İstanbul Mıntaka Liman Re1'liği deniz na
kil vasıtalarında ııkı kontrollara ve bılhassa 
tahlisiye vasıtalarile 1.stiab haddinden fazla 
yolcu alınıp alınmadığını ara~hrma a baş• 
lılm1ştır. İlk yapılan• kontrollarda Deniz,·ol
larının Bandırmadan gelen Konya ve Ay
valıktan gelen Mersin vapurlarında had -
dinden fazla yolcu bulunduğu görltlrnüştür. 
İzmir ve Bandırma postalarında çok fa:ıla 
yolcu olduğu da görülmektedir. Evvelki 
gUn, İstanbul Mıntaka!!:ı Liman Reısi. ReCik 
Ayantur İz.mir vapurlle İzmirden gelirken 
kamara ve salonda yer bulamamıt, ttteyi, 
bir battaniye ile vapurun koridorunda ge
~innittir. 

Pazar aünleri. llmııından mütecavir ııııhil
le.re ifltyen firket ve DenJzyollıırı idare""1 
vapurları da a.ıkı bir surette. kontrol edile
cektir. 

1········1·15A····11A·aEntEa·······1 
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* YAG FİATLARI - Son günlerde ynğ 
ve kös(>le fiatlan çok yükselmi,tir. Birinci 
cins Urfa sade yaj:ları 140 kuruşa kadar 
çıkmıştır. Kö.selelerde de yüzde 75 mikta
rında artış kaydedilmektedir. * IRAK DERİ İSTEYOR - Iraktan ala
kadarlara deri talebleri gelmeğe başlamış
tır . Derilerin bedelleri serbest döviz!e öde
neceğin~en t.~klifler müsaid kar~ılanmışhr. 

. -
Demir saçlara 
fiat tesbit ediliyor 
Ellerinde demir 
bulunanlar 

saç 
beyanna

me vermeğe başladılar * Gl:MRUKLERDEKİ KAHVELER -
Gümrtiklerdeki son parti kahveler pazar 

- Ellerinde demir saç bulunanlar ıı.tok mik-te .. i günü çıkanlacaktır. Brezilya kahve 
k tarlarını ve nevilerini bugünden itibaren bi-tir etine tüccıır!ar yeni siparişler vermi 

]erdir ş- rer beyanname ile Mıntaka Ticaret müdür· * TÜRK _ AL~fAN ANT ... AŞ?tlASI _ lüğüne bild.irmeğe ba,lamışlardır. Beyanna-
A 1 mr müddeti 5 İ$ günüdür. Bundnn sonra Ti-n aşma tatbikatına aid talimatnamenin 
bugünlerde aliıkadarlera tebliği b;ıoklen e-u'et Vekaletinin verdiği emre gcire demir 
mektedir. İhracat birliklerinde takdm it~ saçların satış kfiaUan tespit edilecektir. Fi
için komiteler seçilecektir. at murakabe omisyonu pazarte.sl günün-* ALTIN - Fiatlar düşmektedir. Diın den itibaren bu hmıstak.i tetkiklerine ba.şla-
bir altın 2~.80 den muamele görınüştür. yarak kısa bir zamanda neticel~nd1recek, * KETES TOHUJ\.IU _ Bezir yağı imal bu suretle saç ihtikirı tamamen ön1enmi$ 
eden müesseseler alikadar makamlara mu- olacaktır. Demir saç fiat1arını tespit için 
racaat ederek mütemadiyen yük!elm..,.kte Amerikadan getirilmi, olan der\llrlere tat
olen keten tohumu fıaUarıntn normal bir bik edilen formül tatbik olunacaktır. Fiat 
,ek.ilde fik~ edilme~ini b;:temişlerdir. tcıpit işi kısa bir zamanda neticeleııdirile-

* iP
. LJK0 c,•ktir. 

BULUNAllUYOR - Dokuma- ,,...--------------cılar, fabrikalar tarafından verilen 20 bal-
ya ipliğin kafi glemediğini ileri sürerek 
bu miktarın .fO balyaya çıkarılması için 
Vekalete müracaatte bulunmuşlardır. 

i"'"[M';'~·~;~·;~;''"'i 
:11111111111111111u11ııııııı1111111mıı1111111uıııı111111111111 1 111111111111~ * MA-.İFATURA İŞi - Fiatların leı 

pil! i~in hamlanan listeler tasdik için Ti: Du"n bı"r maznun bı"r 
caret Vekiile-tine gönderi1ıru.tir. Li'ltelerın 
hafta içinde Ankaradan gönderileceği ümld 

ed;m;~~~~T TENEKELERİ - Piyuala- avukata tecavüz etti 
rınıızdaki teneke mevcudunun azalmtt ol-
ması yüzünden bazı konserve fabrik!ları Dün ikinci ceza mahkemesinde Cumh\l
ycıiurt tenekE'lerini toplayarak kutu ima- riyet matbaasında makine komisyoncusu 
line başlamışlardır. Alman tebaasından Blümed öldürmek kas-
V iliiyet ve belediye dile yaralayan ayru matbaa müstahdemle

rinden Mehmed Alinin muhakemesi ııra .. * ÇUBl'KLUDA PABK - Çubukluda sında yeni bir hadUıe olmuıtur, 
ftidi\•in köşkü Belediye tarafından tamir Bu davada iddia makamı tarafından Meh
ettirilmeğe başlanmıştır. Burası park ola-- med Alinin suçu sabit görülerek 10 5eneye 
rak pt>k yakında. halka açılacaktır. mahkU.m edilmeıd htenmişti. Davacı avuka-* ÇAVDAR EKMEGİ - Son günlerde tı iddia makamının talebini az gördüğünil 
ban yerlerde çavdar ekmeği kilosunun 30 ileri sürerek ?\iehmed Alinin baı·ekctinde 
kuruşa kadar satıldığı grirü1müştür. Bu ek· kasdin aşikar ve sabit olduğunu söylemif, 
mrklerin kaliteleri de iyi değildir. Beledi- ceza kanununun 448 inci maddesine uyan 
ye bu hu!nlsta bazı tedbirler alacaktll'. bu hareketindPn dolayı 18 seneye mahkUmi * ODUN SATIŞLARI - Perakendeci yetini istemiştir. 
komürcülerin odunu narkt.an farla fiatla 
sı.ttıklan anlaşılmaktadır. Bunlar cezalan
dırılacaklardır. * ASKER AİLELERİNE YARDil\I -
Asker ailelerine yardım hakkındaki karar
name i~tanbul Belediyesine blldirilmi~tir. 

Bu iddia ve taleb üzerine birdenbire ye
rinden kalkan suçlu avukatın üzerin~ yü
rüyerek: 

- Şimdi senin kafanı patlahnmt demiş 
ve jandarmanın müdahalesile yerıne otur
tulmuştur. * AYASPAŞA YORUŞU - Aya•pap 

yokuşunun merdivenlerile ba,lanııc kıs
mındaki bahçenin inşa~ı hakkında Koor Muhakemeden sonra avukat koridor:ı çı
d;naı;yon heyetinde müsaade estihsal edil - kınca suçlu Mehmed Ali ellerine henüz ge-
mltUr. - çirilen kelepçe ile üzerine hücum etmiş, * SEYR SEFER _ Lıtanbul M rU _ kafasına vurnı.ut ve tekmeleml.ttlr. l\Iehmed 
leı teşkilatı yeni yolcu salonunda toplana· .AU adliye polisi ve jandarmanın mUdaha
caktır. it'!ile yakalanıp hakkında bir .zabıt tutulmuş 

Maaril 

* TALEBE YURDLARI - Mercanda 

ve uliye dördüncü ceza mahkemesine ve
rilmiş:Ur. 

İlk tahkikatta ve mahkemede tecavüze 
yanık: sarayların temel ve duvarlarından uğrayan avukat davacı olmadığını söy!e -
isUfade olunarak burada bir talebe yur- mif, Amme şahidi sılatile dinlenilmiştir. 

du yapılması hakkında Vek.iletçe tetlcik- Suçu sabit görülen Mehmed Alinin iki ay 
ler yaptırılmaktadır. on gün müddelte hapsine karar verilmiştir. * MAARİFTEKİ snnıt HEYET - Şeh
rimizdeki hasta muallimlerin ve orta, lise 
muallimliklerine talih olanlann muayene
lerini yapan sıhhi heyetin bundan sonra 
h:ı(tada iki gün toplanmasına karar verll
mill"tir. 

Çör~il'in 
Nutlıu 

* SARIYERDEKİ MF.KTEB - Sarıyer- [Başmakaleden devam] 
y ırdımcı muallimler Yeki· de açılacıok olan orta mekteb için malze- lirmiıt ir. Hasılı Almanlar, ne deni-

me tedarikine batlanmıştır. Bu yeni mek- lirse denilsin bu harbi İngil izler ka-

l 1 1 hh""d k tebe civar ile Beykoz, Kandilli, F.mirgan • • al U nam. Y.r.c. 
1 

dar bir hayat mücadeleıi teklinde le · semtlorindon talebe alınacaktır. 
. Ü * TALEBE PASOLARI - Demiryolla- lilkki edemezler. Çünkü net'e, ıatırab 

Maarif Vekileti, nlvenitedc okuyan tr ~ · 11 1 b k•dar kuvvetlı' deg• ı'ldı'r. . . . n, amvay ve .l..l'rnızyo an pa!IO arı u .se- co 

yardımcı mu~l-~i~er ta:rın edihrken baı.ı ne mekteb idarPlerine toplu bir halde ve- lıte bütün bu ıebebleri gözönün· 
noktaların gozonunde !utulmasına karar r'ılecek ve mekteb id ı · b 1 lhti j 

· b "h . 'f .. d .. ı··kı . are en un arı yacı de tutarak diyebiliriz ki, ngilizlerin 
vbell'mlfd. .vetir uBcı etildmaar~U~u ur u derıne o1en talebelere tevzi edeceklerdir. maneviyatı Almanlannkinden daha 

1 ır~ış .' u Y1 ııı~ 1 uu_~en yar .ımcı * ELEI\ılE b.ITiılANLARI - Orta okul-
mualhmlenn orta teGnsat mues.saelerınde l•rda ele lı . ti.ha 1 b t iddetli ve daha ıağlamdır. Günler· 
k .. . me yaZJ un n annın u !""ne- d b · d ed b o utacakları dersler fakültedekı ihtıs&s fU• k' r d , __ ,_ d . . U en erı evam en tayyare ücum· 

• . ·~ ! an ımanı ıüU.Ulll e~sme n1spe e İ 

İ§aretlenme nizamnamesi 
tatbik edilmiyor mu? 

"iemleketimizde yapılan kuma$ ve deri
lerin üzerine .Türk malı. diye bir damga 
vuımak mecburiyeti başlamıştır. Bundan 
maksad, yerli kumq ve derilerin yerli malı 
olduğunu ifade etmektir. Fakat bu yolda 
/3ı)ıl :ın !şaretlt"nme niz.amname,inin nok-
88.n olarak tatbik edildiğini göriıyoruı. Ba
:zı fabrikatörler bir top kuma~ın kPnnrına 
.. Türk malı• diye jşaret koymaktadırlar. 
Halbuki işaretlenme nizamnamesiiıin tat
bik edilmesindeki sebeb bu değildir. 
Çünkü bu gibi işaretlerin her üç 
mf>trede bir kumaşların üzerine vurulmRSJ 
18zım gelirdi. Zira müşteri, bir top ku
ma.f d~ğil, ek.ıc:eriyetle elbh:elik için, üç 
metre kumaş alır. Bu itibarla bir top ku
maşta, her üç metrede bir ·Türk malı• 
işaretini görmemiz icab eder. 

Bu hıidiseden anlıyoruz ki ban kum11ş 
fabrikatörleri, Türkiyede yapılan m11.llan, 
·Avrupa malı• diye sürmek için, iı:mret
Jenme nizamnıtmesinin hükümlerinden u
:zaklaşmaktadırlar. Ni1..amnamenin tatbikına 
nezaret eden İktısad Müdürlüğünün bu 
meseleyle meşgul olması lAz.ımdJr , 

Bir yağ .tacirinin haklı fikiiyeti 

Dünkü yazımızda, piyasada ya, ve oeynir 
ihtiklrından bahsetmiştik. Bir yağ taciri bu 
yendaki iddialara karfı ,u cevabı vermek
tedir: 

- Piya da yağ fiatlarının yi,ik!!eldiği 
doğrudur. akat bu yük5eliş hiç bir zamRn 
ihtiki.r hareketi diye tavsif edilemez. Bi~ 
fa~ tacirleri, bu ithamdan kurtulma.k için 
yağların toptan bir aurette Ticaret Bor"fa
•ında muamele görmesini istemiştik. Tica
ret 1.-1üdürlüğü bu müracaatımızı kabul et
ti. Fakat, yağlar hi.l& Borsada mu9mele 
görmüyor. Halbuki toptan yağ tieıareti Bor
tı::ıya intikal etseydi, bazı a:pekülitörler de, 
)ağ ticaretine karışa.mıyacaktı. 

Neler •alıyoruz? 

Neler alıyoruz? 

Son günlerde en ziyade Macaristana ih
racat yapılmaktadır. Satılan malların ba -
i1nda tütün, deri, susam, tiftik bulunmak
tadır. 

Rumanyaya da fındık. tuzlu balık ihra
cntı artmaktadır. 

Aldığımı~ maddelerin başında, ıon aün
lcrde İngiltereden gelen otomobil listiği, te · 
nrke, çuval bulunmaktadır. - O. A. 

1 ~o~SAI 
13 Eyliil 1940 

Açıllf Kaı>=f 
Londra 1 Sterlin 5,24 
Nevyork 100 Dolar 132,20 
Parla 100 Frc. -
Milano 100 Liret -
Cenevre 100 İaviçre Frc. 29,605 
Anuıterde.m 100 Fıorin -Berlin 100 Raytemark - 1 

Brüksel 100 Belga 
. 

- 1 
Ati na 100 Drahmi 0.9975 ' 
Solya 100 Leva 1,6225 
Prag 100 Ç<k Kronu -
Madrld 100 Peçeta 13,90 
Vartova 100 Zloti -
Buda peşte 100 Pengö 26.5325 
Bükreş 100 Ley 0,625 
Belgrad 100 Dinar 3,175 
Yokohama 100 Yen 31.1375 
Stolc.holm 100 İsvec; Kronu 30,005 
Moskova 100 Ruble -

E HAM VE TAHVİLAT 
Ergani 19,48 

• 
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hakkındaki kanunda değişen madde 
Yedek subay ve askeri memurlar hokkın· 

dalti kanunun bir maddesi degı.ştiriL-niş
tir. Değişen maddeye göre her ıen.J yapılan 
son yoklama neticesinde saglam veya sakat 
asker edilenlerin tam de\'reli lise ve mu.ı
~iillerile yi.ıksek derecedeki meslek mek
tebleri, yüksek deniz ticareti mektebi ve 
rııuadili mekteblerden ve üruve:-sitedl?n 
mE'zun olanlar, bu kanunun sekizinci mcı.d
desindeki fRl'tları haiz olduk..ları halde ye
dek subay yetiştirilmek üzere tahsilleri 
ne.vine, kabiliyetlerine ve Milli Mudalaa 
VekAletince takdir edilecek ihtiyaca göre 
muhtelli sınıflara ayrılacaklardır. Bun!ar 
ckullarda askerlik dersi ve kampı görüp 
görmediklerine &öre muhlelif mtiddeUerde 
talim ve tahsile tabi tutulacaklardtr. 

Talim ve tahail müddetleri 
Bundan tahsilini yabancı memleketlerde 

yaparak oralarda askerlik dersi grirmiyen 
yüksek okul mezunları 18, askeruk dersi 
eörenler 15, Türkiyede orta okul veya mu
adili diplomasını aldıktan sonra tahsillerini 
)'abancı memleketlerde askerlik dersi gö
ı·erek tamamlıyan yüksek mckteb mezun ... 
ları 14, Türk.iyede lise veya muadili diplo
nıasını aldıktan sonra tahsillerini yabanı...'l 
nıemleketlerde askerlik dersi gorere!t ta -
ı:ıamhyan yüksek okul mezunları 13 ay 
8.skerhk yapacaklardır. Bu müddeiler, kıta, 
mekteb ve asteğmenlik.le geçecek müddet
lerin yekllnunu teşkil etmektedir. 

Bunlar da altı aylık bir lıimıet ve ıaJısil• 
··b d• eli• w i tutulacaklardır. Mezuniyetlerin 
ğerleri gibi asteğmen nasbedileceklerdil· 
Bu müddet zarfında bunlara idare iJ~ıısl 
ve maaş hususunda harb okulu talebesf. 
}uiuıck deniz ticareti mektebinden çıkanla '" 
ra deniz talebesi gibi muamele yapılaç.Jk .. 
tır . 

Alb aylık müddet zarfında liyakBtsiZ'" 
Hklt'ri anlaşılanlar askerlik kanununun 3' 
üncü maddesindeki şartlan h:ıiz cılsalar 
da.hl sınıflarının muvau.a.flı.k biznıetlcri11• 
aid müddetleri tamamlamak üzere ça\~ş 
rütbesile sınıfları kıtaat ve müessestlerı'" 
ne gönderileceklerdir. Bunların da kıt'ııdJ 
ve mektebde geçen müddetleri askerlil< hi>' 
metlerinden mahsub edilecek, fak.'lt eJlr 
rindelti diploma müddetleri nazarı ı]i]<l<• • 
te alınmıyacaktır. 

İktidar ve liyakatleri tasdik edilentetı 
yedek asteğmen nasbedilecekler ve sınıf " 
!arı takım komutanlığında (kıt';ıs ı bulUJl " 
mıyanlar sınıf ve mesleklerine aid i,lerdt)ı 
hava subayları hava mektebinde altı 11 

daha hb·.met göreceklerdir. ~tühendlsler " 
den muharib sınıf subayı yetiftirilcrıJtl'ı 
}edek subay oku!unu muvaffakiyetle bltif"" 
dıkten sonra, görlHE'cek lüzum ve lbti)'ııe 
ü1erine altı aylık kıt'a hlımetl yel'lnc, k•" 
ra, deniz ve hava fabrika ve ınüesst!Ptle" 
ı-inde çalıştırılacaklardır. Bu müddeti d• 

_ ..... ~· muvaflak.iyetle bitirenler muvazuı.f P ... 

• ıd' r.ıenler hakkındaki .,erait dairesind 
nıen nasbolunacaklardır. ~tuvafiakiyet gOS" 
teremiyenler üç ay daha istihdam oJunar~ 
yeti,tirilecek, bu müddet sonunda rnuv-•1'" 
fnkiyet gösterenler teğmenlik.le, gÖSter' " 
nıiyenler asteğmenlikle terhis olunacskıır" 
dır. 

Yabancı lise ve orta okullarla muadili o
kul mezunlarından, askerlik dertii görerek 
Türk.iyeye gelenler, bulundu.klan yer!erde
ki liselerden birinin kampına iştirak etti
ıilip imtihan sonundaki muvaffakıyetleri 
derecesine göre kendilerine askeri ehliyet 
veya askerliğe hazırlık derecesini göstenr 

"" iJte* bır vesika verilecektir. Bunlar, bu vesıka- Bunlardan muvaızaf sınıfa geçme,.. ~ 
nın bahşettiği haktan istifade edecekler- >-enler olursa, başka bir manileri olrn'~ 
d.ir. ve ihtiyac bulunduğu takdirde muva .. 

Yedek subay yetiştirilecek kadar taluJJi lığa nakil ve harb okulunda tahsilleri ik" 
oJup da yalnız orta okul veya muadillerin- mal olunacaktır. Yalnız yedek suba)' 011; 
den diplomalı bulunanlar, kıt'a, mekteb ve rak hizrrıete devam etmek istiyenlerin .. 
~teğmenlik hizmeti yektlnu olarak 16 ay, devre müddeti kcadar hizmeUerinio de~ .. 
Jise ve muadili okullardan diploma almış o- nıına müsaade edilecektir. Bu fazla :iid . 
kınlar 14 ay, üniversite ile yüksek okuilar- detler hazarda talim devrelerindt!k.I ... 
dan diploma almış olanlar ve yahud life detlere sayılacakbr. ... 
mezunları ve yük.sek okul va üniversite ~iaddenin bundan sonraki hkr31~. ~.! 
mezunlarından C brövesi olanlar 12 ay as- k~r lise meıunlanndan tahsillerini i}CJP'.""ıırl•-
kerlik yapacaklardır. için yabancı memleketlere gönderUerı •,r 

Yedek Subay okulu memlekette ihtısas mekteblerine g\l'~~-
Kıt'a hlzmetin1 ikmal edip veya yükısek hakkındaki muamleleri izah etnıe~ .. 

ckullarda askerlik dersini ve kampını gör- Maddenin son fıkrasına göre de redek fllrı 
-"~" dütü diplomasından anlaşılan doktorlarla bay mektebini muvaffakiyetle bitiJV" .1• 
rııii~ 

veterinerler klmilen, kimyager, ecıacı ve sonra altı ay berayi hizmet kıt'a ve JJ 
elif doktoru ve mühendislerden de lüzum se~lere verilenlerin bu hizmet nıüddt ci 
görülenler kendi ihtısas ve sahalRn dahl- fevkalade hallerde İcra Vekilleri Jfe>.e 
linde meslek okullarına sevkedileceklerdir. kararile lüzumu kadar uzatılabilecelc.tit· 
................... ~~~~~~""""'"""'"""'"""'"""" ..... """'"""' .................. ~ 
Leyli tıb talebe yurduna alınatt 
75 kişinin isimlerini yazıyorııt 
Bu yıl İstanbul Tıb Talebe Yurduna 56 sı ls tanbul Erkek llsc>inden: Abdül~,,ı;r· 

pekiyi, 19 u da iyi derece ile liseyi bitiren Pekmez. ., ıl 

15 tale~ k.abu.\ edilmiflir. İaimlcrinl net: ... .., izmir Blri.nd Erkek li~esinden: tl~· 
redlyoruz: Menteşe, Hulılıi Güntürkün, A. Nec• 

Adana lisesinden: Muzaffer Adasakun, iÜ1. Orhan Erol. .... .. rıe~ 
Afyon li. esindtn: Sadık Güngör, Sabri İzmir İkJncl Erkek: lisesinden: Arif 'l~~ 

Tuncel, Ali Eraslan. )~iırek, Hakkı Tuncer, Fuad Berbe~ 
Ankara Erkek li'iesinden: Feridun Gü... Y. Ziya Ersoy, Faruk Öiüt, Bedi 

rol, Nev7.ad Ülgen, Erkin Kandemir, Er- Muzaffer Dedeo~lu. 
doğan Noyan, İbrahim Erdoğan. Kıbataş lise inden: Ali Osman '1'~ 

f/ Ankara Gazi lisesinden: Adnan Öztürel 
Ahmed Akman, İlmi Gürsoy. ' 

Anta lya lisesinden: Nevzad Gülen, Nec· 
det Okan. 

BAiıkesir lisesinden: Emin Üstün, Hik
nıet Ertürk, Said Altay. 

Bursa li.sesinden: A. Şeri! Erbek. 

DarÜ$Şa(aka lisesinden: Hayreddin Taı
kın, Mehmed Bozkurd. 

Denizli Usesinden: Necmeddin Oğuz, N. 
Salih Baykent, Fal.il Turtoğlu, Haşmet Ya· 
laz, Hüseyin Mbollu. 
Diyarbakır lisesinden: Rahmi Gerçel. 
Edir ne li.se-.inden: İ. Ekrem Kospançalı1 

Suad Vural. Hüseyin Yeşil. 

Kastamonu lisesinden: Salih ErsoY~ 
\'er Sümer, Kemal Bayrakç1, :Mub 
Atay, Cahid B~kale. p• 

K oy<eri lisninden: Sadeddin B,ıgiç 
ya Yılmaz. 

"b' 
Konya lise inden: Asun Salih. j\.U ~· 

~·:il, Tahsin Ereün, Faruk Şükr8'1•,. ,.ııl' 
haddin Dhan, Fethi Ergun, Lfitfi O 
!ar, Fuad Eroğlu, Kemal Demlroırı>'"' ,..-

Kütahya lisesinden: Kemal Gilr"ı. 
Necati Axı. 

,.~ 
Malatya li,.slndeo: Nureddin Er~ 

neddin Tözün. 

Samsun Uses-inden: Salahaddin ~ 
Ahmed Gülilm, Ahmed Fazıl Boraı> 

Vefa 1İ5eslnden: Şerefeddin :Kıl tÇ· ttf 
Yozıad lisesinden: Necmeddin gel 

be11le ı1akalt olacak.. bunlar muaJlımlıge yüzde 40 fazbıdır. lan ngilizleri sarıamamıt, bilikis on· 
ba,larken VekAlele bır taahhüdname vere- * EFGANLI TALEBELER _ Mem1e- lar1n aayret ve asabiyetlerini tcııhrik 
cekler. fakülteden mezun olduktan .eonra da kPtim.izde yüksek tahsillerini ikmal etmiş etmittir. Simdi harbin en meraklı u f· 
muallimlik mesleğinde kalmayı taahhüd e- bulunan E!g8nh talebelerin devair v~ miı- haımda, BaıvekilJerinin •izından iıit-

Trabzon Valisi Osman Sabri Adalla Bat
vek3Jet hususi kalem müdürü HM-an Şük
rü Adalın pederi ve miılkiye müfetti,i Ra
e-id Demirtaşın kayınpederi Balıkesir va
ridat müdürlüğünden mütekaid Limlili 
~fehmed Adal, tutulduğu hastalıkt..'ln kur-
tulamıyarak bu gece vefat etml,tir. Ce
nazesi bu gün KadıköyündekJ evinden kal
dırılarak Kızıltoprak camiinde ikindi na
~az.ı kılındıktan sonra Erenköy Sahrayı
cedid mezarlığına defnedilecektir. Merhu
ma Haktan rahmen ve mağfirf't diler ve 
kederdide aileııine taziyet beyan ederiz. 

Eskişehir lisc5.indcn: Hakkı Ergut. 

Gaz.ianteb lise.sinden: Cahid ETkan. 

Ha3·darpa~ li e;~inden : Tahsin Çiftçi, Sa-
mih Zan, Avni Üz.alay, Hüseyin Erençin. 

Hayriye lise.sinden: H. Hümü Varlık. 

lu. sJ' 
Rusçuk Bulgar JimnazyonundaD: 

Cansev, _Jl!f/ 

?.laçka, Nifa,ntaşta dört. beş odalı, ka1ori-

aranıyor 

dec-rklerdir. esseselerimizde ıt.aj y<1nm"lı.n k"r&rhı. tı- tiğimiz bu ıözlerden ıonra, lngiliz 

İki eroinci mahkuAm oldu rılmı,tır. muk avemetinin ciddiyetinden, onla· 
Deniz ve Liman nn ıebat ve a zimlerinden herkes enıin Apartıman 

Tuna yüzünden 
itilaf 

Belediye esnafı kontto' 
tecziye ediyot ı çıkıyor ve Sabıkalı eroincilerden !.tustala ve O!ıntan 

y11kalanarak: dün uliye befinci ceza mah
kemeli.ne verilmişler, muhakE'melt'rt yapıl· 
dıktan sonra birer sene hapiıı, ?20 şer Hra 
para cezasına mahk'um edilmişlerdir. 

* 57 NUMARA BİR DUBAYA ('ARP
TI - Şirketi Hayrlyenin 57 numaralı va
puru evvelki akşam Beykoı.la Pı,abıhçe 
arasında sis yüzünden bir İngiliz duba
sına çarparak hasara uğratmı,tır. 

olabilir. Haaılı Batvekilin beyanatın
daki vuzuh, kat' iyet ve cesaı et, hür
riyete itık inıan1ann ruhuna ferah 
ve aerin bir ıu ıerpmi, tir. 

Necip Ali KÜÇÜKA 

[ BaşU. rab 1 inci s ..... ıh: d"', 
ferli, sıcak suyu ve nezareti havi bir apartı. zerine de hu.men arazisinden maklneHtüfek 
mcı.n arıyorum. 44672 ye telefonla müracaat. ateşi tevcih edilmiştir. Sovyet hudud kıt'a

üın, cevab vermeğe mecbur kalmıtlardır. 

[Bat farafı 1 inci ~· 
da simit fırıncısı İsmail temizliğe d;,, 
!lizlikten, aynı caddede 110.'2 noı11 ~ 
kas.ah Süleyman manda eti satoğı rıJ d'~ 
ha ile göstermediğinden. Kuşdili c;% 
16~ numarada aile mutfağını tşlettrı ~ 
tencereleri kalaysız olduı}undan, J(.ı~~ 
rak Bağdad caddesi 81 numarBcla c'd 
Hasan iş gömleği giymediğinden, aı)'rıJ;: 
dede 63 numarada aşçı Mustafıı tt~t fİ 
lor! kalaysız olduğundan, aynı c•dd ~,I 
rınnıarada ıütçü Nezir bulaf1kl3 l'~ •• ıJ amanyo u ,.------

Edebi K oman 
TEFRiKA: 43 

- 'En çok sevilen feyler için böyle dü· 
•ünülemez; dedim, Onlann yere alıimış ol
maJJ. bahsımiz dı~ında kalır. Ancak • gOz
den düşmesi. tabiri etrafında görüşebiliriz .. 
Ben, çok •evilen hiç bir .şeyin bir gün göz· 
d~n düşeceğine kat'iyen inanmam! .. Çünkü, 
bunu bizzat neUimde tecrUbe ettim ... 

- Nuıl? .. 
................ 

- Cevab vermiyorsun Nejad!.. 
- Bu bahsin burada kapanmasını isti-

yorum .. 
- Niçin?. 
- Çünkı.i gözden düşmesinden korkulan 

.. teY• e verdiğım büyük kıymeu yalntz 
kendim bilmek arzusundayım .. 

- Ne dPmek'? .. 
- Müsaade et de cevabım ükut ol.iun! . 
Ztil81 dikkaUe göılerime baJuyotdu Ba

'1mı önüme eğerek: 
- E'·et .. Cevabım sükOt ol.mn? diye tek. 

KERİME 
NA D 1R 

gOründü. Pürhayat, bir lbtlk top ılbi an· 
nrlrinin kollanna atılarak: 

- Annociğim.. a<n fimdi ka!Jı:tım.. Da
rlım i.ıstümU ıiyindirdi .. Ama daha sü tümü 
içmedim, dedl. 

Zülal oğlunu kucaklamlf öpüyor, koklu
yordu. 

Neden bilmem; onlara bakmamak için 
b.ı•ımı çevirdim. 

Zülal ayağa kalklttlftı: 

- Haydi içE'ri airelim~ Sana sütünü 1çi
reyim yavrum!. diye ilerledi. Sonra bana 
dönerek: 

- Güneş dikildi ... İatersen sen de içeri 
glr Nejad!.. dedi. 

Ve cevabımı bekJemeden yürüdü. 
B<nden fazla sevilen kil<'iik Frnlr nni bir 

kiu bağladım. 
........ ....... ...... ...... ... 
tiat katta kimse yoktu. lı1erJi ~·enleri ıa-

. . kin çıktım ve ihHyatla Zülilln yatiık oda-
Hu ıır1'da kotkun .i:ıtpırında ErolUn ıesi s•n.~ gııdım; kapıyı kapadım. 

r::ırladım. 

·. . · . ure ım aralıyordu. Namıla karşı bü-duvulmu,tu 1 Y " ğ' d 
Bır daltika sonra, fidanların arasında~ yük bir kin ve a:uaz b.atlmuıbm. 

Sovyet hükOmeU şu ciheti de kaydeder 
- 1 kJ Rumen hudud muhafızları ve Rumen 

Karyolıının karfısına raatJayan gardroba Adı~larını sık atıyor, kendisine haJ olan ! kıt'aları tarafından yapılan tahrik vak'aları 
yaklaftım. Ellerim titriyor, kilidin üstünde ve benım ku~~klarımın pek iyi tanıdığı sek- h1ıkkında 29 ağustos tarihli Sovyct proles
bırakıJmış anahtara uzanmağa bir türlü m~. tt'rzile yuruyordu. ı to nota.sına, Rumen hükO.meti daha cevab 
ceıaret edemiyordum. Once karyolaya yakla~tığını hissettim.

1 

vt>nnemiştir. Fakat yukarıda bildidlmi.ş ol-
Nihayet, azimle &ilk.indim ve ani bir hnm.. Sonra PE'ncere tarafına gitti. Galiba bir fey duğu veçhile, Rumen kıt'alan tarafından 11 

le ile kapağı açtım. arıyordu l'ld · · ev u e yeni tahrik vak'aları yAoılmı,t.ır 
Hafif blr gıcırtı olmuştu. En ulak bir Helecarıd~n. boğulacak gibi idim. Dikkatle j Bu vak'aların kabul edilmez mahiyeti iize-

lcır.ultıdl\ bu gıcırtı devam ediyordu. ayak ıeslerını takib ediyor ve içeriden do- dne Sovyet hüktlmeti yeniden Runlen hü-
EI çabukluğuna müracaat etmek lS.zım labı~ kap~ğtnı sımsıkı tutuyordum. kUmetinin dikkatini celbeder . 

geldi. Acele acele elbhıeleri araıadım ve Bırdenbıre yüreiim ağzıma geldi . Gar Rumen elçh;i Gafenko Sovyet hükllme-
ıri ko~tümü ele gr •lrdim. drobun anahtır~na bir el dokunm~tu. tinin 29 ağustos ta rihli' notasına cevabı. 

Tel8tla ceblerini a~ayor, elime g~len ~8.: K,~~~k esnedı; açılmak lı;-in zorlandı. Jlari<.'iye Halk KorniserliA;ine 13 eylUide 
Aıdları muayene edıyor; fakat hır turlu Butun kuvvetimi parmıklarıma ve tır- te d. d .,_, b'ld. · t' 11 1'! h 
. 1 k 1 v l e ecee;uu 1 ırmış ır. ev u Bıdi-

tirte zarfları bulamıyordum. na larıma vermiftim. Zaptetmek için diş- . I' bi tahkik t · 1 
Yüzı.ime ateş çıkmıf, ellerim buz kesil- Jr:rlmi sıkıyordum. sPsı1nel ı;e ıncel, dr 

1 
ktıra yapı acak ve 

· ti 0 .. 
1 

suç u ar ceza an ırı aca . 
nu~ . soy eniyor: 

Ceb1erde tekr11r, daha seri ve daha dik· - Canım bu da nedir? Neden oçıhnıyor'. 
katli bir araştırma yapınca mak,ı:ıda er • divordu. 
dim. Zarflar, bir not defterinin arasına so- Daha kuvvetli ı.orlamağa başladı. İçeriden 
kulmu,tu. Onları silr'atle koynuma yerleş- tutunac&k liyıklı bir yer olmadı41 ıçın 
tirmi,tim ki, merdive~l~rin, hafif bir ayağın fazla mukav<.'met edemedi~. Tırn~klarım 1 
taıyıkı altında. esnedığıni duydum. kurtuldu ve kapak birdenbıre açıl:lL 

Bu gelen muhakkak Zillildi. Beni ya· Zülıllin hayreti görülecek şeydi' Bir an 
Ltık oda~ında bulması çok çirkin olacaktı hiç bir şey söylemeden bana bakt\ Göz· 
Kapıyı kapamamış ols.'lydım, . o kadar fütur )eri büyümüştü. Sonra: 
etmezdim. - Sen burada ne arıyorsun? dedi. 
Şa~kın ve kararsız, saklanacak bır yer - Hiç!, diye mırıldandım. 

arıyor, bir türlü bulamıyordum. - Hiç mi?. Çıldırdın mı Nejad? .. 
Gardrobun içine baktım. Beni al11bilirdi . KE'ndimi toplamak. yüzilmdC'kJ şa~kın ve 

Hiç diic;UnmeclC'n ant bir hamle ıle oraya korkak: ifadeyi .daı('ıtmak fc;tiyQrdııın. Fa-
a:iı-erek kapağı üstüme tektim. kat bu kuvvete malik deKildim. 

Kalbim öyle tiddetli çarpıyordu ki, bu Hemen doğruldum ve dolaptan çıktım. 
!el'in dışarıdan duyulacatını 7Pıırır>diyor• Beni hayretle, dehşet denebilecek bilyilk 
dum. bir hayretle süzüyordu. Korkak bir sesle: 

Elbiselerin aramna büzüldiirr - Allah aşkına bu çocukluğu niçin yap-
Odanın kapısı açılmıttı. tın? dedi. 
Evin içinde daima iskarpini •n Zti- O anda dilime eellveren bir aözil ıarfet-

Londranın • 
iÇ 

manzarası 

suda yıkamadığından, İhlamur ,ol< ıf'' 
riı )E: ' numarnda oturan 3073 numaralı > Jıtııtf! 

hacı!il Mehmed ehliyetsiz araba Jct.ll ~~ 
.d . 48 "' gın an, Kalamış Iskele caddesi it~ 

d ı~' , .• rn a lokantacı Hrlsto yemek P r ' 

sıhhl kaidelere riayet etmediAiııdeıı·/ 
tıft' . ..ıJ' 

:ulloprak Bağdad caddesi 57 " ııı· 
kahveci Ahmed sıhhi mu:ıyerıesiJ ~ 
fından haklarında ceza zabıtları 

edilıruştir. rofl'JI' 
Bundan başka 3 dilenci ya~ 01' ıJJl,ıl 

Donlardan Eyüb camii önünde ,,, .. J 
dii',,....H 

Ilüseyin adındaki ihtiyar bir 1 Jr 

üzerinde 30 kAğıd lira 10 allıP lif"İc.ı"'P' 
.. ı· 250 k ' • çı • .J mu, ıra, uruş bozuk par !J11-JP'". 

y•P' ıı.ı~ Ayrıca 1 •oför muayenesi föf ~ 
otomobil kullandığından bir '"' iJf 

• ıoh ,ı' 
heyecana düıürdüıiünden, bir 0 ıvt J, 

l@tçisi farla yolcu aldığlndan, 12 fO tfll o-; 
nl".'siz çalıştıklarından 2 kişi ehllYl ~% ' ı rııı 
mobil ve motosiklet kullarıdık 8 dı ıl 
şoför ehliyetini üzerinde ıaşırrı• , dJ: 
3 ,oför sıhhi muayenelerini yaPtıı1"~~ 
r1ndan, 2 şoför numaralı ka!ket ,.t> ,., ~ 

• ıttV ~ 
ı~Jln ökçe tıkırtıları kalın ha4 uurioden tim: 
ak&etmei• bafladı. (ArluaJ var) 

[ B11$farob 1 lnd aahilede] 

met meı-ketlnde hayat tc~ k ilatını mah
rum e:rnek, ~epoları tahrib eylemek, b.arb 
ıan~ylinın ıstıh.s.alini azaltmak. Gerçi bazı 
gcnış yolların bir tarafında hasıl olan bir 
çukur tamir edilirken nakil vosıta;an yolun 
yaınız bir tarafından geçmektedir. Gerçi 
b:ızı dar yollnr tamamen seyrüsefere ka ... 
panmışt.ır. Gerçi bazı ikametgihl:ırla hai!I -
tanelere bombalar iaabct etmittir. Fakat 
Londra faaliyetinde hiçbir değişiklik yok
tur. Trenler, tramvaylar, otobüsler ve tak
sıler şehrin bir ucundan öbür tarafına nor
ınal bir tekilde inMn nakltne devan1 et .. 
mekteclir. Londra şehri felce uiramamış ve 
horb gayı·eti bozulmaz bir fiddetle devam 
clmekled!r, 

!erinden, bir otobüs biletçisi rrıO$· J1' 
Jet kesmediğinden haklarınd• ce"' 
mtlesi yapılmlftır. 
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DARB ~}! s p o R y;dik~f;""f~ı;;ı-~ 
İngiliz resmi tebliği kal arı fena deri Büyük Britanyayı 

Günün Politika - Askerlik yazısı 

İngilizler ve harb 

1 
.. ln~iltere Baıvekilinin ı;arfa,mba 

ıo""ku nutkunu radyoda dinledikten 
Q •ra bir arkadat yanındakilere dö· 
'''k •ordu: 

Londra 13 ( A.A.) 
Hava Nezareti ile Anavatan Emniyeti Ne

zareti. taraflarından teblll olunmuttur : T •• k • tJ l • l istila hazırlıkları ur ıye a e ızm ~~~ı~a!~d~n ~~~~!··.:, ·~c:;:~:db:ridofaa:ei:':;te;:yıb~~ 
lik-: Cburchill'in ıözlerinde bedbin-

hıaıetmediniz mi? 

d liatbin baılangıcındanberi lnııiliz 
ot~~let &damlan yurddatlarına hitab 
İt ilcçe buna benzer ıuallerin ıık sık 
~~ ~ildiğini herkes hatırlar: «Cham 
tU: ıun bu beyanah ile, adeta aczini 
lo ~f etmiyor mu ?.ıt Yabud: cDal
d.~ ":" iate vaziyeti hakkındaki ifa
ın trj hayal inkisarını mucib olma· 
in lf u:•dır ?ıt ve ilah •• Zannedilir ki, 
~ devlet adamlarının da nutuk
la J°' dinleyip okuduğumuz dikta -
ı.' °' gibi vatandaılarını yalnız din
~-~İ,k ve taıvib etmekle mükellef bir 
ı,.~ •lık irniıçeıine ıöz ıöylemeleri 
Ça •ıunekte ve onlann hakikati açık
dır -.ıatnuılan zaaf eıeri sayılınakta-
11> • ,f;lalbuki bu zatlar itral ettikleri 
ı0•••ilere intihabla ııelmiı parlamen• 
'• •d':"'landır; kendilerini o mevkile
~ttınn;, olan müntebiblerine doğ
li, . bildirmemekteki büyük meı'u
d, •:• lamamile müdriktirler. Mes'ul 
ı.; • ot adamlannın millet karı111nda· 
~beyanatı da ber ıeyden evvel ten
Ciiıı~sadını istihdaf etmektedir. 
'• harbe ba,layan, devam eden 
iıtıZ,-ferle nihayet verecek olan mil
'-. • Ve bu mütaleayı Munich uz
~•llndan itibaren lngiliz devlet a
ıtııı lrının reımi ifadelerile tevıik 

Düşmanın dün ıeceki hava taarruzlan, 
Jl"k o kadar •iddetll olmamakla beraber, 
Büyük Britanya'n1n muhteW mıntakalan
na tevcih edilmiftir. Yalnız veyahud kü
çult filolar halinde hankAI icra eden düş
man tayyarelerine karşı muhtelif nokta
larda tayyare dafii bataryalarımız tarafın
dııın f,iddetll endahtlar icra edilmiştir. 

b 
• • eli b i~l· diye bol para vererek satın aldığımız planı yakında tatbik mevkii.ne kona .. 

irinci ·g"-' ı· aşlıyor bır ayakkabı uç dört ay bile dayanmıyor. cak mı? Bu hussuta biz fazla ıöz söy· 
Ya altı dOnüyor, yahud yüzü yırtılıyor. leyecek yerde asıl alakadarların de· 
Bunun aebeblerini öğrenmek için muhtelif diklerine bakalım. Hitler diyor ki: 
k.irnşelerle deri mühendislerile görüı;;rill<. - lngilizler bizim ne zaman gele-

•k kabildir. 

~)liitekinı Cbamberlain o ııünlerde 
,_,:lte ile döndüğü lngiliz toprakla
~y~ baaar baamaz elinde tuttuiu 
ı.,,,. __ •eleyi halka ııöıtererek ıulbün 
\~~lınıı olduiiunu tebıir ederken 
ltlt "1pa buhranına karıı koyabilecek 
Iİld' Çarenin ıili.blarunak olduğunu 
1ııt ltınekten .ve Almanyada ~qa~l
"- 0 lan eıerın muvakkat mahıyetıne 
:, '•t ederek müntehiblerini yakın ve
'ı u~ bir harb ihtimalile kartı karıı· 
ı,h l•lıtmekten çekinmemiıtir. Harb 
tb llıkuk ettikten sonra, ta vazifesini 
">ıı~~hill' e devrettiği ııüne kadar se· 
~~le.ti,. mukavemette olduğunu ve 
•n "erneti temin edecek olan ıilah· 
·~ı}"-n•n da en az üç ıenede ikmal 
~. ·~•iini ilandan ııeri kalmamıf -
';nd Ş'ındiki Baıvekil İJe belki ıele • 
·ıı~aba ileri giderek harb ay ve 
.,lıtı milletten çok büyük feda
.., lar beklediğini ve zaferin ancak 

•il .. ·~. lfÖz yatı pahasına bakkedil~
•I •t.ıni ıöylerken bidiıelerden mı
' .J.O!ırerek ileride daha büyük zah. 

'lıı '•katlanmaya hazırlanmanın bir 

'·~ olduğunu mütemadiyen kay-
.4. ~İr. 

~.,.~•. Cburchill bu sefer, L.ondra 
•;;· ,liindüz bombalanırken lııanıru 
'''lirı,,. . 1 1 • k .. lıiilı •t değildır. za esı ço ııuç 

· ~ıU:1•• kar1111nda bulunulduğunu, 
)'~Ilı •dalannı iıtila tetebbüıünün 
' ltb 0~duğunu, düımanın Avrupa 

Londra'ya ve civarına yangın çıkaran 
bombalarla yÜksek lnfiliiklı bombalar attl
mııtır. Ban noktalarda yangınlar çıkmış· 
tır. Bu yangınlar, derhal basbnlmıttır. Ha
sarat. evvelki geceki hasarahn dununda .. 
dır. 

Telefat hakkında tam Wailat yoktur. Ma
amalih fimdiye kadar ahnan raporlar, Lon
dra mıntaka!lındakl maktOl ve mecruhlar 
miktarının pek a.z olduğunu gösttırmekte
dir. 

Lancashire'in Ud şehri ile Londra'nın 
tark çemberine dahil bir şehirde birtakım 
evler tahrib edilm.lttir. Telefat ve yaralı 
mikdarı pek azdır. 

Bu ıene memleketimizde, hatta Balkan
:arda görebiltceğimiz en büyük spor ha
disesi gene Balkan oyunlarıdır. Atletizme 
henüz wnamantıf olmakla beraber, günden 
gtine bu güzel ve çok faydalı spora alış _ 
makta olan spor muhitimiz üzerinde, itiraf 
etmeliyiz ki Balkan oyunları, liizım geldiği 
değerde bir tesir bırakmaz. Onu başka 
memleketlerde olduğu gibi, bütün sene de
dikodusu yapılacak, reklAm ve resimleri 
en büyük mağaza vitrinlerini süsleyecek 
bir spor hldisesl olarak değil de, ancak 

Diğer noktalarda da hasarat cü:z:'i ve 
ieCıt mikdan ehemmiyet.sizdir. 

te- zevkli bir spor tezahürü olarak anlarız. 

• • 
Ç'.ok fükür ki her Rne atletizmJn büyük 

\"C yapıcı manasını biraz daha anhyor ve 
Balkan oyunlarında da oynayacağımız ro-

Londra 13 ( A.A.) hin eakls! gibi !hmalkArlık giı.nahlarının 
silik bir neticesi halinde olmadığını idrak 
ediyoruz. Hava ve Ana.vatan Emniyet Ne:z:aretleri

nin dün akıamki tebliii: 
Düşmanın ÇarfBmba gecesi Londra üze

rinde yapmıf olduiu akınlara mütedair ıe
Jen mütemmim maltimata nazaran 40 Olü 
ve 170 yoralı kaydedilmiştir. 

Gene çarf8Mba günü öAleden sonno yapıl
mıt olan düıpman akınları esnasında 125 ölil 
ve 250 yaralı teçit olunmuftur. 
Düşmanın bugünkü faaliyeti İngilterenin 

nıuhtelif noktalarında miinf'eriden uçan tay
yareler tarafından yapılan hücumlardan 
ibaret kalmıştır. Cenubi İngiltere üzerinde 
buı tehirlere bombalar atılm14 ve flınali 
f&rkide bir tehir üzerine düşen bombalar 
bır oteli ve bir kaç evi tahrlb elıniftir. In
sonca hafif zayiat olmu,tur. 

Cenubda yapılan hücumlar esnuında 

muhtelif mıntakalarda hasarat olmuftur. 
Cenub sahilinde bulunan bir ~lrde bır 
kaç yaralı luıydedilmi4tir. Bu akın esnasın· 
da bir dtifman bombardıman tayyaresi av• 
cılarımız tarafından dlifürülmüştür. 

• • 

Tertib ciheti akla, hayale gelmiyen zor
lukları ihtiva eden Balkan oyunlarına, bir 
de milli takımımız, bayrağımızı göğüsle
rinde tatıyacak çocukları hazırlamak var
dır ki, itte bu ujurda &arfedilecek gnyret 
ve ihtimamların, tekil, mahiyet ve derece
leri hakkında bugün batlayıp yarın &kfam 
bitecek olan atletizm birinciliklcrl kafi bir 
fikir verecektir. 
Ağuatown birinci haftası geçtikten sonra 

yapılan ve rnillf ~kım elemanlarının çoğu
nu tetkil eden Iatanbul atletlerinin son 
mil$abakaları olan İstanbul fQfflJ)iyonasuı
dan sonra atletlerimizi ancak Anadolu tur
ne!"inde kontrol etmek imkinını bulabil
dik. Halbuki, bu turnenin yorgunluğu ve 
sair zorluklan hasebile, çocukların form
Ia:ı hakkında bir fikir edinmek, yanl~ he
sablar yapılmasına sebeb olabilir. Bu iti
~rla bugün ba,layacak ve en büyük dahili 
atletizm hareketi olacak Türkiye birincili
ğinde, millt takım namzedlerinin ne vazi
yette olduklannı anlamak fırsatını bula -
ca~ıı. 

L d 13 (A A ) Sür'at koşularında her ıaman olduiu gibi 
on ra . . ilmldlerimlzi kırmaktan ziyade kuvvetlen-

İngiliz Hava Nezaretinin dünku tebliği: 
Diın sah.il müdafaa tayyareleri. Dünkerk 

"çıklarında bir düşman gemi kafilesine hü
cum etmiftir. Bir dı.iş:man iate ıenıisi batı
rıimıştır. 

Sahil müdafaa kuvvetlerine mensub diğer 
bir hal-·a filosu, Grisnez burnu açütlarında 
cUğer bir gemi kafilesine hücum etmiştir. 

Bir d~man iqe vapuruna isabet k:aydedil
mif ve bu vapur yanmağa batlamıştır. Di
ğer bir vapur da ciddi hasara Uİf:.ltılmıttır. 
Bir dü.fman tay)·ar• filosu ile yapılan bir 
çarpı,mada, dilfrna-n tayyarelerinden üç ta
nesi düfürülmüf, bir çok diğer tayyareler 
do hosara uğratılmııtır. Üç tayyaremiz ka
yıbdır. 

Dün gece, kuvvetli bombardım&n tayya• 
releri filoları, Berlinde demiryolu istasyon· 
larına, eşya iatasyonlarına ve bir tayyare 
meydanına hücum etmişlerdir. 

Hücuma uğrayan di,ier hedefler arasında 
Almanyada ve Holandada düşman tayyare 
meydanları da vardır. 

direcek neticelere intizardayız. Hiç biri 
formda olmamakla beraber on bir saniye 
ebl'lfında dolapn yüz metrecilerimizin bu 
günkü çetin yarı,ta bu dereceyi elde ede
ceklerini kuvvetle ümid etmekle,r]z. 

Dört yüz metrede Balkan fllmpİyonu Gö
rene, ('Ok enerjik bir atlet olan Melih a~b3 
ııl.!ıl bir taktik kullanacaktır?. Bu suaHn 
ten sorulması rlhinlerdeki i~tifhamları da
ha ruhuletle ortadan kaldırabilir. Acaba, 
kurna~ ve çok teknik bir koşucu olan Bal
kan fampiyonu, kuvYetli fakat az hesa':>i 
rakibine kartı na~l bir tabiye kullan3cak
t.ır!. H@r zanıAn yaptıiı sibi koJuya ya
Viı' ba,Jayıp arbrma tli!'k1inde mi bitire -
ctk, yoksa Mısırda İngiliz Emfi'ye karşı 
kostuğu gibi çabuk mu başlayacaktır? 

Sonu daima kuvvetli olan Melihe karşl 
sonlarda oyun oynamanın tehlikeli olduğu 
alda daha yakın ise de, bu günkü yarışta 
Gören'in nokta! nazarı daha iyi anlaşıla
caktır. Bununla beraber ne hafif :dmanlarla 
kendini .idare eden Gören'in, ne de idman
IU denebilecek kadar 400 metre formuna 
uıak olan Melihin yapJtıcaklan bu çetin 
çarpışma, bana kalırsa, 51 saniyelik bir 
y~tan pek de daha iyi olamıyacaktır. 

mediğini işpat ederse yani fimdilik 3 75 
atlarsa bu atletin kampta her halde 3,90 ı 
bulacağına şimdiden inanabiliriz. 
Yarınki müsabakalar da çok heyecanlı 

geçecektir. 200 de ?.fetih ile Muuııffer, koz
larını p.ay edeceklerdir. Ve Balkan şampi
yonu olmasına ra~men Muzaffer, MeHhe 
karıı ancak hattaki çabukluğu Ue müessir 
bir atak yapabilecektir. Muzafferin en iyi 
vaziyetini Balkan oyunlarında da göreceği
mizi üonid ediyorum. Melih iki yüz metrede 
400 den daha idmanlı bir vaziyettedir. Bu 
itib1trla yarınki ik.i yüz metre kotusunun, 
en ileride favorisi ha1inde görünmektedir. 
Onun yarışı kazanma•ı değJl , fakat hiç ol
mazsa 22,5 yapması bizi tatmin edecek ve 
bu günkü formun hakiki bir ifadesi ola
caktır. 

400 manlahda Ankaralı Ra~ld ve K.Amlli 
bir kere daha İstanbullu Neriman karş1-
sında göreceğiz. 5000 de Mustafa, Artan 
ve Hüseyin bir defa daha fakat bu sefer 
en ehemmiyeUi bir tekilde yarlfa,caklardır. 

Yüksek atlamada idmansız olmasınft rağ
men önünde bir kamp devresi bulunan 
Jerfi'yi, Polatı göreceğiz. Bugün ynpılacak 
gülle atma müsabakasında da Afeş veya 
Arattan hiç olmazsa bir 14,25 bekliycruz. 
Nihayet pazarlo&l kampa girecek atlet -
]erin, formsuz dahi olsalar kamp devre ... 
sinde bir varlık a:östermelerini ve Balkan 
oyunlarının haf döndürücü .atmosferini 
tatlı bir tekilde görmemizi temin etmelerini 
bck1iyoruz. 

Füruzan TEK 1 L 

Tenis maçları 
Eyltil bidayetinde Tenis ve Dağcılık ku

lübünde başlanıp yağmur yüzünden hitiri
lemernı. olan tenis Çalenç kupası maçları 
bugün ve yann Tarabya kortlarında oy
nanacak ve bitirilecektir. 
Bu~n dömi finaller yapılacakbr. 
Tek erkeklerde. Telyan !le Vedad Abu

dun. Yafe ile de Muhjddinin yapacağı maç
lardan aonra finalistler belli olacaktır. Bi
rınct maç hiç oynanmanuf, ikincisinin yal
n12 bir seti bitmltı bunu da 6/1 Muhiddin 
kazanmıştı. 

Çift erkeklerde Cimcoz ile Armitec'e 
karşı Arevyan ile Buuona, Yafe Uıe Bam
bino çüyne karşı da Hasan ile Bins oy
nayacaklardır. 

Finalistler yarın kartılatacaklardır. 

Galatasarayın yüzme 
müsabakası 

Ga1atuaray kulübünün kendi azası a
rasında terttb etliti yüzme müaiıbakalarma 
bugün Büyükderedekl Beyazpark havzun-
da ba,lanacnktır. · 

Yüzme mevsiminin bibnemlş olmasına 
rağmen bu müsabakadan başka resmt proğ
ramda yüzme yarı,ı bulunmamak -
tadır. Bundan sonra, ancak böyle huıı;ust 
şekillerde yapılan yarı,tarda yüzücüleri ... 
mizin faaliyet göstermeleri mümkün bu -
lunduğundan, bu günkü yarıtıların Galata
saraylı olsun olmamn, bir çok meraklıları 
tatmin edeceği tabiidir. Yarışlara yarın da 
devam edilecek1ir. 

Müsabaka tehiri 

O.tende'de, Fleuingue'de, Calala'de ve 
Bouloıne'da, doklara. gemilere ve mavna 
tecemmülerine de hücum edilmiftir. Üç 
tayyaremiz uaa-üne dönmemiştir. 

"ııa ._bılindeki limanlarda hazırlık
~ ı.., de.,am ettiğini bildirmektedir. 
' ııu., h..,atı kötü haber addetmeğe 
1 • olckı vardır?. Hakikat bu de
iı;llıidit?. Hakikat cizlenirse zarar
ild~t:una aahib bir millete açıkça 

ı;ı ••t.., faydalıdır. Zira, onun ııa· 
''İli d l'nıunaııru temin eder. Cbur• 
»ıı_,.: ~ngilizlerden cafil avlanma- AJllU 
...,,, k 1 ııterken onlara mukabilini 

110 metrede a:ene te.hlikell bir r::ıkib bu-
lamıyacak olan Faikın bu günkü foımu İstanbul Bölgesi Güref AjanlığındM: 
hakkında bir fikir edinebileceğiz. Evvelce 21, '9.'1940 günü yapılacağı ilin e-

l'ttip~ 1~· imparatorluğun müdafaa 
1>1•

1
• ~~•ne ne kadar ııüvenmek liızırn 

• \4 tıır· . 

200 metrede; xlhinlrrde bir çok ,üphcler dilmit olan bölge Greko - Rom@n güreş 
Berlin 13 ( A.A.) uyandırrnı, olan Rıza Maksudun iyi ve il- birincilik müsabakaları 281911910 günil Sü-

mid veren bir derece elde etmesi çok kişi leymaniye lı.:ulübil salonunda yapılacaktır. 

1'>ııeltı 11'.1 bildirmekte ve kısaca ıunu 
Remıt teblil: nin yüreğini ferahlatacaktır. GücetÇllerin evvelce blldlrildill tekilde 
Bir denizalt.J. a:emiıi ceman 37,600 ton Sırıkla. atlamada Muhiddin formdan düş- hazır bulunmaları teblli olunur. 

t~n~ b•d~r: «Tehlike karıımızdadır. 
~ti b •nıın gibi ıiz de biliniz. Lakin 
~b· ul tehlikeden koruyacak olan 

hacminde altı Jillhlı düş.man Uanet vapu- I ;;;;;;;;:;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~~ 

~~~~§f~: c::=:~~:~:-!!E~~:::::~J ~· "•r d • · .ı~ \I' e alınmııtır. Bunun ıc;:ın 
~tind· • kendinize ııüveninll:. Galebe 

ır .• 
So 

~ •d~l IÖy]eyen ıözlerinin nasıl teli.k· 
mamıılardır. Bir köyün meskıin mahalleleri O Sık dl.inil J piJ>OSU vakıa ona bir ecnebi çqnisi veri-
tızerine atılan bombalar pek az hasara aebeb yordu; fakat her hareketinde bizden oldu- ı 

Q 'e.:e·· · d t ~ llnı ve ıöz dinleyen on an 
•ı Ch na çıkarılacağını bildikten •on· 
l.,ı•li Urc_hi!l'in aon beyanatını da di
ı.n b ır•bı clıimad verici• olmak
lıııd"~ka ıuretle tavsife imkin var 

Nasuhi B A Y D A R 

' 48AH GAZET~LERI 
~ ~~ııa.ı. 
-~~iZ : BERLiNDEKi YANGINLAR 

~.\ h~ MEML~ETİ DEÖİL, AV
.\oı ENIYETINİ YIKMAKTADIR 

'!ıı ~ Uı, lngillzlerin Berlin, Harnburg 
\ı , Yük .\im 
'İt 'İiourıılar an ıpehlrlerine yaptıkları ha-
~' ~al ından Almanların cgayriinsani
tı ~(J.~ ~ik~y~l ve feryad ettiklerini, 

lilit lehl.r dılerının de Londray.ı. ve diğer 
1'ııtııu_, lerlne ~ynı ıpekilde hücumlar 
it. hiie ıru, fakat, lnııilizlerin aynı ıpekllde
lrliUı u.;ı.rına tahammül edemediklerini 
tıııı "'"! . . 1,tin cıye Naı.ırmın nutkunda her 
!'ttı, rnltıukadderatını kendisinin tayin et
:tltti.Q ~kabil Hitler'in nutuklarında mil

~' bu hun;yet ve istiklillerinden bir ke
lr,t ~: e hah.edilmediğini söylüyor ve dl· 

olmuıtur. 
Cenub İn&ilteresi üz.erinde uçan Alman 

kcfif tayyareleri Londra, Bexiley, BriKhton, 
Danbury ve di&er yerlerde endüstri mües
ıte~elerine bomba atmışlardır, Maın adasının 
cenubunda tekir. bin tonluk bir ticaret vs
purunda ağır hasar vukua ıetirilme&ine 
muvaffak olunmuftur. 
ız eylülü 13 eylüle baAlayan ııoce zarfın

da muharebe tayyareleri Londra ve Liver
pool'da liman tesi!aUle doklara tekrar bom
ba atnuf ve yangın ve infiliklar tevlit et
mi,Ierdir. İnjCiliz limanları önüne yeniden 
mayinler dökülmüştür. 

Bir düşman tayyaresi düıürülmfittür, bi
zim de bir tayyaremiz kayıbdır. 

12 eylülü 13 ey!iıle bağlayan gece zarbn
da düfmantn hafif deniz kuvvetlen Bou
logne limanını bombardıman teş~bbüsUnde 
bulunmutlardır. Düşman kuvvetleri hasar 
""Ukua a:etirmeden sahil bataryalarımız ta
rafından tardedilmitlerdir. 

AFRİKA.DA 
DARB 

İapliz resmi tebliği 
Kahire 13 ( A.A.) 

~jti,, A.Jın 
"1~~tı>"ll an Führerite arkadaşlan yalnız Dunktl nıamt tebHg: 
.. ~ ~ltı de(il, aynı umanda inıanlıtın Mısırda Matruh mevkii dun yeniden bom-
' i-h de alikadar iseler Britanya ada- 1 bardıman edilmitıür. Mühim has.arat yok-•c •tc ha ' 1 tur. Yalnu: bir ki i ·ı .. ~, 
"<!o b' reketi itin huırlandıklan fil Dü,man tay '1 ? mlu •• ur. 
~ ır larat . yare "n i eri kıtaatımıza ta-

dt•da tan BerUnde, diier taraftan 

1 

arruı etmitlern de hiçbir zayiat olmamıf-
ttu"l:btlidlçılıcan Yanrın alevlerini ,ıözônUne tır 
"11,lı: rleıı bu YAn(lnlann sadece iki Kenyadald karakol kuvvetlerimiz şimal 
ili ttl dttil h"r· . 1 hududunda Walquarl• He Turbi nr d .._ ıoı.,,, k ' u un Avrupa medenlye- 200 ınlllik bir cephe üzerinde d.. ası~ 8 

-...., • ta old . uşmAna tıd-
~. •~tltU ugunu, henüz A_ vrupad• ı dctli hücumlar yaparak zayiat veTdirmi•-

ıı ı_ ... ' ve ·ıı . 
' ~tlld b' nu etlerin. bıirrivetine tir. 
. Udlr, ıt lmlc:ıln bulundu(unu d~ Un- Sudanda 9/10 eylıll a:ecesi Kasala mm-

-ık:ıı.k. _Bu aon fınat d ka ~ ı takaınnda Gach çayınuı garb sahilinde düo-

Pek hrtınalı bir havada bir vapurun zen
gin halkı, fakir fukaraya büyillı: sadakalar 
adamaya ba•IMUflardı. 

Kimi para, kimi zeytinyağı, kimi 
kurban vermeyi neuederken dalgalar 
azıttıkça nezirler de artmıt. bet altın on 
altına, be• okka zeylinyalı, on okkaya, bir 
koyun bet kayuna çıkmı.ş. Bunu gören 
bektaşi vapurun bir ucuna gidip ellerini 
göğe kaldırmış: 

- Sık diıinl Yarabb~ fakir fukara ka
ZAntın; sık dltlnl Yarab, fakir !ul-'..ara ka-
unsın. 

Diye duaya başlamlf. 
Onun gibi timdi birbirini boğazlayan bü

yük devletler, darbe yerken küçük dev ~ 
Jetlere bir vadde buJunuyorlar: 

Harbden sonra A\.TUpanın hali parlak o
lacak, her millet ve her devlet kendi hür
riyet.ini bulacakj refah ve saadete kavu
pcalt ... il!h.. 

F"akat kimse bektaşi gibi fakir fukaranın 
lcCıızanması için bu badlrenin devamını is
teyemiyor. Acaba verilen aö:z:lerin tutula
cağını ummadığı için mi?. 

O ZUppellk 

Yeni bir ta.kım tipler, kıyafetler türedi 
ve alelicaib isimler işitiliyor: Bob Stil, Ha
li!aks gibi. Fakat her 
moda, nuıl bir dalga, 
bir rüzgAr gibi aelip 
geçerse bunların da 
gelip · geçeceline fÜ:phe 
yok. Züppeliğin sene
lerce eski bir riıtbesi 
ve derecesi var ki bu 
züppelik hil8 göze çar
pıyor ve soy adlarile 
yenide:n tezahür etti: 
Mensup olduğu milleti kendine ili.yık gör
memek, başka bir millete mensup imiş gibi 
görünmek tereddi.sinden bahsetmelt istiyo -
ruz. At.son diye Türk ismi olur mu?. Bu 
ne demek?. 

Bu, bir İngillı isminin ayni gibidir; fakat 
at. ile aon kelimelerini bir araya getirince 
Tilrkçe aoy•dı oluyor. 

ğunu seziyordum. Pnzanta edilmeden onu 
tc:.nımak üzereydim. Preı.anta edilince te
reddüde düştüm: Mösyö Arton ... Bu isim
de tanıdığım yoktu, hele muhterem refi
kasının da bir İsU,_v kw olduğunu öğrenin
ce büsbütün aldandığıma hükmettim. Ve 
neden sonra hahrladım ki bu bc."lim ida
dide arkadaıım Artin Efendidir. 403 Artin 
Efendi ... 

Bozuldu, canı sıkıldı; fakat inklr edeme
di. Ancak ben hakikt hüviyetini orada, 
herkesin içinde yüzüne vurdutumet pişman 
oldum. Çünkü bu adam benim kı'k yıllık 

arkadaşım Artin değil, büsbütün başka ve 
bayağı bir mahlUktu. Hakikati ortaya 
çıkarmaktan ben eski bir arkadaşı kazan
madım ve o bir feY kaybetmedi. 

Kıyafetlerini değiştiren ve züppeleştiren
lcrden evvel bunlarla mücadele etmemiz 
ve bunlan aramızdan atmamız lizım. 

o Herkes lçın •• 

Çörçil evvelki ıünkü nutkunda fiiyle: bir 
şey söyledi: 

.. Biz bu zaferi herk~s için kazanacağı.:r.• 
Zoler, Almanya ve Italyaya karşı kaza

nılaca~nR göre Almanların ve İtalyanların 
zafer ganimetinde hlueleri olmamak la
zım, ama Çörçil lômseyi ayırd etmek is
temiyor. Demek İtalyanlara ve Almanlara 
pay çıkacak?. Öyle olmak lhım. Onlar 
Allahın kulu değil mi?. 

o Bu tuş yandık! 
Benzin kıtlığının neler yaptığım goruyor 

n•usunuz?. Avrupa benz.in kıUığı yüzünden 
nıaden kömürüne değil de mang:ıl kömti
rüne muhtac olacak galiba. 

Oğrendiklerimizi a.yağıya yaı.ıyorttt: ceğimizi ıorup duruyorlar. Merak et• 
Ayakkablcılar cemiyeti reisine göre: meıinler geleceğiz! 

- Eskiden Yedikule fabrikaları, ham Çörçil buna ıu cevabı veriyor: 
dr.riyi işlemek hususunda çok itina eder- _ İngiltereyi istili için v&ai huı.rw 
lerdi. Şimdi fabrikalar derileri havuzlarda 
fazla bekletmeden, sür'atle piyasaya çıka- lıklan vardır. Gelecekler; biz de bek· 
rı~or, bu yüzden deriler dayanıksızdır. leyoruz:! 

Ik.inci bir sebeb daha var. Harbden evvel Hakikat ifte bu iki devlet adamı~ 
ham deri cenubi Amerikadan, Rumanyadan, n'n ağzından çıkan sözlerdedir. Ve 
MıSJrdan ithal edilirdi. Amerikan deriJeri- Almanlara göre bu harb, böyle sür 
nin kalınlığı bir buçuk milimetredir. Hal- &İt uzayamıyacaiına göre, muhakkak 
b~>? yerli. derilerin arasın~a pek a_zı dört 

1 
bunu çabuk ve kat'i bir neticeye bağ• 

m.ıllmetreyı bulmaktadır. Bızde, derı !.'ana- lamak isteyeceklerdir. 
Y!ine elveri~U ham deri yoktur. Yerli de- Bu takdirde İna:ilterenin iatili te• 
rıJer, ~eldikd~ğl~ , ~arbrikaklarındal bdaaştan tebbüıüne biz de artık kat'i naza. 
savma ~en ı ı ıçın, aya kabıcı ar bu ril b k b"lir' ç·· il' . ·· ] · d d · ı · kull e a a ı ız. orç m ıoz erm en 

erı erı anmağa mecbur kal maktadırlar- çok 1 1 T t bl"'l • b" b 
Ayakkabı alanlar, hep ayakkabıcılardan evve ' • ngı ız e ~ en, ıze ll 
fikiyet eder. Halbuki zavallı esnafın ne ka- ha~r~ıklan ıırab eder mahiyette idi. 
bnhati var? Biz de deriyi, fabrikalardan alı- ~ilız tayyareleri, mütemadiyen Ca· 
yorUL Bu derilerle yapılan ayııkk:ıbılar:n Jaıı'de Boulogne'da. Ostende'da, Nor 
dayanma müddeti ancak dört., beş aydır veç sahillerinde mütemadiyen deniz 

Bir deri mühendisi ne diyor? üslerini bombardıman ediyorlar ve 
Yedikule fabrikalarile allıkası olan bir buradaki hazırlıkları yakıyorlardı. He· 

deri mühendisi de ıu fikirleri ileri s\lnnek- le Oıtende bombardıman edildii:i .,. 
tedir: rada, bunun lngiltereye yapılacak bir 

- Yerli derilerimlz, maaleRef iyi değildir. ihrac hareketini önlemek için olduğu
Aşağı yukarı en iyi mallar Kaysı'"ri tna11a- na kimsenin ıüpbeıi kalmamıl)h. Bil· 
rıdır, fakat bunların da miktarı azdır. 
Hcı..rbden evvel, cenubi Amerikadıın manda tün bu hazırlıklara bakıldığı zaınan 
derileri geliyordu. Bu deriler fabrikalarda Öylt: görülüyordu ki, ihrac hart:keti Öy• 
iyi işl•nirse, bir ayakkabı tıir &en• ka~ar le bazılannın tahmin ettiği ıibi, sade 
dayanabilir, Calais ile Douvreı arasında yapılım· 

Fena derilerin, bütün kabahatini Yedi .. yacak, belki bütün lngiliz sahilleri Al· 
kule fabrikalarına yüklemek doğru değil- man hücumlarına hedef olacaktı. Ya• 
dir. Onlar da iyi deri bulamadıklarından ni Almanlar lskoçayrun timalinde bu• 
tikiyet ediyorlar. lunan Orcadea adalarından İngiltere• 

Deri mühendisi Yedlkule fabrikatörleri- nin garbi cenubunda bulunan Sor
nı haklı göstermekte idi, kendisine fU suali Jinguea bumuna varıncaya kadar bir
sormak icab etti: birine amud iki cephe Ü2.erinde ihrac 

- Deriler iyi itleruniyormut? 
- Bu iddiayı, reddetmek de mümkün hareketine ıe,ebbüs edebileceklerdi. 

dt:ğildir. Bazı fabrHcaların derileri, havuz- Çörçil'in radyo ile ıöylediii nutuk• 
!arda çok bekletmeden ı.ıedikJerl de yalan la da, bu cihetin tasrih edildiğini ııö
dc:-jildir. Fakat bunun önüne geçmek ko- rüyoruz. lhrac hareketi bütün İngiliı 
taydır. HükUmet fabrikaların imal.it pro- adasına karıı yapılacaktır. Almanla
~amlarını .tetkik ederse, deriler daha iyi nn daha uzun müddet beklemeğe 
ışlenebilir, lktısad Vekaleti fabrikalarla pek hem oabırlan, hem de takatleri yok· 
sathi blr surette al8kadardll'. Halbuki iktı- tur. Herçebidabid bir netice almak 
sad Vekldeti emrindeki. fen memur13n, mü- isteyeceklerdir. Çünkü biliyorlar ki in• 
hcndiıder, sık sık fabrikaları kontrol et.meli- g;Itereyi mağlUb etmeyince, harbin ga• 
djr. Bir mal, neden fena yapılıyor? Bunun libi sayılamazlar; İngiltereyi mağlUb 
teknik sebeblerini araştırmak lazımdır. 

kn 
etmeyince, ıimdiye kadar yaptıklan is· 

Te ik tartlara ve icablara riayet etmiyen 
!abrlkaları tecziye etmek de kabildir. Hal- tilalardan hiçbir netice alamazlar. Bü-
buki İktisad Vekaletinin fabrikaları teknik tün bu Polonya, Norveç, Belçika, Ho· 
bir surette kontrol ettiği vaki deği1dir. Böv- landa ve Franaa galebeleri alelide 
le bir kontrola lhtiyac vftrdır. Nagl ıci , ba~ belisı birer iıtilidan farkıız kalır .. 
;eetMiye pişmemiş ekmeği kontrol ediyoT"l'a, lstil&yı zafere kalbedebilirlene, o za• 
lktısad Vekileti de, iyi iflenmemiş bir de- man meıe1eyi halletmiı olurlar. Bun• 
riyi kontrol et.melidir. Pi,memiş ekmek da gene büyük vazife, İtalyaya degil, 
yepmak ne kadar cürÜmffe, iyi iş:lenıncmit Almanyaya dütmektedir. Bu iatili 
deriyi piyas•Y• •tirmek, bu suretle halkı 
aldatmak da bir cilrümdiir. Halbuki fahri- kol.ay mıdır? YapılabiJjr mi, yapıla-
kolarımı%, bu gibi kontrollardan mahrum- maz mı 7 1,te mesele buradadır. Bii· 
dur. rük dünya nizamı davasının düğüm 
Tesisatı ve sermayesi deri imaline kifayet noktaıı buradadır. 

ctmiyen küçük fabrikalar vardır ki, bunlar, Bir defa deniz hakimiyeti meselesi 
J>!yasaya alelacele, ba~tan savma mal sa- vardır. Jngilterenin ıahiHeri sade ana· 
tarlar. Bittabi deriyi havuıda az bekletmek, vatan filosile değil, üstelik büyük ma
l:-aştan savma mal sabnak işi ucuza mal yin barajlarile kapablmıthr. Alman• 
eder. Bu küçük fabrikalar, piya!llnya ucuz lar buna karşı tahtadan yapılmıı bü
deri verdikleri !çln, dii<er büyjlk fabrika- yük · mavnalarla çare bulmutlardır. 
lar da, iyi mal için !ula masraf etmiyor- Fakat bu mavnalan tahrik edecek ge-
lar. Ortada kOtü bir rekabet var. Bu reka- 1 milere de ihtiyac vardır. Sonra ngi· 
bet devam ettikçe piyasaya lcötil mallar 
~ıkacak, bir ayakkabı da üç dört a~dan fu- liz sahilleri, Norveç sahilleri gibi öy
le davanmP'•cak.. ume31n A Th'İ le kilometre murabbaına 1 • 3 kiti 

isabet eden yerler değildir. En az 
E L 1 M B 1 R Z J Y A kalabalık olan oahalarda bile kilo

metre murabbaında 70 kiti bulun
maktadır. 

Bu memlekette binlerce talebe yetiftlren 
sabık Darülfünun Tıb Fnkültesi teşrih ho
cam, Denlzyollıırı Bofhekimi Dr. MAHİR 
TOKA Y meslektaşların1n ihtimam ve gay
retine rağmen müptel&. oldu~u hastalıktan 
kurtulamıyarRk ebediyete intikal etmiştir. 
, Cenazesi bugün saat B te Şişli Bomonti 
lı7etpaşa sokak 30 numaralı evinden kal
dırılarak nnman Te,vikiye cam.ilnde kılı
narak Ferikö~ me7.11rhitın1' defnedilecektir. 

BUGÜN 

sinemasında 
Yeni ~evsimin ilk 

güzel filmi 

İKİ ATE$ 
ARASİNDA 

Baş rollerde 
ALlCE FAYE 

WARNER 
İlave 

ve 
BAK STER 

olarak: 

İZMİR FUARI 
Hütün zrnv.inliQ:i ve ihti!=ıtmile 
3 KISJl\'.IL1K TURKCE SÖZLÜ 
Bugün saat 1 ve 2.30 tenzilatlı 

matineler. 

B U G Ü N 

SÜ M 
Sinemasında 

ALBERT PREJEAN -
DITA PARLO ve 

R 

JULFS BF.RRY 
tarafından fevka!ade bir 

tarzda yaratılan 

Monte - Carlo'nun 
ftRf.("l-H JJ. I< A J)ll\ll 
İhtiraslı, entrikalı ve hissi bü
vük ve güzel filmi görünüz. 
Göz kamaştıran lüks ve ihtisam 
t\AvPtPn : l\UCKF.V lif A TTSı<; 

Bugün saat 1 ve 2.~0 da 
tenzilatlı matineler 

Stampa gazeteıinin yazdığına gö· 
re, lnııiltere mütecavize karıı 15 • 18 
fırka ile mukavemet edecektir. Bunun 
için Almanyanın aaııari 25 fırka ile, 
yani toparlak bir besabla 500,000 
kiti ile ve mühim miktarda malze
me ile hücum etmeıi lazımdır. Bu 
miktar Norveç harekatında kullanı
lanın Üç mislidir. 

İstila hareketine bu kadar a•ker 
yeter mi 7 Bu hususta askeri müte
h11ssısların fikirleri çok değiıiktir. in· 
gilizlerin bu harekete kartı evvela 20 
fırka ile, ıonra ba,ka ve yeni bir 20 
fırka ile, yani 40 fırka ile karıı ko
yacaklarını söyleyenler vardır. Bun
ların içinde .. bil muhafaza kuvvetle
rinden 1,250,000 ki,i dahildir. Ayrı
ca memleket dahilinde istilaya karşı 
koymak için tetkilitlandınlan bir bu· 
çuk milyon ki,iyi de heıaba katmak 

1 )izımdır. lngiltere, Belçika ve Fran
sanm uğradığı akıbete uğramamak 
için bütün tedbirlerini alını, ve bü
tün memleketi 800 müdafaa bölae
ıine ayırarak, her biri3irıin vazifesini 
tayin etmiştir. Eğer bir istila hareketi 
olııcak olursa, lngilterede, Fransada 
olduğu ııibi muhacir felaketi olmıya
caktır. Bunun için Almanların 500 
binden daha büyük ku~etlerle bü· 
cum etmeleri lazım gelecektir. 

Şimdi sözlerimizi hulasa edebili-

1 
riz: iki taraf da hazırdır. Almanya 
İ•tila etmege, lngiltere de iatiliya kar
'' koymağa hazırdır. lı ilk teşebbüsü 
yapabilmektedir. Bu teıebbüı ne za-
man yapılabilir? Bu teşebbüs tayya· 
re hücumlarının çok fazlalattı~ı ve 
bunaltıcı bir bal aldığı mebtab\ı bir 
gecede ve bilbasoa Man, ve Şimal de
nizine hakim olan med ve cezirlerin 
med devresinde yapılabilir. SiJler, 
fırbnalar, yajiınurlar ve bozuk hava
lar gelip ı;abnadan yapılabilir. Çün
kü Almanlar, Napoleon devrinden• 
beri usul değiştirmemişlerdir. Yani 
onlar da küçük, tahta mavnalar va· 
ııtasi!e ihrac yapacaklarını hesaba 
katmıılardır. 

~ fayda vern::ı.ez • çınlına aon 
1 
manın müdafaa mevzileri fiddet ve muvaf-

~ lakiyeUı bombardıman edilmiştir. 
Yafını bat1n.1 almıt, zarif, çelebi bir zat 

ile bir moclat<ı bulundum. Tek ııözlüjlü, 

Çünk.il otomobillerin mangal kömü -
rile tahriki imkAnı bulunmUf ve Fran
sa bütün otomobilleri mangal kömürile iş
letecekmiş. Yalnız bu kömür, çok yanıyor 
ve çok kül veriyormuş. Şöyle uzunca bir 
yole çıkmak için çuvall"rla kömür almak 
iectb etmekte, binaenaleyh mU9te1-iyc: yer 
kalmamakta imiş. Acaba ooför bu kömür 
çuvalları arasında bir yer bulabiliyor mu? 
Yoksa o da açıkta mı kalıyor?. Bu ciheti 
anlıyamadık!. - B. S. 

Biz de daha fazla bir tahmin yap• 
madan hidiıelerin inki,afını bekle
yelim. Çünlcü alilkadıar mes'ul devlet 
adam1an bilf' övle v1'ıpıvor1n.r. ·----------•il Mümtaz Faik FENİK 
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HAKiKAT 

f ............. R ... ii""IO"'v'"ö""'"'""l/ istanbul Kız öğretmen Okulu 
t 1 K . d "'""'''""'''"''"~~"'i';·;~·;···~·~·~~"''''""''""""'- s a ına ma omısyonun an • • 13,30 Program, 13,35 Muhtelif p.r

kılar (Pi.) 13,50 Ajans haberleri 14,05 
Muhtelif şarkılar devamı CPU 14,20 
Rlyasetlcumhur bandosu, 15 Şarkılar. 

Erzakın cin• Muallim kısmı Pansiyon kısmı Beher kilo tabm!n Dk Eksiltme şekli, ııün vo 

18 Program, 18,05 Caıband (Pl.l, 
18,30 Piyano konsertosu (Pi.) 18,40 
Radyo caz orkestrası, 19,15 Muhtelif 
şarkılar, 19,45 Ajans haberler! 20 Fa
sıl heyeti, 20,30 Konuşma <Günün me
seleler!) 20,50 muhtel!! şarkılar 21,10 
Temsil: Tam isabet, 21,30 Radyo ga
zetesi, 21,4'5 Radyo salon orkestrası, 

22,30 Ajans haberleri, 22.50 Radyo sa
lon orkestra..sı programının devamı 

22,50 Ecnebi dillerle konuşma (yalnız 

kısa dalga postasUel 23,10 Cazband 

. 
(Pi.) 23,30 kapanış. 
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Beyoilu Halkevinden: 
1 - Evimizde kapalı aalon faaliyeti, 1 

birinciteşrin 940 tarihinden itibaren başla
yacaktır. 

2 - Yapılacak sporlar: Müzikli, aletli, a-
letsiz, umumi jimnastik, eskrim, boks, gü
ret, luhc - kalkan, milli oyunlar. 

3 - Kadın ve erkek azalarımızın ve yeni 
kaydolmak isteyenlerin acele evimize rnil
racaatleri il.in olunur. 

İstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: . Bolvadin Ceza Hlkiml Ga1ib Tolunay 

:Memn Hakimi Şevki Kuyulu ve Ayancık 
C. Müddeiumumisi Himid Akc;ayın i,tan-
1:;.u] C. M. U. liğine müracaatleri !lin olu
nur. 

ABONE ŞARTLARI \ 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 kuruf 
ttç aylık 250 
Altı aylık 475 • 
Senelik 900 

Ekmek 

Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır etl 
Toz ıeker 
Kesme şeker 

Plrtnc (Bursa) 
Bulgur 
Nohud 
Kuru fasulya (Çalı) 
Kuru !asulya <Barbunya) 
YeşU mercimek 
Kırmızı mercimek 
Aşurelik buiiday 
Beyaz peynir 
)(''1."~T t>Pvntrt 
Un ekstra ekstra 
Pirine unu 
Makama irmikli 
Şehriye muhl<!llf 
Nişasta 

Irm!lı: 

Yumurta 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sadeyaıt 
Tereyağ 

Zeytinyağ 

Zeytin tanesi 
Sabun 

Süt 
KLse yoğurdu 
Silivri yoğurdu 
Kaymak 

Kavrulmuş fındık 

Çekirdeksiz üzüm 
Kuru incir 
cevız !çl 
Kuru kayın çekirdek,,. 
Elma Ama.sya 
Elma Gümüşhane 
Ayva 
Portakal Dörtyol 
Portakal Alanya 
Mandaltne Rize 

Krlple maden kömürü 

Mangal kömürü 
Odun gürgen 
Odun meşe 

Miktarı 

24000 

4444 
646 
455 

2550 
1830 

1500 
173 
235 
965 
400 
250 
70 
90 

400 
300 . 

1445 
50 

415 
190 
85 
80 

1 \195 

650 aded 
425 > 

1570 
175 

1325 
425 

1135 

2500 
3750 
1500 
100 

680 
740 
630 
430 
500 
660 
600 
230 

4550 
400 

1000 

150Ton 

2000 kUo 
80 çeki 
40 > 

miktarı bede il teminatı saati 
2244 10,75 211.59 20/IX/1940 Cuma günü 

saat 10,30 da açılı: eksUtm e 

525 58 20/IX/1940 Cuma gl\nü 
113 45 255,02 saat 11 açık ek.sutme 

50 35 

380 36,50 20/IX/1940 Cuma günü 
75 40 137,36 saat 11,30 açık eksiltme . 

450 35 20/IX/1940 Cuma günü 
40 13 saat 14 te açık eksiltme 
50 20 

130 27 
30 18 
40 23 
10 18 '1"" .,., 

20 9 
80 45 
45 75 -108 15 20/IX/1940 cuma günü 
15 22 saat 15 te açık eksiltme 
90 28 
40 28 37,50 
15 25 
30 20 

1316 2 18,77 20/IX/1940 Cuma günü 
saat 15,30 da açık eksiltme 

80 aded 70 20/IX/1940 Cuma günü 
70 > 150 94,01 saat 16 da açık eksUtme 

250 135 20/IX/1940 Cuma günü 
25 145 206,02 saat 16 da açık eksiltme 

165 60 24/IX/1940 salı günil 
60 30 111,48 saat 10,30 da açık eksiltme 

J20 38 

220 14 ,24/IX/1940 salı günü 
375 8 saat 11 de açık eksutme 
300 20 88,72 -40 120 

100 58 24/IX/1940 salı günü 
85 23 saat 14 ı.. açık eksUtme 
80 20 
70 46 
70 96 
90 23 181,36 

. 80 15 
35 9 

545 3,50 
100 4,50 
200 2 

50 Ton 1600 240 24/IX/1940 aalı günü 
saat 15 te açık eksiltme -00 8 24/IX/1940 salı günQ 

20 Çeki 380 saat 15,30 da açık eksiltme 
10 435 48,11 

Yabancı memleketler !çln: Yaş sebze 44 kalem 25133 kUo, 28501 aded ve 4508 demet. 225,69 24/IX/194Q salı günü 
Altı aylık 850 kuruf saat 18 da açık eksiltme 
Bir senelik 1600 • 

tmtıyaz sahibi ve bqmubarrlrl: 
1 - Istanbul K1'l Otretmen okulunun muallim ve pan siyan kısımlarının yukarıda miktar ve beher kilo ve aded 

Necip Ali KüÇlJKA 
ve tahmin bede!ler!le ilk tenılnatı ve eksiltme saatleri hiza larında yazılı yiyecek ve yakacaklar açık eksUtmeye kon-
muttur. 

Umum ne'1'iyab ldare eden Yazı 
İşleri Mildilrü : 

2 - Eksiltme Istanbul Beyojilunda Istlklll caddesinde Liseler Muhasebec!l!tınde toplanan Komisyonda yapıla-
caktır. IstekIUerln ilk temtnatlannı belli gün ve saatten evvel L!.seler Muhasebec!l!iil veznesine yatırarak teminat 

CeınaJ Hakkı SELEK 
\..Basıldığı yer: Cumhuriyet Malbauı ) 

makbuzlarını ve 1940 senesine ald Ticaret OdaSl vesikalar ile birlikte Koml.syona gelmeleri. 
3 - Isteklller!n şartnameyi Okul Idarestnden görüp okuyabUeceklerl UAn olunur. 

Kadıköy Kadastro Müdürlüğünden : 
Ş!malen f Şimendifer hattı 

Cenuben ? Marmara denizi 
Şarkan Köseleci ve Noter sokakları 
Oarban Oeneralcemll ve Hazırcevab, Tepegöz sokakları 
Yukarıda yazılı hudud lçtnde bulunan sahanın kada.stro tahdld ve tesb!t lş

lertne tarihi llAndan bir ay sonra başlanacaktır. Bu saha içinde gayrimenkul 
malı olan mal aah!blertnln zemin üzertnde hududları malum olmayan mal
larının kırık noktalarında sabit işareti mahsusa koymaları ve Uan müddeti 
hitamında tahdid işlerine başlanacağından alil.kalı mal sahlblerlnln veya 
kanuni mümessillerinin ta.sarru! ve hüviyet belgelerini yanlarında bulundu
rarak tahdid sırasında tasarruf hakları ltlbarUe iddia ve talebleri varsa 

dermeyan ile beyannamelerini doldurup kadastro tapu memuruna tevdi ey
lemek üzere malları başında bulunmaları ve bulunmayanlarla tahdld günlerlnl 
anlamak lsteyenlertn Suad!ye Halk Parti Ocağında vazife gören kadastro 
posta tapu memuruna müracaat eylemeleri lüzumu ll!n olunur. (8658) 

2 - Illnı müteak!b yapılan bilumum saç alım ve satımlarının da alım ve 
satım tarihin! takib eden beş iş günü içinde kimden alındığı ve kime sa
tıldığı bildirilmek suretile beyanı lazımdır. 

3 - 16 sayılı kararname hükümleri dahilinde ellerinde san'atlarını ifa 
lçtn 200 kiloya kadar saç bulunan sobacı gibi küçük esnaf saç beyanatına 
mecbur değU!erdlr. 

4 - Beyannameler Istanbul Flat Murakabe Komisyonuna hitaben yazı
lacak ve Bahçekapıda 4 üncü Vakıf handa 4 üncü katta Mıntaka Ticaret J\lü
dürlüjiüne teV<I! olunacaktır. (8662) 

14 Eyliil 1940~ 

1. GENCLlK 

2. GÜZELLİK 

3. SIHHAT 
1'to yüksek bir ı.renıd• 

aranan bu meziyetleri.O 

hepsini .ıu 

Krem Pertev 
Temin edebilir· 

1-KREMPERTE1f: 
Bir tuvalet mü,,tabzat1dır. 
İnce bir itina ve yapılı
tındaki hususiye! ttiJıarU• 
yüzdekJ çizgi ve buruoıık
luklann tetekkülüne ırıA
ni olur. Deriyi gene "., 
gergin tutar. 

2-KREJ\IPERT E1f : 
Bir güzellik vasıı..ıdır. 
Genişlemiş mesamatı sı

kıştırarak cUddeld pii1 .. 

tük ve kabarcıkları gide

rir Çil ve lekeleri ı.a!• 
eder. Teni mat ve şefIJ 
bir hale getirir, 

3-KREM PERTE 1f ' 
Bir cild devasıdır. peri 
ıuddelerlnin ifrazatını dU· 
zeltir. Sivilce ve siyah 

noktaların teıahürüne ıni 
nl olur. Cild adalesiııl 
besleyerek kuvvetlendifll'· 

1 
Kuru ciltler için yağlı ve yağlı ciltler içın yağsız 1 

hususi tüp ve vazoları vardır_ -----------

7/ 9 /938 
3/10.'938 
2/ 1 /938 
2/ 2 /938 

19/ 4 /938 
11/ 6 /938 
5/10/939 
5/ 7 /939 
3/ 3 /939 
5/ 6 /939 

22/ 6 '939 
1/ 7 /939 
16/111939 

15/ 2 /940 
215 /940 

25/ 6 /940 
12/ 8 /940 

918 dahili istikrazı 
Para 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

• 
> 
> 
> 
> 

K. 37 

3,-
10,-
10,-
5,-
2,50 

• 
• 
• 
• 
• 
::,....- 

c~anbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 
Jf' Komutanlık kıtaatı ihtiyacı lçtn kapalı zarf wıul!le aşajtıda cins, ıııl ., 

tahmin rıatıarı yazılı üç kalem iaşe maddesi 24/9/940 günü satın aıınacll;~ · 
Şartnameleri her gün Komisyonda görülebilir. Isteklller!n belli gijn ve sa• ı . 
bir saat önceye kadar Fındıklı Komutanlık Satınalma Kom!.syonuoa 1~1' 
mektublarıru vermeleri. <8 ti 

C 1 n s 1 Miktarı Muhammen B. Ilk T. Münakasa ••• 

K. Fasulye 
Nohud 
K. Mercimek 

Ton Lira K. Ura K. s. p . 
800 188000 10650 00 15 
400 54000 3950 00 15 so 
200 38000 2850 00 16 -- .~ 

İ S TiKLAL LiSESi 
Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf usullle aşa!bda cıns JPl~, 

) 
tahmin !!atları yazılı üç kalem iaşe maddesi 25/9/940 günü satın alınac•ıııl' 
Şartnameler! her gün Komisyonda görülebll!r. Isteklllerln belli gün ve •886jııl 
bir saat önceye kadar Fındıklı Komutarılık Satınalma Kom!.syonuna ~1e!1 
mektublarını vermeleri. < ıı 

( - Istanbul ~!!ediyesi 
= 

ııanıarı 

3710 sayılı Belediye lstım!Ak kanununa tevfikan ıstımliikln!n umumi men
faatlere uygunluğu tasdik ed!l!p mezkur kanunun 8 ne! maddesi mucibince 
3200 lira kıymet takdir edilmiş bulunan Yenlcaml Çelebloltlu AlAeddln mahal
leslntn Yenicaml avlusunda kada.stronun 383 üncü adasında 8 parsel ve eski 
78 yeni 69 kapı numa"alı dükkanın tapudan alınan tasarruf kaydında 1/4 
h!.sses!ne sahlb Mehmed Said oğlu Mehmed Ata'ya bu kıymet tebliğ edilmek 
istenmiş !.se de ikametgahı tesb!t edllemedl!l;l zabıtaca yapılan tahkikattan 
anlaşılmış olmakla 3710 sayılı Belediye ıstımlAk kanununun 10 uncu madde
sine tevfikan !cab eden teblllt varakalarının birer nüshasının bu dükkAna, 
diğer nüshasının ald olduğu Belediye dairesine ve üçüncü nüshasının da 
umuma mahsus mahalle 20 gün müddetle talik edildiği ilan olunur. (8692) 

KIZ ve ERKEK- LEYLi ve NEHARI 
Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şehzadebaşı Polis karakolu arkasında. Telefon : 22534 

Bandırma Belediyesi Elektrik 

Ura Kr. 
i,letme İdaresinden : 

C 1 n s 1 Miktarı Muhammen B. Dk T. Münakasa sa• 

Makarna 
Arpa şehriye 
Pirinç 

Ton Lira K. Lira K,. s. D· 
600 147000 8600 00 15 
lftO 24000 1800 00 15 30 
680 272000 14630 00 16 

-- ısıeıl' 
Komutanlık birliklerinin senellk lhUyacı olan 150 ton sodeyağın& 1/ 

çıkmadıl!ından pazarlığı 16/9/940 günü saat 11 de yapılacaktır. MuJı8~,ııl 
bedeli 187500 liradır. Şartnamesi her gün Fındıklıda Istanbul Komutanlı~' j,.4 
alma Komisyonunda görülebilir. Isteklllerln belli gün ve saatte yüzde 0~;ıl' 
kat'! temlnatlarUe Komisyona müracaatıerı. 

85 Muayene ve ayar. 
1 85 Muayene, ayar ve temizleme. 
2 50 Muayene, ayar, l<!m!zleme ve tamir. k:ı!~ Yeni Kolej Nehari 

Kız 

-- el. 
- Komutanlık kıt'aları için 6 '9/940 günü pazarlı~! llAn yapılan 4~ı I' 
~ sade yağına tallb çıkmamıştır. Yeniden pazarlı ğı 18 "9/940 günü saat s•'~ 

75 Etiket. 
Bandırma Belediyesi elektrik l4letme idaresince tahminen 400 kadar muh

telif elektrik sayacı mu•yene, ayar, temizleme ve tamirler! yukarıda gösteri
len muhammen bedellerle yaptırılacaktır. I4bu ihale açık eksiltme usullle ya
pılacaktır. Buna ald şartname bedelsiz olarak idareden verUlr. Eksiltme 24/ 
9/940 salı günü saat 16 da Bandırma Belediye Encümenlncle icra edilecektir. 

Muvakkat teminat bedeli olarak 75 lira yatırmak mecburidir. Keytıyet 
lstek!Uerce blltnmek üzere ll~n olunur. (8380) 

Devlet Demiryo lları işletmesi Umum MUdUrlUğUnden: 
- ~- -- - - -~ 

Doktor ve Eczacı aranıyor 
Idaremlzln muhtel!! yerlerinde istihdam edUmek üzere kı.sım hekimlerine 

ve eczacılara ihtiyaç vardır. Verilecek maaş doktorlara 177 lira, eczacılara 100 
liradır. Ayrıca mesken veya mesken bedeli vertıır. 

Serbest bulunmak ve yaşları 45 ten yukarı olmamak üzere tallbler!n D. 
Dem!ryolları Zat Işlerl MiidürlUl!Une müracaatıerl. c539h (8422! 

Galatasaray Lisesi 

Komisyonu 

Satınalma 

Reisliğinde~ : 
Galatasaray Llseslntn 1940 mail yı.lı ihtiyacı olan 6000 k!lo tavuk etı kilosu 

59 kuruştan ve 6000 kilo bindi eti kilosu 47,5 kuruştan 20/IX/1940 cuma günü 

iLK ·ORTA. LiSE 
Taksimde Sıraselviler 86 - l' eni açıldı. 

l\füdürü - Eski Şişli Terakki Direktörü: 1\1. Ali Haşmet Kır•a 
Hususiyetleri: YABANCI DILLER OGRETIMINE geniş mikyasta ehem

nılyet vermek, sınıflarını az mevcucııa te§kU ederek talebesinin çalışma ve 
tnkl§afı, sıhhat ve lnzlbatıle yakından a!Akadar olmaktır. Mekl<!bln denize 
nazır kalör!!erll teneffüshane ve J!mnastlkhanes! vardır. Hergün saat 

ı (9 ile 18) arasında talebe kayıd ve kabul olunur. (Telefon: 41159) 

İstanbul Valilieinden : 
3530 sayılı beden terbiyesi kanununun 4 üncü ve nizamnamenin 9 uncu 

maddelerine istinaden Vekiller Heyetince ittihaz olunan 3/4/940 tarihi! ka
rarın birinci maddesi hükmünce orta mekteb başlangıç yaşı olan c12 dahil> 
yaşından itibaren askerlik mükelie!lyetl nihayeti olan •45 dahll> yaşına kadar 
her erkek yurddaşla c12 dahil> yaşından •30 dahil> yaşına kadar her kız ve 
kadın yurddaşın hangl mahalde, hangi yaşlara ve ne gibi vasıflara sablb 
olanların kı.smen veya ~amamen bu mükelleıtyetı !fa için kulüblere glrmeğe 
ilanen davet edUd!klerl halde gelmeyenlerin Vilayet Idaresı kanununun 68 inci 
maddesine tevfikan para cezasile tecziye edilecekleri Vlliiyet Idare heyeti ka
rarUe llAn olunur. (8684) 

Maliye Vekaletinden : 
oaat 14,45 te L!.seler Muhasebesi binasında toplanan Koınlsyonca kapalı zarf Vekaletlm!z Mllll EmlAk Müdür!U~ünde münhal bulunan 100 lira ücretli 
tısulUe eksutmesl yapılacaktır. llk teminatı 479.5 liradır. Isreklllerlnln Gala- iki vazifeye memur alınacağından memurin kanununun 4 üncü maddesindeki 
taaaray L!.sesl Idares!ne müracaat ederek 4artnamey! okumaları ve !haleden j evsafı haiz olup da bu vazl!elere tallb olanların evrakı mtisb!telerlle birlikte 
bir saat evvel kapalı zarflarını vermelerL (8163) bir !.stlda ne H/9/940 tarlhtne kadar müracaatlerı Uln olunur, c5238> (8128) 

1 

yapılacaktır. Muhammen bedel! elli bin liradır. Isteklller tn bell! gün v• JCO,ııl 1 
yüzde on beş tem!natıarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık satınaıına cssl1 

yonuna gelmelerL 

-- ol 
M. M. Vekile ti ihtiyacı lçln 17 /91940 günü saat ıı de pazar! ı!d• ı 1 ıı' 

dikenli ve 50 ton 18 nıımaro balı teli satın alınacaktır. Bunlar ayrı a'f ~ 
llblere de ihale edlleb!llr. Dikenli telin muhammen bedeli dokuz bin• J'~. 
tellnln yirmi iki bin liradır. t.teklllerln belli gün ve saatte yüzde on ~ ıt·, 
temınatlarııe blrllkl<! Fındıklıda Komutanlık satınalma KomısyonU0~ssl1 
meler!. -- ~ 

ı si ' Ciheti askeriye için Pazarlıkla iki binek ve bir saka koşum hayvan 0,ı~, alınocaktır. Vermek isteyenlerin her gün Fındıklıda Komutanlık satı (Si" 
Komisyonuna gelmeleri. ., 

. -- ııırıı ~ Askcrı lhtlyac için 50 ton kuru fasulye 19 ·91940 günü saat 11 de P8
00 ıı,~ 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 12500 liradır. Şartnamesi her g ıı•1 
misyonda ~ôrüleb!fü. Isteklllerln bell i gün ve saatte yüzde on beş teı11111"cs6gl 
birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

' -- ,,~ . ~~ 
Asken lhtıyac için 18/ 9 '040 günü saat 15,30 da pazarlıkla 50 ton n un )'.~ 

satın alına~aktır. Muhammen bedel! 12000 liradır. Şartnamesi her g 0ı•ıı...ı 
mlsyonda gorülebntr . Isteklll~rln bell! gün ve saatte Fındıklıda ıı:oın ı siP· 
Satınalma Koınısyonuna gelmeleri. .f 

-- p,~ 
Askeri ihtiyaç için 20 ton arpa şehriyesi 18 '91940 günü saat 15 t• er ı·ı 

!ıkla satın alınacaktır . MuhJı.mmen bedeli 4800 llradır. Şartnamesl Jl ~ı~0 I' 
Komisyonda görülebilir. Istekl!ler!n belli gün ve saatte Fındıklıda J(offl ısıl 
Satınalma Komı.syonuna yüzde on beş temlnatlar!le birlikte geııneıerl · 

6' 
-- ı ı .ıo ıf 

Askeri lhtlyac için 25 ton kırmızı mercimek 19/9/940 günü sa~t ~1ııt J1* 
pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi hcrgün Komisyonda göruie sfoo~ı 
tekll!erln belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma J(oıııJ (S 
ııelmelerı. Teminatı yüzde on beş üzertnden alınacaktır, 


