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AHMETEMİN YALMAN 

,.. 

Bir Casus Yakalandı .. 
İzmir, 13 (Telefonla) - Vıiyana doğumlu Türk 

tebaasmdan İlyas oğlu Doğan Tuna, casusluk eu
~unda.n yakalanmış ve ağır cezıada gizli muhake
mesine başlanmıştır. 

Fiyab: 5 Kuruş SiYASi SABAB GAZETE Si Yıl: 1-Sayı: 27 

1 
Finikeye 

L .. v. 3 ltalyan 

Uç l~alyan tayyaresinin diiştüğü haber alınan cenup 
6ahıllerimiz ile y•ın ltalyan üslerini gösteren harita 

Yarının 
/.rrıkô.nlarına 
Hazırlık 
~~güııe kadar birçok işleri
ıa'Z:de yapıldığı gibi, mahzur
ltırı . mikroskopla aramak 
ltı 'Ylırıden kendimizi kurtar
eı:" ve dikkatimizi faydaları 
z:e ~ kaçırmamak gayesi ü
_;rıde toplamalıyız. 

az:an: Ahmet Emin YALMAN 

1939 haziranında, yani ye• 
ç ni harp başlamazdan bir 
ll§f~Y evvel, yolum yaşingtona 
i~ u. Çok tabii olarak sefareti-"e ~ . 

l U~radım. Orada çok heye-
·11 

1 hır hikaye anlattılar. Bırkaç 
lll e"':el sefarete Kaliforniya
•rı iarıp bir heyet gelmi!J. Ara
ltlda erkekler, kadınlar, ihti-

har, gençler varmış. En ihtiya· 
cp. 

nl sı ııamına konuşmuş ve 
arı söylemiş: 

,-; Biz eski Rusyadan Ameri
V•d a muhaceret ettik. Kaliforni· 
c ı' Yerleştik. Bize Malakan 

rrı: er. Hayvancılık, sütçülük ve 

0 
1"•cılıkla hayatımızı kazanı
c~ Bo ıuk içindeyiz. nahatız. 
uhtrıiıi değiştirmek ve yeniden 
i acerct etmek §İmdiye kadar 
ç hatırımızdan g~çmiyordu. Fa

b~t ~irkaç gün c_vvel gördüğüm 
ki ruyadan sonra iş değişti. Tür
trıYcyc muhaceret etmeğc ve 
ii~?tlckctinizın münasip görcce-
11\ ~ı herhangi bir yerinde yerleş
ıtı c~e karar verdik. Buraya gel-

C11;ten ak d h .. k. · · ~. b m sa ımız u umetınız-
'lı~ • u nıuhacerctc müsaade isle· 
~, tır. Müsaade verilirse bütün 
D~ıı.la yoğumuz)ş geleceğiz. 

Q ınlıyenler bu garip rüyanın 
ti~ olduğuna merak etmişler. lh-

ar anlatmış: 
d =:--

1
. Biz Türkiyenin yabancısı 

rıcıı ıı. Bizim mezhebimizdeki 
r,ijnlardan bir kısmı Kars ta· 
tlla atında, bir kısmı da Bandır· 
lan t~.rafında yaşıyorlar. Biz ya
Cltn ~Ylcmey~ kimseye fenalık 
)~ eyıı. Kimsenin malını çalma
tj · ~ilkumete karşı vazifelerimi
Bi t'-?ilnde yaparız. Çalışkanız. 
la~d ulcurrıetin ideal sayacağı va-
~ aolarız. 

C cıhcbimizin bir piri vardır. 
ıı,Cc;e.~)~rde bu pir rüyamda ba
du k0 1'\indü. Dedi ki: cYakında 
ttı nYada bir harp kopacak. Her 
ti trrıle.ket birer birer bu harbe 
t .. r~ecl k. Yalnız Türkiye, harbin 
"'

1r e · d l k tc . l'Uı en uzak ka aca suret-

Başvekili 
izmire 
. Gitti 

Doktor Refik 
Saydam Birçok 

Zevat Tarafından 
Uğurlandı 

Ankara, 13 (A.A.) - Başve
kil Doktor Refik Saydam, bu ak
şam eksprese bağlanan hususi 
vagonlarile Jzmire müteveccihen 
şehrimizden ayrılmıştır. 

'Baıvekil, istasyonda, Vekiller, 
C. H. Parti.si ıGenel Sekreteri, 
mebuslar, Devlet Şurası ve Diva
nı Muhasebat Reisleri, askeri ve 
mülki erkan tarafından uğurlan• 

mıştır. 

tayyaresi 
· DUştU 

Birz Silahtan 
Tecrit Edildi 
ikisi Battı 

Altı İtalyan 
T ayyarecisi de 
Enterne Edildi 
Ankara, 13 (A.A.) - 9 Eylfıl gü

nU bir İtalyan harp tayyaresinin Fi
nike ııahlllerlmlzde Dalyan mevklin
de Beymelik köyU önündeki düzlü
ğe indıği ve bu tayyarenin mahalli 
makamlarunız tarafından tahtı mu
hafazaya alınarak sUAhtan tecrit e
dildiği ve biri zabıt olmak Uzere altı 
kişiden mUrt>.kkep mUrtttebatınm en
terne edileceği haber alınmışt?r. 

Ankara, 13 (A.A.) - 8//9 Eylfll 
194.0 gecesi Finike sahillerine iki İ
talyan harp tayyaresinin arıza neti
cesinde indiği ve mürettebatından al
tr kişinin bir müddet sonra mezkQr 
mahalle gelen Uç ttaıyan imdadı sıh
hi tayyaresi tarafından alınıp götU
rilldüğll haber alınmıştır. MezkOr 
tayyare mürettebatından karaya çı
karılan bir ltalyan zabiti enterne e
dilecektir. Dil.şen tayyareler bir müil
det sonra batmıştır. 

·~~darc ~dilebilecek. Bu?un . için 
\' ta\'sıye ederim, şımdıden 
•rı0... v b b .. 

-ı Yogunuzu era erınıze 

Pike uçuşları ile şehirlere saldıran bombardıman 
tayyarelerinden bir grup 

(Devamı Sa: S, Sü: 2) 

SAR/KORSAN 
Bir Türk Fedaisinin Milli 
Mücadelede Geçen Maceralan 

lagıa lklacı Sayfamızda 

MiHRi BELLİNİN DEVRi ALEMi 
liarbe rağmen parasız dünyayı dolaşan 

Türk gencinin hikayesini de 3 üncü 
sayfamızda bulacaksınız. 

MAVİ 
Y ARINKI 

PORTAKAL 
NÜSHAMIZDA 

LONDRA 
Etrafında 

Baraj Ateşi 
Alman Filoları 
Şiddetli Ateşi 

- Aşamıyorlar 
Londra, 13 (A.A.) - SalAhiyettar 

menbalardan söylendiğine göre Lon
drada ewelki gece yapılmış baraj a
teşleri yeni bir usul teşkıl etmekte
dir. Bu yeni usul bUyUk bir muvaf
fakıyet kazanın~ olup badema tatbi
kine devam edileceği zannolunmalt• 
tadır. 

Tecriibeler sayesinde daha zıyade 
tekAmfiller elde edileceği ve bu su
retle Londra Uzerindeki ftı'iıla.m~ ge
ce lıücumlanna blr nihayet verfiebi· 
Jcceğt Umit edılmektedir. 

Baraj At"i Tafıilitı j 
l..ondra, ıs (A.A.) Lef Ajansı 

bildiriyor: 
(0~'-amı Sa: S. Sil: 4) 

Geçenlerde gizli bir vazife ile Londraya gidip dönen, lngilizlerin Orta Şark orduları başku
mandanı General Wavell, lngiltere Harbiye Nazırı A. Eden ile beraber 

italyanın 
· Mısırı 

Tehdidi 
İtalyanlar 
Neticeden 
Çok Ümitli 

lskenderiyeden 
Mühim Bir Haber 

Gelebilirmiş 
Roma, 13 (A.A.) - D. N. B. 
T elgrafo gazetesinin direktörü 

Ansaldo, radyoda İtalyan ordu
suna hıtaben yaptığı konuşmada 

lngiltere - Libya cephesinin 
kafi stratejik ehemmiyetini be
lirtmiş ve fôyle demiştir: 

cPek yakın bir .ı:amanda, tesi
ri Londra iazerine atılan son bom
balar;ın tesi;iai geçecek bir b~m
banın Londra semasında patla
ması pek muhtemeldir. Bu bom
bayı, lskenderiyeden alınacak bir 
telgraf teşkil edecektir. Bu tel
grafın muhteviyatı henUz bildiri
lemez. Fakat tahmin etmek pek 
mümkündür.> 

ltalyada Malfımat Y okmuı 
Roma, 13 (A.A.) - Stefani 

ajansmdan: 
Salahiyettar ,mahafilde İtalya

nın Mısıra karşı bir hareket icra 
edeceğine dair eenebi memleket
lerde deveran eden §&yialar teyit 
edilmemektedir. İtalyan yüksek 
kumandanlığının bu bapta bir 
glına malumat vermeQlit olduiu 
beyan edilmektedir. 

Şa Bilme Karakol 1 ... 
lstanbul Valisi • Allah razı 

olsun - hırpaniliğin, yıkık dö
küklüğün dü§manıdır. Nerede 
bir yıkık duvar, bir çöplük, bir 
virane varsa, etrafına bir duvar 
çektirir, içine birkaç çiçek dik
tirir; orasını mezbelelikten 

kurtarır. 

Vaznvet 
YAZAN: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
12/18 eylf'ıl gündüzün yapılan 

Alman aklnJarı da.ha C\"\ elJıl "'n
lerdekl akınlar derectıSlnde kuv
, ·etJI olmadığı cihetle b&\'& muha

rebelerinde tayyare za3iatr da aı. 
olmuştur. Bu akınlara lttlrak e
den 'tayyarelerin adedi ajans ha
berlerine nazaran 160 kadardır. A
ltınlar hem keşif makııadlle \"e 
hem de tayyare meydanlannı, 

Londra \'e ııana)i mıntakalanm 

bombalamak için yapılmıftır. 

ll/12 \e 12/JS eyUU gece hll
cumlan Londra \e Lherpol mın
takalarına teksif edilmiştir. Bü
yük Brltanya adasının diğer lu
smılarma da hem bomba atmak 
ve bomba atılmıyan kısımları da 
alArm ile rahat ız etmek maksa
dlle hllcum edllmll}tlr. Londraya 
yine bombalar dÜJllltlt ,.e yanJ'Ul
lar olmuttur. Bu gece hücamla
nnda İn«illzlerln buldukları yeni 
baraj aıeşı taktlfl~n muvaffakı· 
yetinden bahsolunmaktadır. Al
manlann bu lkl lilnde yaptıklan 
gündüz hl.k-umlarma nlsbeten az 
miktarda tayyarealn lttlrak et
mesi taarruz kudretinin, \'ele\' 
muvakkat bir zaman için olsun 
tahflllne lllzum görülmetilnden ne
~t edeblllr. 

Fakat bUtlin bu hafif 19'.,eme
ler yeniden hız almak için biraz 
dlnlenmlye benzer. 

Libya hududunda, Suclan ve Do
ğu Afrlkasmda mütekabil &an-a
re faallyetl vardır. ltıalylullarm 
Llbyadan biri Sellum llzertnden 
sahD boyunca, diğeri de ~Ula or
taamdan vadll Halfa'ya clotna Od 
tstlkametten ,.e ayni zamanda E
ritre'den k&8aba liMırlnden Bar
kum'a taarruz haıurhldannclan 

b&Juıolunmakta ille de lleoüz ~l 
barekitının me,11lml pılmemlt

tir. Denehlllr. 
lnglUz tayyareleriıtln serek Ber

lln ve gerekse Mant denizi OMl9P 
sahlllerlndekl mutat fullyetleri 
hakkında ııarth bir ma16ma& alı

namamıştır. 

ita/yanın 
Fransa dan 
iki Talebi 

Nevyork, ıs (A.A.) - Reuter A· 
janııından: 

!yi bir mcnbadarl bildirildiğine gö
re, Petain bakQmetinden İtı:ılya, 91-
mali Afrlkadaki bUtlltt Fransız krta
atının terhisini, Almanya da f4galt 
altında bulunan Fransa"daki iqe me
vadı stoklarının yüzde 58 inin tesli
mini istemiftir. 

Mühim 
Harekat 
Arifesi! 
Alman Baş 
Kumandanı 

Fransada 

Von Brauçiç ile 
Mareşal Göring 

F ransada Buluştular 
BAlc, 13 (A.A.) - Reuter: Basler 

Natlonal Zeitung gazet~inc Be.rlin
den çekilen bir telgrafa nazaran Ma
reşal Von Brauchltsch ve Genel Kur
mayı Fransa sahıllerinde bir mahal
de Mareşal Göringe mfilAkl olmu•
lardır. 

Berlinde umumiyetle tahmin edil
diğine göre İnglltcreye karşı hare
ka.t kesif bir .!fllrette artacaktır. 
Şimdiye kadar !ngtltcreye yapı

lan hücumların daha çok şiddetli 

hUcumlara bir mukaddınıe olduğuna 
işaret edilmektedir. 

Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alman ordusu baıkumandanı 
Marqal Von Brauchittch, müta-

Tuna işi 
Hakkında 
Sovyet 
ihtarı 

Sovyet[er 
Memnun 

Görünmüyor 

Sovyet - Rumen 
Hududunda Yine 
Bir Hadise Olmuş 

1 Moskova, 13 {A.A.) - Tass 
ajansı bildiriyor: 

Mevcut Tuna enternasyonal 
statüsünde tadilat yapmak mak
sadile Alman hükumeti tarafın
dan Viyanada bir enternasyonal 
Tuna meseleleri eksperleri kon· 
feransının toplantıya davet edil
mesi hakkında Alman ajansının 
ve Alman radyosunun verdiği 
haberlerin yabancı matbuatta in
tişarı münasebetile, Hariciye 
Halk Komiser muavini Vjşinski, 
1 O Eylulde Alman büyük elçisi 
Kont Von Der Schulenburg"u 
kabul etmiş ve Sovyetler Birliii· 
nin, Tuna devleti sıfatile, Tuna
da seyrisefain.reiimtne lakayt Jta. 
lamıyacağını ve Tunayı alakadaı 
eden meselelerin halline iıtiralc 
etmemezlik eylemiyeceğini bti· 
yük elçiye bildirmİ.§tir. Buna bi
naen, Sovyet hükumeti, Alman 
hükumetinden, Tuna cnternas· 
yonal meselelerine bakacak Vi 
yana eksperler konferansı hak· 
Jonda lazım gelen her türlü ma· 
lumatı alacaiıru ümit etmekte· 
dir. 

"ont Von Der Sehulenburs, 
bu hususta hükumetinden malu· 
mat istiyeccğini cevaben bildir· 
rniştir. 

Sovyet-Rumen Hudut Hadiseleft 

12 Eylulde, Hariciye Halk Ko
miser muavını, Romanya elçisi 
Gafcnco'yu kabul etmiş ve kcn

isine aşağıdaki beyanatta bulun-
muıtur: 

1 1 Eylulde, aaat 13 de Çamo• 
viç"in 34 kilometre cenubu ,ar
kisinde Baloa§ dağı civarında bu
lunan bir Sovyet hudut muhafaza 
devriye kolu üzerine Rumen ara
zisinden birdenbire silah ve hafif 
ma]ti~eli tüfek ateşi açılmıttır. 
Hadise mahalline giden diğer bir 
Sovyet hudut muhafaza snıPU 
üzerine de Rumen arazisinde. 

(Devamı Sa: a, 8tl: '> 

rekenin akdindenberi Franeada 
bulunan ordu cüzütamlannı eon 
günlerde teftiş etmiftir. Bu tefti
ti müteakip Marqal, Alman do· 
nanmasının İngiltereye kar11 §İm
di iis olarak kullanmakta olduğu 
Atlan tikte bir F ranıız limanuu 
ziyaret etmİ§tir. 

Bu, hem şehirlinin görme 
zevkine bir hürmet, hem ağya
rın bizi ihmal ve pislikle itham 
etmesi ihtimalini önliyecek bir 
harekettir. lstanbulun - hiç 
şüphesiz - en kalabalık ve ba
husu8 ecnebilerle dolu bir gö
beğinde bağdaş kurmuş oturan 
harap, viran ve köhne Gala
tasaray karakoluna aıra ne za
m""' P',.1 .. r .. 1c: "cab.) 

Bu iki talebin reddedilbl}IJ oldutu 
rivayet edilmektedir. 
~ liea 2. 611: 6X İtalya Afrikada: Scrapl .. 
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·ARI Maceralar mı 
Kendi Anlatıyor 

ORS 
Korsan Hayatı Geçirdim, 
Fakat Hırsızlığım Yoktur 

-1-
Beyoğlunda, Clavani sokağın

da o zamanlar işgalciler tarafın· 
dan hapishane diye kullanılan, 
hani o birçoklarımızın bildiği ve 
içinde günlerce inlediği uğuuuz 
binanın basık tavanlı, küf koku· 
lu loş bodrumundayım. Buraıı 
dikine dayanmı§ bir tabut kadar 
dar, bir çöp kabından daha çok 
mundar bir yer ... Bileklerim ağır 
zincirli bir kelepçe ile bağlı bu· 
lunduğu için. yediğim dayakların 
acılarını ovunmak ile değil. an· 
cak kıvraı1makla yatışhrabiliyo-
rum. 

Hapishanenin başgardiyanı. 

korsan hayatı geçirdim. Fakat 
hırsızlık, hayır... O güne kadar 
kendime ait olmıyan en kıymet
siz bir şeye bile göz atmamış, na· 
muıs ve imanımı karalamamııtım. 

Ticaret Gemilerine 
Oçüncü Kaptan 
Bulunamıyor 

Uzak kara sularımızda sefer 
yapan gemiler, üçüncü kaptan 11· 

kıntısı çekmektedir. Liman reisli· 
ğince süvarilik ıahadetnameiini 
haiz olan kaptanların imtihana ta
bi tutulmak suretile bu gemilere 
üçüncü kaptan olmaları iııtenmek. 
tedir. Mıntaka Liman Reisliği bu 
teklifi Münakalat Vekaletine bi1· 
dirmiıtir. Bu huıuıta alAkadarlar 
ıunları söylemektedir: 

c- Deniz Ticaret mektebi 
mezunlarının miktarı, ihtiyacı 
kartılamaktan uzaktır. · Mezun
ları Deniz yolları idaresi angaje 
etmekte, diğer ticaret gemilerine 
üçüncü kaptan knlmamaktadır. 
Vekalet, bu teklife muvafakat ce· 
vabı verirse sıkıntı kalkacaktır.> 

Yeni Navlun Tarifesi 
Son aylar zarfında vukua ge· 

len gemi malzeme fiyatlarındaki 
tereffu nazarı itibaril alınarak ye
ni bir navlun tarifesi tanzim edi· 
lecektir. ' 

Bahkçılarm Buz 
ihtiyacı 

Balık lhra~tı'la haşlanmak lite
redlr. Haber ah!ığunıza göre de· 
nlzyolu kapalı olduğu için ltatya
ya &ilndertıecek haJıldar lçln~a~ 
ra yolu ihtiyar edilecekmiş. Bahk· 
lann konmuma t.a.hsts edilen 110-

fuk ha,·a tr.rtlbatlı \"&gonlar, bir 
iki güne kadar Slrkeolye ı:ettrfl· 
mi~ olacaktır. 

Balık ihracı, dört, beş &eneden
berl eopeyM ileri ırttmlttlr. De
niz tariki ile yapılan bo lhra.oat 
eanuında İtalyan ,.e Yunan balık· 
çılan buı:lannı memltketlerlnden 
gettrtrlerdl. Oraıte. buzun kU~u 

nn paraya verlllrmlf. Halbuki b
tanbul belf!dlyeslndf'n balıkçılar 

huzun kUoeono &O paraya alabili
yorlar. Kara naktıyatı başlayınca 
buzun behemehal tstanbult!an a
Jınmur JAzımgelec~kmlf. Balıkçı· 

lar, ttaıya ve Yunanistan gibi 
İstanbul belediyesinin de hiç ol· 
mazsa kış mevııılmlnln de\'amr 
mUddettnoe buzun kllosıına 20 pa· 
ra almuını lstemektedlr. 

Posta ile Yapılan 
Adli Tebligatın 
iyi Neticeleri 

' Adli tebligat bir senedenberi 
posta ile yapılmaktadır. Posta i· 
daresi adli tebligat işlerile iştigal 
etmeden önceki senelik varıdatı 
iki buçuk milyon lirad ibare.t· 
ti. Bu miktann bu sene altı mıl· 
yon lirayı bulacağı tahmin edil· 
mektedir. 

Adli tebligatın posta ile yapıl· 
masındaki kolaylık etrafında l\la· 
kadarlar ?Unları ıöylemcktedir: 

c- Posta müvezzileri e"ki mü 
ba~irlerden daha iyi tebligat ya· 
pıyorlar. Mübaıirler, tebligat sa· 
hibini bulamazlardı.» 

Avukata Tecavüz Eden Suçlu 

Bir sabah gazetesi matbaasın
da makine şefini yınllladığı için 
tevkif edilen Mehme Alinin du
ruşmasına dün de~m edilmiştir. 
Celsenin sonunda Ağır C" <'.Za 
mahkemesi salonunu terkeder
ken suçlu, davacının avukatını 
tekmelemiştir. Derhal bir zabıt 

bir zulüm ve azap zebanisi guru
rile karşımda duruyor, pınarla· 
rında iğrenç irinle! katre\enen 
kirpikleri, çapaklı, soğuk ve so· 
iuk m vi gözlerinı devire devire 
yüzüme bakıyor. Adam eti ye
meğe ha:zırla~an bir vahşi yaba
nili_ği ile, yutkuna yutkuna solu· 
~·or ve sallanıyor. 

Bu sebeplerledir ki. bu uğur· 
suzların suallerine cevap bile 
vermedim. Dinlenilmiyeceğini 
farkettiğim için kendimi müdaf a· 
aya dahi lüzum görmedim. Sav· 
rulan korkunç tehditlere, iğrenç 
küfürlere o andaki aciz vaziye
timin icap ettirdiği zaruri bir 
mecburlukla dayandım. Kırılma
ğa alıımıyan gurur ve şerefime 
bir türlü kıyamadım. Neticesinin 
pek de hayırlı olamıyacağını kes· 
tirdiğim halde ne yalvardım, ne 
de yaltaklandım. Her ıeye kat
lanmayı göze aldım. 

Yeni tarife 1 Jkincitejrİn 940 
tarihinden itibaren latbik mev· 
kiine konacaktır. 1 

tanzim edilmiı. suçlu meşhut suç
l~r müddeiumumiliğine verilr.ıiş· 

~-----------"" tır. 
Ha~isler, inadımı kırmak, ağ

zımdan diledikleri ııozu almak 
için c;ok uğraştılar. Bir aralık tat
lılaıtılar da ..• Bol bahııioler, iste· 
diğim yerde hizmetler gibi par
lak vaatlerle uyuşturup aldatma
ga da savaıtılar. Bir hayli de ok
fadılar, sırna~tıla,r. Nihayet kızdı· 
lar ve kud~zlagtılar. 

Kısa Hab-erler I Telefon Mababeresl 

Ucu sivri, iri ve eğri bir burun 
altında iki kalın dudağın çevre
lediği salyalı ve fena kokulu ağ
zında, seyrek aralıklı hurda bir 
mecra parmaklığı gibi, göze çar· 
pan çürük, çarpık. etleri sıyrık ve 
yoeunlu dıılerini hırslı hırslı gıcır
datıyor. 

A!sp~~A;~~;.:o~~~Yv~IAbone Miktarı Günden Güne 
!erile başlangıç kıamındaki bah-
çenin inşası hakkında koordinas- T • •• t Ed• Ô -
yon hey~tinden müsaade istihsal eza yu ı y r 

akağıma Dayanan 
Tabanca 

D6rt Başı Mamar lr 
Da1ak Sohbeti 

edilmiııtir. * KÖMÜR NARHI - Pera· 
kendeci kömürcülerin, odunu 
narhından fa:ala fiyata sattıkları 
anlaşılmıştır. Dün Belediye riya-

Artık, dört baoı mamur bir da- setinden kaymakamlıklara gön· 
yak sohbeti ba°§lamış, gerile geri- derilen bir tamimde bu kömür
le ve rastgele atılan sille ve tokat· cülerin tesbit ~dilerek korunma 
ların, vurulan muşta ve yumruk- kanununa tevfikan tecziye edil-

Bileğinden parmak uçlarına ların yekunu haddini, hududunu meleri istenmiştir. 
kadar üzeri çividi mavi döyme· aşmııtı. A)'rı ayrı her birinin acı- * ASKER AİLELERi _ As· 
!erle örtülü sol elile, biraz evvel lan yüreğime çöken bu darbeler ker ailelerine yardım hakkındaki 
asılıp yırttığı caketimin yakasını, sebat ve İnadımı. eritmek şöyle kararname dün Belediyeye teb· 
ııağ elinin uzun ve ucu bir papa- dursun, yumu§alamadı. Hatta, liğ edilmiştir. 
ğan gagası gibi kıvrık, pis tırnak- bir kııt daha pekleştirip katılaş· * HAYVAN SERGİSİ_ Ça. 
lı şahadet P.armağını da namlusu· tırd1. talca kazasının birinci hayvan 
nu şakağıma dayadığı tabancası· Fakat, gözlerim kararıp du- sergisi dün K~raköy nahiye mer· 
nın tetiğinde tutuyor. Tıpkı yara• manlanm\ı, vücudüm p ha paE· kez.inde, Ka makam terahndan 
lı bir dağ domuzu gibi homurda- ta çürüyüp morarmı§tı. Yüzüm açılmıştır. Silivri hayvan sergisi 
nıyor. çürük ve berelerle, baışm da kan- de; ı Teşrinievveldc açılacaktır. 

Bu zebaninin sol yanında da, lı sıyrık ve çentiklerle donan- * SEYRÜSEFER TEŞKILA-

T el~fon mu ha bere ücretlerini 
asaari hadde indirmek için çalı
tılmakta ve ayni zamanda şeh
rin en kalabalık merkezlerinde 
otomatik telefon kulübeleri tesis 
olunmaktadır. 

Yakında Kadıköy iskelesinde 
de yeni bir kabin tesis edilec;ektir, 
Otomatik olmıyarak çalı§an ada
lar gibi adedi 1 1 i geçmiyen kii
çük santrallerin otomatik olarak 
tesisi, vaziyeti hazıra dolayısile 
tehir edilmi,tir. 

Türkiyede muayyen bir meb
lağa mukabil istenildiği kadar te· 
lefon edebilme imkanını temin e· 
d bi\ee ... k bir ei temin tatbikı 

mevzuubahs değildir. 

o kara günlerin kara yüzlü şıma· mıştı. Ti _ Şehirde dağınık bir halde 
rık türcdilerinden bir yerli herif O gün ikindi vaktine kadar 

1 
b.ulunan seyrüsefer teşkilatı, Ga- Dün Eminönü halkevinde, Ay. 

tercüman diye, duruyor. Dirsek- şiddetini derece derece arttıran lata yolcu snlonunun üst katında dın mebusluğuna seçilen eski ev 
!erine kadar sıvalı ellerinde tır· bi.ı mukabelesiz sövüntü ve dö-ı toplanacaktır. reisi Agih Sırrı Levendin, reislik
nak sökmeğe, et bükmcğe mah- vüntülere görülm,.miş bir mt'tinlik * iKi JFLAS - fkinci iflas ten ayrılması miinasebetile bir 
suı iri bir kerpeten ile uzun bir ile sabır ve taha.~mül edişim, ı dairepi dün iki adi iflas hadisesi· çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 
kıskaç bulunuyor. Bir engerek hele, sorgulara cevap vermemek-! nin tasfiyesine karar vermiıtir. başta vilayet parti idare heyeti 
gibi tahlanmıı. Zehirli küfürleri- te ayak direyişim, dillendirmek ı * BlR Y ANKESİCl - Osma- reisi Retat Mimaroğlu olmak Ü· 

ni yüzüme püskürmekle kalmı- ve ilişikli bulu'!madığ:m işleri ba- l nın cebindeki yirmi iki buçuk li- zere bir çok mebuslar, Emniyet 
yor, sızlaya!! yüreğime de katre na kabul ye ikrar ettirmek için 1 rayı aşıran Kadri, bir ay on gün müdürü Muzaffer Akalın, kaza 
katre akıtıyor. Cuya, başgardi- durup dinlenmeden didinen bu hapse mahkum edilmiştir. • ve vilayet idare heyeti azaları 
yanın sorgularnı bana tekrarlı- başı dönükleri daha ziyade hır- * PANTALON Hl~SIZI - hazır ~ulunmuştur. 
yor: çınlaştırdı. Baş~ardiyan, kinli bir Sirkecide bir otelden pantalon ----o---,-

- Sen ittihatçıların fedaile- deve hırsile ve bütün kuvvetile ve kunduraları kaçırırken yaka-
rindenmiısin, doğru mu bu) üzerime abandı ve avaz avaz ba- lanan lsmail, tevkif edilmiştir. Üç Dilenci Yakalandı 

- Bir komünist ajanı olduğu- şıma bağırdı. Suçlunun arkadaşı Yusuf aran· Bir günde dilenmek suretile 
nu da söyliyenler varı:nış. Say Ateşini efendisinden alan yar· maktadır. 109 kuruş kazanan Melahat, 15 1 
bakalım birer birer, yoldaşların dakçı tercüman da, kin ve gazap . * BİR K.IZ ;\GAÇT AN DÜ~- . kuruş kaza~an Vahan ile cebinde 
kim) fııkıran gözlerini açtı, tırnakla- TÜ - Fatıhte Kırıktulumba cı- 39 lira 60 kuruş bulutıan dilenci 

- Ceçen hafta Karadeniz yo· rımı sökmek tehdidile bilekle- varındaki evlerden birinde otu- h k I B 1 d'• 
d d .. A met ya a anmış, e e ıyeye 

lile kaçırdığın bir motör dolusu rimdeki kelepçeyi açtı. ran Neriman, incir ağacın an uş· 
silah ve cephnneyi nerden a§tr· Ellerim kelepçeden kurtulup müıı, ağır surette yaralanmıştır. teslim edilmiştir. 
dın) serbesti ey ince: içimde zorlu bir 

lstanbulda 14.000 ve Ankara· 
da 4000 abone olduğuna göre a· 
bone miktarının günden güne te· 
zayüt ettiğine tahit olunmakta· 
dır. 

Son günlerde memnuniyeti 
mucip olan bir hadise de küçük 
esnafın telefon alma kabiliyetle· 
rirıin artmasıdır. 

Bundan böyle telefon santralle
rinde çalı,an gece memurları da
ha ziyade erkeklerden ve Üni· 
versite tahsiline devam eden genç 
!erden aeçileeek ve bunlar gün 
aoırı gelen nöbetleri a;uında 
ınektep cieraleı.ini t•kibe Jmkln 

bulabileçeklerdir. 

Çavdar Ekmeği Çeşnisi 
Son günlerde yapılan teftioler 

neticesinde çavdar ekrneklerinin 
30 • 3; kuruşa kadar satıldığı 
görülmü§tÜr. Bundan baıka çeı· 
nilerde fazla miktarda kepek bu
lunduğu ve kağıtlara sarılmadığı 
anlaıılmıştır. Dün Beyoğlu, Ca
lata ve lstanbul cihetinden olmak 
üzere müteaddit çavdar ekmeği 
nümunesi alınarak kirnyahaneye 
gönderilmi~tir. 

lzmirde Atatürk Konağı 
Müze Oldu 

İzmir, 13 (A.A.) - Birinci 
Kordondaki Atatürk konağının 
İzmir Belediyesince müze haline 
ifrağı kararlaştırılmış ve bunun 
için faaliyete geçilmittir. 

- Şevketlu Padişahın sarayı· nara ile bu düıman yardakçısını 
na bomba atmak için Betiktaıta gırtlaklayıp bastırmak, ııonra da, 
dolaştı~ını söyliyenler de çok- başgardiyanın tabancasını elin
muıı. Anlat bakalım bombaların den alıp her ikisini de toprağa 
nerde, arkadaşların hangi cehen· kavuşturmak arzusu içimde uya· 

' OÖNÖNR6PORTAJI--------------~ 

nemde) nıverdi. 

Birbiri ardına tutulduğum bu Fakat, kendimi toplayıp ileri 
sorgu sağnakları kar§ısında, ne- atılacağım bir anda, gözlerimi 
ye yalan söyliyeyim, birden afal- bürüyen gazabın ateşi ile acı acı 
!adım. Çünkü, bana mal etmek, yanan gözlerim, soğuk namlusu 
belki de zorla kabul ve ikrar et· tekrar pkağıma dayanan ta
tirmek istedikleri bu işlerle, u· bancanın kalkar gibi olan horo· 
zaktan ve yakından ne bir ilifi· zuna takıldı. Hırs ile sıkılmaktan 
ğim, ne de böyle tasavvur ve te- damarları kabaran mundar elin 
şebbüsler üze-cinde birleşikliğim parmağı, tetiğin üzerinde sınsı 
vardı. Bunları işitince, hasımları· sinsi kımıldıyor, kıvrılıyordu. 
mın hakiki maksatlarını. anl.~~.'m 1 Bu ümitsiz vaziyetin ne kadar 
ve tabii olarak kara hır duşun- devam ettiğini, o anımdan sonra, ' 
ceye daldım. oracıkta daha noler olup bittiği· 

ıCerçi, bir zamanlar memle· ni pek İyi bilemiyorum. Çünkü 
kette bir İttihatçılık cereyanının şuurum !?ozulmuı. hislerim uyu§· : 
uyandığını işitmemiş değildim. mu~u. Yalnız, sol elimin ateşe 
Ancak, bir türlü akıl yettireme- sokulmuş _gibi ansızın yanıp sız
diğim bu teşebbüs ve fikirlere ladığını, vücudümün kurıun ile , 
baş çevirmiştim. Cihan Harbinin vurulmuş gibi sarsıldığını ve ni· 1 

son günlerinde Moskof illerini hayet, bodrumu çınlatan bir fer
bolşeviklik denilen bir boranın yatla, gardiynnbaşının ayakları 
kapladığını da duymuş, fakat bu dibine yığıldığımı §Öyle, hayal 
hikayelere de zihnimde yer ver- meyal hatırlıyabiliyorum. 

memiştim. G6zlerlml Açtığım Zaman 
Tam Bir Bonaa Ba1atı Gözlerimi açtığım zaman, ken· 

Ge9lrdlm dimi bit torba et ve kemik halin
de, ta§lar üzerinde serili buldum. 

Şimdi sizlerden saklıyacak de· Vücudüm baştan ayağa ağrıyor, 
ğilim a, çok karışık ve biraz da yanıyor ve şakaklarım zonklu
bulaoık maceralarla dopdolu o· vordu. Sol elim, sanki ezilmiş 
lan hayat defterimde tütün, es- .ı. 
rar. ispirto ve hele silah kaçakçı- ıgibi acıyor, ııızlıyordu. Oynatıp 
İığı gibi, karalıklarını sonra son- kaldırmak bir tarafa dursun, ko· 
ra anlayıp kavradığım lekeler lumu, olduğu yerde kıpırdatamı· 
yok değildir, bilakis aşırı derece- yordum bile ••• 
de c:.oktur. Eski manaaile tam bir (Devamı var) 

. 
Yıldız Çini Fabrikası 

Vaktiyle burada en büyük porslen fabrikalarının işleri 
vazolar, tabaklar, çay, kahve takımları, sigara tablaları, 

ve saraylara ait lüks eşya yapılırdı. 

ayarında 
fincanlar 

Çinicilik TUrkUn, yirminci asır 

Avrupa teknlflnin bile muvaffak 
olamadığı ISn bir san'atldlr. Türk 
çiniciliği Sinan mektebinin mima
ri.Sile bernber yUkselmtş ve yine be
raber dUşmUştUr. Çinlclllğimlz za· 
man zruna.n kurtulma hamleleri de 
göstermiştir. BUyUk Türk inkılAp
çrsı Sadra.uım Nevşehirli tbra.hlm 
Paşa çökUntU halinde bulunan bu 
ne!ls Tllrk sanatine inkişaf vermek 
için Tekfur sarayında bir çini 
fabrikası yaplmnlftı. Kütahya ve 
İznik çinilerini de himaye etmiş

ti. Patrona Hıı111 bu kalkınma ha· 
reketini devirmiş ve ondan svnra 
TUrk çiniciliği öimUş ve tamarnen 
unutulmuştur. 

İkinci Abdülhamit bu cıanntl dl· 
riltmek için ııon bir teşe:bbüsc gi
rişmiş ve Yıldı~da Acem kasrı ile 
Malta köşkü arasında • yUz binle'"· 
ce lira sarfederek • muazzam bir 
çini fabrikası yaptırmıştır. Du 
fabrikada yapılan c;lnller oldukça 
muvaffak t"S<-rlerdir. Bahçekapıda· 
ki Hidayet <'amllnln çlnlleri bu 
fabrikada yapılmıştır. 

Meşrutiyet tnkılAbından sonra 
bu fabrikanın kapılarına, kilit vu
rulmuş ve böylece kalmıştır. Mü· 
zeler ldaresl tarihi Abidelerin nok· 
san çinilerini tamamlamak lçln As
keı1 müze önünde kimya lAbora•u· 
varında bUyUk paralar sar!edcrek 
çini imali t(,CrUbelerlnde bt•lunu
yor. Halbuki bUytlk bir fabrika, i· 
çinde boyaları, lptidat maddeleri, 
asrı ve muazzam fırınları, model· 
leri, hattA hazırlanmış bir haldeki 
çamurlarlle beraber yliz l'iatU bıra
kılmıştır. Burada ya!nız çini de
ğil, en kudretli porslen fabrlkala
nn•n işleri ayarında va1.olar, tabak
lar. ı;ay, kahve takım.an sigara 
ta~ ıplıırı, çay<tanlar, tuz.ukıaı, fln
canlı:ıı- ve saraylarfl alt !'·;;" eşya 
da yapılmı9tır. BiZ bir vesile ile bu 
!nhrıkayı gez.mek lmkAnını bulduk. 
HlllA. kapılarının U'ltlerlnde zarfha· 
nıo. fırın, cllAhnne. imall'lth"n". :-e
simhane. mad .. nhane ıevhntn"ı hllf'l 
a.'lılı duran fabrikanın -;ıirndiKI hali 
tnsanı tA yilreğınden \'Uruvor. Do
lap\aT\1tı çini boyıarı, çıkartma re
simler. muhtelif madenler hllft. dur-

makte.1ır. Blr hüikaU daha. orta
ya atmak isteriz: 

Burada tezgahlar ve husust rnr
larda on binlerce altın lira narfe
dllerek işlenmiş ve aırlanmı~ on 
binlerce mamulAt vardır. Bunlar 
ham bir haldedir. Fırma verillnce 
derhal yUkaek Ayarda ve kıymette 
çini ve porslen elde edilebilecek
tir. Bunların arasında telgraf ve 
telefon direklerine konan fincan
lar, tatlı takınılan, kuşluklar, ka
paklı kAseler, tuzluklar da vardır. 

Fabrika.nın muazzam bir tak ha
linde bulunan methallnin \'aziyeU 
de yürekler acısıdır. Fabrikada bu 
gUn Avrupaya bile ihraç edilebile
ceği iddia. olunan bir çok ktymf'tli 
kalıplar bir yığın halinde durmak-
tadır. 

Fabrika, on beş bllyUk parçadan 
müteşekkildir. Bir bliyUk, beş kU
c;Uk pişir.ne fırını ve ayrıcıt yedek 
fırın malzemesi de vardır. 

30 senP.denberi ihmal edilen ve u-
nutulan bu millet malı artık kur-
tarılmahdn·. 

PİYASA VAZiYETİ 
• 

ihracat Tüccarları 
Tereddüde Düştüler . 

Tüccarın Elindeki Arpalara 
Dün Talip Çıkmadı 

1 BORSA 1 
18 EYEOL lHO 

Kapanıf 

Sterlln 5.2-i 
Dolar 182.20 
İsviçre Frc. 29.605 

Drahmi 0.9975 
Leva 1.6225 
Peçeta 13.90 
Pengö 26.5325 
Ley 0.625 
Dinar 3.175 
Yen 31.1375 
İsveç Kronu 30.00S 

F..shnm \'e TahvUAt 
Ergani 

Bazı hububatın lisans müsaa· ı 
desinin kaldırılması ihracat tüc
carlarını tereddüde düşürmüştür. 
Tüccarların, ihracat için topla
makta oldukları arpalara dün a
lıcı çıkmamıştır. Yalnız açık ka
pamak üzere iki vagon arpa, kilo-

1 
su 5.37 kuruştan müteahhitler 1 
tarafından satın alınmı§tır. Bor· 
sada satıııa arzedilen diğer arpa· 
!ara 5.30 kuruş teklif edilmi§ 
ise de piyaaa gevıemiııtir. Dün ı 
borsaya on üç vagon arpa ve l 2 
vagon buğday çıkarılmıııtır. Tüc- j 
cara ait olan bu mallardan baıak 
Toprak Ofisi tarafından 2 1 O ton 
buğday piyaııaya verilmiıtir. Buğ
day fiyatlarında tebeddül olma· 
mıştır. Kuru fa!!ulye isteklenmiş
tir. Sıra mallar 19 • 20 kuruıtur. 
Kuru bakla 5.1 O kuruşa fırla- 1 

mıştır. Piyasanın en mühim ha
reketi susam ve ketentohumu fi. 
yatlarının devamlı surette yük
selmekte olmasıdır. Macaristanın 
susam talepleri arttığı bu sırada 
susamlar 23, 1 O kuruıiı ve keten
tohumu 21,20 kuruşa yükselmiş-

Yalnız sobacı gibi mevsim itr 
barile soba borusu yapanlardı> 
t'llerinde 200 kilodan az sac; b~ 
lunduranlar beyanname verme 
ten müstesna tutulmuştur. 

tir. 

Değirmencilerin 
Müracaatı 

iyi Yağ Bulunamıyor 
Krema ticareti mevsim itib•1, 

le son haddini bulmuştur. B• 
tüccarlar muhtelif mandralardb 

Un çuvallarından bir kısmı kilosu elli kuru§tan krema toP t 
şehrimizden başka merkezlere yarak bunları tereyağcılara •~ 
gönderildiği için çuval tedariki ı maktadırlar. Bu suretle tereyağ• 
müşkülata uğramaktadır. Değir- rın maliyet fiyatı 75 - 85 kuf1ll 
menciler, huni\ çare olmak üzere l olduğu halde 150 - 180 kuruş!• 
her değirmen"'in un verdiği fırın· aşağı iyi yağ bulunamamakta~·! 
larda toplanacak çuvallann tek- Bu sene Kars, Ardahan tara • 
rar ayni değirmene iadesini iste· 1 rında bol sadeyağ imal edilmi~tıı, 
mektedirler. Değirmencilerin bu Bu ayın sonuna doğru şarktt 
müracati tetkik edilmektedir. büyük partiler getirilmiıı olac~ ;r. 

tır. Vakfıkebir gibi Karadeniıd' 
diğer yayla mıntakalarında 
bol yağ toplanmı§tır. Trabı0 

iplik Az 
Dokumacılar ve dokuma ko- yağlarının da piy,asamıza scV~1 

operatifi Y edikule fabrikasının yatı ba~lamıştır. · 
kendilerine vermekte olduğu yir- · " 
mi balya ipliğin ihtiyaca kafi Kahve ldhali 
gelmediğini görerek Siimerbank •dt 
fabrikalarından dahi bir miktar Bazı kahve ithalatçıları ilerı 
iplik verilmesi için Ticaret ve lk· ı piyasamızın kahvesiz kalmanl~~ 
tısat Vekaletlerine müracaat et- için şimdiden faaliyete geçmel 

1 mişlerdir. Şehrimizde çalııan iki kara~ vermil§erdiı. !thalatCS!I~ 
bin dokuma tez&ıahının haftalık Bre.zılyadan kahve getırtmek ıÇ t 
İplik ihtiyacı ancak kırk balya ile al&kac!ar birlık kanalile :ricar.e 
temin ednebileceği anlaşılmıştır. Vekaletine müracaat etmişlerclır 

Beyanname Mecburiyeti 
Piyasada toptancı ve peraken· 

decilerin ellerinde mevcut her 
nevi ince ve kalın, geniş ve dar 
demir saç miktarının birer be· 
~anname ile mıntaka ticaret mü
dürlüğündeki büroya bildirilmesi 
kararlaıtırılmı~tır. 

Sakaryanm Serbest 
Bırakılması (stendi 

Adalar Denizinde ltalyanlar 
tarafından tevkif olunan Sakar
ya vapuru halen Leros adasında· 
dır. 

Geminin hamuleleri arasında 
1,5 milyon Türk lirası kıyme•ir.· 
de 1500 ton bakır dtı bulunmak
tadır. 

Cemi Sadıkzadelerden ATBlan 
Beye ait olmakla beraber Deniz 
Yollarına kiraya verildığinden 
kurtarılması hususunda Deniz 
Yolları hükumetin tavassutunu 
rica etmektedir. . 

Bu hususta Hariciye Vekaleti 
vasıtasile İtalyan hükumetine 
müracaat edilmiJ, gemının ser
best bırakılması istenmiştir. 

Yoğurt Tenekeleri 
Toplamyor 

Piyasalarımızc!_a mevcut tene
ke stokunun gitgide azalmıı ol· 
ması, muhtelif teneke kapların i
malinde zorluk tevlit etmiıtir. 
Bazı tenekeciler konserva kutusu 
ve tenekeden mamul eşyayı yap· 
mak için yoğurt tt'nekelerinı top· 
lamıya baılamışlardır. Toplanan 
tenekeler kesilerek istenilen eşya 
yapılmaktadtr. İngilizlerin piya· 
sam!za teneke göndereceklerine 

dair yapılan ne.~riyat üzeıine_ YO· 

ğurt imalathaneleri yeni teneke
den tavalar yapılmak üzere ihti

yaçlarını tesbit ederek alakadar
lara müracuata karar vermişler

cHr. 
---o-

Tren Kazası 
Evvelki gün Ankaradan Ada

naya gelmekte olan posta katarı, 
makascının hatası yüzünden yan· 
lış bir hatta giren marşandizle 
çarpışmıştır. 

Çarpışma çok şiddetli oll}lU§, 
biri ağır olmak üzere yolculardan 
24 kişi yaralanmıııtır. Kaza ctra· 
hnda tahkikat yapılr.ıaktadır. 

Manifatura Fiyatı 
Listesi 

Manifatura fiyatlannın tetb~!l 
için hazırlanan listeler tasdik içır. 
Ticaret Vekaletine gönderil~i)' 
tir. Listelerin hafta içinde tasdı~1• olarak iade edileceği ümit edı 
mcktedir. 

Talebeye Verilecek 
Paso 

Bütün mektep talebelerin~ 
yüksek tahsil talebeleri gib1• 

devlet ve Belediyeler tarafındısll 
işletilen nakil vasıtalarında, tale' 
be tarif esile seyahat etmek haki:' 
verilmiştir. Tramvay, Denizyoll•' 
rı ve Devlet Demiryolları namın' 
tefrik ~dilen birer memurla, rn•' 
arif müdür muavini Faiktan ib'' 
ret bir heyet dün Denizyollıın İ' 
daresi11de toplanarak talebelere 
verilecek pasonun şeklini t~bİ1 

etmişlerdir. Bu hususta verilefl 
karar göre, talebeye bir kola>" 
lık olmak üzere Tramvay, De-vlel 
Demiryolları ve Denizyollan id~' 
releri kafi miktarda paso tabettı: 
rerek alakadar mekteplere te~ 
edeceklerdir. Mektep idareler• 
de nakil vasıtalıırından istifade 
edecek talebeyi tesbit, icap edeli 
tahkikatı yaptırdıktan sonra pil' 
solarım tanziı:n° ettirerek toplu bir 
halde nakil vasıtalan idarelerine 
tasdik ettireceklerdir. 

U!i1·W 
BugilDkO Program 

7.30 Program 7.35 Mtızı.k hafi! 
program (Pl.) 8 Ajans haberleri s.ıO 
Ev kadını - Yemek listesi 8.30 Hs.fi! 
musiki devamı (Pl.) 

13,30 Program 13.35 Muhtelif şııt' 
kılar (Pi.) 13.50Ajans haberleri 24.oS 
Muhtelif şarkılar devamı (Pl.) 14,2~ 
R!yaseticUmhur bandosu 15 Şarıuıe.t 

18 Program 18,05 Cazband (Pl.l 
18.30 Piyano konsertosu (Pl.) lS·'~ 
,Radyo caz orkestrası 19.15 Muhtel 
şarkılar 19.45 Ajans haberleri 20 f"&' 
eıl heyeti 20.30 Konuşma (GUnUn ınt' 
eclelert) 20.50 Muhtelif şarkılar 21.ıO 
Temsil: '!'a.m isabet 21.30 Radyo g8' 
zetesi 21.45 Radyo salon orkestrıı.!1 

22.30 Ajans haberleri 22.50 Rııd~ 
salon orkt"strası programının de,••' 
mr 22.50 Ecnebi dillerle konuşnl11 

(yalnız kısa dalga post.asile) 2S.ıo 
C:szband (Pl.} 23.30 Kapan1f. 

-

l 
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Sovyetler de 
Viyanaya Gitmek 

Yarının 
imkanlarına 
Hazırlık 

İstiyorlar 
iM ihvcrcilcr, Viyanada Ru· 

hail d men • Macar davasını 
«y e. er. etmez, Tuna boyunu 

enı nızam> dedikleri ıekle 
~lunak üzere alakadarları Vi
laanaya çağırmıılardı. Çağmlan· 
., rı_ arasında Sovyetler Birliği 
"011;tu. 

l lltinci Viyana konferan!ı do· 
t'~•ile So"l,'etler Birliğinin nok
t al nazarını Tasa ajan!.!_ §Öyle bir 
e ırafla dünyaya bildirdi: 

I .«Sovyetler Birliği, Tuna dev
c:ı. ııfatile, Tuna seyrisefain 

:eJITine lakayt kalamıyacağını 
1 İ .unayı alakadar eden mese· 
l~ erın halline iştirak etmemez
Al edemiyeceğini Moskovadaki 

rnan elçisine bildirmiştir.> 
Bundan da anlaıılıyor k. Ro-

ll'lanya . . . · ı l l arazısının sıra ı e pay a-
tı 1rnası hususunda evvelce ya· 
P~_furnıı olan anlaşmanın iktısadi 
;~ z işlerinde de devamı için 
ltıne ayni devletler arasında te• 
&rrür etmiş plan dairesinde ha

~ltet ?lunmaktadır. Mihverciler 
~o -
·f !"anyanın elinde kalan ara· 
dıyı birinci Viyana konferansın· 
an sonra garanti etmişlerdi. O 

larantiyi verirken bir nevi hi
ınaye vazifesini de Üzerlerine al-
tnıı gı·b· ·· ··k ·· ı R 1 . ı gozu tu er. umen er, 
;)u gibi teminata mecburi bir İ• 
n~nııla Sovyetlerden ziyade 
;ıhverciler tarafına dönmüşler· 
/ Beaa.rabyayı Sovyetlere ver· 
ılc.lerini daima hatırlıyan Ro· rn • 
anyalılara karşı onları koru· 

Yucu_ tavrını takınmıı ol&n mih
;ercilcr, bu ikinci Viyana kon· 
eransına zahiri bir sebep bul· 
ınadan Sovyetleri davet etme
relt .için büyük misafire kendi 
~~dı'!.i davet ettirmeyi daha 

rnunasip görmüı olsalar gerek ..• 

• Sovyetlerin Romanya itleri-
~! Yakın alakaları, Romanyanın 
•Yıoakova sefiri Gafenkoya son 
.Yaptıkları ihtarla da belli ol
~aktadır. 

Sovyet Hariciye Komiser mua
'Vj • 

nı, Gafenkoy u yanına çağıra-
rak, Sovyet • Rumen hududun

da Romanyalılar tarafından ya
Pılan tahrikat hakkında evvel
ce Verilen notaya henüz cevap 
lclrnediği halde yeni tahrikat 

Y_•ı:>ıldığını ilave ve ihtar etmi§
tır. 

Bu ihtarları, Tuna işlerinin hal

~'. •ırasında Viyanaya çağırılmak 
uıcrc yapılmı§ te§ebbüsler ola-
rak kaydedebiliriz. I 

• J Bu sırada, Fransa sahillerinden 
\ nailtcreye karşı yapılan taarruz
~rı biızat idare etmekte olan 
k llreıal Göring'el Alman baı· 
b Urnandanı. genel kurmayı ile 

craber mülaki olmuştur. 
Kara başkumandanının hava 

~are14linin yanına gitmesi, bil
k ~ bugünlerdeki ihraç hare· 
ctıJc yakından .alakadardır. 

-- Ş. A. 
~~======================== 

(Bafı birincide) 

alarak Türkiyeye gidiniz.> 
Bu hikayeyi Malakan mezhe· 

binin pirinin kehanetine bir de· 
li1 diye ya;mıyorum. Böyle ıey· 
!ere inanan var, tıadüf deyip 
geçen var. Sefaretimize yapılan 
bu müracaat üzerine ne muamele 
cereyan ettiğini bilmiyorum. Yal
nız dikkati celbeden taraf şu ki. 
Kaliforniya gibi ileri ve rahat bir 
muhitte yaııyan birtakım insanlar 
daha harpten evvel memleketi
mize karıı bir cazibe duymuşlar
dı, buraya gelmek için iyice ku
rulu bir hayatı feda etmeği ve 
muhaceretin sarsıntılarına göğüs 
vcrmeği göze almışlardı. 

Harpten sonra Avrupa, bü· 
yük bir harabe halini alacak. 
Harbi kazananla kaybeden ara
!llndaki fark pek büyük olmıya· 
cak. Biz, bu harabe ortasında ya• 
şıyan insanların ıstırabını elbette 
kendi kalbimizde duyuyoruz. 
Her gün göklerden müdafaasız 
zavallılar ve tarihi eserler üzeri· 
ne ölüm• -yağdırılmasından ileri 
gelen teessürümüz derindir. Fa· 
kat tarihin bir cilvesini işaret et· 
mekten de kendimizi alamayız. 

Son ~ir buçuk asır içinde bizi 
geri bırakan amillerin başında, 
ecnebilerin türlü türlü beşinci kol
larla memleket içinde fitneler, fe· 
satlar çıkarmaları gelir. Bu yüz· 
den dünyanın umumi seviyesin· 
den çok geri kaldık. Eğer dünya 
ileri gitmekte devam etseydi ara· 
daki meaafeyi azaltmak ve umu· 
mi seviyeye :yetiımek güç olacak· 
tı. Halbuki Avr_upa iki taraf o
lup biribirini boğmağa karar ver· 
di. Her iki tarafın gayreti biribi· 
rini yıkmak ve geriletmek, umu· 
mi seviyelerini aıağılatmaktır. Bu 
suretle biz, nisbeten az zamanda 
maddi bakımdan müsavi bir se· 
viyeye varmamız imkanı açıldığı 
gibi bazı itibarlarla şimdiden ma
nevi üstünlük elde ettiğimizi id· 
dia edebiliriz. 

Memleketin bu üstünlük isti· 
dadı karıı11nda yarın dıprdan, 
devamlı şekilde bize mal olmak 
üzere genit sermayeler gelmesi 
ihtimali vardır. 

Sonra memlekete şimdiye ka
dar mütehassıs diye fedakarlık
larla gr:tirdiğimiz ilim ve sanat a· 
damları seviyesinde ve belki de 
daha Y.iiksek seviyede adamlar 
bulunabilir ki. burada yerlcımeyi 
ve hayatımıza kanımayı nimet 
bileceklerdir. Nitekim l 8.ıf8 hür• 
riyet ihtilallerirıden sonra bu yol· 
da adamlar gelmif ve bir nesil i· 
çinde tamamile memlekete mal 
olmuştur. 

SPOR 
Fen e rbahçelile r 
22 ·Eyhilde iki 

Takım Çıkaracak 
Futbol Federuyonu Ba§kanı 

Danyal. bundan iki gün evvel Is· 
tanbulda Futbol Ajanı Hasan 
Kimi) Sporelle yaptığı temasta, 
Fenerbahçe - Demirspor arasın· 
daki Türkiye birinciliği müsaba
kasının lik maçlarını geri bırak· 
mamak için §İmdilik tehirini ve i· 
!erde bir tarihte oynamasını ka· 
bul ettiği halde, Beden Ter biyesi 
Genel Direktörünün imzasını ta· 
§ıyan bir yazı ile bu oyunun 2 1 
ve 22 eylul tarihlerinde revanşlı 
olarak ~nkarada oynanac.ajı bil· 
dirilmiı ve masraflar kar§ılığı da 
gönderilmi§tir. 

Bu Türkiye birinciliği maçları. 
haftalar var ki, bir yılan hikayesi 
olmuştur. Futbol federasyonu as· 
batkanı Saim in, Fener bahçeli bir 
futbolcü ile gönderdiği gayri res
mi haberle müsabakanın lzmir· 
de yapılacağı bildirildikten son· 
ra Futbol Federaıyonu reisile ya· 
pılan temas iti deiittirmif, bu 
kere de vaziyet son şekli almış
tır. Bunlar göıteriyor ki, futbol 
iılerimizin idaresinde bir aksak
lık vardır. 

Fenerbahçe - Demirspor maçı 
ortaya yeni bir hadise de doiur· 
muştur: 

Beden T erbiyeai kanununa gö· 
re, resmi müsabakalara ancak in· 
tıbak eden klüplerin" gireceği tas• 
rih edilmektedir. Demirspor · klü· 
bü ise intıbak mecburiyeti olmı· 
yan bir müessese klübüdür. Bu 
itibarla bu müesaese -klübünün 
Türkiye birinciliği müsabakaları· 
na iştirak ettirilmesi kanunsuz ve 
nizamaız bir harekettir. 

Maamafih, F enerbahc;eliler, 

Geneı" Direktörlüğün bu son tek· 
lifi karıısında 22 eyluldeki Be
şiktaı ıpaçını yapmakla beraber, 
Ankaraya da ayni kuvvette bir 

takım göndermeği kabul etmiı· 

!erdir. 

Fenerbahçeliler Bursaya 
Gidiyor 

Fener bahçe birinci futbol takı· 
mı yarın sabah Mudanya tariki· 
le Buraaya eidecelc ve Acar İd
man yurdu ile bir müıabaka ya· 
pacaktır. 

Suriyeliler lstanbula da 
Geliyor 

Dobrucanın 
İşgaline 

Başlanıyor · 
Sofya. 13 (A.A.) - D, N. B. 
Emin bir mf'mbadan öirenil

diğine göre Krazova Bulgar. Ru· 
men anlaımasının tasdik edilen 
nüshalan teatisi yarın Bükreşte 
yapılacaktır. Muahede hükümle
rine göre ferkedilen araziyi tesel
lüme memur Bulgar komisyonu 
izaları yarın Varnaya gidecekler 
ve oradan aaat 18 de Rumen hu· 
dudunu geçerek Cenubi Dobru
cadaki vazifelerine baılıyacaklar
dır. 

Londra Etrafında 
Baraj Ateşi 

(Bqı birincide) 
Dün akşamki alil.mı işaretinin en 

bariz hldisesl, gece ziyaretlerini ya· 
pan !4yyarelere karşı açılmış olan 
beşinci baraj ateşidir. 

Belki dUn akşamkinden daha şid· 
detll olmak üzere, hemen canavar 
dUdilklerlyle beraber, muhtelit cesa
metteki toplar alev ve çeJlklerbıl pü.s
kUrtmlye ibaşladılar. 

Dilşman bir kere daha İngiliz mu
kavemet ve taarruz kablllyeUnl öğ
rendi. Churchlll'!n geçenlerde :ııöyle
miş olduğu gibi bu kab!llyet henllz 
nelere muktedir olduğunu V8 dilf
manlarma daha neler hazırladığını 
gösterecektir. 

Gece zarfında baraj ateşleri !ur
lalı olarak şlddeUenmlftir. Al&mı sa
at 5.45 de nihayet bulmuştur. 

Son akınlar esnasında bombalar, 
İngiltere bankasının, Saint J'ean l'E· 
vangellste kllsealnin ve Rege.nt 
Strect caddesinin civarlarına düş· 

mtiştür. 

Tuna işine Dair 
Sovyet İhtarı 

(Başı blrlnclde) 

makineli tüfek atC§İ tevcih edil
miştir. Sovyet hudut kıtalnrı, ce
vap vermeğe mecbur kalmışlar· 
dır. 

Sovyet hükumeti ou ciheti de 
kaydeder ki Rumen hudut mu
hafızları ve Rumen lcıtalan tara
fından yapılan tahrik vakaları 

Berlin ve 
Londranın 

Bombardımanı 

lngiliz Filoları 
Bombardımanı 

Sıklaştırıyor 
Berlln, 13 (A.A.) - Ste!anl Ajan· 

sından: 

Öğrenildiğine göre bu sabahın ilk 
saatlerinden itibaren Alman tayya· 
releri, Londranın sınat mUeııseseleri 

ile limandaki dıfer mUessesata yeni· 
den hllcumlarda bulunmuşlardır. Son 
derece şiddetli hava muharebeleri vu
kua gelmiştir. 

Cenubi İngllteredc bir tayyare fab· 
rikasr, Alman tayyareleri tara!mdan 
hemen hemen tamamıyle tahrip edil
miştir. 

Merkezi tngUterede bombalar, ge· 
niş bir sahaya atılmış ve bazı evler 
hasara uğramıştır • .Eırkaç yaralı var
dır. Fakat telefat vukuuna dair hlı:· 
bir haber yoktur. 

Almanlann 78 Tayyaresi 

Dütürüldü 
Londra, 13 (A.A.) - Hava nezn· 

retinln istihbarat sen isi bildiriyor: 
Avcılar refakatinde 150 bombardı

man tayyarcsinöen mUteşe'kkll bir 
dUşman hava filosu Hurrlcane tipi 
avcılarımızın pek şiddcut bir hllcu· 
muna maruz kalmıştır. Bu sayede 
Londra dUn öğleden sonra hUcum
dan masun kalmıştır. Londrıı.ya doğ
ru uçmakta olan bu tayyarelerin bir 
mlktan mutlak surette dUşUrülmüş, 
bir kısmı da herhalde tlslerlne dön
memiştir. Alman tayyarelerinin bir 
kısmı Manıfın ortasına kadar ta.ki· 
bedilmlştir. 

Hurricane"lanmızın bu taarruzu, 
mUn!erlt gruplar halinde Londra ü
zerine gelmlye teşebbOs eden diğer 

tayyarelerin tardedllmelerinl mum • 
kUn kılmıştır. Bu esnada 15 kadar 
dUfman akıncısı imha edilmiştir. 

Diğerleri ormanlara bomba atarak 
kaçmışlardır. 

O gtlnkU muharebeler esnasında 

Almanlar 56 ağır bombardıman ve 
22 avcı bombardıman kaybetmişler· 
dir. Düşmanın en az 2.50 sejTisefer 
ve bombardrmancı pilot zayi ettiği 

tahmin edilmektedir. 

Alman Tebliji 

hahkında 29 Ağustos tarihli Sov- Berlin, 13 (A.A .) - Resml tebliğ: 
yet protesto notasına, Rumen hü- Cenup 1ngilteresl üzerinde uçan 

lzmirde oynamak üzere gelen kumeti daha cevap vermemiftir. Alman keşi! tayyareleri Londra 
Suriyeli futbolcü\erin 22 ~yliıl ta· Fakat yukarıda bildirilmiş oldu- Bexhlley. Brighton, Banbury ve di· 
rihinde Jstanbulda da bir maç ya- ğu vechile, Rumen kıtaları tara· ğer yerlerde endllstri mUesaeaeierine 
pacakları Genel Direktörlükten fından 1 l Eylulde yeni tahrik va- bomba atmışlardır. ıs Ey!QI gecesi 
İstanbula bildirilmittir. Lik maç- kalan yapılmı~tır. Bu vak'aların muharebe tayyareleri Londra ve Ll· 
}arını sekteye uğratmamak üzere kabul edilmez mahiyeti üzerine verpol'da liman tesisatlyle doklarn 
22 eylul pazar günü Suriyelilerle 1 Sovyet hükum~ti yeniden Rumen 1 t~rar bomba atmış ve yangın ve in· 
de bir oyun oynanacaktır. hükumetinin dikkatini cel9eder. fıllklar tevlit etmişlerdir. lngillz li· 

MIHRD'NIN DEVRDALEMD 

Yazan: MiHRi BELLi 
-1-

Kendi kendime dedim ki: 
Tekirdagmda 
Ekmek Fiyatı 

Yarın memleket hariçten böy
lece sermaye ve ihtısas adamı cel· 
betmek istidadı gösterebileceği 
gibi, dahili inkişafımız bakımın
dan da umulmaz fırsatlar karıı· 
sında bulunabiliriz. Bütün bun· 
lardan istifade için pek çok ıey
lcr dü~ünülebilir. Fakat düıünül: 
mesi mutlaka lazım gelen umurnı 
bir esa-_ vardır ki, o da şudur: Bu
güne kadar bir çok işlerimizde 
yapıldığı gibi mahzurları mikro~
kopla aramak meylinden kendı
mizi kurtarmalı ve 4ikkatimizi 
faydaları elden kaçırmamak ga
yesi üzerine toplamalıyız. Her i· 
ıin yalnız mahzurlu tarafı üzerin· 
de durarak muhakkak faydaları 
muhtemel mahzurlara feda et
mek yolunda bir gidiı; bizi harp• 
ten sonra bek]iyen bir çok inki
şaf imkanlarını sekteye uğratabi
lir. Ahmet Emin YALMAN 

cı· TeJcirdağ, (Hususi) - Bele- TASHİH: Dünkü doktor yazıamın 
• '.Ye nıeclisinin kararile T ekirda· küçük çocuklara tirit luaınuıda (300 
~~n.da eskiden. 1 Z kuruşa satılan gram auda 20 gram kızarnııJ ekmek) 
k ırıncj nevi ekmek 1 3 kuruşa, 1 O cümlesi yanlışlıkla (3800 cram auda) 

1 
Uru11 satilan ikinti nevi ekmek 1 olarak diı.llmlştlr. özür ve taahllıini 

- Tahsilim bitti. Amerikada kal· 
mata artık bir sebep yok. Fakat 
memlekete dönll~ te biraz mUşkUl. 

Bir kere param yok gibi... Sonra 
AUaa Okyanus yolu harp Sahasına 

dahildir. San Franalako, BUytlk Ok
yanus, Japonya, Çin, Hint, Mısır yo
lu ise pek usun... Hele bu sırada 

AJnerikada tahıilini bitir
dikten sonra Büyük ()kyanu
au, · Jaj,onyayı, Çini. Hindia
tanı bir parasız qarak Tiirki
yeye kavuf&I' Mihri Belli, 
heyecanlı seyahatinin hika
yesini bu yazıaile bqlıyarak 
(Vatan) okuyuculanna an
latıyor. 

retlle hedefinize pek41A. adım adım 

yak)a.şabllirslniz. Diğer bir yol da 
yUk vagonlarma misafir olmaktır. 

Kendi kendinize yaptığınız davetten 
şimendifer kumpanyalarının haberi 
oı.maınur çok tablt olarak şarttır. 

Bu son iki nevi seyahatin yabancı· 
ıı değildim. Tatil zamanlarımda A
merikanın iç yüzünU tanımak hevesi· 
le bedava sexahat tecrUbeleri yap· 
111ıştnn. 

~çuk kuruşa çıkarılrnıftır. 1 dileriz. 
üç dört aylık bir seyahat demektir. --------------' 

Bukingham 
Saray~na 

Bomba Düştü 
Londra, 13 (A.A.) - istih

barat Nezaretinin neşrettiği bir 
tebliğe nazaran bu sabah Buking
ham sarayına bombalar atılmı§hr. 
Hasar azdır. 

O sırada sarayda bulunan kral 
ve kraliçeye bir ıey olmamııtır. ---,o,---

ita/yanın 
Fransa dan 
iki Talebi 

(~ı birincide) 
Vaşingtondaki diplomasi mahafi· 

llnde tahmin edildığine göre bu red· 
din netaylc.l P l'taln hUkQmetlnin ve 
işgal altında olmryan Fransa'nın a· 
klbeti Uzcrlnde şiddetle hlssedılecek
tlr. 
1tnlyanın terhis tal<.'bının 200,000 

ki.şiden ibaret olan şimali Afrlkada· 
ki Franaız askerlerinin de Gaule'e 
taraftar oldukJarını ilAn etmeleri kor 
kusu esasına istinat etmektedir. Çün
kti böyle bir hal vukuunda Akdeniz 
mmtakasındaki İngiliz kuvvetleri ge· 
niş mikyas ta takviye edılmiş olacak· 
tır. 

İtalya, Tunusta Franıııız kıtaatının 
mevcudiyetini Mısıra karşı yapmak
ta olduğu asken sefer için ciddi bir 
tehlike tclükkl etmektedir. 

İyi malOmat almakta olan bir 
memhada tahmin edildiğine göre mlh 
ver devletlerinin taleplerinin Fransa 
tarafından redd<.'dilmesinln Petain 
hUkQmetlnln bllmecburlye çekilmesi 
veyahut İtalyan - Alman işgalinin 
Fransanın jşgal altında bulunmryan 
aksamının tamamen \'eya bir kısmı· 
na teşmili neticesini tevlit edecektir. 

manları önUne yeniden maynlar dö
kUlmUştUr. 

Düşmanın hatıf deniz kuvvetleri 
Boulogne limanını bombardım1tn te· 
şebbUsUnde bulunmuşlardır. 

Reuter Ajansı Binasına Bomba 
Dil§müt 

Stokholm. 13 (A.A.} - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: , 

İngiliz N"sntl ıstlhbarat servısı, 
Londra matbuatına ait bir binanın 
su haznesine bir bomba isabet etmiş 
olduğunu haber vermektedir. Bura
da zannedildlğine göre, bu bina Fleet 
Street'deki Reuter Ajansının bina
sı olactaktır. 

Londra. ıs CA.A.) - Reuter Ajan
sının Fleet Streetde klln olan bina· 
aına hiçbir feY olmadığı gibi iki ga
~te idarehanesi bazı hafif haaarlara 
maruz kalmı~ oJmaJı:Ja beraber bU
tUn Londr& gasetelerl inkıtasız neş· 
re devam etmektedirler. 

Almanyada Borba.rdırnanlar 
Londra.. 13 (A.A.) - İngiliz bava 

nezaretinin dUnkU tebliği : 

DUn gece, kuvvetli bombardıman 
tayyareleri filoları, Berlinde demir· 
yolu lstuyonlarına, eşya iıtuyonla
nna ve bir tayyare meydanına hU
cum etmlflerdir. 

HUcuma uğrıyan dl#er hedefler a
rıuunda Almanyada ve Hollandada 
dOtman tayyare meydanları da var
dır. 

Oatende'de, 1'leuingue'4e, Calafıı'. 
de ve Boulogne'•a, doklara, gemile
re ve mavna tecemmulanna da hU· 
cum edllmlftir. 

Oalo'da Selm Kiti Oldü 
Oslo, 13 (A.A.) - Ste!anl Ajan-

sından: 

Drammon yakininde bir mUhim· 
mat fabrikUında vukua gelen ltir ln· 
!illk neticesinde 8 ki.fi ölmU~tUr. 

DOiUM 

3 

- Yazan: B. FELEK

Y azık 
Medeniyete ! 
G eçen akpm radyo, Lon· 

dranın Regent St; eet, 
Bond Street ve Oxford Streel 
gibi en zengin caddelerinin 
bombardımana maruz kaldığını 
ıöylediği zaman içim hUn oldu. 

Bundan beı ıene evvel cMil
]iyel> de intişar eden Londra 
mektuplarımda bu güzel mede· 
niyet merkezi hakkında yazdı
ğım yazılan takip etmiş olanlar, 
dünyanın bu en büyük ıehri
iıin zenginliğine dair küçük bir 
fikir edinmiılerdir. Bugünkiı 
karilerimi tenvir için diyebili· 
rim ki; bu ve buna benzer iki 
üç caddedeki ticarethanelerin 
serveti dünyanın hiçbir yerind~ 
tesadüf edilmiyecek kadar bü-
yüktür. , 

İsmini yazdığım Ozford cad-, 
desinde Selfridge (Selfric oku· 
nur) iımindeki bir mağazanın 
sermayesi 5 O milyon lngiliz li
rasıdır. 

Dünyanın en büyük mficev· 
hercileri Bond Street" dedir. Bu 
caddeler o kadar pahalı ve lükı 
yerlerdir ki oralarda ne bir fab
rika açılabilir ne de bir kışla var 
dır. Demek isterim ki; Alman· 
ların, Londrada askeri hedefle
ri bombaladıkları hakkındaki 
iddialarını hadiseler maalesef 
tekzip etmektedirler. 

Yazık değil mi.medeniyeteil 
Asırların biriktirdiği emek ve 
servetle bu hale gelmi§ olan 
Londra gibi Berlin gibi muaz· 
zam tehirler inat yüzünden ha· 
rap olsun; acınmaz mıil 

Eğer Londradaki gayri aske 
binaların tahribi halkın manev 
yatını kırmak için ise beyhude e 
mek 1 Çünkü lngiliz serinkanlılığı 
ve inadı darbımeael hukmüne 
girmi§tİr. 

Nüfusu, lsvcç, Norveç, Bel
çika, Holanda, Danimarka, Por
tekiz, lsviçre, Macaristan, Yu· 
nanistan, Bulgaristan gibi bir· 
çok Avrupa memleketlerinden 
fazla olan muazzam Londrada 
günde birkaç yüz ki§i öldür· 
melde İngiltereyi amana dü§Ür· 
meyi ummak mihver devletleri 
için büyü kve ihtiyatsızca bir 
nikbinlik olur. Londrada bun
dan jiç asır evvel hüküm sür
müş olan veba ve meıhur Lon· 
dra yangını bugünkünden kat 
kat fazla tahribat yapmııtı. 

Acınacak nokta ıudur Jci iı 

inada'hiner de iki taraf birbiri
nin en kıymetli müesacaelerini 
yıkmıya kalkarsa yazık olur 
medeniyete! Bu münasebetle 
ıurayı kaydetmek isterim ki: 

Bugün lngilizlerin ancak 7 -B 
yüz kilometre tehlikeli bir seya· 
hati müteakip Berline varabil 
.melcrine mukabil Almanlanı 
şıpşak lngiltere afakına geçi 
vermeleri Franaanın aczinden. 
iyi hazırlanmamış olmasından 
ve Almanların Fransız toprak 
ve limanlarından lngilizler aley
hine iıtifade edebilmelerinden• 
dir. İngilizlerin kendilerine gu· 
ya yardım etmediğinden ıika· 
yet etmekte olan ve bugün İngi· 
}izlerin mağlubiyeti üzerine pe' 
süren Fransızlar, akdettikleri 
mütareke ile ve harbin ortasın· 
da yapbkları oyun bozanlıkla 
lngiltereye ne kadar fenalık et· 
tiklerinin farkında mıdırlar} 

Bu böyle iken lngilizlerin ser 
çıkarmayıp bili Franaızların ıi 
kayet etmekte oluılan iıgal al· 
tında bir memleketin ihtiliçlan 
olmaktan baıka ne ile tefsir o
lunabiliril 

~~============================::========== 

B u L A A 

Bu seyahat çok da masraflıdır. Aca
ba ne yapayım. ne karar vereyim? 

Amerikada Sen Lul şehrl civarın
da Kolombya adında bir şehirde bu· 
lunuyordum. Daha birkaç gUn evvel 
burada ar)t&d1i4l&r vardı. Sene ortası 
tatili münasebetile her biri birer ta· 
rafa gittiği için tek başıma kalmıf· 
tım. MUşavere edecek kimsem yok
tu. Çaresiz kendi kendimle mUza

Eşyamın ve kitaplarunm bir kıs· 
mını yol açılınca doğru yoldan gön
derilmek üzere bir arkadaşa bırak· 
tım. Yanıma kUçUk bir çanta ile bir 
torba aldım. DUşUndüğllm aeyal'ıat 
fekllnde fazla efya t~nnanm yeri 
yoktur. 

İşe otomobil seyahatile ba.şlamağa 
karar verdim. Amerlkada otomobil 
bir lUks vasıtası değildir. Aşağı yu. 
kan herkellln bir otomobl11 vardır. 

Yollar çok iyi olduğu iı;ln bir oto
mobil sahibi bir tehlrden diler fetı· 
re giderken tirene binme#! hatıra ge· 
tirmez. Sadece otomobiline atlar. 

Mühendis Kimyager "Saadet Derıla 
Tekinle Mflhendla Kimyager Nedim 
Deniz Tekin'ln bir oğullan dünyaya 
gelmiftir. Aileye saadeUer dileriz. 

Franıızların lngiltere aleyhin
deki sözlerini radyolarında ifit
tikçe, gazetelerinde okudukça. 
ben onlar hesabına utanıyor, 
vallahi muazzep oluyorum. Ya· 
zık Franaaya, Fransanın manevt 
ve maddi varlıklanna 1 

SOLI>A:'.'1 SAÖA: 

k 2 - Osman Gazi devrinde Harman 
fi~Ya dertüıcyı 3 - Heplml:r.ln sonu -
F ~ar 4 - Meşede bulunur • BUyUk
ın' lr 5 - · Evvelce yeni idi, bir kıs-

• 6 ı gidince yeniliği kalmadı • Ceset 
B - Su • Uzak işareti • Kolun ucu -
ır soru 7 - Bir film şirlteti • Ba· 

Şrna v 
y e sonuna ayni harf getirlllrse 
enı bir sanat tarzı olur. 8 - Kral!· 

ı;; ı . n .. -ien _ .. ek • Elin fçl 9 -- Bır erkek 
ıi • İpek Y\llllurtası 10 - Kanwil 

SWeyman devri ülemuından. 
YUKARDAN AŞA GIYA: 

2 - O'cra yerler 3 - Göçen kur
ban 4 - PUskUIUn Uç harfi· Venne
Tamamlanmamıf bira 5 - İyi mi'!
MUkemmel 6 - Mıuıset! • Nota _ 
Musiki işareti - Zarf edatı 7 - Bir 
çift • Çok eski ağa 8 - İşte nln ka
bası • canı çıkmıf • BUytlk dUzlUk 
9 - Sakat • Omu' ile dirsek aruı 
10 - Bir lfin gizli tarafları 

25 N. h bulmacanın halli 

SOLDA.~ SAÖA: 

kere ediyordum. 
Neticede vardığım karar fU ol· 

du: 
- Bir acenteden yemekli biletini 

alarak dünyayı dC\Tetmek göbekli 
milyonerlerin kA.rıdır. Kısa tecrtı. 
bemaeıı billyorum ki, seyahatin en 
tatlısı parıuıız seyahat oluyor. 

Talle güvenerek yola çıkmaktan 

başka çare de yQk. Eğer bu kadar 
1 - Dökümhane 2 - Arap atı tahsil senesinde kendi kendimi idare 

8 -. SUha; (i)Zl(n) 4 - Al; An 5 - - ctmeğl, mUşkUllere çare bulmağı Öğ· 
Ley, BUyUtme 6 - Anada (Adana); r r .miş.cıem bir yolunu bulur, TUrki
Akran 7 - Yaratan; Eti 8 - Ay(I): 1 yeye kavuşurum. Bu imtihanı geçire· 
Ta 9 - Nl{Hn): Ate~ 10 - Aban-ı mlyccek bir adam isem zaten her 
don 11 - Perakende. zahmete ve azaba lAyıkım. 
YUKARDA.~ AŞAOIYA: I Bu karan bir defa verdikten son-
ı - Çabalayan 2 - Enayice J - ı r~ tatbikata geçtim. İlk hede!im BU· 

Da; Ayar 4 - öp; Da ti - Kasab:.ı ' , : •, iik Okyanus sahilinde San Fran
Tak 6 - O'tUlU ; Atebe 7 - Mıh; )n-: ı~ı.o şehri idi. Burası bulunduğum 
naşaıı 8 - (Karab)O'k; (hi)Nd(l) 1 ycrdt!n 3500 kilometre uzaktı. Yani 
9 - Tren: De ıo - Nizamat 11 -· ı tat&nbu!d&n Vana olan mesafenin 
!nen inene. · diirt, bef mlııiW kadar bir yol ... 

• 

Burada sözU biraz kc:ıerek şunu 
söyllyeceğlm: Eğer geçireceğim ma
ceralara ait hikAyemden bir Magel· 
lan seyahatnamesinin heyecanlarını 
bekliyorsanız korkıırnn sukutu haya
le uğrayacaksınız. Bununla beraber 

Parasız seyahat etmek istlyenler: 
bazı adap ve erkAna riayet eUnek 
~artile başkalannm otomobDinden is
tifade ederler. Bunun ilk tarti kı
yafeti temiz, tra.şı taze olmaktır. 

Serseri kıy&fetll insan& klmae emni
devrin değişmesine yelkenlinin yeri- yet edip otomobiline almaz. 
n1 koca bl•har vapurlarınn almasına 
rağmen benim harp zamanında yap- ' Gitmek istediğim istikamette bir 
tığını seyahatin hlk4yeslnde bazı a- k6fe bqında durdum. (Hiç Payk) 
Jlkalı noktalar bulab1leceğ!nlLI umu- adını alan ullul tcabma uyarak ge

yorum. 
Aklıma koyduğum seyahat tarzı 

ne idi, kısaca anlatayım: Amcrlkada 
paranız bolsa tayyare Ue veya yatak
lı vagonla seyahat edersiniz. Paranız 
azsa turistler için tertip edilen ya
vaşça Urenlere ve basit yataklılara 
bineralnlz. Daha azsa otobll8le seya
hate çıkarsmız. Otobüsler uzak me
safelere gece gUndUz yol aldığı için 
bunun ?.ahmetli tarafı oturduğunuz 
yerde uyumak veya uyuklamaktır. 

Fakat hiç paranız yoksa seyahatten 
vuceçmeniz ıazım gelmez. Başkala
rının otomobilme misafir olmak su-

len geçen otomoblllere ba4 parma
ğımla muayyen if&reU veriyorum. 
Bu IJ&ret: 

- Kwrum, beni beraberln!te alın. 
Ben zararsız bir adamım ... ManAsına 
gelir. 

Otomoblllerin çoğu aldırmayıp yıı. 
dırım sUratile geçiyordu. İçlerinden 
biri yavaşladı. Benim tinUmde durdu. 
İçindeki güler yl!zlU ihtiyar adam: 

- Gir bakalım, oğul- dedi. 9to
ll'oblliMe vnb:ı ncı yolcu almak Ade
tim def,ıldir. Amma, sen zararlı bir 
adama b•ıızeır.iyorsun ... 

(DevMQ var) 

T A K S i M Sineması 
ünden itibaren 941·141 mevsimine gird. 

İLK PJ&OG&Alll TEŞKİL EDEN 
GABY GBAND • BAN AB'l'BUB • Süper FDm 

Tayyare Postası 
ÇOK BEGENtLDL 

Oenubl AmerUmda Kllbu ve Hava,... m..uml arumda beJecaa1a 
seçen &fk m_..ıan ~ al&ka ayaadmror. 

n.ıtta ~ 1 ve 2,80 da tellamtlr matlneler. 

Dt)NYANIS EN Gt)ZJ:L TANGOSU 

CESAR ROMEO ve MARJORI VEANER tarafından 

S A R A Y Sinemasında 
MADENLER ŞEYTANI 

Oulp \·e güzel filminde dana ;nnı11tıedlr. KaJıYMe , Heyecan ft 

alkıf ııahnclerlle dolu bir :film 
tılveten: İzmir Enternasyonal Fun bütün tafaUAtlle Tllılq)e ~ 

~-- Baa1la aat ı de \"e ,_.. Ma& 11 de tenll6 .. ....._ 



4 ---------------------------------VATAN------__..;..----·--------------------- 14- 9. 940 ---
~----·Yarın Akşam: Saat Üçe Kadar-----~ 

Tepebaşı Belediye Bahçesi Alaturka Kısmında 
Şehir Eğlenceleri Şişli Gecesi 

C. H. P. Şitli Halkevi Sosyal Yardım Şubeıi adına 

SAFiYE 
Şehrimizde misafireten bulunan 
Lübnan ve Mısır film yıldızı 

ve Babçenla Bltlll Programı 

ESMA LEYLA 
Bu geceye mahsus olmak üzere şehir eğlencelerinde müste,.na numaralarını gösterecektir. Tak· 
sim Bahçesinin Caz - Orkestrası, Atraksiyon, Patinaj ve diğer numaraları da bu aktamki fev
kalade ıehir eğlencelerine hususi müsaade ile iı:ıtirak edeceklerdir. Bunlardan ba,ka: 

Karadeniz Oyun ve Havaları, Türkistan Kızlan· ve Havaları. 
Diler numara ve sürprizler - Mehtap ve fİfenk eğlenceleri - DubaliJ9 yoldw •••P' 

Teleloa: 80547 -·--------· 
••• 1 ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ I ••••• 

----.. -.~ .. ~. iLK. OllT& • LISI. 1'a'bucı dlllen hlllta11a ltbla edilir. 
· Tedris ve t.erbiyeBlndeld ciddiyet devlet imtihanlan -tlcelerUe Mbltur. 

ı - Talebe kaydı, ber gOD ııaat 9-18 e kadar HalU Rlfat Paııa konapnda yapılır. 
ı - Arzu eden1ere mektebin mnfuııal talimatnamesi poata Ue gönderilir. 

S - Kayıt için \'elliertn bizzat mektebe Selmelerl prektlr. ,,., -.-

111
-

18
-bL--l-I• 

1' AT J L 1 Nf!an~ı • Rumeli ve Çınar Caddelerinde 

---- Blçblr Terde IJabell Toktu. 

YARIŞ 

Ne Zaman 
Başlıyor? 

YABIŞ: Haftanın En Taze Haberlerıni 

En · Canlı Yazı ve Resimlerini Verecektir. 

TABllJ: 23 Eylul Pazartesi Çıkıyor. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~"""--~~~~~~~~~~ 1111 ............. BuAlqam ...... lmı ...... ~ 

BfJYDBD•u· BIYAZ PABK'ta 
Güzel Yaz Gecelerine Veda 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Semti ve malıalleıal Cadde veya 10katı No. aa Cinai Mahunmen aybtr 

Lira Kr. 

Yeni Postahane karf18U1d& Valde hanı zemüı katında 17 Dük!Wı 135 00 
2 00 
2 00 
6 00 
3 00 
a oo 

Clball, Seferi~z C&mi yanında 4 Baraka 

Clball, Seferikoz Cami yanında (/1 Barak& 
Dayahatun Yaldızlı han alt katta ' Oda 
Dayahatun BUyUk yeni han ikinci katta 12 ~ 
Ç~da Çukur han l18t katta 
Çallıda Çukur han Uııt katta 
Çallıda Kaza.zlar orta 

Çallıda Parçacılarda 

Şehremini, lbrahim çavuf Cami 

'9Jlreminl, İbrahim Ç&VUf Definnen 
Eyüp, Cezri Kaaun Baba Haydar 

s.ıat, Karaba.f Yeni kapı 

Topkapı, Beyazıtafa Kalburcu Mehmet 

KUçQk Muatafapqa Kubur beli 

12 
5 

25 
5 
ıo 

15 
103 

1 

• 

Oda 
Odanın 8/ 24 Hill. 
DUkkln 
Dilkkln 
Baraka ar&a.11 
Mektep araaaı 
Arsa 
Anıa 

Arsa 
Anıa 

67 
2 00 
s 00 

50 
15() 

50 
! 00 

50 
1 00 

Yukarıda yazılı mahalter Hl senesi Mayı.s sonuna kadar • kiraya verilpıek üzere 111.nı uatılmı,tır. İs· 
tekiller ihale gUnU olan 18/Eyl~l/940Çarçamba gUnU saat onbqe kadar Çenberlita.tt& lat&nbul • Vakıflar 
BqmUdürlUğtlnde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (8682) 

1 TAK Vill 1 
14 Eylfıl 1940 

CUMARTESi 
1'1L: 1940 - AY: 9 - GCN: 258 

RUMi: 1866 - EYLUL: 1 
HiCRi: 1869 - ŞABAN: 11 

VAKİT VASATI EZAl\"l 

GÜNEŞ: 5.39 11.17 

öOLE : 12.10 5.48 

lKtNDİ : 15.42 9.21 

AKŞAM: 18.21 12.00 

YATSI : 19.56 l .3s 

İMSAK: 3.58 9.36 

Askerlik İşleri 
..... ,. 8net 

Yerli Emln6nll Askerlik tabeeln
dea: 

.A.f&tJda adları yazılı subayların 

tıeele ,ubeye müracaattan. 
1 - 4 ncU 11nıf muamele memuru 

(324-US) Reoep oflu 300 dotumlu 
Murat. 

3 - 7 nci smıf tUtekçi ustası (312· 
1'7) Halil oğlu 3()3 doğumlu Ali. 

3 -sanayi harp Asteğmen ( 43810) 
Nurettin oflu 325 doğumlu Bülent. 

Banka Memuru Alınacak 
En1lak ve Eytaın Bankasından: 

Ankara merkezımizde çalrştırılmak üzere \'e 3659 numaralr barem 
kanununun tarifatı veçhlle müktesep hakları olduğunu tevsik eylemeleri 
şartlle birisine 140 üçüne 120 şer lira aylık ve aynca bu derecelere gö· 
re Ankara tazminatı verilmek suretile, Bankalar muhaaebeainde veya 
muamelA.tında çalıfmllJ forme dört memur almacaktır. Talip olanların 
lllzumlu vealkalarlle birlikte bizzat veya mektupla 30/ 9/ 940 tarihine ka· 
dar umum mUdUrlUğtlmUze mUracaatıarı. (86M) 

lstanhul Sıtına Mücadele Rivaw:ıtj ., 

Satınalma Komisyonundan: 
İhalesi gününde talip zuhur etmedllinden mücadelemiz ihtiyacı için 

alınacak clOO> ton motorinin 30/ 9/ 94-0 tarihinde ııaat cU.30> da pazar
lık suretıle mübayaaama karar verilmlftir. 

Tahmin edilen fiyat c12380> liradır. Kanuni .f&rtları haiz lstekllle· 
rln veslkalan ve ilk teminat makbuz veya mektuplarlle vakti muayye
ninde Kadıköy: Moda caddesi 91 numarada Sıtma mücadele riyaseti bl
naamdakl komisyonumuza mUracaat etmeleri i1An olunur. (86M) 

İzmir Turistik Yolları 
Mıntaka Müdürlüğünden: 

7 /9/840 tarihinden itibaren 30 gün müddetle açlk ekailtmeye ko
nulan u,, 

A - Mukavelesi feshedilen İzmir turistik yollan infaatından Kar
şıyaka, Bornova, İnclraltı. Ilıca ve Alaancak meydanı aafaıt kaplamaaı 
olup ke.tlf bedeli c339897> Ura d > kuruştur. 

B - Ke.tlf evrakını görmek i.Bteyenler turistik yollar mmtaka 
müdürlüğüne müracaat edeblllrler. 

C - Acık ekailtme 7 blrincit..,rın 940 pazartesi gllnU aaat 11 de 
vUAyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktarı el 7646> liradır. 

MONIR NUREDDiN Arka~~lan 
940 yaz pcelerini kapıyoruz. Ayni zamanda ROZEL kadın 
Orlceatruuım veda miiaamereıi: Mualarmm evvelden tuta-

bilirainiz. Tel: 32 - 43 

Memur Alınacakhr 
Vüd Paralar Mldlrlllfl•dea ı 
İdaremizin ikraz servisinde münhal olan aıtmı9 lira UcreUi memu· 

riyet için 28/ Eylt\1/ 940 tarihine mllsadif Cumartesi gUnU saat on ikide 
llee tahsilini ikmal etml9 olanlar arasında müsabaka imtihanı •icra 
kılınacaktır. 

İmtihana girmek fartlarını öfrenmek istiyenlerin MUdilrJUğe mU
ra.caaUarı UAn olunur. (8633) 

İstanbul Valiliğinden: 
3530 sayılı beden terbiyesi kanununun 4 cU ve nizamnamenin 9 cu 

maddelerine istinaden vekiller heyetince ittiha z olunan 3/ 4/ 940 tarihli 
kararın biı'inci maddesi hUkmUnce orta mektep b&flangıç yaşı olan 
c12 dahil> ya9J11dan itibaren askerlik mükellefiyeti nıhayeti olan «45 
dahil> Yafına kadar her erkek yurttaş ile' d2 dahil> yaşından «30 da
"'lb ya.ıpna kadar her kıs ve kadın yurtt.a.ıfın hansı m&halde, han&l 
rı;;.;; -n-ve rtc-gttıt--vhsJtlata sahip Olartlatınlnsmen-Veyn--ıamamen IŞu 

mükellefiyeti ifa için klOplere girmiye ilAnen davet edildikleri halde 
gelmiyenlerin vllAyet idaresi kanununun 68 inci maddesine tevfikan pa
ra cezuile tecziye edilecekleri villyet idare heyeti kararı ile llln 
olunur. (8684) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilliği Köy Enstitüleri için satın alınacak qatıda cins 

ve miktan~azılı elbiseler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulm~tur. 
Bu elbiselerin muhammen bedeli (39630) lira ve muvakkat teminatı 
(2972) lira (25) kuruştur. lstekliler bu elbiselere alt şartname ve nu
muneleri İst. Maarif Müdürlüğü Yardlrektörlüfünde görebilirler. 

Ff!Utmenln 1 Teşrinievvel 1940 salı gUnQ saat 15 de İstanbul Maa· 
rif MildUrlUğü bina.CJmda yaptlacağr ve kapalı zarfların en geç saa~ H 
de alınacağı illn olunur. (8642) 
Et~ cl•I Mıktan Beherinin muhammen J"ek6n 

Erkek talebe elbiaesl 
(Ceket, pantalon) 
Kız talebe elbisesi 
(Ceket, etek, tayyör) 

2000 

1000 

fiyatı Ura 
Ura KanllJ 

12 69 215380 

142:SO 

3H30 

Hafriyat Makinelerine Operatör Aranıyo 
İzmir civarında bir fantiyede çalıtmak \lzere ekakavat6rlerde bil· 

fili çal(.şmılJ operatörler aranıyor. Taliplerin her gün saat 10 dan 12 
ye kadar Takslm bahçesi kartısında Tatko Şirketinde Kemal'e müra-

caatları. · 

E - İateklllerin ekalltme tarihinden en az sekiz gün ewel mUdür· ., ••••••••••••••••••••••••• .. 
Jilfe müracaatla bu lfi yapabileceğine dair ehliyet veaikuı almıya mec-

ITIS&a 

burdurlar. (8425) 

BBDin:Lbl 
En güzel HALI ve 

SECCADELER Geldi, 
~ • Temizleme - Tamir 
Hahcıhk Türk Ltd. Şti. 
Bahçe'capı 4 CÜ Vakıf Han 

VAT&• 
rtlrld,Je Bari§ 

ABONE: lebl !lçla 

Seıtelik 1400 Kr. 2100 Kr. 
Altı aylık 7~ Kr. 1410 Kr. 
Uç aylık 400 Kr. 800 Kr. 
Bir aylık uıo Kr. 

Beyoğlu 3 Uncu Sulh Hukuk Mah· 
kemeelnden: 

Jnhlaarlar umum mUdürlüğU avu
katı tarafından-- Talaıtm Lamartln 

caddesinde Rü.stem apartımanmda 6 

No. da mimar Emin Usman aleyhine 

açılan lM lira 53 kurufun tah&Ui da· 

vumd.'\ dava edilene gönderilen da· 

vetiye. üzerine mahkemeye gelmemi.f 
ve davacı vekili gıyap ve latilrtap 
davetiyesinin tebltttnl lalemif oldu· 
tundan talep veçblle gelmlyen dava 
edilene mUbrez cevabi mtlaekkerede 
ki fmzanm inkln balinde Jatlktabm 
icrası için mahkemeye gelmesi aksi 
takdirde milstenkit addohınac&fın
dan bahalle gıyap ve lstiktap daveU
yeaini 20 gün müddetle llt.nınıL karar 
verıımı., ve ;:yevmi muhakeme clarak 
11/lJ '9-10 cuma gUııU aa:ıt 9,30 a \&· 
ytn kılrnmıt oldufundan yevmi mez
kQrda mahkemeye gelmesi veya mü
saddak vekil göndermesi, gönderme
difi takdirde gıyabrnda muhakeme
nin görllıecefi gıyap kararı maka
m ma k1im olmak ü~ere iiAI> o•ı.;nur. 

Sahibi ve Netriyat MUdUrU: Munet 
&nln YALMAN· BaaıldıtJ yer: 

VATAN MATBAASI 

lstanbul Vilayetinden: 
CUmhurlyet Merkez Bankaııı dahilinde bulunmUf ve 9lmdlye kadar 

sahipleri zuhur etmemiş olan kıymet ve paraların miktar ve nev'i ve 
bulunduklan tarihler af&tıda g&ıterilmlştir. 

Kanunu mah.susunun 693 Uncu maddesi mucibince l&hiplerinin bu· 
lunmuını teminen UAn olunur. (8654) 

Kıymetlerin bu· IUyınetlerlD 
lundutu tarih clmıl 

23/ 9/938 
12/ 7/ 940 

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

19/ 4/938 
11/ 6/ 938 

5/ 10/ 939 
Si 7/ 939 
3/ 3/ 939 
5/ 8/ 939 

22/ 6/ 939 
1/ 7/ 939 
16/11/9~9 

15/ 2/ 940 
2/ 5/ 940 

25/ 6/ 940 
12/ 8/ 940 

Türk borcu tahvill 11 Tran§ K. a 
% 2 faizli 932 hazine 
8 No. kuponu 10 tule 

lSO lik 
100 lWı: 

918 dahill ialikrazı K. 37 
0 ara 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

1 adet 

3 > 
1 > 
1 » 
7 > 

10.-ıira 

s.- lira 
2.-
ıs.-

ıs.-

3.-
'12J50 
4.-

150.-
2.-
3.:-
2.-
3.-

J0 -
10.--
5.-
2.50 

(8654) 

... ,u 
inek Yeni Kolej•:" 

. iLK ·ORTA· LiSE 

Taalmde lıruelwller il· '11 • I & 9 1 L D 1 
Mlldü.rll - Eeki şı,11 Terakki Dlreıırtarll: M. Ali ea,met Kmıa 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öôRETlMlNE genif mikyasta 

ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla t9'kil ederek talebesinin 

çalışma ve inkişafı, sıhhat ve Jnzibatile yakından ali.kadar olmaktır. 

Mektebin denize nazır kalöriferll teneffllshane ve jimnastikhanesi 
vardır. Heitgün saat (9 ile 181 arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: 41159 

SOMER BAN.KTAN 
Elektrik ve Makine Mühendisi Alınacaktır 

Fabrikalarımız kuvvet ııantrallarında şeflik \'e santral milhend181ill 
vazifeleri için kuvvet ııantralları işlerinde çalışmış tecrllbeli 5 mUhendil 
alınacaktır. 

AIAkadarların ııUfus tezkereııl, terhis kAğıdı, diploma ve hizmet ve
sikaları suretlerlle kısa tercümeihal tezkeresi, 3 adet fotoğraf ve istida
larlle en geç 20/ 9/ 940 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank Umum 
MUdUrlUgUne müracaat etmeleri. «5423> c8434> 

Muhasebe Memuru Aranıyor 
Maden kazası civarmda bulunan Guıeman'daki ifletmemlzde 

çalıştmlmak üzere bir muhasebe memuru alınacaktır. Ll8eyt bltlr
mi9 olmak ve askerlikle alAkaaı bulunmamak ,arttır. Tenvir, ı.. 

hin ve ibate lşletmece temin edilecektir. lsteklilerin kendi el yazı. 

Iariyle yazılmış mufassal tercllmel hallerint, bonserviıılerl vana 
birer suretini ve bir de fotoğraflarını 

«ETİ BANK ŞARK KROMLARI iŞLETMESi - MADEN• 

adresine göndermeleri ve Lstedlklerl ugarı m&afl bildirmeleri I&· 
zımdır. 

Münakalat Vekaletinden: 
1 - 30/ 9/ 940 Pazartesi günü saat 15 de Vekllet Levazım Mtıc!Or· 

lUğll eksiltme komisyonunda cem'an c13280> lira muhammen bedelli HO 
parça muhtelif mobilyanın kapalı zarf usullle ekıılltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 994 lira 50 kuruft.ur. Eksiltme evrakı ve te
ferrllatı Levazım MUdUrlUgünden parasız verilir. 

3 - İsteklilerin kanuna göre vesika ve teklif mektuplarının • seç 
30/ 9/ 940 pazartesi gUnQ saat 14 de kadar komisyona vermeleri il.zandır. 

c5462> c8440> 

Montaj işçisi, Dizel Tamircisi ve 
Elektrikçi Aranıyor 

Ergani Bakırı Tü'rk Anonim Şirketinden -Madendeki lfletmMlncle t.ttbdam edlllllek llr.ere: 

Sadet mont&J }Kllll (Maklna s31dip tabaıımı bDen), 1 afi& lbel 

motör tamircisi, 

1 adet elektrikçi (T..._t lflerllMl Aflna) lbtl,Jao vardır. 

Talip olanlarm doğrudan doğruya ifletme direktörlotUne tahriren 
müracaat ederek iııtedlklerl aaprS yevmiye miktarını bildirmeleri ve 
.. mdlye kadar yaptıklan lflere dair kısa bir hal tercQmeei ile ça,b:f
tlkları yerlerden aldıklan bonaerv1e suretlerini birlikte göndermeleri 
ilin olunur. 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
latanbulda mevcut biltlmum saçların miktarını teebit etmek ltl&u· 

mu hUıl oldufundan: 
1 - llAn tarihinde hakiki ve hükmi fahılllar herhangi bir aıfatıa 

ellerinde bul\llldurduklan bUQmum aaç, nev'i ve mlktarlarmı bu ll6.n tarl· 
hinden itibaren ~ l.f gUnU içinde latanbul fiyat mürakabe komlayonu· 
na bildireceklerdir. 

2 - tılnı müteakip yapılan bllQmum aaç alım ve satmııanıun da 
alım ve satun tarihini takip eden bef 1f günü içinde kimden almdJCuu ve 
kime aatıldıtı bildirilmek auretUe beyanı lbımdır. 

3 - 16 sayılı kararname hükümleri dahilinde ellerinde a.natıannı 
ita için 200 kiloya kadar aaç ~unan ııobacı gibi kOçWc esnaf aç beya-
natına mecbur defiJdlrler. • 

' t - Beyannameler tatanbul fiyat mUrakabe komisyonuna bltaben 
yuılacak ve Bahçekapıda 4 Uncu Vakıf~' Unctı katta Kıntalca 
Ticaret mQdürlUğtlne tevdi olunacaktır. (8M2) 

1 Devlet Oemiryolları ilanları 1 
Muhammen bedeli 975 lira olan vagon dezenfekte :tmek için kulla

nılacak olan (1~) kilo Kreolln, J'ormo"1'> Neollkrol '" emsali (31/1/ 
1940> perfflmbe gttnU saat (10.30) on buçukta Baydarpqılda av blnaaı 
dahilindeki komiayOn taratmdan açık eksiltme U8Ulile satın aJm•oalrtlr. 

Bu ife glnnek ı.tiyenJerin (73) lira (13) kurUfluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettill veullcle birlikte eıc.tltme gUntı aaattne a
dar komisyona müracaatıan llzımdır. 

Bu lf8 ait f&l'tnameler korn18yondan parasız olarak datztılmakta· 
dır. c8398> 

( İstanbul Belediyesi fıinlan 
Cerrahp&J& haatahan•I rontken odaamdl\ yaptırılacak tuntrat 

açık ekailtmeye konulmUflur. ~ bedeli 7U5 Ura 81 km'Uf ve ilk te
minatı '53 Ura 69 k\lrufbll'. Kefil ve 9&rtnanıe .sabit ve muamelAt mU
dUrUıttı kaleminde görWecektlr· İhale 30/9/NO pqartm gllntı aaat H 
de daimi encQmende yapııacaktır. Taliplerin ilk teminat makbua veya 
mektupları, lhAJe tartıalildeD 8 sUn evvel Fen lflerl mOdUrlflltlne mtı
racaaua alacaktan fenni eblJYet ve 940 yılma ait ticaret oduı ve81ka
larile ihale gUntl muayyen Matta daimi encUmende bulwunalan. (1117) 

* 3710 sayılı belediye JaUmllk kanununa tevfikan fııtimWdnhı umu-
mi menfaatlere uygunluğu tutlk edilip meskQr kanunun 8 inci madde
aine tevfikan 824 lira kıymet takdir edllm!f bulunan Yenicıuni Çelebi 
oflu A}A.addin mahlleair.ln Yenicuıl avluı.unda kadutronun 380 inci 
adaııında 7 parsel ve eaki 112 yeni 30 kapı No: lu kAgir dt1kkt.ıuıı ta· 
pudan alman taaamıf ka)'dmda 90/ 324 hfsaestn.e sahip Kwıa otlu AH 
Osmanın vefatı dolayıslle varialerine bu klymet tebq edilmek latenmJf 
ise de hüviyet ve ikametgl.hları teeblt edilemedtfl abıtaca yapılaıı t. · . 
ktkattan anlqılm1' olmakla 3710 sayılı belediye lstlmlAk kanununun 
ıo uncu maddesine tevftkan icap eden teblJıl varakalannm haritutıe 
birlikte bir ntlııbaanun bu dUkklna diler nilabumın alt oldutu belediye 
dalreııine ve 3 üncü nUııhamnm da umu:na ınaMua mahane 20 sQa IDGd· 
detıe talik edi1dfli Din olunur. '8819) 

' 


